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CRIF: Za první čtyři měsíce přerušila nebo ukončila 
podnikání téměř desetina provozovatelů sportovních 
zařízení 
Polovina přestala podnikat ještě před krizí, druhá polovina 
během krize 
 
Praha, 15. května 2020 – Během prvních čtyř měsíců letošního roku začalo podnikat 
necelých 20 tisíc lidí. Zároveň své podnikání přerušilo téměř 46 tisíc živnostníků a 
dalších 11,5 tisíce jich svoje podnikatelská oprávnění přímo zrušilo. S podnikáním tak 
alespoň na čas přestalo 5,5 % aktivních živnostníků. Dvě třetiny z nich přerušili nebo 
ukončili svoji činnost před začátkem krize, třetina potom v posledních dvou měsících. 
Například mezi provozovateli sportovních, zábavních a rekreačních činností ale podnikání 
přerušila nebo ukončila téměř desetina aktivních živnostníků, z toho polovina během 
krize. Vyplývá to z dat portálu www.informaceofirmach.cz a analýzy společnosti CRIF. 
 
Více než jiné obory byly současnou krizí zasaženy také lázně, provozovatelé masáží a solárií, mezi 
nimiž do konce dubna přerušilo nebo ukončilo svoji činnost 8,6 % aktivních živnostníků. Podobně 
na tom jsou provozovatelé cestovních kanceláří, u nichž z trhu zmizelo 8,5 % živnostníků. Dále 
třeba provozovatelé hotelů a penzionů (-7,4 %) či kadeřnice, kadeřníci a kosmetičky, mezi nimi 
ukončilo nebo přerušilo živnost 7,2 % aktivních živnostníků. 

„V těchto oborech často podnikají malí živnostníci, kteří v březnu ze dne na den přišli o veškeré 
tržby. Zároveň zpočátku netušili, jestli dostanou od státu podporu, případně v jaké výši. V dubnu, 
kdy už bylo zřejmé, s jakou podporou mohou živnostníci počítat, se počet přerušených a 
ukončených živností výrazně snížil, a to i v porovnání s letošním únorem,“ říká Věra Kameníčková, 
analytička společnosti CRIF.  

Většina živnostníků, kteří letos s podnikáním skončili nebo ho přerušili, tak ale učinila v lednu, kdy 
lidé tradičně přerušují svoji živnost ve větším počtu, případně v únoru. Ve většině oborů jde 
přibližně o dvě třetiny živnostníků. U živnostníků spojených s cestovními kancelářemi a agenturami 
nebo zmiňovanými sportovními činnostmi je to pouze polovina. 

Nejvíce živnostníků přestalo podnikat na Vysočině, nejvíce nových začalo podnikat 
v Praze 

V rámci celé České republiky ukončilo nebo přerušilo svoji živnost celkem 5,5 % aktivních 
podnikatelů. V rámci jednotlivých regionů se situace lišila spíše nepatrně. Zatímco na Vysočině za 
první čtyři měsíce roku přerušilo nebo ukončilo své podnikání 6,3 % aktivních živnostníků a 
v Ústeckém kraji 6,1 %, v Olomouckém a Pardubickém kraji šlo o 4,8 % a v Praze o 5 %. 

V prvních čtyřech měsících roku zároveň začalo podnikat 19,5 tisíce živnostníků, což znamená, že 
noví živnostníci tvořili necelá 2 % aktivních živnostníků. Nejvyšší podíl měli noví živnostníci v Praze 
(2,3 %) a v Ústeckém kraji (2 %), nejnižší v Jihočeském kraji, Královéhradeckém kraji a na 
Vysočině, kde se na celkovém počtu aktivních živnostníků podíleli 1,5 %.  

Počet aktivních živností jako celek se zatím v důsledku krize významně nezměnil 

Přestože v některých oborech bylo možné zaznamenat v souvislosti s aktuální situací výraznější 
výkyvy, u živnostníků jako celku k velkým výkyvům nedošlo. Během prvních čtyř měsíců letošního 
roku začalo podnikat méně lidí než loni nebo předloni, ale zároveň se snížil počet těch, kteří 
s podnikáním skončili. 

„Počet živnostníků, kteří přerušili svoji činnost, se meziročně zvýšil, ale k větší části přírůstku došlo 
už do první poloviny března, tedy před vyhlášením nouzového stavu. A například počet 
podnikatelů, kteří svoji činnost ukončili, byl v každém měsíci letošního roku nižší než v předchozích 
dvou letech. V sektoru fyzických osob podnikatelů jako celku se tedy zatím žádné významné změny 
neodehrály. Co se týče nejbližší budoucnosti, zde lze očekávat, že v souvislosti se zvýšením 

http://www.informaceofirmach.cz/
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nezaměstnanosti vzroste počet lidí, kteří začnou podnikat. Zároveň se patrně zvýší počet 
podnikatelů, kteří svoji činnost ukončí,“ říká Věra Kameníčková.    

 

Tabulka 1: Přerušené a ukončené živnosti za leden-duben 2020 

Přerušené a ukončené živnosti leden únor březen duben  leden-
duben 

podíl na 
aktivních 

ubytování 214 104 158 77 553 7,4% 
stravování 1488 725 857 377 3447 6,2% 
kadeřnické a kosmetické činnosti 855 495 752 223 2325 7,2% 
lázně, masáže, solární studia 506 212 393 141 1252 8,6% 
cestovní kanceláře a agentury  146 70 160 51 427 8,5% 
sportovní, zábavní a rekreační činnosti 448 198 444 134 1224 9,2% 
silniční nákladní doprava 693 339 347 166 1545 6,1% 
Zdroj: CRIF 

 

Tabulka 2: Meziměsíční změna v počtu ukončených a přerušených živnosti za leden-duben 2020 

Přerušené a ukončené živnosti: meziměsíční změna únor březen duben  
ubytování -51% 52% -51% 
stravování -51% 18% -56% 
kadeřnické a kosmetické činnosti -42% 52% -70% 
lázně, masáže, solární studia -58% 85% -64% 
cestovní kanceláře a agentury  -52% 129% -68% 
sportovní, zábavní a rekreační činnosti -56% 124% -70% 
silniční nákladní doprava -51% 2% -52% 
Zdroj: CRIF 

 

 

Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. 

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.  

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF.  

Poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských 
subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky čerpající z více než 43 informačních zdrojů.  

Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující exportérům a dalším 
společnostem prověřování finančního zdraví, varovných informací a majetkových vazeb u více než 200 milionů 
společností z 230 zemí a území světa. 

Společnost také poskytuje komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé 
nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností nebo také municipalit.  

Společnost CRIF je zároveň organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru 
klientských informací a Nebankovního registru klientských informací. Jejich prostřednictvím si zejména 
banky, stavební spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí 
závazky. Oběma registrům CRIF – Czech Credit Bureau zajišťuje i technický servis. Široké veřejnosti nabízí 
možnost získat úvěrovou zprávu na klientských centrech obou registrů a nově také prostřednictvím bezpečného 
on-line přístupu do webového portálu www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel aktuální přehled o svých 
závazcích z pohodlí domova nebo kanceláře. 

http://www.kolikmam.cz/
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Zároveň provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který nabízí komplexní data o profesní historii 
finančních poradců. 

Nově také provozuje registr REPI sloužící pro sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy, 
společnostmi, které poskytují svým klientům nějaký druh služby, založené na splátkách – půjčku, nákup 
na splátky, nebo nákup na fakturu s odloženou splatností. Registr je určen rovněž pro poskytovatele 
úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a 
poskytovatele kabelových televizí. 

Webový odkaz: www.crif.cz 

Portál www.informaceofirmach.cz 
Portál slouží k bezplatnému prověřování finanční výkonnosti, míry varovných informací a vlastnických vazeb 
u českých a slovenských firem. Obsahuje výběr obchodních informací o 4 milionech podnikatelských subjektů, 
které čerpá prostřednictvím profesionální aplikace Cribis z více než 40 hlavních informačních zdrojů. Na portálu 
si uživatel může zdarma prověřit sledovanou firmu z více hledisek. Kromě základních informací užitečných pro 
její identifikaci má uživatel po bezplatné registraci k dispozici také sadu varovných informací vztahujících se 
přímo k dané firmě anebo ke skupině společností napojených na vyhledanou firmu. Užitečnou pomůckou pro 
rychlé prověření podnikatelského rizika hledané firmy je barva vícezdrojového Semaforu Cribis ukazující míru 
vážnosti známých varovných informací k danému subjektu. Přehlednou orientaci o vazbách na vyhledanou 
firmu poskytnou uživatelům tabulkové přehledy subjektů napojených na danou firmu sestavené z několika 
desítek různých informačních zdrojů. Pro zjištění finanční situace hledané firmy je na portálu zveřejněn graf 
ukazující vývoj jejích tržeb a zisků nebo ztrát od roku 2011 do současnosti. 

Webový odkaz: www.informaceofirmach.cz 
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