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Analýza absolventů a trendy řemeslných živností 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
 
 
Vývoj absolventů vybraných řemeslných oborů za posledních 10 let1: 

 

 Počet absolventů 
2005 

Počet absolventů 
2015 

Úbytek za 
dekádu  

Stavební řemeslný obor    

Zedník 705 482 32 % 

Pokrývač 74 25 76 % 

Podlahář 31 18 42 % 

Instalatér 1070 874 8 % 

Malíř a lakýrník 135 105 22 % 

Kameník 11 2 82 % 

Nábytkářský řemeslný obor    

Truhlář 1863 951 49 % 

Čalouník 163 32 80 % 

Potravinářský řemeslný obor    

Pekař 210 117 44 %  

Cukrář 1 349 987 27 %  

Řezník-uzenář 235 94 60 %  

Sladovník-pivovarník 14 0 100 %  

Další obory    

Elektrikář 2140 1569 27 % 

Autoelektrikář 763 276 74 % 

Automechanik 3073 2229 27 % 

Obráběč kovů 817 839 Příbytek 3 % 

Nástrojař 417 284 32 % 

Autolakýrník 93 126 Příbytek 26 % 
 

 
Celkem v ČR historiky vydaných živnostenských listů: 3 263 5462. 

 

Rozlišení podle typu živnosti: 

- Koncesované: 119 483, tj. 3,66 % 

- Vázané: 396 272, tj. 12,14 % 

- Řemeslné: 909 417, tj. 27,87 % 

- Volné: 1 928 374, tj. 56,33 % 

 
 
 
 

                                                           

1 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení  a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2016. 

2 Živnostenský registr, 2015. 



 

Analýza absolventů a trendy řemeslných živností 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
 
 
Dynamika růstu počtu řemeslných živností:3 
 
Mezi lety 2000-2014 přibylo 365 431 řemeslných živnostenských oprávnění (průměr 24 362 za rok) 
 
Mezi lety 2009-2014 přibylo 72 137 řemeslných živnostenských oprávnění (průměr 12 022 za rok) 

z toho:  
- 48 301 mužů 
- 23 836 žen 

 
V posledním sledovaném roce přibylo 9 929 řemeslných živnostenských oprávnění  

z toho: 
- 6 403 mužů 
- 3 526 žen 

 
 
Rozlišení řemeslné živnosti podle regionů (výchozí stav: 909 417 řemeslných živností v ČR): 
 

Region Počet řemeslných 
živností 

Praha 106 993 

Středočeský 113 482 

Jihočeský 60 218 

Plzeňský 50 336 

Karlovarský 26 644 

Ústecký 65 188 

Liberecký 42 315 

Královéhradecký 53 561 

Pardubický 46 540 

Vysočina 43 932 

Jihomoravský 102 516 

Olomoucký 52 177 

Zlínský 57 384 

Moravskoslezský 88 131 

CELKEM 909 417 

 
Cizinci podnikající v ČR dle typu živnosti: 
 

 Koncesované Volné Řemeslné Vázané 

Podnikatelé všichni 3,6 % 56,33 % 27,87 % 12,14 % 

Z toho cizinci 0,49 % 85,09 % 13,18 % 1,24 % 

 

 

                                                           
3 Srovnávací analýza podnikatelů a podnikatelek 2009-2014, AMSP ČR, 2015. 



 

Analýza absolventů a trendy řemeslných živností 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
 
 
Závěr: 

- V ČR je vydáno 907 tisíc živnostenských oprávnění v živnosti řemeslné, což činí 27,8 % všech 
vydaných živnostenských listů. 

- V posledních 10 letech zásadně klesá počet absolventů klíčových učňovských oborů.  
- V nábytkářském průmyslu je pokles za dekádu u absolventů truhlářských oborů o 49 % a 

čalouníků dokonce o 80 % 
- Ve stavebních profesích je kritická situace u pokrývačů, kde je pokles o 76 %, chybí ale i 

podlaháři, kdy počet absolventů klesnul o 42 %. 
- V potravinářských oborech je alarmující stav absolventů oborů řezník-uzenář, kterých za 

posledních deset let ubylo 60 %, chybí ale i pekaři, kterých je méně o 44 %. 
- Nižší pokles vykazují řemesla spojená s autoprůmyslem, ale i tam je ale pokles za deset let 

přibližně o třetinu, což sice kopíruje demografickou křivku počtu žáků, nicméně na pracovním 
trhu chybějí. 

- Výjimku tvoří například obor autolakýrník, kde je naopak příbytek absolventů, a to o 26 % za 
posledních deset let. 

- Rapidně rovněž klesá dynamika vzniku nových řemeslných oprávnění, zatímco za posledních 
15 let byl průměr více jak 24 tisíc nových řemeslných živností/rok, v posledním roce je to již 
pouhých necelých 10 tisíc nových živnostenských řemeslných oprávnění. 

- Nejvíce řemeslníků je v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, kde je v každém kraji 
vydaných více jak 100 tisíc řemeslných živnostenských listů, nejméně potom v Karlovarském 
kraji, kde je vydaných pouhých 26 tisíc řemeslných oprávnění. 

- Cizinci podnikající v ČR si zřizují řemeslnou živnost jen v 13 %, což je méně jak polovina než 
naši podnikatelé. 

- Za posledních 5 let vzniklo řemeslné oprávnění v poměru 1/3 ženy, 2/3 muži. 
 
 
AMSP ČR, 
Praha, 20. 12. 2016 


