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Analýza řemesel
Počet aktivních podnikatelů OSVČ k 31.12.2014: 972 3561 (k 31.12.2013: 977 228).
Počet aktivních podnikatelů právnických osob k 31.12.2014: 400 8272 ( k 31.12.2013: 379 084).
Celkem aktivních podnikatelů k 31.12.2014: 1 373 183 ( k 31.12.2013´: 1 356 312).
Celkem vydaných živnostenských listů: 3 263 5463.
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 %
Rozlišení podle typu statutu podnikání:
OSVČ: 2 638 525
Právnické osoby: 625 021
Rozlišení řemeslné živnosti podle regionů (výchozí stav: 909 417 řemeslných živností v ČR):
Region
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
CELKEM

Počet řemeslných
živností
106 993
113 482
60 218
50 336
26 644
65 188
42 315
53 561
46 540
43 932
102 516
52 177
57 384
88 131
909 417

Cizinci podnikající v ČR dle typu živnosti:
Koncesované

Volné

Řemeslné

Vázané

Podnikatelé všichni

3,66 %

56,33 %

27,87 %

12,14 %

Z toho cizinci

0,49 %

85,09 %

13,18 %

1,24 %
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Dynamika růstu počtu řemeslných živností:4
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 (2013-2014) přibylo 9 929 řemeslných živnostenských oprávnění
z toho:
6 403 mužů
3 526 žen
Dosažené vzdělání v ČR ve vazbě na řemeslné obory a porovnání s ostatními zeměmi:
Podíl českých absolventů s tzv. vyšším sekundárním a nástavbovým vzděláním (víceletá gymnázia, střední
odborné školy a střední odborná učiliště5) : 72,1 %.6
Z toho:7
41,2 % jsou absolventi středního odborného vzdělání s maturitou
28,3 % jsou vyučení
24,7 % jsou absolventi gymnázií
5,8 % ostatní (vyšší odborné školy, nástavby,…)
Podíl EU absolventů s tzv. vyšším sekundárním a nástavbovým vzděláním: 45,2 %.8
ČR má nejvyšší podíl absolventů s vyšším sekundárním a nástavbovým vzděláním v EU (72,1 %), na druhém místě
je Slovensko (70,6 %), dále Polsko (62,8 %) a Rakousko (61,1 %).9
Kvalita řemesla v ČR:10
9 z 10 obyvatel ČR je s prací řemeslníků spokojeno. 82 % obyvatel je spokojeno s odborností, 84 % s kvalitou
práce řemeslníků. Členství v řemeslném cechu považuje více než polovina řemeslníků za garanci kvality pro
zákazníky. Více než polovina populace (59 %) má kladný vztah k práci českých řemeslníků a dává jí přednost před
nabídkou větších firem. Je patrné, že některé řemeslné služby jsou pro spotřebitele nenahraditelné. 82 % populace
je s dostupností řemeslníků spokojena. Kapacitu kvalitních řemeslníků je podle ¾ populace důležité si včas
zarezervovat. Téměř polovina populace se domnívá, že řemeslníci dodávají velmi dobrou kvalitu za účtovanou
cenu. Lidé při výběru řemeslníků kladou především důraz na odbornost řemeslníka, value for money a vlastní
předchozí zkušenost s řemeslníkem. Nejčastěji, ve 39 %, hledají lidé řemeslníka přímo ve své obci. Lidé si váží
práce řemeslníků spíše méně (40 %), než tomu bylo před 10 lety. Lidé ale očekávají vzrůstající úlohu řemesel a
hodnoty ruční práce.
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Závěr:
-

V ČR je vydáno 907 tisíc živnostenských oprávnění v živnosti řemeslné, což činí 27,8 % všech
vydaných živnostenských listů.
Rapidně 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.
Česká republika je na prvním místě v EU z pohledu počtu absolventů tzv. sekundárního vzdělání,
které zahrnuje víceletá gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště, a to s podílem 72,1 %,
zatímco průměr EU je 45,2 %.
84 % respondentů je spokojeno s kvalitou českého řemeslníka, přibližně stejný počet spotřebitelů je
spokojen i s jeho dostupností.

Řemeslné živnosti jsou:
1. Řeznictví a uzenářství
2. Mlékárenství
3. Mlynářství
4. Pekařství, cukrářství
5. Pivovarnictví a sladovnictví
6. Zpracování kůží a kožešin
7. Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
8. Broušení a leptání skla
9. Zpracování gumárenských směsí
10. Zpracování kamene
11. Slévárenství, modelářství
12. Kovářství, podkovářství
13. Obráběčství
14. Zámečnictví, nástrojářství
15. Galvanizérství, smaltérství
16. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
17. Hodinářství
18. Zlatnictví a klenotnictví
19. Truhlářství, podlahářství
20. Výroba a opravy hudebních nástrojů
21. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
22. Zednictví
23. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
24. Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
25. Vodoinstalatérství, topenářství
26. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
27. Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
28. Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
29. Izolatérství
30. Malířství, lakýrnictví, natěračství
31. Pokrývačství, tesařství
32. Klempířství a oprava karoserií
33. Kamnářství
34. Opravy silničních vozidel
35. Holičství, kadeřnictví
36. Barvení a chemická úprava textilií
37. Čištění a praní textilu a oděvů
38. Kominictví
39. Hostinská činnost
40. Kosmetické služby
41. Pedikúra, manikúra
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