Vážení členové,
Hospodářská komora ČR včera zahájila jednání s hl. m. Prahou o preventivních opatřeních
v souvislosti s koronavirem, které se dotknou i hlavního města a budou mít dopad na tisíce
zejména drobných podnikatelů z řad obchodníků nebo provozovatelů služeb. O konkrétní
pomoci podnikatelům v hlavním městě proto v sobotu jednal prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý s radním hlavního města Prahy Janem Chabrem. Mnoho podnikatelů je
v nájemním vztahu s hl. m. Prahou, či subjekty, které hospodaří s jeho majetkem.
Výpadek z příjmů z cestovního ruchu, díky uzavření hranic, je sto procentní a uzavření
provozoven, zejména v centru Prahy, může dostat podnikatele, často závislé právě
na příjmech od turistů, do existenčních potíží.
V této situaci přichází Jan Chabr s návrhem, například na větší benevolenci vůči zasaženým
podnikatelům při platbách nájemného, kteří jsou v přímém nájemním vztahu s hl. m. Prahou.
Na zítřejším jednání Rady hl. m. Prahy navrhne, aby prodlení s platbou nájemného
v městských prostorech nepředstavovalo důvod k výpovědi, zároveň, aby po dobu nouzového
stavu nebyly účtovány úroky z prodlení. V praxi to tak znamená odložení plateb nájemného
pro zasažené podnikatele, a to po dobu trvání karanténních opatření v souvislosti se šířením
koronaviru. Pokud se provozovatel třeba kadeřnictví či další služby dostane kvůli nucenému
zavření provozovny do finanční tísně a bude kupříkladu měsíc v prodlení s platbou nájemného,
nebude magistrát přistupovat k restrikcím či penále a umožní nájemcům v prostorách
hlavního města přinejmenším pozdější platby. Pan radní Chabr hodlá tímto návrhem pomoci
tomu, aby se podnikatelé nedostali kvůli placení nájmu do neřešitelných potíží a museli své
provozy zavírat. Součástí návrhu je i doporučení městským částem, které s majetkem města
hospodaří ke stejnému postupu.
Hospodářská komora bude s magistrátem o podpoře podnikatelů jednat i v příštích dnech.
Obě organizace chtějí koordinovat další kroky, které podnikatelům skutečně uleví.
Jsme si vědomi toho, že se tato opatření mohou přímo vztahovat pouze na ty z vás, kteří jsou
nájemci majetku hl. m. Prahy nebo městských částí nebo subjektů, které s majetkem hl. m.
Prahy hospodaří. Jsme však přesvědčeni, že rozhodnutí hl. m. Prahy, jako největšího
pronajímatele majetku na svém území, bude návodným apelem vůči všem ostatním
pronajímatelům.
Jsme přesvědčeni, že výše uvedený návrh pan radní Chabr zítra prosadí. Bude to však dozajista
pouze první z mnoha dalších upřesňujících rozhodnutí, které se dají v této věci očekávat.

Proto se na vás obracíme s žádostí o poskytnutí vašeho pohledu. Uveďte, do které kategorie
vaše podnikání spadá. Zašlete také stručný popis opatření, které byste přivítali, abyste byli
schopni tuto výjimečnou situaci přečkat. Zároveň zkuste definovat, čím konkrétně je vaše
podnikání nejvíce zasaženo.
Pokud tak učiníte, pomůžete nám v dalších kolech jednání s hl. m. Prahou, kterých se budeme
účastnit, aby jeho rozhodnutí byla co nejúčinnější a opravdu pomohla.
Oslovte prosím i další, kteří se zatím nerozhodli pro členství v Hospodářské komoře, i jejich
názory využijeme.
Děkujeme
S pozdravem.
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