
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

HK Praha 1: Předkládáme návrh pomoci pražským podnikatelům 

Vládní opatření proti šíření pandemie koronaviru, kvůli kterým bylo omezeno či zcela znemožněno 

podnikání desetitisícům pražských podnikatelů, trvají již měsíc. Pražští podnikatelé se však dosud 

nedočkali ze strany hlavního města Prahy žádné hmatatelné pomoci. Hospodářská komora Praha 1 

proto navrhuje komplexní řešení, protože bez podnikání a podnikatelů by Praha nebyla bohatým, 

ale chudým městem. 

„Uvědomme si, že odložení splátek nájmu není řešením problému, ale pouze jeho posunutím v čase. Je 

iluzorní předpokládat, že podnikatelé budou schopni po uvolnění opatření vydělávat více než doposud, 

aby byli schopni doplatit dlužné částky. Potřebují okamžitou opravdovou pomoc. Vedení hlavního města 

Prahy by si mělo uvědomit, že jen z podílu DPH získává Praha ročně zhruba 30 miliard do svého 

rozpočtu,“ uvedl místopředseda Hospodářské komory Praha 1 Filip Dvořák, podle jehož slov ale 

podnikatelé plní městskou kasu i dalšími miliardami z daní z příjmu právnických osob, placením nájmů, 

záborů veřejného prostranství a dalších plateb.  

Podle jeho slov jsme doposud pouze svědky naprosto chaotického odkládání či snižování či odpouštění 

nájemného naprosto minoritní skupině podnikatelů, kteří shodou okolností mají svou provozovnu 

v obecním majetku. Je to pochopitelná a jistě chvályhodná pomoc pronajímatele nájemcům, kteří 

v městském majetku podnikají, není to však pomoc podnikatelům. Dokonce jde o opatření, které je 

možné hodnotit jako narušování férové hospodářské soutěže a rovných podmínek pro podnikání, 

protože podnikatelé, kteří mají své provozovny v nemovitostech vlastněných soukromými subjekty, 

žádnou srovnatelnou pomoc nedostali. 

Kvůli naprosté rezignaci města na metodické řízení nakládání se svěřeným majetkem navíc dochází 

k absurdním situacím, kdy mají podnikatelé v jedné ulici, která rozděluje dvě městské části, zcela 

rozdílné podmínky, kterými ta či ona městská část své nájemce podporuje (např. Myslíkova či Žitná 

na hranici MČ Praha 1 a MČ Praha 2). 

„Jako dosud jedinou iniciativu, o kterou se snaží město vůči všem podnikatelům, bez ohledu na to, zda 

mají provozovnu v městském či soukromém majetku, vnímáme přípravu programu COVID Praha,“ 

uvedl Dvořák, podle jehož slov Hospodářská komora Praha 1 navrhuje, aby město přešlo s městskými 

částmi do koordinované ofenzivy dle níže uvedených bodů.  

a) Prostřednictvím sítě živnostenských úřadů je nutné neprodleně analyzovat situaci podnikatelů, 

kteří mají na území Prahy svou provozovnu.  

b) Následně je nezbytné agregovat podnikatele do logických skupin podle oboru podnikání, 

omezení a jeho dopadů. 

c) Ve druhé fázi, na základě komunikace s podnikateli, by měly být v nejkratší možné době 

vytvořeny konkrétní programy akutní pomoci, ať již finanční či nefinanční. Město a stát by se 

na ně měly složit stejným poměrem, kterým do jejich rozpočtů přitékají daňové příjmy.  

d) Ve třetí fázi by měly být zpracovány plány dlouhodobé pomoci při restartu podnikání, který 

bude dle oborů podnikání nepochybně trvat po dobu i mnoha měsíců. 

 

 


