
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Situace podnikatelů v centru Prahy je kritická 

 

V souvislosti s epidemií koronaviru a přijatých vládních opatření čelí řada podnikatelů 

a živnostníků v centru Prahy totálnímu výpadku příjmů. Vzhledem k mimořádně 

vysokým nájmům i mzdovým požadavkům zaměstnanců v této lokalitě je jejich situace 

kritická. Hospodářská komora Praha 1 proto jedná o balíčku opatření, které jim uleví, 

s hlavním městem Prahou i MČ Praha 1. 

„Obrovským problémům samozřejmě čelí celá země i všichni podnikatelé. Situace spousty 

podnikatelů v Praze 1 je však specifická v tom, že zde musejí platit zdaleka nejvyšší nájmy 

v republice, oproti průměru jsou zde významně vyšší i mzdy zaměstnanců. To vše v důsledku 

znamená, že firmy čelí fatálním problémům s cash flow. V nejhorší situaci jsou obchody, hotely, 

restaurace, kavárny a cukrárny, ale i muzea a řada dalších, které musely být uzavřeny. Navíc 

je nutné si uvědomit, že v centru Prahy je koncentrace takovýchto provozoven logicky 

obrovská,“ uvedl předseda Hospodářské komory Praha 1 Vladimír Krištof. 

„Největší problém je, že náklady zůstávají stejné, i když příjmy významně klesly či se dokonce 

zcela zastavily. Podnikatelé nutně potřebují úlevy v podobě odkladu platby daní, odvodů, 

nájemného či splátek úvěrů a rovněž poskytnutí bezúročných půjček na další, zejména 

mzdové náklady. Obecně je nutná solidarita ze strany státu, obcí i dalších partnerů, aby měli 

podnikatelé šanci tuto bezprecedentní situaci zvládnout,“ řekl podnikatel a místopředseda 

TOP09 Lukáš Otys. 

Právě proto se Hospodářská komora Praha 1 po dohodě s prezidentem Hospodářské komory 

ČR Vladimírem Dlouhým podílí na vyjednávání s hlavním městem Prahou i Městskou částí 

Praha 1 o pomoci podnikatelům. 

„Vyzvali jsme podnikatele a živnostníky, aby nám zasílali informace o své situaci a podněty na 

kroky, které by jim v jejich problémech skutečně pomohly. Podnikatelé reagují a my tyto 

informace průběžně předáváme na magistrát i radnici Prahy 1, aby vznikal podrobný přehled 

nejrůznějších dopadů, které logicky mohou definovat nejlépe sami podnikatelé. Je evidentní, 

že firmám hrozí především akutní platební neschopnost zejména v oblasti mezd a odvodů za 

zaměstnance a plateb nájemného. Žádají proto logicky hlavně úlevy a odložení plateb a pomoc 

s náklady na mzdy a odvody,“ popsal situaci Krištof, podle nějž je vedle okamžitých potížích 

pro podnikatele frustrující i nejistota, jak dlouho bude současná situace trvat. 

  



 

 

„Nemohou absolutně nic plánovat. Už teď je ale jasné, že budou potřebovat pomoc od státu, 

Prahy i Prahy 1 také v budoucnu, kdy bude nutné podnikání znovu nastartovat. I když se podaří 

zastavit šíření koronaviru, určitě bude ještě poměrně dlouho trvat, než začnou do Prahy znovu 

přijíždět turisté a podnikatelům se vrátí příjmy na předchozí úroveň. Jde skutečně 

o bezprecedentní situaci. Na prvním místě je však logicky zdraví a bezpečí všech,“ dodal Filip 

Dvořák, místopředseda Hospodářské komory Praha 1. 

Kontakt pro média: 

Hospodářská komora Praha 1, Vodičkova 32, Praha 1 

Mgr. Marek Beneš, tel.: 608 752 494, marek.benes@hkpraha1.cz  
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