
 

 

Věc: TZ Hospodářské komory Praha 1 

 

Praha 19. 5. 2021 

Pomozte podnikatelům v restartu, žádá magistrát i Prahu 1 Hospodářská komora 

O rozumnou úlevu od nájemného a místního poplatku za užívání veřejného prostranství až do 

návratu tržeb a umožnění umístit dočasně restaurační zahrádku před všechny restaurace navrhla 

Hospodářská komora Praha 1 vedení magistrátu i Městské části Praha 1. 

„Restauratéři v centru Prahy po horrorovém roce snad konečně budou moci znovu rozjet své 

podnikání. V centru Prahy však stále chybí a ještě dlouho budou chybět turisté. Tržby tak budou i 

v příštích měsících hluboko pod hodnotami před pandemií. Proto je nezbytné, aby v rámci svých 

možností pomohlo hlavní město i Praha 1, což mimochodem představitelé magistrátu i městské části 

opakovaně deklarovali. Žádáme, aby se magistrát a Praha 1 dokázali dohodnout na rozumné úlevě 

pro podnikatele,“ řekl místopředseda Hospodářské komory Praha 1 a předseda sekce Hospodářské 

politiky Hospodářské komory České republiky Filip Dvořák. 

Právě v centru je odliv potenciálních zákazníků a tím i tržeb nejcitelnější z celé Prahy, což dokazují i 

data mobilních operátorů. Počet osob, které se pohybují na území Prahy 1, byl v loňském roce asi o 

40% nižší než v období před pandemií. Navíc chybí především zahraniční turisté, tedy zákazníci, kteří 

v restauracích logicky utrácejí mnohem víc peněz než rezidenti a lidé, kteří v centru pracují. Je jasné, 

že vracet se budou pomalu a postupně. Restauratéry tak i po otevření podniků čeká období výrazně 

nižších tržeb. Proto nebudou schopni za své předzahrádky hradit v plné výši nájemné a místní 

poplatek za užívání veřejného prostranství, které jsou v Praze 1 zdaleka nejvyšší v republice. 

„Uvědomujeme si, že jde o složitou záležitost. Nájemné vybírá hlavní město, místní poplatek zase 

městská část. Klíčové je, aby byla učiněna taková dohoda, která vyhoví legislativě a nedoplatí na ni 

podnikatelé, kteří budou ještě po řadu dalších měsíců skutečně nutně potřebovat úlevu,“ vysvětlil 

Dvořák. Legislativně například nelze místní poplatek snížit, je možné jej pouze odpustit. Hospodářská 

komora Praha 1 proto navrhla magistrátu i městské části zřízení společné pracovní skupiny a pomoc 

při nastavení spravedlivého a legislativně vyhovujícího systému. 

Nelze zvýhodnit jen restaurace se zahrádkou 

Upozorňuje přitom, že je nutné pamatovat na princip férové podnikatelské soutěže. Zatím totiž 

můžou fungovat pouze restaurační zahrádky, nikoli vnitřní prostory restaurací. Většina restaurací 

v centru Prahy ale zahrádku nemá. Z různých důvodů jim nebyla povolena. Tyto restaurace jsou tak 

nyní oproti konkurenci zásadně znevýhodněny, protože můžou prodávat pouze s sebou z okénka. 

V případě, že bude odpuštěno nájemné i místní poplatky za zahrádky, budou tyto restaurace 

diskriminovány dokonce dvojnásobně. 

Hospodářská komora Praha 1 proto požádala magistrát a vedení Prahy 1, aby bylo dočasné umístění 

zahrádek umožněno za jasně stanovených podmínek všem restauracím, stejně jako tomu bylo vloni 

na jaře. „Navrhli jsme, aby město stanovilo maximální rozsah záboru veřejného prostranství a nejvyšší 

možný počet židlí, které by musely být stejně jako slunečníky umístěny přímo na chodníku. 

Provozovatel takové dočasné zahrádky by musel zachovat bezpečný průchod na chodníku a každý 



 

 

večer po zavírací době vše uklidit. Zároveň by provozovatelé za tyto dočasné zahrádky platili podle 

aktuální situace stejně jako provozovatelé klasických zahrádek s povolením,“ vysvětlil Dvořák a dodal, 

že zásadní součástí je i minimalizace papírování s touto možností souvisejícího. 

 
 

 

 


