Pracovní skupina na pražské radnici bude hned po Velikonocích
jednat o dalších krocích podpory pro podnikatele v hlavním městě
V úterý 14. dubna se podruhé sejde pracovní skupina, aby sestavila další konkrétní kroky podpory pro pražské podnikatele. Ve
skupině jsou zástupci koalice i opozice, hlavním cílem skupiny je sjednotit postup. Hlavním tématem bude urychlení pomoci ve
prospěch podnikatelských subjektů.

„Praha má sice jen omezené možnosti, ty ale chceme využít na maximum. Naším závazkem je vystupovat především jednotně a
srozumitelně, proto jednáme ve skupině napříč zastupitelskými kluby. Vnímám plán pro pražskou ekonomiku, která tvoří čtvrtinu
českého HDP, po ochraně zdraví jako jasnou prioritu,“ řekl náměstek primátora pro finance a rozpočet Pavel Vyhnánek.
„V této době je důležité ukázat, že Praha táhne jen za jeden provaz. Vítám proto i zapojení kolegů z opozice a zástupců městských
částí. Současný stav musíme chápat nejen jako krizi, ale jako příležitost efektivně investovat do městského majetku a pomáhat i
projektům v soukromé sféře. Praha nesmí ztratit drajv v oblasti inovací, které nás můžou rychle vytáhnout ekonomicky nahoru a
zažehnat potenciální problémy na trhu práce,“ popsal radní pro podporu podnikání Vít Šimral.
„Primární odpovědnost je bohužel na vládě, ta má k praktické pomoci nástroje i peníze. My na úrovni města připravujeme, co je v
naší moci. Vedle už připraveného záchranného programu COVID Praha řešíme například odpouštění nájmů nebo jeho části
podnikatelům, kteří museli kvůli rozhodnutí vlády zavřít a mají své provozovny v městských nemovitostech. V jakém rozsahu toto
prominutí bude, o tom bude koalice teprve jednat. Za sebe mohu říct, že TOP 09 bude podporovat maximální možné prominutí,
protože se opravdu bojíme toho, jak velký dopad současná koronakrize bude mít na pražské podnikatele,“ doplnil předseda
zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil.
Pracovní skupina se poprvé sešla v pondělí 6. dubna. Další jednání je naplánováno na úterý 14. dubna, kde by se měla diskutovat
další konkrétní opatření a plán jejich realizace. Členy skupiny jsou Vít Šimral (Piráti), Pavel Vyhnánek (PRAHA SOBĚ), Jiří Pospíšil
(Spojené síly pro Prahu), Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu), Tomáš Portlík (ODS) a Radomír Nepil (ANO).
Praha jedná s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem o rozšíření půjček v rámci programů Covid. Jako překlenovací rychlou
pomoc hlavní město realokovalo ČMZRB na pomoc malým a středním podnikatelům přes 500 milionů korun z fondů EU určených pro
Prahu. Rozhodnuto už bylo o odkladech nájmů pro podnikatele a firmy sídlící v prostorách města s možností jednat o úplném
odpuštění nájmu podle míry postižení konkrétního sektoru epidemií. V předstihu jsou propláceny faktury dodavatelům, k čemuž
náměstek Pavel Vyhnánek vyzval také ministryni financí Alenu Schillerovou. Příští týden pak bude pracovní skupina jednat o dalších
výrazných zvýhodněních u místních poplatků, například za zábor nebo za ubytování. Probíhají také jednání s komerčními bankami o
přímé spolupráci v úvěrové oblasti ve prospěch pražských podnikatelů.
V provozu je prostřednictvím Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy informační asistence pro podnikatele, veškeré aktuality
jsou soustředěny na portálu podnikani.praha.eu.
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