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Vážený pan 
MUDr. Zdeněk Hřib, primátor 
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V Praze dne 26. března 2020 

Vážený pane primátore, 

procházíme velmi složitým obdobím, které zasáhlo všechny obyvatele našeho hlavního města. V první 

řadě je nutné zajistit zdraví občanů a respektujeme rozhodnutí, která jsou v tomto smyslu činěna. Na 

druhou stranu je nezbytné, aby se život následně vrátil do původních kolejí. K Praze patří 

neodmyslitelně cestovní ruch, který představoval v minulosti téměř 60 % celkového objemu turistů 

v naší zemi. Každý jedenáctý občan Prahy byl zaměstnán v cestovním ruchu. Je tedy jasné, že bychom 

měli přemýšlet o tom, jak zachovat toto klíčové odvětví i do budoucna a zajistit, aby byla zachována i 

pracovní místa. Hotely a restaurace jsou v současné době z valné části zcela uzavřeny. 

Mnoho provozoven restaurací, ale také ubytovacích zařízení jsou v prostorách, které jsou majetkem 

města a mají uzavřené nájemní smlouvy. Vítáme rozhodnutí zastupitelstva o posečkání s nájmy 

v těchto prostorách, ale za současné situace je jisté, že tento krok nebude dostatečný k zachování 

těchto provozoven a obnovení služeb. V příloze zasíláme naši poslední studii dopadů současné 

epidemie na cestovní ruch.  

Chtěli bychom Vás požádat, abyste v zastupitelstvu zvážili odpuštění nájemného za období, kdy budou 

provozovny uzavřeny a zároveň zahájili s nájemci jednání o výši nájmů v následujícím období roku 2020 

a případně 2021. Je velmi pravděpodobné, že pokud by měla být zachována výše nájmů tak, jako v roce 

2019, řada provozoven skončí a s nimi také jejich zaměstnanci.  

Není zatím známo, jak dlouho bude trvat stav, kdy k nám nebudou moci přijíždět zahraniční turisté. To 

bude mít samozřejmě velmi dramatické následky pro všechny, kdo pracují a podnikají v cestovním 

ruchu. Návrat do stavu, který tu byl v roce 2019 bude velmi dlouhý. Jsme připraveni spolupracovat na 

aktivitách a programech, které by pomohly cestovní ruch obnovit a navrhujeme, aby za tímto účelem 

byla zřízena pracovní skupina, která by problematiku cestovního ruchu řešila.  

Chtěli bych Vás zároveň ujistit, že AHR ČR je připravena spolupracovat plně na pomoci při zajištění 

preventivních opatření k zamezení šíření pandemie a také spolupracovat na opětovném oživení 

cestovního ruchu v Praze. Pokud bychom mohli jakkoliv pomoci, jsme plně k dispozici. 

Předem děkujeme za laskavé vyjádření a přejeme Vám hodně úspěchů v této nelehké době. 

S pozdravem  
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