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Aktuální počet nakažených
v Praze (ke včerejším 18.00)

5355
Krátce z metropole

Pro všechny, kdo se ptají: Do-
stali jsme vyjádření odMZČR,
že můžeme provozovat lano-
vou dráhu v zoo. Takže Vás
můžeme bez obav svézt.
Přijďte!

@PIDoficialni
profil Dopravního podniku hl. m. Prahy

Poslanci moc zlobili, a proto za
nimi letos nepřišel Mikuláš, ale
jen peklátor, čertmani a ďáb-
lostové. Za rozpočtové peklo
v podobě daňového balíčku
dostali poslanci od samo-
správných čertů akorát uhlí.
Hodili totiž krajům a obcím vi-

dle do jejich rozpočtových plánů.
@ZdenekHrib
primátor hlavníhoměsta Prahy

Ze sociálních sítí

Mariánské náměstí
oživilamikrovýstava
StaréMěsto –NaMariánském náměstí byla
v rámci projektu SOKL umístěna plastika Pokora
sochaře Martina Skalického. Jde o další uměleckou
mikrovýstavu ve veřejném prostoru. Projekt je
plánován jako dlouhodobá spolupráce Galerie
hl. m. Prahy a Institutu plánování a rozvoje. Mo-
hutná postava Pokory, která se symbolicky sklání
směrem k budově Klementina, bude na náměstí
stát až do konce února příštího roku. (dor)

Předseda Podnikatelských odborů RADOMIL BÁBEK řekl Deníku:

Vláda nic neotevřela.
Otevíratmusejí lidé
JAN PROKEŠ

P
odnikatel Radomil
Bábek založil před
necelými čtyřmi
roky Unii podni-
katelských a živ-

nostenských spolků. Ne-
zisková organizace hájí zájmy
menších firem a živnostníků.
Minulý týden Bábek svolal

manifestaci, při které se ne-
úspěšně pokusil vládě předat
výzvu s kritikou postupu při
řešení koronavirové epidemie
a s konkrétními požadavky.
Mezi nimi figuruje i návrh na
masivní podporu drobných
podnikatelů a na druhou
stranu podstatné zreduková-
ní úřadů i úředníků. „Nevím,
jestli mně nedojde natolik
trpělivost a nepůjdu do poli-
tiky. Ale strašně semi tam
nechce,“ svěřil se Bábek.

Vládní opatření proti šíření
koronaviru jsou podle vás už
od jara chaotická. Můžete
uvést příklad?
Samotné vypnutí ekono-

miky pouze vmalém podni-
kání je největší zoufalství,
které udělá jen vláda, která si
neví rady a neví, kudy kam.
Mohl bych uvádět další pří-
klady včetně toho, jak umírají
staří lidé v domovech dů-
chodců, jak se tam šíří náka-
za, jak jsou některé nemoc-
nice přeplněné a jiné nikoliv.
Vláda situaci absolutně ne-
zvládá.

Udělalo vám radost alespoň
uvolnění podnikání před
čtyřmi dny?
Vím, že bychměl říct, že

udělalo. Ale neudělalo. Vláda
říká, že nám otevřela provo-
zovny. Vláda ale nic neote-
vřela. Otevírat musejí lidé,
kteří mají ty provozovny.
Především se ekonomika ne-
měla vůbec vypínat. Vláda se
měla chovat konzistentně a
rozumně, řídit krizi sofisti-

kovaně. A ne jít na komára
s kanonem.

Které sektory či oblasti pod-
nikání jsou na tom dnes
v Praze kvůli koronavirové
krizi nejhůře?
Nevíme, jak se bude situace

vyvíjet do budoucna, ale teď
jsou samozřejmě v katastro-
fální situaci hotely, restaura-
ce, kavárny, malí prodejci
obuvi, kadeřnictví, kosmetic-
ké salony… Zkrátka všichni,
kdomuseli mít zavřeno.

Měl jste před čtvrtečním
uvolněním signály, že ně-
které provozovny už nebu-
doumoct otevřít?
Signály máme. Na otázku,

kolik živností a firem skuteč-
ně zkrachuje, ale nedokážu
odpovědět. Podnikání bylo
ve stavu jakési hibernace.
Teprve až padnou veškerá
omezení, tak zjistíme, kdo
otevřel a kdo už to nezvládl.

Jak je v Praze silný sektor
malého podnikání, které ne-
ní navázané na turismus
a nemusí tak řešit globální
útlum?
Město s milionem a čtvrt

obyvatel má extrémní kon-
centraci služeb typu kadeř-

nictví, kosmetika, masážní
salony, nehtová studia a po-
dobně. V této oblasti zatím
není tolik velkých či nadná-
rodních provozovatelů. Praž-
ská kadeřnictví v drtivé vět-
šině vlastní drobní podnika-
telé respektive podnikatelky,
které zaměstnávají několik
lidí a mají většinou jednu
nebo dvě provozovny.
Domnívám se, že tady hrozí

velké nebezpečí, že i zde pře-
vládnou nadmalými podniky
a živnostníky kapitálově silné
firmy. To už se děje u květin,
potravin, pekařství atd. Malé
obchůdky teďmohoumít
velké potíže, které je vyčer-
pají jak finančně, tak psy-
chicky.

Hodně se teď skloňuje pojem
restrukturalizace pražské
ekonomiky. Co je pro ni třeba
udělat a kam bymělamířit?
Jednoznačně Praze pomů-

že, když stát sníží DPH. Pře-
devším ohroženým oborům
jako je gastro či hotelnictví.
Když se sníží cena práce, tak
to celkově také pomůže praž-
skému podnikání, protože li-
dem zůstane více peněz. Stát
i kraje včetně Prahy by také
měly snížit výdaje na vlastní
správu. Mám namysli nad-

měrné počty úředníků nebo
různé rozpočtové organizace,
které de facto suplují funkce
ústředních orgánů.

Podnikatelské odbory prý
mají seznam tří desítek
„zbytečných“ státních úřadů.
Předpokládám, že většina
z nich sídlí v hlavnímměstě.
Můžete nějaké jmenovat?
Praha je jimi skutečně za-

sekaná. Výzkumný ústav
práce a sociálních věcí zřizuje
Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí. Má několik desítek
zaměstnanců, o kterých ni-
kdo neví, co dělají. Pokud
z nich něco vypadne, pak je to
nějaká analýza práce či neza-
městnaných. Úplně nesmysl-
né věci. K tomu je třeba do-
dat, že jen úřad prácemá asi
dvanáct tisíc zaměstnanců.
Úplně neuvěřitelné rezidu-

um socialismu je Výzkumný
ústav zemědělské techniky.
Tu jednoznačně vyrábějí pri-
vátní firmy, které si dělají
svůj výzkum. Takovýto vý-
zkumný ústav je proto v
dnešní situaci výsměch. Zmí-
ním ještě Akademii investo-
vání, což je jakási instituce,
která má snad učit města
a obce či regiony, jak inves-
tovat. V této oblasti pochopi-
telně opět působí firmy, které
to umějí lépe než úředníci.

RADOMIL BÁBEK. Vede druhé největší sdružení podnikatelů
po Hospodářské komoře. Foto: Deník/Z. Pecák

Kdo je Radomil
Bábek?
P Narodil se v roce 1961 v Kar-
viné, dětství prožil v Ostravě.
V Praze žije s pauzami od
roku 1976.

P Po studiu pedagogické fa-
kulty učil necelých deset let
na základní a střední škole.

P Od roku 1992 podniká v ob-
lasti poradenství. Vlastní
a spoluřídí několik poraden-
ských firem.

P V únoru 2017 založil Podni-
katelské odbory.
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Pomáháme Na Výstavišti Pomáháme Na Výstavišti Pomáháme Na Výstavišti Pomáháme Na Výstavišti

 Zúčastněte se on-line dražby vybraných desek muralu 
 s názvem Jiskra, který vytvořili Michal Škapa a Ondřej Vyhnánek. 
 Mural vznikl na stěně Křižíkova pavilonu Na Výstavišti, 
 který půjde na jaře do rekonstrukce. Výtěžek bude rozdělen 
 mezi nadační fond Pink Bubble a Klub svobodných matek. 
 Dražba proběhne 9. 12. 2020 na www.pragueauctions.com 

 Více info: navystavisti.cz 

Jiskra 
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