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Osvědčená praxe 14 
 

Název osvědčené praxe Podpora obce - Pozastavení plateb 

 
1. Autor, organizace a kontaktní informace 

 

Jméno Alexandre Xavier Barbosa de Freitas 

Email Alexandre.freitas@cm-vpaguiar.pt 

Telefon Tel: 259 419 103 | Fax: 259 419 106 | Tm: 962 014 579 

Country PORTUGALSKO 

Region Vila Real 

Město Vila Pouca e Aguiar 

 

Místo: 

Country Portugal 

Region Vila Real 

City Vila Pouca de Aguiar 

Hlavní odpovědná instituce Město VILA POUCA DE AGUIAR 

 

2. Podrobný popis  

Krátký souhrn praxe Ke zmírnění nepříznivých ekonomických dopadů způsobených obchodníkům pandemií 
nemoci Covid-19 vytvořila obec Vila Pouca de Aguiar řadu dočasných výjimek z plateb. 

Podrobná informace o praxi 

 

V rámci opatření ke zmírnění nepříznivých ekonomických dopadů způsobených 
obchodníkům pandemií způsobenou virem Covid-19 vytvořila obec Vila Pouca de Aguiar 
řadu dočasných výjimek z plateb. 

- S uzamčením uvaleným hygienickými úřady v reakci na krizi COVID-19 muselo mnoho 
malých obchodů zavřít a neměly možnost podnikat, ale povinnosti jako nájem, účet za 
vodu, elektřina byly konstantní, což vedlo k velmi obtížným situacím. 

- Za účelem minimalizace těchto dopadů na životy lidí a firem se městský úřad rozhodl 
pozastavit platby. Pozastavení plateb se týkalo plateb: 

Nájemné pro obchodníky, kteří obývají obecní budovy. 

Osvobození od platby za vodu pro každého. 

Licence na terasy. 

Parkovacích automatů, na celém území. 

Potřebné zdroje 

Lidské zdroje: 4 spolupracovníci města 

Finanční dopad těchto opatření je značný, ale jednalo se o politické rozhodnutí ve 
prospěch obyvatel města. Položky rozpočtu, které město mělo k dispozici na letní večírky 
a další kulturní iniciativy, byly přesměrovány na úhradu těchto nových výdajů, které 
vznikly osvobozením od těchto plateb, přibližně 900 000 EUR ročně. 

Časový rozvrh (start/end date) 
Začátek 1. května 2020 – průběžně pokračuje (s výjimkou plateb za vodu, které byly 
splatné po 1. srpnu 2020. 

Doložení úspěšnosti (dosažené 
výsledky) 

Tato praxe umožnila zachránit několik podniků před uzavřením. 

Město je malá komunita a na každém podnikání zde hodně záleží!!! 

Konečná čísla nejsou uzavřena, ale v tuto chvíli se konečná dotace blíží ke konci a my 
jsme měli pouze 3 společnosti (ze 634), které ukončily činnost. 

Zjištěné problémy 
V celkové reflexi si myslíme, že hlavní potíže byly: malé množství případů zneužití 
některých opatření, například výdajů za vodu! Když je něco zdarma, lidé si toho většinou 
tolik neváží a může nastat problém, což jsme si uvědomili. To byl hlavní důvod, proč 
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nejprve zrušíme neplacení úhrad za vodu. 

Potenciál pro poučení nebo 
přenos 

Podle našeho názoru to byl velmi racionální a chytrý způsob, jak přemístit finanční 
prostředky, u kterých se očekávalo, že budou vynaloženy na činnosti, které se nemohly 
konat, jako jsou koncerty a indoorové aktivity, večírky a další, na minimalizaci dopadu 
pandemie na podnikání. 

Opatření bylo také považováno za velmi rovnostářské, protože působilo na všechny 
stejně. 

Další informace 

Link na zdroje dalších informací o osvědčené praxi: 

https://cm-vpaguiar.pt/medidas-do-municipio-de-apoio-a-comunidade/ 

https://cm-vpaguiar.pt/camara-aprova-medidas-de-apoio-a-comunidade-para-mais-
quatro-meses/ 

 

Klíčová slova - 

Názor experta   
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