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SHRNUTÍ ČINNOSTI VÝBORU V OBDOBÍ 2020/2021

• 14. 1. 2020 - zřízen VPVC a zvolena předsedkyně
• 20. 2. 2020 - Stavební fórum
• 10. 3. 2020 - zvolen místopředseda a členové VPVC
• 3/2020 VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV
• VPVC se sešel celkem lOkrát, z toho 7krát na řádném jednání, 3krát na pracovním 

jednání, další jednání výboru 29. 4. 2021
• DVĚ CESTY VÝBORU

o Vymáhání současných zákonů
o Sledování zákonů nových/zákonných novel, sledování zahraničních 

regulací.
o Ke dvěma cestám výboru bylo vypracováno v rámci komplexního 

pohledu na problematiku:
■  MATERIÁL 1:

STANOVISKO K SOUČASNÉ PRÁVNÍ REGULACI KRÁTKODO
BÝCH PRONÁJMŮ Nezávislý právní posudek

■  MATERIÁL 2:
UPLATNĚNÍ SOUČASNÝCH ZÁKONŮ V PROBLEMATICE 
KRÁTKODOBÉHO UBYTOVÁNÍ

■  MATERIÁL 3:
VYJÁDŘENÍ ÚŘEDNÍKŮ MČ P Í K DOKUMENTU UPLATNĚNÍ 
SOUČASNÝCH ZÁKONŮ V PROBLEMATICE KRÁTKODO
BÉHO UBYTOVÁNÍ

■  MATERIÁL 4:
PŘEHLED NOVÉHO ZÁKONA, JINÝCH ZÁKONNÝCH ZMĚN a 
nových návrhů v této oblasti
o Tyto materiály budou diskutovány na jednání výboru 

29. 4. 2021

• Březen 2020 - spolupráce s policií, spolupráce s SVJ - dezinfekce domů, řešení ubyto
vaných i přes nouzový stav

• Duben 2020 - senátoři
• Květen 2020 - otevřená výzva k zákazu krátkodobého ubytování
• Květen 2020 - Senátor Ing. Pour, Bc. Kašická
• 2. 7. 2020 - 2. jednání pracovní skupiny k regulaci sdíleného ubytování na MMR
• Červenec - Mgr. František Cipro, Prague city tourism, a.s.
• 14. 7. 2020 -schůzka, Jan Wolf, MHMP
• 20. 7. 2020 - Senát - MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.
• 21. 7. 2020 - schůzka JUDr. Marvanová
• 23. 7. 2020 - schůzka JUDr. Marvanová
• 24. 7. 2020 - schůzka Bc. Miroslav Stejskal, Obvodní ředitelství MP Praha 1
• 17. 8. 2020 - místní šetření s p. starostou Ing. Petrem Hejmou a JUDr. Marvanovu,

Ing. Městecký, úředníci MČ Praha 1
• 3 .9 .-1 4 . 9. 2020 - výstava Chci se v klidu vyspat -  zviditelnění a vizualizace proble

matiky krátkodobého ubytování v bytech
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• Září 2020 - brožura Chci se v klidu vyspat -  seznámení s problematikou v souvislos
tech

• Prosinec 2020 - zpřísnění podmínek pro krátkodobé ubytování v bytech (hlasování zá
stupce MČ Praha 1 na jednání SVJ) - jednání a usnesení výboru

• Říjen 2020 - prosinec 2020 - tvorba jednotlivých sekcí webu a komunikace s kodérem
• 2. 12. 2020 Mgr. Bc. Martin Pikous - Svaz měst a obcí České republiky
• Leden 2021 - únor 2021 - plnění webových stránek skutečným obsahem
• Únor 2021 - zpřísnění podmínek pro krátkodobé ubytování v bytech (hlasování zá

stupce MČ Praha 1 na jednání SVJ) -  schválení zastupitelstvem
• 17. 2. 2021 - Bc. Renáta Kašická, MČ Praha 2
• 18. 2. 2021 - schůzka Mgr. Marek Polach, RNDr. Erika Stařecká -  MHPM
• Únor -  současnost - přijímání a evidence závěrečných zpráv instalovaných rádio 

vodoměrů
• Únor 2021 - Zástupce Prahy 1 Ve skupině 22 regionů a měst, která připomínkuje pro

blematiku krátkodobých ubytovacích služeb na poli EU.
• 8. 3. 2021 - schůzka Bc. Ručka, MČ P Í - odbor občansko-správních agend
• 11. 3. Komise pro poskytování krátkodobých ubyt. služeb hl. m. Prahy
• 29. 3. 2021 - schůzka Bc. Miroslav Stejskal, Obvodní ředitelství MP Praha 1
• Březen 2021 - „VOLEJTE OPLETALKU"

■  nově dvě telefonní čísla na služebnu v Opletalově ul. pro pro
blematiku krátkodobého ubytování v bytech

• Duben 2021 - spuštěna testovací verze webu chcisevkliduvypsat.cz
• Duben 2021 - dopisy na dotčené orgány / úřady
• Březen 2020 - duben 2021 - řešení aktuálních podnětů občanů Prahy 1
• Březen 2020 - duben 2021 - sledování problematiky v zahraničí
• Březen 2020 - duben 2021 - účast na setkání komisí a pracovních skupin, jichž je před

sedkyně členem
• Březen 2020 - 2021 - aktivní sledování vývoje soudního sporu ubytovatel vs. SVJ

o Další projekty MČ Praha 1, na kterých předsedkyně spolupracuje
■  Spolupráce na přípravě strategie MČ Praha 1
■  Rádio vodoměry
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU

Vážení zastupitelé,

dovolte mi představit zprávu o činnosti Výboru za období 2020/2021 (doposud). Výbor proti 
vylidňování centra a pro podporu komunitního života (dále jen VPVC nebo Výbor) se za tuto dobu 
sešel celkem lOkrát, z toho 7krát na řádném jednání, 3krát na pracovním jednání. V této souvislosti 
bych ráda vyzdvihla bezproblémové fungování Výboru i v době nepříznivé pandemické situace, kdy se 
všichni členové Výboru scházeli formou videokonferencí již na začátku pandemie v březnu 2020.

Hlavním úkolem Výboru ve sledovaném období byla problematika krátkodobého ubytování v bytech. 
Právě období, kterým od března 2020 procházíme, chápeme jako oddechový čas od „overturismu", 
který většině občanů MČ P Í znesnadňuje život. Zklidnění centra v posledních 13 měsících ukázalo, že 
právě dopady krátkodobého ubytování v bytech jsou významným důvodem vylidňování centra. Proto 
se právě problematika krátkodobého ubytování v bytech stala v tomto období hlavní náplní činnosti 
Výboru.

Výbor v této oblasti sleduje dvě cesty, jak krátkodobé ubytování řešit. Tou první je vymáhání 
současných zákonů. Tou druhou je monitorování nově vznikajících zákonů/zákonných novel 
a sledování zahraničních regulací souvisejících s krátkodobým ubytováním.

K oběma cestám byly vypracovány v rámci komplexního pohledu na problematiku tyto materiály:
■  MATERIÁL 1:

STANOVISKO K SOUČASNÉ PRÁVNÍ REGULACI KRÁTKODOBÝCH 
PRONÁJMŮ Nezávislý právní posudek

■  MATERIÁL 2:
UPLATNĚNÍ SOUČASNÝCH ZÁKONŮ V PROBLEMATICE 
KRÁTKODOBÉHO UBYTOVÁNÍ

■  MATERIÁL 3:
VYJÁDŘENÍ ÚŘEDNÍKŮ MČ P Í K DOKUMENTU UPLATNĚNÍ 
SOUČASNÝCH ZÁKONŮ V PROBLEMATICE KRÁTKODOBÉHO 
UBYTOVÁNÍ

■  MATERIÁL 4:
PŘEHLED NOVÉHO ZÁKONA, JINÝCH ZÁKONNÝCH ZMĚN a nových 
návrhů v této oblasti

K dalším aktivitám Výboru patří také informační podpora, kdy sledujeme a vyhodnocujeme dění ve 
státní správě i samosprávě, které mají souvislost s problematikou krátkodobého ubytování v bytech. 
Monitorujeme dění v problematice i na jiných úrovních.

• INFORMACE Z MAGISTRÁTU
• INFORMACE ZE SENÁTU
• FÓRUM PRAŽSKÝCH SENÁTORŮ
• INFORMACE Z MMR
• STAVEBNÍ FÓRUM

Informace nejen shromažďujeme a analyzujeme, ale také sdílíme své zkušenosti a činíme kroky 
vedoucí ke spolupráci dalších subjektů, které na problematiku krátkodobého ubytovaní narážejí ve své 
agendě.
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• OTEVŘENÁ VÝZVA K ZÁKAZU KRÁTKODOBÉHO UBYTOVÁNÍ
• HYGIENICKÁ STANICE HL. M. PRAHY v souvislosti s problematikou
• DEZINFEKCE DOMŮ A ŘEŠENÍ CO S TÍM V DOBĚ VZNIKU PANDEMIE
• SPOLUPRÁCE S POLICÍ

o Vrchní komisařství obv. ředit, pro PÍ 
o Odbor občansko-správních agend

• „VOLEJTE OPLETALKU"
o nově dvě telefonní čísla na služebnu v Opletalově ul. pro problematiku 

krátkodobého ubytování v bytech
• ZÁSTUPCE Prahy 1 ve skupině 22 regionů a měst, která připomínkuje problematiku 

krátkodobých ubytovacích služeb na poli EU.
• PŘEHLED ZAHRANIČNÍ REGULACE
• DOTAZNÍK „Questionnaire about short-term rentals regulation"
• 4 DOPISY
• WEB
• ANKETA (Typologie krátkodobého ubytování)
• MAPA PROBLEMATICKÝCH MÍST
• BROŽURA
• VÝSTAVA
• SOUD

Podrobněji se s jednotlivými body seznámíte v předmětných kapitolách zprávy o činnosti Výboru 
a některé z informací budou vloženy na web www.chcisevkliduvyspat.cz.

V rámci své funkce se pak za VPVC angažuji jako členka:
• Komise Rady hl. m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb
• Pracovní skupiny MMR k regulaci sdíleného ubytování.
• Dále jsem členkou Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1, Komise pro participaci a 

veřejný prostor MČ Praha 1, Výběrové dotační komise na rozvoj občanských spolků a spolkové 
činnosti pro rok 2021, Výběrové komise pro rozdělování finančních prostředků dotačního 
programu školství pro rok 2021. Iniciuji nebo se podílím i na dalších aktivitách, které se 
Výboru dotýkají: spolupracuji na přípravě strategie MČ Praha 1, Rádio vodoměry.

V souhrnu výše uvedeného bych ráda poděkovala členům Výboru za jejich aktivity, které posouvaly 
naše snažení o řešení situace k lepšímu, i když některá jednání byla pro všechny náročná.

Bronislava Sitár Baboráková
předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života
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PŘEDSTAVENÍ VÝBORU

Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života ZMČ Praha 1

VPVC ZMČ P Í byl zřízen dne 14. 1. 2020 a byla zvolena předsedkyně (usnesení ZMČ P Í č. UZ20_0119) 
VPVC dne 10. 3. 2020 zvolen místopředseda a členové VPVC (usnesení ZMČ P Í č. UZ20_0131)

O Výboru
Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života funguje od března 2020. Výbor je 
skupina složená z politiků, komunálních politiků, právníků a občanské iniciativy. Všechny spojuje 
stejný zájem, žijí v problematice krátkodobého ubytování v bytech na vlastní kůži. Chtějí upozornit, že 
krátkodobé ubytování v bytech je společenský problém s negativními dopady na okolí a život ve 
městě. A chtějí to řešit.

Organizační struktura Výboru

Předsedkyně: Bronislava Sitár Baboráková, DiS.
Místopředseda: Ing. Michal Caban 
Tajemnice: Gabriela Bejrová
Členové: Mgr. Jan Eisenreich, Mgr. Eva Holá, Ph.D., Mgr. Filip Kračman, Ing. Petr Městecký

Mgr. Pavel Nazarský, Mgr Petr Scholz, Jan Wolf

BRONISLAVA SITÁR BABORÁKOVÁ, DIS. - PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU
Je zastupitelkou MČ Praha 1. S problematikou krátkodobého ubytování žije na vlastní kůži již několik 
let a je jejím cílem nastavit pravidla tak, aby se v Praze 1 dalo v klidu bydlet. Je vystudovaný 
propagační výtvarník s více než 20letou praxí v oblasti grafického designu, audiovizuální komunikace a 
strategického marketingu.

ING. MICHAL CABAN - MÍSTOPŘEDSEDA
Je zastupitelem MČ Praha 1 a také radním pro kultivaci a oživení památkové péče. Na Praze 1 žije déle 
než pětatřicet let v domě, kde SVJ bylo založeno před sedmnácti lety.
Je režisérem a předním představitelem české kulturní scény.

GABRIELA BEJROVÁ - Tajemnice Výboru
Je asistentkou a tajemnicí výboru. Má bohaté zkušenosti na administrativních pozicích ve velkých 
společnostech, jako je např. KPMG nebo Seznam.cz.

MGR. JAN EISENREICH
Je právník, jehož specializací je právo autorské, finanční, fúze a akvizice a inovativní obory práva. Je 
také vedoucím právníkem portálu www.svjpravnik.cz, který se specializuje na poskytování právního 
poradenství pro SVJ a BD. Za svou praxi se setkal už s mnoha dotazy ze strany SVJ, je připraven 
odpovědět i na spoustu dalších.

MGR. EVA HOLÁ, PHD
je právnička, která se jako členka Komise pro obchod a služby a Kontrolního výboru 
v minulosti zaměřila na témata hluku, prodeje alkoholu, předzahrádek a vůbec veřejného prostoru. 
Má za to, že bojovat s overturismem a vylidňováním centra je nutné za pomoci série dobře 
propracovaných opatření, na kterých budou spolupracovat politici i úředníci jak z Prahy 1, tak 
hlavního města.
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MGR. FILIP KRAČMAN
Je zastupitelem MČ Praha 1 a také předsedou komise pro územní rozvoj. Je právník 
s více než desetiletou praxí v oboru práva k nemovitostem a s praktickými zkušenostmi z vedení SVJ 
domu, ve kterém sám bydlí.

ING. PETR MĚSTECKÝ
je předsedou výboru spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy, z.s. Zabývá se problematikou 
krátkodobého ubytování v prostorách k tomu neurčených, je zastáncem cesty vymáhání současných 
zákonů.

MGR. PAVEL NAZARSKÝ
Je zastupitelem MČ Praha 1 a člen komise pro participaci a veřejný prostor. Problematice 
krátkodobého ubytování v bytech se před vznikem výboru věnoval více než rok a výbor navazuje na 
jeho práci. Problém nevidí v tom, že by chyběly právní normy, ale v jejich výkladu a vymahatelnosti. 
Fenomén krátkodobého ubytování je pro něj pocit základního narušení sousedského bydlení a ztráta 
bezpečí.

MGR. PETR SCHOLZ
Je zastupitelem MČ Praha 1 a předsedou sociální komise, místopředsedou komise zdravotnictví. Je 
absolventem právnické fakulty a v současné době podniká v gastronomii.

JAN WOLF
je zastupitelem hl. m. Prahy, předsedou Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP a členem Komise Rady hl. m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb. 
Problematikou vylidňování centrálních pražských částí
a s ním spojenými problémy v oblasti komunitního života se dlouhodobě zabývá. Ve funkci radního hl. 
m. Prahy v období 2014-2018 inicioval jednání o problematice sdíleného ubytování na vládní úrovni. 
Jeho dlouhodobé zkušenosti v oblasti cestovního ruchu a jeho dopadu na komunitní život, zejména 
pak MČ Praha 1, jsou významným přínosem. Jan Wolf je rovněž rodilým Pražákem.

TERMINY JEDNANÍ VÝBORU V DOBĚ PANDEMIE
VPVC se od svého vzniku včetně navolených členů (3/2020) sešel lOx v následujících termínech: 
1. jednání Výboru dne 13. 5. 2020 od 15:00 

18. 6. 2020 od 16:30
18. 8. 2020 od 16:30 
8. 9. 2020 od 16:30 
1. 12. 2020 od 16:30
19. 1. 2021 od 16:30 
1. 2. 2021 od 16:00

2. jednání Výboru dne
3. jednání Výboru dne
4. jednání Výboru dne
5. jednání Výboru dne
6. jednání Výboru dne
7. jednání Výboru dne
8. jednání výboru proběhne dne 29 .4. 2021 od 16:30

VPVC se vzhledem k pandemické situaci 2020 sešel také formou videokonference na neoficiální 
pracovní jednání v termínech:

• 26. 3. 2020
informace o aktuální situaci v oblasti krátkodobého ubytování na Praze 1, diskuse o pozvání 
úředníků na jednání VPVC, diskuse o legislativě a zkušenostech ze zahraničí, plán VPVC

• 16. 4. 2020
varianty možného řešení problematiky krátkodobých pronájmů, prognóza dalšího vývoje 
problematiky krátkodobého ubytování v bytech, příprava dotazů na úředníky, informace o
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dění z VPVC - příprava dopisu na MMR, příprava ankety, informace o plánovaných aktivitách 
např. webu 

• 3. 11. 2020
téma stanovy SVJ, privatizace, Bod č. 9 z 19. jednání zastupitelstva MČ Praha

DALŠÍ PROJEKTY SOUVISEJÍCÍ S ÚKOLY VÝBORU

STRATEGIE MČ P Í
Spolupráce na přípravě Strategie rozvoje MČ Praha 1 (2021-2031), ve vhodnou chvíli bude na projektu 
VPVC participovat. Předsedkyně Výboru je součástí projektového týmu.

RÁDIO VODOMĚRY
Spolupráce předsedkyně s ÚMČ P Í odd. OTMS ve věci dotací na osazení rádio vodoměrů na území 
Prahy 1. V březnu 2020 se VPVC stal součástí skupiny mající tuto problematiku na starosti. Byla 
vypracována metodika. Stavební práce mají být hotovy do konce června, závěrečná zpráva do konce 
července a vyúčtování do konce září 2021. V mezičase chodí závěrečné zprávy, které tajemnice 
Výboru přijímá a předává k vyhodnocení a kontrole odd. OTMS. Přijaté zprávy se následně technicky 
posuzují a kontroluje se výměr nevyužité části daru. Cílem je dokončení projektu, přijetí všech zpráv, 
kontrola a přijetí nevyčerpaných prostředků od SVJ.

SLEDOVÁNÍ DVOU CEST VPVC
V minulém roce jsme si v rámci Výboru schválili sledování dvou cest v problematice krátkodobého 
ubytování v bytech:

VYMÁHÁNÍ SOUČASNÝCH ZÁKONŮ
Vymáhání současných zákonů je cesta, kterou prosazujeme, i když je to běh na dlouhou trať s nejistým 
koncem. Přesto ji podporujeme a věnujeme jí nemalou energii. V současné době se opíráme zejména 
o stavební a živnostenský zákon, kontrolu kolaudace a provozovny, nakládání s odpady, hygienické 
parametry a další. Jsme v kontaktu s několika SVJ, která se rozhodla touto cestou jít a jednáme s 
úředníky pro objasnění výkladu zákonů.

NOVÝ ZÁKON/ZÁKONNÉ ZMĚNY
Sledujeme také vývoj parciálních zákonných návrhů i komplexní návrh nového zákona. Snažíme se být 
ve hře, připomínkovat a chránit zájmy nás, kteří vše prožíváme na vlastní kůži. Je třeba nastavit 
pravidla paralelně s vymáháním současných zákonů, které nepodceňujeme.

SOUČASNOST -  KDYŽ DVA CHTĚJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ...
V současné době vedeme živelné diskuze na téma obou cest. Jedna strana říká, vymáhejme 
současné zákony, lze to, jsou dostatečné. A strana druhá říká, že to nelze, že dostatečné 
nejsou.
Na čem se ale shodujeme, že lze po roce práce nad tímto tématem říci, že je nutné tuto 
problematiku více diskutovat s úřady a hledat možná řešení, jak posunout obě cesty paralelně 
k cíli a to je:

SKUTEČNĚ SDÍLENÉ UBYTOVÁNÍ. Tedy k původní myšlence AirBnb.

Proto MČ Pl/Výbor nechali zpracovat následující 4 podklady k diskuzi na VPVC, která proběhne dne 
29. 4. 2021. Informace budeme zaznamenávat do dokumentu Výboru „SWOT_ŘEŠENÍ 
KRÁTKODOBÉHO UBYTOVÁNÍ", který vznikl již na počátku Výboru a je doplňován:
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• STANOVISKO K SOUČASNÉ PRÁVNÍ REGULACI KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ Nezávislý právní 
posudek

• UPLATNĚNÍ SOUČASNÝCH ZÁKONŮ V PROBLEMATICE KRÁTKODOBÉHO UBYTOVÁNÍ

• VYJÁDŘENÍ ÚŘEDNÍKŮ MČ P Í K DOKUMENTU UPLATNĚNÍ SOUČASNÝCH ZÁKONŮ 
V PROBLEMATICE KRÁTKODOBÉHO UBYTOVÁNÍ

• PŘEHLED NOVÉHO ZÁKONA, JINÝCH ZÁKONNÝCH ZMĚN a nových návrhů v této oblasti

V některých pohledech na problematiku ve Výboru nalézáme shodu. Více v současné době narážíme 
na toto:

• „Že úřady se musí řídit zákony".
• „Nelze obcházet zákon".
• „Nelze si zákony vysvětlovat a „ohýbat" ve svůj prospěch".
• „Zákony jsou nedostatečné, je třeba změn/úprav/regulace".
VS.
• „Zákony jsou dostatečné, jen nejsou vymáhány"
• „Úředníci jsou nečinní.
• „Úředníci/MČ P Í nekonají, jak mají".
• „Krátkodobé ubytování v prostorách k tomu neurčených je nelegální".

ZÁKONY VZNIKALY V DOBĚ, KDY NEBYLO AIRBNB
Pravdou je, že když vznikaly naše zákony, Airbnb ještě neexistovalo.
Náš legislativní systém s krátkodobými ubytovacími službami v bytech určených k bydlení nepočítal, 
na tuto situaci legislativa nebyla připravena. Zákony jsou těžce vymahatelné. Nejsou specifikovány 
žádné parametry, úřady si problémy s tímto spojené přehazují jako horký brambor, protože dle jejich 
názoru v zákonech nemají dostatečnou oporu. Krátkodobé pronájmy nepodléhají žádné regulaci a šíří 
se živelně a jejich důsledkem je overturismus, zvedání cen nájmů a bytů, služby pro turisty a ne pro 
trvale žijící, vytlačování rezidentů, přeplněné centrum, jeho vylidňování a neslučitelnost s rodinným 
a komunitním životem v centru Prahy. VPVC na základě jednání, která proběhnou, vydá 
stanovisko/zprávu/doporučení k oběma výše zmiňovaným cestám. V minulém roce jsme se shodli na 
následujícím:

PRAVOMOCE OBCI
Dát obci právo rozhodnout si, zda krátkodobé ubytování v bytech na svém území chce, a mohla ho ve 
vybrané/inkriminované /nejvíce postižené lokalitě nepovolit nebo zakázat a zamezit tak vylidňování 
našeho města a vytěsňování trvale žijících obyvatel.

NASTAVIT PRAVIDLA
Celkově nastavit taková pravidla, která bude nutné dodržovat. I hotely se musí držet velmi přísných 
pravidel a norem. Není důvod, aby krátkodobé ubytování v bytech mělo výjimku. To vše s ohledem na 
současné negativní zkušenosti. (Hluk, nepořádek, ztráta bezpečí, nekomunikace, bezpečnostní rizika).

MÍT PŘEHLED
Nechceme vymýšlet vymyšlené, vycházíme ze zahraničních zkušeností -  chceme zavést licenční 
systém a registrační čísla pro ubytovatele. S touto povinností získat přehled
a evidenci, kolik takových bytů vůbec v našem městě je. A zamezit tak šedé zóně. Každá žádost by pak 
byla posuzována s ohledem na lokalitu a zkušenost.
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KOMUNIKACE A ODPOVĚDNOST 24/7
Trváme na tom, aby vlastník nesl odpovědnost za to, co se v bytě děje 24/7. Usilujeme o zřízení 
kontaktní linky Městské policie Prahy 1, která bude sloužit výhradně k řešení problematiky 
krátkodobého ubytování v bytech. (Podařilo se viz. VOLEJTE OPLETALKU).

POVINNOSTI A SYSTÉM KONTROLY
Chceme spravedlivý systém. Při nedodržování pravidel zaručit, aby měla obec zákonné páky na 
ubytovatele i na platformy, ve formě vysokých pokut a možnosti odebrat licenci. Tyto povinnosti tvrdě 
vymáhat, podobně jako např. v Barceloně, jen tak bude situace konečně brána vážně.

SDÍLENÉ UBYTOVÁNÍ
Vrátit skutečně sdílené ubytování k jeho původnímu účelu -  mám v bytě, kde bydlím, volný pokoj, tak 
jej mohu s někým sdílet, zodpovídám za něj.

SPOLUPRÁCE S MAGISTRÁTEM HMP
K možné regulaci této oblasti se kloní mimo jiné Rada hlavního města Prahy, která pověřila radní JUDr. 
Hanu Kordovou Marvanovou předložením Zastupitelstvu hl. m. Prahy jako zákonodárnou iniciativu 
novelu živnostenského zákona. Tato novela by obcím umožnila za účelem regulace krátkodobých 
ubytovacích služeb v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci 
vydat nařízení, které upraví období, po které bude v těchto prostorách poskytování ubytovacích 
služeb zakázáno včetně podmínek, za kterých bude možné tyto služby poskytovat. Tento krok 
především bezprostředně reaguje na současnou situaci, kdy důsledkem epidemie Covid-19 došlo k 
zásadnímu omezení krátkodobých ubytovacích služeb realizovaných prostřednictvím platforem typu 
AirBnb, načež míní bezprostředně reagovat, aby nedošlo k návratu věcí do předešlých kolejí.
Tento návrh se do značné míry inspiruje v časových regulacích poskytování těchto služeb v 
zahraničních městech, jako jsou např. Amsterdam (30 dní/rok) nebo Berlín (182dní/rok).

• Dne 24. 4. 2020 byla přijata právní úprava (zákon č. 189/2020 Sb.), podle které je každý, kdo 
zprostředkuje prostřednictvím komunikace na dálku kontakt na poskytovatele služeb se 
zákazníkem za účelem uzavírání smluv o poskytování služeb cestovního ruchu, kterými je 
též ubytování, povinen na žádost obecního živnostenského úřadu sdělit příslušné informace 
o poskytovatelích služeb.

o Naše zkušenost MČ Praha 1 je taková, že platformy sídlící v zahraničí nereagují nebo 
reagují neuspokojivě a nikam to nevede, 

o Případně se vymlouvají na GDPR a Covid-19. 
o JUDr. Eva Nováková (ZIO MHMP)

■  Probíhají reklamace u České pošty
■  Další postup v komunikaci s platformami -  v případech, kdy bylo prokázáno, 

že platforma obdržela výzvu a nereagovala, bylo zahájeno/připravuje se 
správní řízení

■  Odbor ZIO MHMP připravil novelu živnostenského zákona pro vyjasnění 
dvojího výkladu označení provozovny. Nový odstavec by specifikoval, že je-li 
provozovna uvnitř objektu na místě, které není běžně přístupné veřejnosti, 
označení se umístí zvenčí vstupu do objektu

PRAVOMOCI OBCÍ
Čekáme na informaci, v jakém stádiu se nachází řešení problematiky krátkodobého ubytování z 
hlediska pravomoci obcí (návrh změny živnostenského zákona, do nějž je začleněno zmocnění pro 
města, aby mohla v nutných případech regulovat poskytování krátkodobých ubytovacích služeb - § 
18a, který zmocňuje města k regulaci období, ve kterém je poskytování ubytovacích služeb v bytových
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domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci zakázáno, a také podmínky, za 
jakých je povoleno)

o 13. 4. 2021 - první čtení -  poptali jsme podrobnosti 
o 21. 4. 2021 -  mělo by být projednáváno v parlamentu 

■  zjišťujeme informace

ANALÝZA STAVEBNÍ
Dle informací JUDr. Kordové Marvanové byla vyhotovena analýza -  podklad pro možnou právní 
úpravu, která by stanovila, co musí byty využívané k poskytování krátkodobých ubytovacích služeb 
splňovat ze stavebního hlediska.

• Předsedkyně již 2/2021 požádala o tuto analýzu

ANALÝZA PRÁVNÍ ÚPRAVY K POSÍLENÍ PRAVOMOCÍ SVJ
Dle informací JUDR. Kordové Marvanové byla na zpracována ANALÝZA PRÁVNÍ ÚPRAVY K POSÍLENÍ 
PRAVOMOCÍ SVJ.

• Předsedkyně již 2/2021 požádala o tuto analýzu

KOMISE PRO POSKYTOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH UBYTOVACÍCH SLUŽEB 
MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Od zřízení VPVC proběhla 3 jednání komise, v termínech:
• 30. 1. 2020
• 23.9.2020
• 11.3.2021

30. 1. 2020 -  zúčastnila se předsedkyně jako host
• Informace o přistoupení hl. m. Prahy k výzvě evropských měst směřující k EK, které schválilo 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy

• Informace z Parlamentu -  nebyl přijat návrh na změny týkající se poplatků a živnostenského 
zákona ani zákonné zmocnění pro HMP k regulaci krátkodobých ubytovacích služeb.

• Legislativní záměr -  změny ve čtyřech oblastech:

o Povinné informace obcím o pronajímatelích, bytech, počtu hostů 

o Zákonné zmocnění (nařízení, přenesená působnost)

o Posílení práv vlastníků, kteří bydlí v domech trvale nebo pronajímají byty dlouhodobě

o Stavební předpisy (stejné podmínky pro subjekty na trhu, odstranění rozporu 
s územním plánem

23. 9. 2020 -  na tomto jednání byla předsedkyně omluvena z důvodu 
karantény

• Informace Živnostenského odboru -  JUDr. Nováková informovala o třech oblastech
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o Kontrolní činnost

o živnostenský zákon 

o Novela zákona o cestovním ruchu

• Informace o legislativních změnách -  ZHMP schválilo návrh novely živnostenského zákona ve 
smyslu zmocnění města k regulaci krátkodobých ubytovacích služeb. Ve sněmovně aktuálně 
350 předloh k projednání

• Informace o přípravě nové směrnice EU o digitálních službách -  hlavní apel všech měst na 
posílení pravomoci měst a povinnosti platforem bez ohledu na jejich sídlo, dodržování 
místních právních předpisů

11. 3. 2021 -  jednání se předsedkyně zúčastnila jako člen
• Informace o aktuálním vývoji v oblasti regulace poskytování krátkodobých ubyt. služeb

o Neochota platforem sdělovat informace živnostenským úřadům 

o Informace o dalších připravovaných právních úpravách

o Návrh nařízení o jednotném trhu digit. služeb dokončený EK v prosinci 2020, probíhá 
projednávání v Radě EU a EP, připomínkuje skupina 22 evropských měst

• Představení návrhu zákona o ochraně bytů

• Představení dokumentu „Uplatnění současných zákonů v problematice krátkodobého 
ubytování" -  zde jsem informovala o tom, že Ing. Městecký tento materiál připravil na základě 
zadání VPVC. Zadavatelem byla MČ Praha 1. Vypracovaný materiál byl VPVC představen a 
konzultován bude na dalším jednání Výboru a bude vydáno stanovisko či dohodnut další 
postup. Dále budou výboru k projednání předloženy následující materiály:

o Nezávislý právní posudek „STANOVISKO K SOUČASNÉ PRÁVNÍ REGULACI 
KRÁTKODOBÉHO UBYTOVÁNÍ"

o UPLATNĚNÍ SOUČASNÝCH ZÁKONŮ

o ZPĚTNÁ VAZBA ÚŘEDNÍKŮ

o PŘEHLED NOVÉHO ZÁKONA

SENÁTPČR
Na Senátní úrovni představil legislativní návrh senátor Marek Hilšer z Klubu Starostové a nezávislí. 
Tento návrh má podobný cíl jako výše zmíněná plánovaná novela živnostenského zákona z pera 
pražského magistrátu. Cílem je zde však představení komplexního zákona věnujícího se plně dané 
problematice, nikoliv představení jen kusých novel stávající úpravy. K tomuto návrhu více viz příloha 
„Zákon o ochraně bytů".

Fórum pražských senátorů
20. 7. 2020 se předsedkyně zúčastnila za Výbor jednání Fóra pražských senátorů na téma, "Fenomén 

krátkodobých pronájmů zprostředkovaných internetovými platformami - Nastal čas na jeho
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regulaci? Garantem tématu byl senátor Marek Hilšer, který zde představil návrh zákona 
k problematice krátkodobých nájmů. Dalšími hosty byli Tomáš Lapáček, ředitel Sekce strategií a 
politik Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, 
Hana Kordová Marvanová, radní a členka zastupitelstva hl. m. Prahy, Petr Hejma, starosta městské 
části Prahy 1, Otto Schwarz, člen zastupitelstva městské části Praha 2, Lucie Bukovanská, tisková 
mluvčí městské části Prahy 3, Petr Městecký, Snesitelné bydlené v centru Prahy z.s.

Najednání předsedkyně představila prezentaci, která představila problematiku na Praze 1 „Na vlastní 
kůži. Zúčastnili se mimo jiné tito senátoři: Renata Chmelová, Václav Hampl, Pavel Fišer, Jiří Drahoš

MMR -  1. Jednání pracovní skupiny k právní regulaci sdíleného 
ubytování na MMR

7. 2 2020 se předsedkyně zúčastnila 1. jednání pracovní skupiny k právní regulaci sdíleného 
ubytování na MMR. Členy pracovní skupiny jsou zástupci MMR, MPO, PSP, HK, města Český Krumlov, 
MČ Praha 1, ministerstva zahraničních věcí, Svazu obchodu a cest. ruchu ČR, Hl. m. Prahy. Předmětem 
jednání této skupiny byla zejména diskuse o případné regulaci této problematiky. Závěrem jednání 
bylo, že členům PS bude zaslán návrh na zakotvení povinnosti platforem sdílet s kontrolními orgány 
údaje o poskytovatelích ubytovacích služeb a nemovitostech, které jsou k tomuto účelu využívány. Na 
příštím jednání budou předloženy návrhy týkající se zákonného zmocnění pro obce týkající se regulace 
sdíleného ubytování. MMR začne rozpracovávat případnou změnu stavebních předpisů a předpisů 
souvisejících s postavením SVJ. Jde-li o stanovení povinnosti platforem sdílet s kontrolními orgány 
data, je s ohledem na nezbytnost rychlého řešení projednávané problematiky, preferované zpracování 
poslaneckého návrhu, přičemž by bylo účelné, aby jednotlivé dotčené resorty byla po věcné a 
legislativní stránce nápomocny.

MMR -  2. Jednání pracovní skupiny k právní regulaci sdíleného 
ubytování na MMR
2. 7. 2020 - 2. jednání pracovní skupiny k regulaci sdíleného ubytování na MMR. Témata jednání byla 
regulace sdíleného ubytování prostřednictvím územního plánování, regulace sdíleného ubytování 
prostřednictvím stavebního řádu, daňové a poplatkové povinnosti osob zapojených do sdíleného 
ubytování (EET, plnění daňových povinností), veřejný pořádek a bezpečnost v souvislosti se sdíleným 
ubytováním, iniciativa Hlavního města Prahy - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), možnosti regulace sdíleného ubytování. Předsedkyně 
představila prezentaci problematiky krátkodobého ubytování, kde se bohužel trvale žijící obyvatelé a 
podnikatelé provozující ubytování dostávají do kolize. Také poskytla konkrétní pohled lidí, kteří bydlí 
v bytových domech, kde se krátkodobě pronajímá.

Z jednání bohužel není k dispozici zápis. Předsedkyně o něj požádala paní ministryni Dostálovou.

OTEVŘENÁ VÝZVA K ZÁKAZU KRÁTKODOBÉHO UBYTOVÁNÍ
4. 5. 2020 -  starosta MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma společně s předsedkyní VPVC B. S. Baborákovou 
zaslali ministryni pro místní rozvoj K. Dostálové otevřenou výzvu ve věci zrušení zákazu krátkodobého 
ubytování. Důvodem této výzvy bylo rozvolňování zákazu krátkodobých pronájmů a z toho vyplývající 
riziko možného šíření onemocnění covid-19. Výzva upozorňovala také na to, že ke krátkodobému 
ubytování v bytech na Praze 1 dochází stále bez ohledu na vládní nařízení. Výzva tedy vyzývala 
k plnému zákazu ubytování v soukromí.
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ODPOVĚĎ OD MINISTRYNĚ PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
27. 5. 2020 MČ Praha 1 (starosta a předsedkyně VPVC) obdrželi od ministryně pro místní rozvoj 
odpověď. Tato obsahovala sdělení, že vláda a zejména MMR se této problematice intenzivně věnují. 
Upozornila však na to, že zákaz provozování ubytovacích zařízení byl vázán na nouzový stav, který byl 
již ukončen. Zmínila také nabytí účinnosti zákona č. 159/1999 Sb., provedené zákonem č. 186/2020 
Sb., která dává živnostenským úřadům pravomoc požadovat po provozovatelích internetových 
platforem informace o osobách, které u nich vykonávají podnikatelskou činnost. Také informovala o 
jednání pracovní skupiny k regulaci sdíleného ubytování konaném dne 7. 2. 2020, na němž se všichni 
zástupci poslaneckých klubů shodli, že jistá forma regulace ubytování skrze platformy je nutná. Není 
však shoda na tom, jak rozsáhlá by tato regulace měla být. MMR se problémem sdíleného ubytování 
bude zabývat i nadále a podle svých možností bude prosazovat ta opatření, která se ukáží jako 
nezbytná pro kvalitu života a bezpečnost nejen občanů ČR, ale i jejich návštěvníků z řad cizinců.

HYGIENICKÁ STANICE HL. M. PRAHY v souvislosti s problematikou
DEZINFEKCE DOMŮ
Na předsedkyni se v roce 2020 obrátila předsedkyně výboru SVJ v Krakovské ulici, kde řešili 
francouzské turisty nakažené covid-19. Tomuto SVJ HSHMP sdělila, že se v jejich domě vyskytla 
nákaza. S tímto SVJ majitel bytu, kde se krátkodobě ubytovává, nekomunikuje, nežije v ČR, tedy 
HSHMP se dovolala předsedkyni SVJ s potřebou byt i společné části domu dezinfikovat. Další 
informace či návod již neobdrželi.

MČ zajišťovala dezinfekci v nemocnici Na Františku, v jednotlivých DPS, na policii i na úřadě atd. Mezi 
tím MČ jako pomoc občanům dezinfikovala i domy, kde byla situace s krátkodobým ubytováním i přes 
vyhlášení nouzového stavu neúnosná. Lidé, kteří se na výbor obrátili, byli v beznadějné situaci. Po 
domech se jim nekontrolovatelně pohybovali cizí lidé bez roušek. Jednalo se o domy, ve kterých bydlí 
zejména senioři.

Na Výbor se obracela další SVJ s dotazy:

• Od počátku epidemie Covid-19 se na MČ P Í a Výbor proti vylidňování centra a pro podporu 
komunitního života MČ P Í obracejí občané s dotazy, neustále se snažíme apelovat na 
hygienu, na MZ:

o JAK ZAJISTIT OCHRANU OBČANŮ BYDLÍCÍCH MEZI KRÁTKODOBÝMI PRONÁJMY V 
NEJ POSTIŽENĚJŠÍ MČ Pl, PŘED ŠÍŘÍCÍ SE NÁKAZOU COVID-19?

o JAK TAKOVÉ UBYTOVÁNÉ TRASOVAT, KDYŽ NAD NIMI NENÍ VĚTŠINOU ŽÁDNÁ 
KONTROLA?

Občané, předsedové SVJ oslovují HSHMP, ta opakovaně sdělujete následující:
,, Bohužel v kompetenci HSHMP není zasahovat do práv bytových a nebytových jednotek. Dle § 21a 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, osoba poskytující ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve 
stavbách pro individuální rekreaci není povinna vypracovat provozní řád a nemá ani jakoukoli jinou 
ohlašovací povinnost ve vztahu k orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice).

Předsedkyně se obrátila na ministerstvo zdravotnictví a opět na HSHMP a s dotazem, jak mají občané 
postupovat, viz. 4 dopisy. V tuto chvíli čeká na odpověď.
Informace budou umístěny na web chcisevkliduvyspat.cz

14



SPOLUPRÁCE S POLICIÍ a odborem občansko-správních agend
Březen 2020.
V době vyhlášeného nouzové stavu jsme na Výboru a následně předsedkyně osobně řešila několik 
ubytovaných cizinců v bytech, kteří nedodržovali nařízená opatření.
Toto se odehrávalo na základě podnětů předsedů SVJ.
V té době nebylo přesně nikomu známo, jaká jsou pravidla, ta se měnila ze dne na den. Řešili se SVJ, 
kde v domě byli ubytováni Francouzi, u kterých bylo po návratu diagnostikováno onemocnění covid- 
19. Další info viz hygiena.

V březnu 2020 předsedkyně za jejich SVJ odesílala dotazy na všechny možné strany s žádostí o 
informace a policie prováděla na základě podnětů od občanů MČ P Í a Výboru kontrolu ubytovaných i 
přes nařízení vlády. Tehdy šlo o to, že byli ubytovaní ubytováni na základě výjimek. Zejména měli 
pracovní povolení. Ne všude to samozřejmě měli v pořádku. Ostatní zúčastnění dávají od 
problematiky ruce pryč, např. hygiena.

Policie tenkrát nesdělila více, než že byly některé podněty z různých SVJ postoupeny dalším orgánům 
k prošetření. Někde došlo k přestupkům a byly uděleny pokuty a u výše zmíněného SVJ taktéž. Více 
nesdělí, nejsme součástí řízení.
Bylo to velmi hektické a frustrující období ktomu všemu s nově šířícím se Covidem-19. Vše bylo nové 
a člověk nevěděl dne a hodiny, co bude.

ŘEŠENÍ UBYTOVANÝCH V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
Další podněty občanů předsedkyně řešila s PČR doslova za pochodu. Následně z pozice předsedkyně 
VPVC oslovila PČR s žádostí o stanovisko k poskytování ubytovacích služeb v době vyhlášeného 
nouzového stavu.

V současné době 2021, jsou lidé ubytováni většinou na základě smluv na dobu cca 1/2 -1  roku. 
Případně jsou ubytováni cizinci na výjimky. Případně ubytovatelé ubytovávají na krátkodobé pobyty 
kohokoliv za účelem výkonu práce, ačkoliv pak byty slouží k pořádání party. Těžko bojovat proti 
"pařícím" Čechům, když na TK po jednání vlády ve čtvrtek 28. 1. pan ministr vnitra Hamáček přímo 
doporučoval lidem pracujícím na home office pronajmout si byt určený ke krátkodobému ubytování, 
aby nebyli rušeni ostatními členy domácnosti při práci.
Tento dotaz předsedkyně poslala dál a stále nemáme odpověď, zda je to v souladu s masivním šířením 
nákazy.

Výjimky jsou uvedeny přehledně zde: https://covid.gov.cz/situace/obchod-sluzbv/ubytovani

INFORMACE Z VRCHNÍHO KOMISAŘSTVÍ

Dále předsedkyně ve věci kontaktovala vrchní komisařství obv. ředit, pro Pl, aby ji seznámili s tím, co 
se změnilo od jara 2020. Bylo jí řečeno zatím to, že podmínky, resp. povinnosti pro cizince jsou stále 
stejné.
V současně platném krizovém opatření č. 217 ze dne 26. 2. 2021 je však v tomto ohledu 
„problematická" výjimka uvedená v bodě 4 písm. c) tohoto opatření, která připouští možnost 
ubytovat cizince, který do ČR vstoupí a pobývá zde oprávněně.
Nicméně ze strany PČR zaznamenali využívání krátkodobých ubytování k pořádání party, několik 
takových případů již řešili.
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Cestu předsedkyně vidí: „Skrze cizineckou policii, která se dostane do bytu a alespoň může 
legitimovat nebo alespoň kontrolovat, zda jsou tam lidé oprávněně. Je zřejmé, zeje velmi nejasné, 
kdo nese odpovědnost za dodržování protiepidemických opatření. Přitom řešíme problém, který se 
týká občanů, kteří nemohou ovlivnit, kdo jim „pendluje" po domech a nacházejí se tak ve velmi 
beznadějné situaci". Jak mají takoví lidé postupovat, se předsedkyně dotazuje v níže uvedených 
dopisech. (4 DOPISY)

A popsala jim praxi následovně:
„Opakuje se situace, že se ubytovává, byty slouží na party, protože v současné době je vše zavřené a 
nad těmito byty pak není kontrola.
Lidé mají obavy z šířící se nákazy a po domech se jim pohybují cizí lidé. Proces je takový, že přijede 
policie, byt buď ztichne a neotevírá nebo policisté sjednají pořádek a nikde o tomto nevznikne žádný 
záznam. Tedy člověk je frustrován a policii opakovaně s časem přestane volat. Trápí se a posílá e-maily 
od čerta k ďáblu, kde si ho přehazují jako horký brambor, (např. hygiena). Občanům předsedkyně plně 
důvěřuji, zná to z vlastní zkušenosti. Není jasné, kdo nese odpovědnost atd. Dokonce to probíhá tak, 
že byty, kde se krátkodobě ubytovává, už v tomto umí chodit a jakmile vidí, že přijede policejní vůz je 
ticho po pěšině. Takže toto vyžaduje chytré řešení a tento konkrétní občan má v domě fakt peklo. 
Tedy, co mohu občanovi doporučit za postup".

SPOLUPRÁCE S ODDĚLENÍM OBČANSKO-SPRÁVNÍCH AGEND
Také předsedkyně byla na odboru občansko-správních agend, kvůli podobnému případu. I Bc. Ručka 
vidí cestu přes policii.

SETKÁNÍ PRAŽSKÝCH STAROSTŮ, NÁVRH STAROSTY P Í na DOČASNÝ 
ZÁKAZ POSKYTOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH UBYTOVACÍCH SLUŽEB V 
BYTECH
Březen 2020
Na základě výše uvedené skutečnosti p. starosta na setkání pražských starostů pojednání 
Bezpečnostní rady hl. m. Prahy navrhl, aby bylo kvůli současné epidemiologické situaci dočasně 
zakázáno poskytování krátkodobých ubytovacích služeb.

PRIVATIZACE
Prosinec 2020
Na podnět členky Mgr. Holé se Výbor také zabýval otázkou privatizace, neboť dle jejího názoru je 
otázka objemu bytů v centru a práce s bytovým fondem MČ Praha 1 úzce spojená s řešením 
vylidňování centra města. Nadneseny byly Mgr. Holou v podkladech a na jednání dne 1. 12. 2020 
Výboru problematické aspekty současně platných zásad privatizace, s tím že původní zásady prodeje 
bytů oprávněným nájemcům přijaté v letech 1998 až 2018, nezajišťují, že privatizované byty ve 
svěřené správě MČ P Í budou sloužit pouze k trvalému (rezidentnímu) bydlení. Dle informací 
sdělených najednání radním pro majetek MUDr. Votočkem se zásady upravují/konzultují s právníky. 
Podobnosti v zápise z jednání (viz zápis č. 6). V této věci se prozatím žádné usnesení nepřijalo. 
Výborem byl v souvislosti stím projednán a připomínkován materiál „Koncepce nakládání s bytovým 
fondem." (viz zápis č. 7)

NĚKTERÉ Z AKTUÁLNÍCH PODNĚTŮ OBČANŮ SOUČASNOST
Březen 2021 

BSB:
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Schůzka s občanem MČ P Í u Bc. Ručky a Bc. Stejskala, popis situace, upozornění na to co se v 
současné době (3/2021) děje. Ubytování, rušení nočního klidu, mnoho ubytovaných v jednom bytě 
(zásah 16 lidí v jednom bytě). Pražské „party v době Covid-19". Řešení výjimek ubytovaných. Dohoda 
na dalším postupu. Upozornění na problematické ubytovny na území MČ Pl, Policie kooperace se ŽIO. 
Schůzka s panem Ručkou prověření propisování výjezdů policie v problematice krátkodobého 
ubytování.

Březen 2021. Předsedkyně obdržela podnět SVJ U Půjčovny s žádostí o sdělení aktuální hygienické a 
jiné normy pro poskytování ubytovacích služeb, její uplatňování, vymáhání při poskytování 
ubytovacích služeb v bytových jednotkách ktomu neurčených. Kontaktovala na tomto základě 
příslušné orgány a úřady viz výše.

„VOLEJTE OPLETALKU"
Březen 2021
Předsedkyně domluvila s Bc. Stejskalem (obvodní ředitelství MP Praha 1) zřízení telefonní linky přímo 
na služebnu v Opletalově ulici. Tato linka bude sloužit jako hlavní kontakt pro problematiku 
krátkodobého ubytování v bytech.

+420 222 025 191 
nebo
+420 222 025 193

Tato čísla jsou pro řešení problematiky preferenční a občané na nich budou komunikovat přímo 
s příslušným dozorčím služebny.
BSB: „S panem Stejskalem jsme diskutovali, k jakým situacím dochází. Jak se ubytovaní chovají 
a jakou roli v tom hraje ubytovatel. Také jsem panu Stejskalovi předala informace, jak situace probíhá 
stran občana, který ve dvě ráno čeká „v pyžamu" před barákem a jak se u toho cítí, když se situace 
v letní období opakuje denně. Policisté jsou o všem informováni, však bude nutné systém prověřit 
časem".

Následně budou výjezdy zaznamenávány a propisovány na MČ P l odbor občansko-správních agend. 
(Dohoda s Bc. Ručkou). Problémem je, že lidé příliš nevolají. Bude nutné je motivovat, projednáme na 
Výboru.

HLASOVÁNÍ ZÁSTUPCE PRAHY 1 NA SHROMÁŽDĚNÍ SVJ

Na Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života MČ Praha 1 se obraceli 
předsedové SVJ s prosbou o podporu při hlasování na shromážděních SVJ. Žádali podporu při 
hlasování v případě úprav stanov nebo jiném hlasování, které se pojí s problematikou krátkodobého 
ubytování v bytech ve prospěch trvale žijících obyvatel na úkor krátkodobého ubytování v bytech. 
Jednalo se o SVJ, kde mají s krátkodobým ubytováním dlouhodobé starosti, jsou omezování na svých 
právech na klidný život v domě, kde bydlí, hosty jiných vlastníků, kteří pronajímají krátkodobě. 
Zejména se jedná o rušení nočního klidu, nepořádek, ničení majetku ve společných částech domu, 
ztrátu soukromí a bezpečí. Majitelé často nekomunikují nebo dokonce nebydlí v ČR.

Na doporučení VPVC rozhodlo zastupitelstvo Prahy 1 o tom, že zástupci Prahy 1 budou v SVJ, v nichž 
je MČ jedním ze spoluvlastníků, hlasovat v otázce krátkodobého ubytování v bytech pro takové
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varianty usnesení, které podpoří možnost krátkodobé ubytování v daných domech zakázat, případně 
co nejvíce ztížit anebo zatížit co nejvyššími poplatky.

K tématu byla vydána TZ (viz. příloha)

Praha 1 má nově svého zástupce ve skupině 22 regionů a měst, která 
připomínkuje problematiku krátkodobých ubytovacích služeb na poli 
EU.

Od března letošního roku 2021 má Praha 1 svého zástupce ve skupině 22 regionů a měst, která 
připomínkuje problematiku krátkodobých ubytovacích služeb na poli EU a nazývá se Aliance 
evropských měst pro řešení krátkodobých ubytovacích služeb.

Ke konci února 2021 proběhlo setkání iniciované předsedkyní VPVC. Na základě vzájemného předání 
informací se specialistou v oblasti vztahů s EU s diplomatem zastupujícím HMP v Bruselu, který v 
Alianci zastupuje hlavní město, došlo k dohodě, že se i naše městská část může zapojit do činnosti 
tohoto významného uskupení měst a turistických destinací. Dostali jsme tedy jedinečnou příležitost, 
aby MČ P Í mohla být nablízku informacím z EU.

Aliance je neformálním uskupením evropských metropolí a významných turistických destinací, 
sdružujícím města jako Amsterdam, Atény, Barcelona, Berlín, Brusel, Londýn, Mnichov, Paříž či Praha. 
Chce přimět digitální platformy nabízející krátkodobé ubytování k dodržování místních vyhlášek a k 
odpovídající spolupráci s úřady. Praha jako hlavní město je zastoupena v Alianci od roku 2020.

Evropská města společným postupem reagují na Evropský Akt digitálních služeb, který představuje 
jedinečnou příležitost pro Evropskou komisi, jak se vypořádat s výzvami, které sebou nese globální 
turistika a věří, že místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager vezme v potaz jejich obavy 
a umožní přijetí vyvážené legislativy na evropské úrovni.

Evropská města jsou si vědoma faktu, že cestovní ruch je důležitým zdrojem příjmů a zaměstnání pro 
mnohé občany a nejsou principiálně proti těmto službám krátkodobého ubytování. Nicméně 
krátkodobé pronájmy turistům v soukromí mohou zodpovědně fungovat pouze tehdy, pokud je 
zavedena odpovídající legislativa.

Výbor a Prahu 1 bude zastupovat právník Jan Eisenreich.
Od členství v Alianci si slibujeme jak sdílení zkušeností, kterých jsme za dobu rozmachu služeb v 
oblasti krátkodobých pronájmů posbírali celou řadu, tak přístup ke kompletním informacím o tom, co 
se v té problematice děje na úrovni EU a v jednotlivých státech. Můžeme se tak inspirovat zahraniční 
regulací, ale i poučit z chyb, které při zavádění pravidel pro krátkodobé pronájmy ostatní státy udělaly. 
Jakmile proběhne schůzka skupiny, bude VPVC informován.

• BSB: „Jedná se o velkoměsta a mezi nimi je náš zástupce, člen Výboru, za naší MČ Praha 1, to 
považuji za úspěch, budeme zase o kus blíž informacím".

K tomuto tématu byla vydána TZ. (Viz příloha).
Více informací bude vloženo na stránky výboru.
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ZAHRANIČNÍ REGULACE

Francie
V současnosti nejaktuálnějším rozhodnutím týkajícím se této problematiky je rozsudek Soudního 
dvora Evropské unie z 22. září 2020 ve spojené věci C-724/18 a C-727/18. V této věci SDEU posuzoval 
případ dvou francouzských podnikatelů, kteří podnikali zmíněným způsobem prostřednictvím 
platformy AirBnb, neměli k tomu však svolení pařížské radnice, která jim za to následně udělila 
pokutu. V řízení o předběžné otázce podané Soudnímu dvoru francouzskou Státní radou Soudní dvůr 
uvádí, že ustanovení čl. 10 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. 
prosince 2006 o službách na vnitřním trhu:
„musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě zavádějící režim, který 
podmiňuje výkon některých činností spočívajících v úplatném pronájmu zařízených prostor určených k 
bydlení předchozím povolením, která je založena na kritériích spočívajících v tom, že k pronájmu 
dotyčného bytového prostoru dochází „opakovaně a krátkodobě příležitostným zákazníkům, kteří zde 
nemají trvalý pobyt", a která místním orgánům svěřuje pravomoc, aby v rámci vymezeném touto 
právní úpravou upřesnily podmínky pro udělení povolení stanovených tímto režimem, s ohledem na cíl 
udržet sociální rozmanitost, ..., pokud jsou tyto podmínky pro udělení povolení v souladu s požadavky 
stanovenými tímto ustanovením a tato povinnost může být splněna za průhledných a přístupných 
podmínek. “
Tedy jinými slovy, že toto ustanovení čl. 10 tak nevylučuje zavedení tzv. povolovacího režimu 
vnitrostátní úpravou za splnění daných podmínek. Tento režim byl v případě Francie zaveden tzv. Code 
de la construction et de l'habitation (zákoníkem o výstavbě a bydlení, dále jen „CCH").
CCH rozlišuje tzv. hlavní rezidence, tedy ty, ve kterých vlastník (či jiná CCH oprávněné osoba) pobývá 
alespoň po 8 měsíců v kalendářním roce, od rezidencí sekundárních. Hlavním rozdílem je, že na hlavní 
rezidence se nevztahuje již zmíněný povolovací režim. Omezen je pouze počet dní možného pronájmu 
v roce, a to na 120 dní, zatímco u sekundárních rezidencí ve větších městech je pronájem podmíněn 
souhlasem obce.

Paříž
Co se týče situace v Paříži, pronajímateli hlavní rezidence stačí být registrován v systému Mon Paris a 
učinit jejím prostřednictvím prohlášení o poskytování pronájmu. V opačném případě mu hrozí pokuta. 
Po této registraci bude pronajímateli přiděleno registrační číslo, které musí být uváděno v rámci každé 
inzerce ubytování, a to opět pod hrozbou sankce.
V případě sekundárních rezidencí je třeba povolení starosty Paříže ke změně užívání prostor určených 
k bydlení. Pro povolení této změny je třeba tzv. kompenzace (přeměna nebytových prostor na 
bytové). Prostory určené ke kompenzaci musí splňovat kumulativně následující podmínky:
i) musí se jednat o prostory, které nejsou určené k bydlení,
ii) v okamžiku podání žádosti nesmí sloužit k bydlení,
iii) musí odpovídat parametrům ubytovacích jednotek a
iv) musí být dodržena kritéria rozměrů a umístění, která se liší podle místa a činnosti vykonávané v 
daném prostoru.
Po získání povolení se postupuje obdobně jako v případě rezidence hlavní. Pronajímatel učiní 
prohlášení o poskytování pronájmu v rámci systému Mon Paris a dostane registrační číslo, které musí 
figurovat ve všech inzercích ubytování. Následně je pronajímatel povinen hradit ubytovací poplatky. 
Sankce za porušení povinností pronajímatele platí také obdobně.

Německo
Německo pro tuto oblast zvolilo cestu poměrně přísné regulace krátkodobého nájemného, a to 
především přijetím zákona s názvem „Zweckentfremdungsverboť, jež umožňuje obcím a větším 
městským částem přijmout odpovídající opatření (v podobě nařízení podobných našim obecně
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závazným vyhláškám obcí, jak to ostatně zamýšlí také zmíněný senátní návrh) tehdy, pokud hrozící 
nedostatek bydlení nelze v dohledné budoucnosti odvrátit jinými opatřeními.

Berlín
V Berlíně se po několika peripetiích zahrnujících přijetí nařízení dočasně zakazující krátkodobý 
pronájem jako takový se následnou novelou tohoto nařízení v Berlíně situace ustálila na režimu 
možného poskytování těchto služeb za předpokladu, že pronajímatel vlastnící 2 a více bytů (vedlejší 
rezidence), pronajímá je maximálně po dobu 90 dní v kalendářním roce a je povinen si opatřit souhlas 
všech svých sousedů v daném domě. Toto rozvolnění ovšem doprovází současné zvýšení pokut za 
porušení stanovených pravidel. Dále je také možné službu poskytovat tehdy, pokud pronajímatel 
pronajímá méně než polovinu svého bytu, přičemž v něm současně sám bydlí (hlavní rezidence).
Počet dní možného pronajímání hlavní rezidence není zákonem nijak specifikován. Pronajímatel musí 
být také náležitě registrován u místně příslušného „registračního" úřadu. Toto registrační číslo pak 
musí být zveřejněno u inzerátu při inzerci na stránkách Airbnb, jinak předmětnou nabídku společnost 
Airbnb nesmí inzerovat pod hrozbou srovnatelně vysokých pokut uvedených v předchozím odstavci. 
Nutno dodat, že i přes hrozící pokutu za porušení této poměrně přísné úpravy, k jejímu obcházení 
nebo porušování dochází stále častěji. Této potenciální pokutě však předcházejí dvě upozornění, a tak 
není výjimkou, že ve výsledku samotná pokuta ani není udělena, což svědčí o jisté neefektivitě tohoto 
systému.

Španělsko - Barcelona
Barcelona zavedla podobně jako ve zmíněném Berlíně povinnou registraci osoby pronajímatele 
(licenční systém H.U.T. tedy Habitatge dús turístic), přičemž po splnění náležitých požadavků bude 
pronajímateli přiděleno také registrační číslo dané nemovitosti, které je následně zveřejněno v 
informačním věstníku. Společnost AirBnb však povinnost neinzerovat byty bez registračního čísla 
porušovala, načež jí byla udělena pokuta v hodnotě 600.000 EUR.

Podmínky pro získání licence
Pro získání licence musí pronajímatel uvést nejprve přesnou specifikaci nemovitosti a prokázat její 
vlastnictví, dále uvést počet ubytovávaných osob v bytě a čestné prohlášení, kterým se zavazuje, že 
bude dodržovat právní předpisy po celou dobu výkonu své činnosti. Příslušný úřad žádost přezkoumá, 
zveřejní registrační čísla ve věstníku, načež pronajímatel může zahájit svou činnost.

Daň
Tato opatření jsou dále kombinována se zavedením nové tzv. turistické daně, která pro tyto účely 
v podstatě navyšuje stávající sazbu daně z nemovitosti. Výše zmíněné se ukázalo jako poměrně účinný 
nástroj regulace krátkodobého nájmu se všemi jeho negativními aspekty a Barcelona tak jde hrdým 
příkladem jiným evropským městům.
Barcelona také prosadila zákon, ve kterém zmocnila subjekt obdobný našemu společenství vlastníků, 
aby si v interních dokumentech (jež musejí být zapsány ve veřejném rejstříku) stanovil omezení počtu 
registračních čísel v daném domě, k tomuto pak správní orgán přihlíží při přidělování registračních 
čísel.

Nizozemsko - Amsterdam
Negativní externality poskytování krátkodobých nájmů se v důsledku nadměrného cestovního ruchu 
vystupňovaly do té míry, že město od 1. července 2020 přistoupilo prostřednictvím Amsterdamské 
vyhlášky o bydlení 2020 (Huisvestingsverordening Amsterdam 2020) k poměrně radikálním opatřením 
v podobě jeho úplného zakázání v historickém centru města (konkrétně se jedná o tyto 3 čtvrti: 
Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde, Canal Belt-South), a to pod sankcí pokuty ve výši 
21.750 EUR. V jiných částech této metropole mohou vlastníci své nemovitosti tímto způsobem 
pronajímat pouze skupinám maximálně 4 osob, a to jen po 30 dní v kalendářním roce.
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DOTAZNÍK „Questionnaire about short-term rentals regulation"

V dubnu 2021 byl z MČ P Í odeslán dotazník „Questionnaire about short-term rentals regulation" na 
dva doporučené kontakty do měst se zkušenostmi v problematice krátkodobých ubytovacích služeb. 
(Výbor bude blíže informován na jednání 29. 4.2021).

Dotazník se skládá z 21 otázek, které se budeme snažit komunikovat s městy na základě telefonátů. 
Telefonování s městy, které jsou nám inspirací, je naplánováno na 5/2021.

V současné době čekáme na reakci z těchto konkrétních měst (Barcelona, Berlín, Amsterdam, 
Budapešť), kde jsme navázali kontakt, abychom mohli získat požadované odpovědi a přehodnotit 
dotazník, zda ho máme správně nastaven. Budapešť však spíše čeká na informace od nás. Snažíme se 
zmapovat zcela konkrétní zkušenost z míst, kde jsou dál než my. Jakmile budeme mít informace, 
budeme je na VPVC diskutovat.

4 DOPISY

V dubnu 2021 byly odeslány 4 dopisy adresované na:
1. HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
2. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
3. MMR
4. MINISTERSTVO VNITRA

Informace o dopisech v rámci výboru proběhne na dubnovém jednání a následně budou zveřejněny 
na webových stránkách výboru. V současné chvíli předsedkyně čeká na odpovědi.
(Výbor bude blíže o konkrétním znění dopisů informován na jednání 29. 4. 2021).

WEBOVÉ STRÁNKY CHCISEVKUDUVYSPAT.CZ
www.chcisevkliduvyspat.cz

Webová platforma má za cíl shromažďovat aktuální informace o dění v problematice krátkodobého 
ubytování NA VŠECH ÚROVNÍCH. Tedy v CZ i zahraničí. Na úrovni magistrátu, senátu atd. (Budeme 
doplňovat).
Také má sloužit jako zdroj informací v případě potřeby řešit problémy problematikou způsobené. 

Web je rozdělen do sekcí:
• O nás -  informace o VPVC -  seznamuje občany s důvodem vzniku výboru, představuje jeho 

členy, informuje o dvou cestách řešení problematiky, kterými se výbor zabývá,
• Co říká legislativa -  historie a současnost legislativy týkající se problematiky krátkodobého 

ubytování, stručný přehled dění v problematice v zahraničí
• Vaše příběhy -  příběhy občanů žijících mezi krátkodobým ubytováním
• Poradna -  všeobecné dotazy „Co dělat, když" a právní poradna
• „Co dělat, když" - zde občan nalezne konkrétní sumarizaci rad a kroků, řešení problémů, 

které v této problematice způsobují starosti trvale žijícím:
• HLUK
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• NEPOŘÁDEK
• POVINNOSTI A POPLATKY
• KONTROLA A VYMAHATELNOST
• BEZPEČÍ A SOUKROMÍ
• KEYBOXY
• BEZOHLEDNOST PRONAJÍMATELŮ
• NIČENÍ MAJETKU
• IMISE

• Aktuality -  aktuální informace o dění kolem krátkodobého ubytování
o Průběžně budeme doplňovat

• Fakta -  informace, přehledy, čísla, informace řešení problematiky v zahraničí
o Průběžně budeme doplňovat

• Komunitní život -  stručný přehled míst, kde je možné se setkávat se svými sousedy (hřiště, 
parky, spolky)

ANKETA (vychází z dokumentu zpracovaného Výborem „Typologie krátkodobého 
ubytování").
Na webu máme umístěnou anketu, která bude sloužit pro vyhodnocení situace v oblasti 
krátkodobého ubytování na Praze 1.

• Obsahuje 9 otázek, v nichž občané uvedou, zda a jaké ubytovací služby jsou v domě, kde 
bydlí, či v jeho okolí, a jaké mají osobní zkušenosti s touto problematikou.

• S anketou oslovíme SVJ s prosbou o její vyplnění. Na základě toho bude aktualizována mapa 
problematických míst na webu chcisevkliduvyspat.cz.

• Tyto informace pak mohou být předány AirBnb, Booking atd...s požadavkem o kontrolu 
ubytovatelů.

o Na tuto anketu bude upozorňovat newsletter (budeme řešit na Výboru).

MAPA PROBLEMATICKÝCH MÍST
Na webu máme umístěnou mapu problematických míst. Slibujeme si od ní zapíchnutí „špendlíků" na 
adresy, kde se vyskytují provozovny krátkodobého ubytování, zejména ty problematické. Výše 
uvedená anketa by v tomto měla pomoci. Na toto téma připravuje předsedkyně s odd. vnějších 
vztahů Newsletter.

BROŽURA (MAPA) CHCISEVKLIDUVYSPAT:
Brožura byla určena občanům MČ Praha 1, které problematika trápí, také občanům, kteří zatím 
neznají souvislosti a také jako komunikační podklad. Začátkem září 2020 ji obdrželi občané Prahy 1 do 
poštovních schránek.
Cílem brožury bylo ukázat problematiku komplexně a v souvislostech.

Brožura obsahuje:
• úvod do problematiky,
• problémy krátkodobým ubytování způsobované, dopady krátkodobého ubytování
• Seznamovala se souvislostmi v legislativě a ukazovala jejich časovou osu.
• Informovala o důvodu vzniku VPVC
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• a o jeho dvou cestách v řešení problematiky krátkodobého ubytování
• Zahraniční inspiraci
• Fakta
• Seznamovala s cestou výboru a sloužila jako podklad pro komunikaci nad tématem.

Brožura byla hodnocena většinou podle toho, zda občana tato problematika trápí či nikoliv. Občané 
ocenili přehledné a organizované informace. Brožura funguje v tištěné formě. Její část je digitálně 
obsažena na webu www.chcisevkliduvyspat.cz 
Kdykoliv je možný dotisk.

VÝSTAVA CHCISEVKLIDUVYSPAT-  VIZUALIZACE PROBLEMATIKY
Uskutečnila se od 3. 9. 2020 do 14. 9. 2020

Cílem výstavy bylo dokázat, že se nejedná pouze o „sousedské spory.
Měla problematiku zejména VIZUALIZOVAT a ZVIDITELNIT DOPADY, vzbudit a ukázat emoce, přenést 
pocity, jak se v problematice žije na vlastní kůži.

PODTEXTOVÁ LINKA VÝSTAVY:
Výstava byla sestavena do tvaru oktagonu. Z venku byly jednoslovně popsány dopady v problematice 
v kontrastu s krásnými fotkami Prahy, bylo tedy možno vidět např. slovo HLUK v kontrastu s klidnou 
Vltavou atd.
Na straně druhé bylo dvojjazyčně (ČJ, AJ) citováno, co se v domech děje. Vnitřek oktagonu 
symbolizoval BYT = NÁŠ DOMOV. A v podobě fotografií byly ukázány negativní aspekty soužití 
s krátkodobým ubytováním.

Výstava přinesla důkazy o existenci této problematiky a jejích dopadů - skutečné příběhy skutečných 
lidí a autentické fotografie problematiky. Také informovala o tom, že MČ Praha 1 pokračuje v řešení 
problematiky.

Určena byla pro občana MČ Praha 1,
• kterého problematika trápí,
• pro občana MČ Praha 1, který o problematice neví souvislosti,
• pro turisty,
• pro novináře a politiky, kteří se řešení problematiky věnují a pro získání jejich podpory.

Stran Výboru bylo žádáno, aby výstava byla putovní, ale z finančních důvodů a z důvodů blokace 
zapůjčených nosičů toto nebylo možné realizovat.

• Výstava poukázala na to, že problém krátkodobého ubytování není jednostranný, ale má 
široké spektrum dopadů na život trvale žijících občanů.

o Hluk 
o Nepořádek 
o Ztráta soukromí 
o Ztráta bezpečí 
o Bezohlednost pronajímatelů 
o Ztráta komunity

Výstava splnila svůj cíl. Byla veřejností i členy výboru hodnocena kladně ačkoliv někteří byli z počátku 
skeptičtí. Podařilo se vzbudit emoce a vizuálně na problém upozornit. Zaujala zejména forma 
prezentace problematiky. Občané, kteří problematikou nejsou zasaženi, byli překvapeni, že se něco
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takového děje. Pozitivně byla hodnocena i turisty, kteří ji během 14 dnů viděli, a bylo možno s nimi o 
problematice mluvit, ti byli překvapeni, že nemáme v tomto businessu žádné vstupní bariéry.

SOUDNÍ SPOR -  PRONAJÍMATEL VS. SVJ

Materiál pro zastupitelstvo č.: BJ2019/15/97 ze dne 22. 10. 2019- účast 
v soudním sporu
• Rada MČ Praha 1 schválila na 37. schůzi dne 15. 10. 2019 vstoupit jako vedlejší účastník do 

sporu provozovatele krátkodobých pronájmů s SVJ. Pronajímatel žaluje SVJ a domáhá se 
zneplatnění té části stanov, v níž se požaduje souhlas všech členů SVJ s užíváním jednotky ke 
krátkodobým pronájmům či poskytování ubytovacích služeb.

• V tomto soudním sporu v listopadu 2019 vynesl Městský soud v Praze rozhodnutí ve prospěch 
SVJ.

o „Návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků 
jednotek pro dům ....................... ......... ............. . . .. .......se sídlem ................. 
........................................ ..... ........... .  ze dne 18. 5. 2017, kterým bylo schváleno 
znění nových stanov, se zamítá."

Bod stanov je následujícího znění:
Společenství vlastníku bytového domu deklaruje, že tento bytový dům je s
ohledem na počet bytových jednotek v domě určen převážně k trvalému bydlení vlastníků, jejich 
rodinných příslušníků a nájemníků, nikoli k poskytování ubytovacích služeb nebo opakovanému 
krátkodobému pronájmu kratšímu 3 měsíců. K využívání jednotky k poskytování ubytovacích služeb 
nebo opakovanému krátkodobému pronájmu je třeba souhlasu všech členů společenství. 
Shromáždění souhlas k využívání jednotky k poskytování ubytovacích služeb nebo opakovanému 
krátkodobému pronájmu neudělí nebo udělený souhlas odejme, existuje-li riziko, že poskytováním 
ubytovacích služeb nebo opakovaným krátkodobým pronájmem dojde k rušení nočního klidu, zvýšení 
bezpečnostního rizika v domě nebo na pozemku, neúměrnému zvýšení produkce komunálního 
odpadu uživateli domu nebo neúměrnému znečištění společných prostor domu nebo pozemku, 
anebo v minulosti již takový stav nastal.

• Na Výboru jsme toto diskutovali. Vnímáme to jako další tlak na změnu. Ačkoliv jsme 
se shodli v tom, že už by znění stanov bylo nutno přeformulovat.

PŘÍLOHY ZPRÁVY O ČINNOSTI
• Zápisy z jednání VPVC
• Zápisy z jednání Komise pro poskytování krátkodobých ubyt. služeb MHMP
• Zápis z 1. jednání pracovní skupiny k právní regulaci sdíleného ubyt. na MMR
• Žádost o stanovisko cizinecké policie
• Stanovisko cizinecké policie k poskytování ubyt. služeb v době nouzového stavu
• Otevřená výzva k zákazu krátkodobého ubytování
• Odpověď MMR, tisková zpráva
• Návrh zákona o ochraně bytů
• Tisková zpráva -  Praha 1 přitvrdila podmínky pro krátkodobé ubytování v bytech
• Tisková zpráva -  Praha 1 má nově zástupce ve skupině 22 regionů a měst
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