
1. jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu 
komunitního života (dále „VPVC")

zápis č. 1 z jednání dne 13. 5. 2020 od 15:00 hod. na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. v zasedací místnosti
č. 201

Zahájení jednání: jednání zahájila v 15 hod. a řídila Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně

Ukončení jednání: jednání ukončila v 17:40 hod. Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně

Přítomni: Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (předsedkyně), Ing. Michal Caban (místopředseda), Mgr. 
Jan Eisenreich (člen), Mgr. Eva Holá, PhD. (člen)(omluvený pozdní příchod v 16.15), Mgr. Pavel 
Nazarský (člen), Mgr. Filip Kračman (člen) Mgr. Petr Scholz (člen) Ing. Petr Městecký (člen), Jan Wolf 
(člen) (předčasný odchod v 16:30)

Omluveni:

Hosté: Bc. Petra Pekařová MBA, Štěpán Kuchta, Ing. Václav Vaněk 

Zapsal: Gabriela Bejrová 

Ověřovatel zápisu: Ing. Michal Caban 

Program jednání:

1. Uvítání, prezence (předkladatel B.S. Baboráková, DiS.)
2. Zapisovatel, ověření zápisu (předkladatel B.S. Baboráková, DiS.)
3. Schválení programu jednání (předkladatel B.S. Baboráková, DiS.)
4. Statut, schválení (předkladatel B.S. Baboráková, DiS.)
5. Jednací řád (předkladatel B.S. Baboráková, DiS.)
6. Stavební úřad - debata s úředníky
7. SWOT (předkladatel B.S. Baboráková, DiS.)
8. TYPOLOGIE (předkladatel B.S. Baboráková, DiS.)
9. Témata výboru( předkladatel B.S. Baboráková, DiS.)
10. Stanovení termínů řádných jednání výboru v roce 2020 (předkladatel B.S. Baboráková, DiS.)
11. WEB, informace (předkladatel B.S. Baboráková, DiS.)
12. Různé
13. Diskuze
14. Závěr



K bodu č. 1 Uvítání, prezence

Jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života (dále jen „VPVC") zahájila 
v 15:00 předsedkyně Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (dále jen „předsedkyně). Předsedkyně přivítala 
členy na 1. řádném jednání VPVC. Dále přivítala přítomné hosty. Předsedkyně konstatovala, že je 
přítomna nadpoloviční většina členů a VPVC je usnášeníschopný.
Jedním hostem byla paní Bc. Petra Pekařové MBA, zástupce oddělení vnějších vztahů, která by měla 
VPVC pomáhat v rámci PR a koordinace při vzniku webové platformy „chcisevkliduvyspat.cz". Dalším 
hostem byl p. Štěpán Kuchta. Vzhledem k nouzovému stavu bylo jednání neveřejné, a proto o 
přítomnosti hostů nechala předsedkyně hlasovat.
Předsedkyně požádala přítomné členy VPVC o podpis předloženého prohlášení o mlčenlivosti a 
následného předání tajemnici výboru.

Usnesení UVPVC/20/1/1-VPVC schvaluje paní Bc. Petru Pekařovou MBA jako stálého hosta jednání 
VPVC

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato

Usnesení UVPVC/20/1/2 -  VPVC schvaluje přítomnost p. Štěpána Kuchty na 1. jednání VPVC 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 2 - Zapisovatel, ověření zápisu

Členové VPVC se vzájemně stručně představili a seznámili ostatní s motivací svého členství ve VPVC. 
Předsedkyně seznámila přítomné s funkcí zapisovatele, ověřovatele a podpisové povinnosti 
předsedkyně.
Na základě jednacího řádu bylo nutné určit ověřovatele, kdy předsedkyně navrhla ověřovatelem 
zápisu místopředsedu VPVC Ing. Michala Cabana.

Usnesení UVPVC/20/1/3-VPVC stanovuje ověřovatelem zápisu č. 1/2020 místopředsedu VPVC Ing. 
Michala Cabana

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, usnesení bylo přijato.

K bodu č. 3 - Schválení programu jednání

Předsedkyně informovala členy VPVC o časovém plánu bodu č. 6 z předloženého programu a to tak, 
že pozvaný host ze stavebního úřadu pan Ing. Vaněk přijde na jednání v 17 hod. Dále vyzvala členy 
k případným návrhům a připomínkám k programu. Žádný z členů neměl připomínky.

Usnesení UVPVC/20/1/4-VPVC schvaluje program jednání Výboru proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života č. 1/2020 ze dne 13.5. 2020, a to ve znění navrženém předsedkyní a 
rozeslaném e-mailem členům VPVC dne 6. 5. 2020

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.



K bodu č. 4 - Statut - schválení

Předsedkyně dne 23. 3. 2020 zaslala e-mailem členům statut Výboru proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života ke schválení. Ing. Městečky měl drobnou výhradu k názvosloví a misi 
VPVC. Členové se dohodli na odstranění tohoto bodu ze statutu. A následně byl statut VPVC 
schválen.
V rámci jiné debaty Mgr. Nazarský navrhl přidat formulaci „navrátit byty jejich účelům, tj. bydlení". 
VPVC se dohodl, že mise může být do statutu přidána později.

Usnesení UVPVC/20/1/5 -  VPVC připomínkuje Předsedkyní předložený statut VPVC a následně jeho 
znění schvaluje.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.

K bodu č. 5 - Jednací řád

Předsedkyně předložila členům VPVC jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 pro volební 
období 2018-2022
Členové se s jednacím řádem seznámili a vzali ho na vědomí.

K bodu č. 6 -  Stavební úřad -  jednání s úředníky

V 17:00 přišel na jednání pozvaný ing. Václav Vaněk, zastupujíc vedoucí odboru stavebního úřadu 
ÚMČ Praha 1.

Předsedkyně přečetla dotazy, které ing. Vaňkovi zaslala e-mailem spolu s pozvánkou na jednání dne 
12. 5. 2020. a ing. Vaněk na ně odpověděl

1. Obecný popis problematiky vzhledem ke stavebnímu úřadu P l.
- Co se v současné době řeší s ohledem na krátkodobé pronájmy (před Covid-19). Zda se 
stavební úřad P l setkává s řešením problematiky pronajímání v soukromí.
- Zda se ozývají občané a s čím. (zejména před Covid-19).

Odpověď Ing. Vaňka: Stavební úřad se touto problematikou před Covid-19 ani v tuto chvíli 
nezabýval. Je zde jeden precedens, o kterém jsem Vás již informoval. Jedná se o to, že rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu vydalo judikát, který stavebnímu úřadu brání v řešení této 
problematiky. Kopii tohoto rozhodnutí dávám VPVC k dispozici k seznámení. Z tohoto rozhodnutí 
vyplývá, že stavební úřad nemá žádnou kompetenci do užívání bytů zasahovat, pokud jsou 
užívány jako byty. Tento judikát je již z roku 2007.

Dále Ing. Vaněk nechal prostor pro dotazy členů VPVC.

Předsedkyně požádala o vysvětlení problému tak, aby byl pochopitelný i pro občana, který se 
v právních záležitostech neorientuje. Ing. Vaněk zopakoval, že z judikátu vyplývá, že stavební 
úřad nemá možnost zasahovat do způsobu užívání bytových jednotek, pokud se užívají jako 
bytové jednotky (včetně pronajímání a služeb s tím spojených, např. úklid)



Předsedkyně položila dotaz, zda je možné rozlišit, když byt je kolaudován k bydlení a slouží 
k podnikání pronajímáním. Ing. Vaněk upozornil, že podle rozhodnutí Nejvyššího právního soudu 
to s ním nesouvisí. Byt je užíván k bydlení a ostatní aspekty jsou soukromoprávního charakteru, 
tj. nespadají pod oblast stavebního úřadu.

2. Co konkrétně by se muselo změnit, aby stavební úřad mohl zasáhnout?

Odpověď Ing. Vaňka: Musí se změnit legislativa buď na úrovni pražských stavebních předpisů, 
nebo změna stavebního zákona. Znění formulace bohužel není jasná. Krátkodobé pronajímání se 
v tuto chvíli na této úrovni neřeší, byť několik senátorů se problematikou zabývá.

3. Pokud by se v ideálním v ideálním případě podařilo prosadit změny ke zlepšení problematiky, 
co úřad čeká za povinnosti.

Odpověď Ing. Vaňka: V tuto chvíli má stavební úřad podstav zaměstnanců. Bylo by tedy nutné 
navýšit stav. Stavební úřad by mohl kontrolovat hluk, který je častým důvodem stížností. V tuto 
chvíli se SÚ obrací na hygienickou službu. Dalším aspektem je problém hasičů. Hasiči jsou jedna 
ze složek, která by mohla zasahovat. Byty jsou dimenzovány na určitý počet obyvatel a často jsou 
užívány množstvím větším.

4. Je skutečně nezbytné stavební vzdělání k tomu, aby dotyčný mohl byty kontrolovat?

Odpověď Ing. Vaňka: Mění problém, že by byty nevyhovovaly k bydlení. Problém je v tom, že jsou 
užívány ke krátkodobému bydlení.

5. Bylo by z Vašeho pohledu možné sestavit skupinu úředníků, kteří by byty kontrolovali?

Odpověď Ing. Vaňka: Možné je kontrolovat, zda jsou byty užívány v souladu s povolení, zda 
nedošlo ke sloučení bytu a přestavbám. Ale toto většinou profesionální organizace mají zajištěné. 
Stavební úřad nerozlišuje, zda je o krátkodobé ubytování nebo dlouhodobé užívání.

Předsedkyně Ing. Vaňkovi poděkovala za účast na jednání a Ing. Vaněk v 17:30 z jednání odešel.

K bodu č. 7 - SWOT -  doplnění

Předsedkyně dne 1. 5. 2020 zaslala e-mailem členům dokument k vypracování SWOT analýzy, který 
by měl sloužit k přehledu dat o krátkodobých pronájmech. Na základě tohoto dokumentu by měl 
následně vzniknout výstup o tom, co VPVC chce dosáhnout, kterými cestami se vydat a shrnout 
podklady pro změnu zákona.
Jan Wolf navrhl pozvat JUDr. Kordovou Marvanovou na jednání VPVC a zjistit, co je již v této 
problematice hotovo.
Předsedkyně upřednostnila vypracovat SWOT, setkat se s kompetentními úředníky Prahy 1 a teprve 
poté se setkat s JUDr. Kordovou Marvanovou
Předsedkyně navrhla tento bod přerušit, SWOT analýzu vyplní každý člen samostatně do příštího 
jednání a zaslat tajemnici nebo předsedkyni -  odhlasováno, všichni PRO

Usnesení UVPVC/20/1/6-VPVC souhlasí s přerušením bodu a vypracování SWOT analýzy do příštího 
jednání VPVC
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.



K bodu č. 8 - TYPOLOGIE - schválení, doplnění na místě, další postup
Předsedkyně informovala, že cílem je vypracovat anketu ohledně krátkodobého ubytování a zaslat ji 
obyvatelům Prahy 1. Předložila návrhy otázek do ankety. Dále byly vysloveny návrhy otázek, 
spolupráce a využití různých cest. Následně se členové VPVC dohodli na vypracování ankety a jejím 
odsouhlasení po e-mailu a bod byl přerušen.

Usnesení UVPVC/20/1/7-VPVC souhlasí s vypracováním a odsouhlasením ankety e-mailem a 
s přerušením bodu

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo schváleno.

K bodu č. 9 - Témata výboru
Předsedkyně představila prezentaci možných témat výboru. Členové VPVC společně vypracovávali 
myšlenkovou mapu obsahující problémy, které občany Prahy 1 v souvislosti s danou problematikou 
trápí.
Problém je také pohled zahraničních turistů na Prahu. Předsedkyně zmínila, že výbor by měl být 
účastníkem na jednání organizací, které nyní mají za úkol do Prahy vrátit turisty, a mít možnost se 
vyjádřit k cílové skupině turistů. Snahou předsedkyně bude absolvovat schůzky na toto téma. 
Předsedkyně seznámila členy s konkrétním soudním případem ohledně krátkodobého ubytování 
v soukromém bytě, kde zvažují medializaci. Bude výbor dále informovat.

K bodu č. 10 -  Stanovení termínů řádných jednání výboru v roce 2020
Byly navrženy a předloženy termíny, proběhla diskuse a bod byl přerušen, Nové navržené termíny 
budou zaslány členům e-mailem.

Usnesení UVPVC/2020/1/8-VPVC odsouhlasit hlasování o termínech e-mailem.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, Ose zdržel, usnesení bylo přijato.

K bodu č. 11 - WEB
Předsedkyně informovala členy VPVC o přípravě webové platformy, která by měla obsahovat 
informace nejen o problematice krátkodobého ubytování pro občana a aktuality z dění výboru. 
Zároveň s webem budou aktivní sociální sítě „Chci se v klidu vyspat" sloužící ke komunikaci VPVC 
s občany. Cílem je posílení informovanosti občanů v problematice.

V 16:15 přišla na jednání VPVC jeho členka Mgr. Eva Holá, PhD., v 16:30 z jednání na základě omluvy 
odešel p. Jan Wolf. Výbor byl i nadále usnášeníschopný.



K bodu č. 12 -  Různé

Předsedkyně dne 7. 5. 2020 zaslala členům VPVC e-mailem informaci o „Otevřené výzvě vedení MČ 
Praha 1 ve věci prodloužení zákazu krátkodobého ubytování s ohledem na Covid-19" zaslané 
ministryni pro místní rozvoj. A vysvětlila, že není možné, při zvýšeném zdravotním riziku ohrožovat 
občany na zdraví a ubytovávat v soukromí bez kontroly. Informovala o vydání tiskové zprávy.

Předsedkyně informovala o opakované žádosti o stanovisko policie k problematice krátkodobého 
ubytování. Odpověď obdržela po opakované výzvě. 5tanovisko dala předsedkyně členům VPVC k 
dispozici.

K bodu č. 13 -  Diskuse

Nikdo do diskuse neuplatnil žádné příspěvky.

K bodu č. 14 -  Závěr

Závěrem předsedkyně poděkovala členům VPVC a hostům za účast. Požádala o předání vyplněného 
prohlášení o mlčenlivosti tajemnici VPVC a v 17:40 ukončila jednání.

Zapsal: Gabriela Bejrová, tajemnice

Ověřil: Ing. Michal Caban, místopředseda

Schválil: Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně



2. jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života (dále 
„VPVC")

zápis č. 2 z jednání dne 18. 6. 2020 od 16:30 hod. na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. v zasedací místnosti
201

Zahájení jednání: jednání zahájila v 16:30 hod. a řídila Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně

Ukončení jednání: jednání ukončila v 19 hod. Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně

Přítomni: Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (předsedkyně), Ing. Michal Caban (místopředseda), Mgr. Jan 
Eisenreich (člen), Mgr. Pavel Nazarský (člen), Mgr. Filip Kračman (člen) Mgr. PetrScholz (člen) (příchod 
16:45), Mgr. Eva Holá, PhD. (člen), Ing. Petr Městečky (člen)

Omluveni: Jan W olf (člen)

Hosté: Bc. Petra Pekařové MBA, Mgr. Tatiana Kunštátová 

Zapsal: Gabriela Bejrová 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Filip Kračman 

Program jednání:

1. Uvítání, prezence
2. Zapisovatel, ověření zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Živnostenský odbor, Mgr. Kunštátová (otázky a odpovědi)
5. Hotel v činžáku, Ing. Městečky
6. SWOT_2
7. TYPOLOGIE_02
8. WEB
9. Manuál pro kultivovanou Prahu, Ing. Caban
10. Témata výboru
11. Různé
12. Diskuze
13. Závěr

K bodu č. 1: Uvítání a prezence

Jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života (dále jen „VPVC") zahájila 
v 16:30 předsedkyně Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (dále jen „ předsedkyně). Předsedkyně přivítala 
členy na 2. řádném jednání VPVC. Dále přivítala přítomné hosty. Předsedkyně konstatovala, že je 
přítomna nadpoloviční většina členů a VPVC je usnášeníschopný.

n
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K bodu č. 2: Zapisovatel, ověření zápisu

Předsedkyně seznámila přítomné se zapisovatelem jednání, kterým je tajemnice výboru Gabriela 
Bejrová. Dále navrhla Mgr. Filipa Kračmana jako ověřovatele zápisu, který toto přijal.

Usnesení UVPVC/20/2/1-VPVC stanovuje ověřovatelem zápisu č. 2/2020 Mgr. Filipa Kračmana 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.

K bodu č. 3: Schválení programu jednání

Předsedkyně vyzvala členy ke schválení zápisu z 1. jednání VPVC, který byl členům zaslán e-mailem dne
3. 6. 2020.

Předsedkyně informovala členy VPVC a přítomné hosty o časovém plánu bodu č. 4 z předloženého 
programu a to tak, že pozvaný host z živnostenského odboru Mgr. Kunštátová přijde na jednání v 17 
hod. Bod č. 5 bude tedy z časových důvodů v programu před bodem č. 4. Dále vyzvala členy 
k případným návrhům a připomínkám k programu. Žádný z členů neměl připomínky.

Usnesení UVPVC/20/2/2 -  hlasování o zápisu z 1. jednání VPVC konaného dne 13. 5. 2020 rozeslaného 
členům dne 3. 6. 2020
Hlasování: 7 pro, 0, proti, 0 se zdržel, zápis byl odhlasován, usnesení bylo přijato

Usnesení UVPVC/20/2/3- VPVC schvaluje program jednání Výboru proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života č. 2/2020 ze dne 18. 6. 2020, a to ve znění navrženém předsedkyní a 
rozeslaném e-mailem členům VPVC dne 10. 6. 2020 
Hlasování: 7 pro, 0, proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 4: Živnostensky odbor (Mgr. Kunštátová)

V 17 hod. předsedkyně přivítala pozvanou Mgr. Tatianu Kunštátovou z živnostenského odboru a 
přečetla dotazy, které Mgr. Kunštátová zasílala současně s pozvánkou na jednání.

1. Prosíme o všeobecný popis problematiky vzhledem k živnostenskému odboru Prahy 1. Co odbor 
řešil (v době před Covid-19) s ohledem na krátkodobé pronájmy? Na co si lidé nejvíce stěžují 
nebo co chtějí řešit?

Mgr. Kunštátová upozornila, že se jedná o dvě problematiky, krátkodobé ubytování (živnost) a 
dlouhodobé pronajímání (výkon vlastnického práva), což je také podnikání, ale ne podle 
živnostenského zákona. Krátkodobé ubytování, ubytovací služby jsou popsány v živnostenském 
zákoně. Je to volná živnost, obor 55. Je to popsáno také v náplni živnostenského podnikání, které 
vydává vláda, kde je uvedeno, kde se může podnikat. Vše je vázáno na to, zda ubytovatel poskytuje 
snídani. Když jsou poskytovány ubytovací služby a je ubytováno více než 10 lidí a je poskytována 
snídaně, nelze podnikat v rámci volné živnosti, ale jde o činnost hostinskou. V hostinské činnosti 
jsou tedy poskytovány i ubytovací služby. Dnes je v Praze 1 evidováno 1329 podnikatelů v 
ubytovacích službách včetně hotelů. Podle poskytovatelů je zřejmé, že je mezi poskytovateli velké 
množství fyzických osob.



Kontroly živnostenského odboru probíhají většinou na základě podnětů. Podnětů je nyní více, než 
bývalo. Většinou jsou od fyzických osob a opakují se v určitých lokalitách. Živnostenský odbor má 
v tuto chvíli pouze 2 kontrolní dvojice. Velký problém je velká fluktuace kontrolních pracovníků, 
jelikož se jedná o konfliktní téma.

2. Jaké jsou nejčastější stížnosti?

Nejčastěji stížnosti chodí e-mailem, jde zejména o hluk a informace o poskytování pronájmu bytů. 
Kontrola je zahájena písemně. Podnikatel musí doložit všechny doklady, tj. ubytovací knihu, formulář 
cizinecké policie, platbu daně, ubytovací příspěvek. Všichni doposud kontrolovaní mají oprávnění, 
doložili doklady, ubytovací knihu. Jediné, co často chybí, je označení provozovny na dveřích bytu.

a. Co musí obsahovat ubytovací kniha, pouze jednoho ubytovaného nebo všechny?

V ubytovací knize musí být uvedeni všichni ubytovaní a kniha je k dispozici i pro další orgány. 
Počet lidí v bytě není nijak limitován. V případě zjištění nepřiměřeného množství lidí v bytě 
je dán podmět na hygienu a na stavební odbor. Ale stále to visí na právních předpisech, kde 
by bylo jasně napsáno, jaké musí ubytovací služby splňovat podmínky podle stavebního 
zákona.

Podle nového zákona, který začal platit 24. 4. 2020, mají platformy povinnost sdělovat databázi 
ubytovatelů. Pravděpodobně informace nepošlou. Pokud pošlou, bude to ohromné množství dat a 
není jasné, kdo je bude zpracovávat. MČ Praha 1 bude muset vytvořit jedno oddělení, které se tím 
bude zabývat.

Ing. Caban vznesl dotaz ohledně oprávnění k ubytovacím službám, které dle slov Mgr. Kunštátové 
všichni kontrolovaní měli v pořádku. Toto oprávnění vyplývá z živnostenského zákona a z jaké doby? 
Mgr. Kunštátová informovala, že tento živnostenský zákon je z roku 1991. Na jeho základě je možné 
poskytnout ubytování v prostorech používaných k bydlení. V roce 1998 živnostenský odbor poprvé 
zaregistroval provozování sdíleného ubytování v prostorách, ve kterých pronajímatel bydlel. V tomto 
případě měl pronajímatel povinnost registrace na finančním úřadě a placení daně, pokud to nedělal 
jako živnost. Když živnostenský zákon nabyl účinnosti (1992), neexistovala volná živnost jako nyní. 
Volnou živnost si mohl každý podnikatel nazvat, jak chtěl. Bylo na živnostenském úřadu, aby posoudil, 
zda obor nebude zasahovat do jiné živnosti. V roce 1998 byly vytvořeny volné živnosti a vláda udělala 
náplně živností.

Ing. Caban shrnul, že podle tohoto výkladu toto oprávnění existovalo, ale zákon nereagoval na 
proces, který nastal. Pokud mají oprávnění o ubytovacích službách, tak nelze je postihnout.

Odpověď Mgr. Kunštátové: stavební zákon by měl být upraven a přesně specifikovat, za jakých 
podmínek se v bytovém domě může podnikat. Stanovit přísné stavební a hygienické podmínky a 
podnikatel by měl mít povinnost mít souhlas ostatních vlastníků s podnikáním.

Předsedkyně vznesla dotaz: „ kdyby se zákony změnily, aby pro úředníky byla živnost jasná, tak může 
být vnímáno, že se tato činnost zlegalizuje. V územním plánu bude činžovní dům a z domu se stane 
hotel, což ovlivní okolí a město se začne vylidňovat. Co potom dál?"

Odpověď Mgr. Kunštátové: pro úředníky se nic nezměnilo. Pro úředníky zákon byl. Ale jsou domy, které 
byly legálně rekolaudovány na menší byty a jsou provozovány jako krátkodobé ubytování.



Mgr. Holá vznesla dotaz, zda by pomohla jiná definice ubytovacích služeb. Mgr. Kunštátová odpověděla, 
že definice musí být ruku v ruce se stavebním zákonem. Podnikat by se mělo pouze v nebytovém 
prostoru, ale toto bohužel není dodržováno.

Ing. Caban shrnul, že problematice by pomohla změna stavebního a živnostenského zákona, což je 
záležitost Parlamentu. Dost současných zákonů umožňuje vyžadovat nápravu věci. Oprávnění 
k ubytovacím službám je v souladu s živnostenským zákonem, ale zákon nepočítá s možností 
nepronajmout jeden pokoj ale celý byt.

Předsedkyně reagovala slovy: „a proto se stále snažím vysvětlit, že nějaká forma licence by mohla být 
řešením."

Mgr. Scholz konstatoval, že zákony nejsou schopny reagovat tak rychle jako se vyvíjí technologie.

3. Pokud by se v budoucnu podařilo prosadit změny ke zlepšení problematiky, co živnostenský 
odbor čeká za povinnosti?

Mgr. Kunštátová informovala, že stavební odbor má svoji kontrolu a je třeba předávat si data. Dále 
jsou potřeba lidi, teď minimálně 10 lidí, kteří ale bohužel nejsou. Kontrolor musí mít vysokou školu, 
odborné zkoušky, finanční ohodnocení je neodpovídající. Živnostenský odbor může provádět 
kontroly pouze na základě svých kompetencí. Proto by bylo dobré, aby kontroly prováděl tým 
složený z více odborů.

Předsedkyně konstatovala, že toto hned teď nevymyslíme, aleje to myšlenka k dalšímu projednání.

Kontroly probíhají na základě podnětu. Živnostenský odbor si zjistí majitele bytu, ten přijde na úřad a 
doloží doklady. Na Praze 1 je 1329 podnikatelů v ubytovacích službách, neznamená to počet 
provozoven. Provozoven je mnohem více, jelikož podnikatelé nevlastní jen jeden byt.

Předsedkyně Mgr. Kunštátová poděkovala za účast na jednání a Mgr. Kunštátová v 18:15 z jednání 
odešla.

K bodu č. 5: Hotel v činžáku (Ing. Městečky) (projednání tohoto bodu bylo před bodem č. 4)

Ing. Městecký představil materiál spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy, z.s, který spolek vytvořil ve 
spolupráci s právníky. Materiál nese název Hotel v činžáku. Má celkem 12 stran a obsahuje základní 
informace o problematice poskytování ubytovacích služeb. Přibližuje definice pojmů, živnostenské 
podnikání, druhy staveb, umístění a označení provozovny, nakládání s odpady, ekonomické dopady, 
souvislosti, návrhy MHMP, důsledky, negativa pro bydlící a návrhy řešení. Dokument je přílohou tohoto 
zápisu.

K bodu č. 6: SWOT 2

Předsedkyně poděkovala členům, kteří zaslali vypracovanou swot analýzu. Informovala o tom, 
že zaslané podklady se přes prázdniny vyhodnotí a začne se stavět materiál.

K bodu č. 7: TYPOLOGIE 2



Předsedkyně předložila členům návrh ankety, která bude zaslána na co nejvíce kontaktů. Členové se 
s anketou seznámí a emailem pošlou své návrhy a připomínky. Cílem ankety je získat co nejvíce 
informací, příběhů kdané problematice.

K bodu č. 8: WEB

Předsedkyně seznámila členy s dalším vývojem práce na webu. Zároveň pořádala členy o pomoc 
s přípravou dat, aby byl web kvalitní a byl pro občany přínosem. Bc. Petra Pekařová je koordinátor 
projektu a bude podklady zpracovávat.

K bodu č. 9. -  Manuál pro kultivovanou Prahu (Ing. Cabanl

Tento bod je zařazen i z toho důvodu, že prostředí determinuje. Kultivace Prahy snad zkultivuje 
povědomí a morálku podnikatelů. MHPM přišel s návrhem, jak by reklama provozoven směrem k 
veřejnosti měla vypadat. Materiál je spíše podkladový, bohužel v tuto chvíli nemá právní vymahatelnost. 
Zástupce MHMP, Prahy 1, památkářů a Hospodářské komory se sešli a hledají cesty, jak tohoto docílit. 
Ideální je představa vytvořit tým, který se tématem bude zabývat. Záměr bohužel naráží to na 
nedostatek lidí. Představou je se alespoň jednou měsíčně sejít a vyřešit nějakou konkrétní provozovnu 
nebo ulici.

Mgr. Scholz zmínil, že ideální by bylo implementovat tuto problematiku do smluv. Ing. Caban informoval 
o tom, že do nově uzavíraných nájemních smluv na nebytový prostor je v plánu tento odkaz dát.

K bodu č. 10 -Tém ata výboru

Na minulém jednání členové zpracovávali myšlenkovou mapu. Našli množství různých cest a bude nutné 
sjednotit jaká témata k problematice krátkodobého ubytování vzít. Předsedkyně požádala členy, aby se 
nad daným tématem zamysleli, myšlenkovou mapu podle svého doplnili a zaslali zpět k zpracování.

K bodu č. 11 -  Různé

Předsedkyně informovala členy o schůzce k žádostem o dotace na rádio vodoměry, která se bude konat 
v pondělí 22. 6. 2020. Schůzka se koná z důvodu zodpovězení dotazů občanů.

Mgr. Nazarský informoval o tom, že je-li policii nahlášeno rušení nočního klidu, což je přestupek, policie 
automaticky uvědomí přestupkové oddělení MČ Praha 1. Kontaktní osobou tohoto postupu je p. 
Stejskal.

Mgr. Holá, PhD. navrhla na příštím jednání výboru prodiskutovat téma předzahrádek.

K bodu č. 12 -  Diskuse

Nikdo do diskuse neuplatnil žádné příspěvky.

K bodu č. 13 -Závěr

Závěrem předsedkyně poděkovala členům VPVC a hostům za účast a v 19:00 ukončila jednání. 
Příští termín výboru bude odhlasován e-mailem a bude včas oznámen.



Zapsal: Gabriela Bejrová, tajemnice

Ověřil: Mgr. Filip Kračman

Schválil: Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně



3. jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu 
komunitního života (dále „VPVC")

zápis z jednání dne 18. 8. 2020 od 16:30 hod. na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. v zasedací místnosti č.
212

Zahájení jednání: jednání zahájila v 16:30 hod. a řídila Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně

Ukončení jednání: jednání ukončila v 18:50 hod. Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně

Přítomni: Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (předsedkyně), Ing. Michal Caban (místopředseda), Mgr. 
Jan Eisenreich (člen), Mgr. Eva Holá, PhD. (člen), Ing. Petr Městečky (člen), Mgr. Pavel Nazarský (člen), 
Mgr. Filip Kračman (člen), Jan Wolf (člen)

Omluveni: Mgr. PetrScholz (člen)

Hosté: Štěpán Kuchta

Zapsal: Gabriela Bejrová

Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Městečky

Program jednání:

1. Uvítání, prezence
2. Zapisovatel, ověření zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Brožura -  (SWOT) korektura
5. WEB-informace o současném stavu
6. Výstava -  informace, koncept
7. Facebook-informace, koncept
8. Témata výboru, výhled
9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr

K bodu č. 1: Uvítání, prezence

Jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života (dále jen „VPVC" zahájila 
v 16:30 předsedkyně Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (dále jen „předsedkyně"). Předsedkyně 
přivítala členy na 3. řádném jednání VPVC a dále přivítala přítomného hosta. Předsedkyně 
konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů a VPVC je usnášeníschopný.



K bodu č. 2: Zapisovatel, ověření zápisu

Předsedkyně seznámila přítomné se zapisovatelem jednání, kterým je tajemnice V PVC Gabriela 
Bejrová. Dále navrhla Ing. Petra Městeckého jako ověřovatele zápisu, který toto přijal.

Usnesení UVPVC/20/3/1 -  VPVC stanovuje ověřovatelem zápisu č. 3/2020 Ing. Petra Městeckého 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato ____ _________________________

K bodu č. 3: Schválení programu jednání

Předsedkyně informovala o programu jednání, který členové obdrželi současně s pozvánkou na 
jednání. Ing. Městecký navrhl do programu zařadit bod, ve kterém by byli členové výboru 
informováni o událostech, které se od minulého jednání udály. Předsedkyně reagovala, že tyto 
informace plánuje zahrnout pod bod č. 9 (Různé)

Usnesení UVPVC/20/3/2- VPVC schvaluje program jednání Výboru proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života č. 3/2020 dne 18. 8. 2020, a to ve znění navrženém předsedkyní a 
rozeslaném e-mailem členům VPVC dne 14. 8. 2020

Hlasování: 7 pro, 0 proti, Ose zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 4: Brožura -  korektura

Předsedkyně seznámila členy s cílovými skupinami brožury v kontextu s ostatními aktivitami VPVC 
(web, výstava)

Dne 11. 8. 2020 zaslala předsedkyně členům VPVC e-mailem vypracovanou brožuru s žádostí o 
případné komentáře. Následně byly zapracovány korektury členů a na jednání byly představeny. 
Vyjádřila se postupně ke korekturám všech členů, kteří své podněty zaslali. Následně proběhla 
diskuse, byly provedeny diskutované změny. Předsedkyně informovala členy, že po jejich korekturách 
v brožuře již nepřibylo nic nového. Přidáno bylo pouze úvodní slovo pana starosty. Ing. Městecký 
vyjádřil za spolek Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s., že se spolek s brožurou neztotožňuje. 
Proběhlo hlasování o konečné podobě brožury.

Usnesení UVPVC/20/3/3 -  VPVC schvaluje podobu brožury po zapracování korektur členů VPVC 

Hlasování: 6 pro, 1 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 5: WEB -  aktualizované informace o současném stavu

Předsedkyně informovala, že v tuto chvíli je web ve výstavbě, Do výstavy se web bohužel nestihne, 
bude pravděpodobně připravena pouze tzv. „landing page" se stručnými informacemi. Jakmile bude 
web ve stavu vhodném ke konzultaci s členy VPVC, bude jim předložen ke korektuře.

K bodu č. 6: Výstava -  informace, koncept

Předsedkyně informovala členy o konceptu chystané výstavy. Zahájení výstavy proběhne 3. 9. 2020 
od 16 hod. na Náměstí Republiky (výstup z metra V Celnici). Samotná výstava bude trvat dva týdny.



Výstava by měla držet povědomí o tom, že Praha 1 pokračuje v práci, kterou již dříve započal Mgr. 
Nazarský, a pomoci získat další spojence. Proběhne malá tisková konference. Cílem je ukázat 
problematiku vizuálně a citacemi vyjádřit, jak těžké je soužití s krátkodobým ubytováním v bytech.

Pozvánka na výstavu bude roznesena do schránek na Praze 1.

Usnesení UVPVC/20/3/4 - VPVC hlasoval o podobě výstavy tak, jak ji předsedkyně představila. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.

K bodu č. 7 : Facebook „chcisevkliduvyspat"-informace

Facebook„chcisevkliduvyspat" bude spuštěn pozvánkou na výstavu.

K bodu č. 8: Témata výboru, výhled

Předsedkyně navrhla tento bod přesunout na další jednání VPVC. Konstatovala však, že je nutné se 
začít zabývat také další tématikou spojenou s vylidňováním centra, nejen krátkodobým ubytováním.

Mgr. Holá, PhD. navrhla k projednání na příštím jednání VPVC téma zásady privatizace. Téma 
předpřipraví a zašle členům e-mailem před dalším jednáním.

K bodu č. 9: Různé

Předsedkyně informovala o schůzce s panem ředitelem Bc. Stejskalem (Městská police Praha 1). 
Tématem schůzky bylo ověření správnosti informací, které chceme prezentovat na webu (co dělat, 
když...) A další otázky na pana ředitele směřovaly k dalším možnostem pomoci občanům 
v problematice krátkodobého ubytování.

Ing. Městecký a předsedkyně informovali o schůzkách, které se od minulého jednání VPVC 
uskutečnily.

2. 7. 2020 se uskutečnila 2. schůzka pracovního týmu MMR, které se zúčastnili poslanci, úředníci. Na 
této schůzce mimo jiné zazněla důležitá informace, že kolaudace je potřebná -tzn. když chcete mít 
provozovnu v bytě, musíte byt rekolaudovat na nebytový prostor. Schůzky se zúčastnil ing. Městecký 
a Sitár Baboráková se svými prezentacemi.

20. 7. 2020 proběhlo jednání v Senátu na pozvání senátora MUDr. Bc. Marek Hilšera, Ph.D. 
Představen byl jím předkládaný nový zákon. Přítomni byli např. Ing. Dostálová, JUDr. Kordová 
Marvanová, Ing. P. Hejma, senátoři a další. Schůzky se zúčastnil ing. Městecký a Sitár Baboráková se 
svými prezentacemi.

Dále Ing. Městecký poskytl členům VPVC rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 1, které obdržel spolek 
Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s., který vyzývá všechny ty, kteří poskytují ubytovací služby 
v bytech v | B H  ulici, aby toho zanechali do 31. 7. 2020, nebo aby požádali o rekolaudaci a dodali 
povolení hygieny a dalších orgánů.

Předsedkyně informovala o proběhlém místním šetření. JUDr. Kordová Marvanová byla na místním 
šetření ve dvou domech v a m  ulici na Praze 1. Ing. Městecký informoval, že toto
místní šetření bylo na základě schůzky 21.7. 2020 u JUDr. Kordové Marvanové, kde bylo



představeno, jak MHMP chce problematiku krátkodobého ubytování v bytech dále řešit. Dále bylo 
přislíbeno obdržet případné návrhy omezení, pokud by nový zákon prošel, k připomínkování a to jak 
předsedkyni VPVC, tak i spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy, z.s.

K bodu č. 10: Diskuze

Nikdo do diskuze neuplatnil žádné příspěvky,

K bodu č. 11: Závěr

Předsedkyně poděkovala členům a přítomnému hostu za účast na jednání. Příští termín jednání VPVC 
je stanoven na 8. 9. 2020 od 16.30.

Zapsal: Gabriela Bejrová, tajemnice

Ověřil: Ing. Petr Městecký, člen

Schválil: Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně



Zápis z jednání VPVC ze dne 8. 9. 2020 je zveřejněn anonymizovaný z důvodu 

dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou

4. jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu 
komunitního života (dále „VPVC")

zápis z jednání dne 8. 9. 2020 od 16:30 hod. na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 
v zasedací místnosti č. 201

Zahájení jednání: jednání zahájila v 16:30 hod. a řídila Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně

Ukončení jednání: jednání ukončila v 18:30 hod. Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně

Přítomni: Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (předsedkyně), Ing. Michal Caban (místopředseda), Mgr. 
Jan Eisenreich (člen), Mgr. Eva Holá, PhD. (člen), Ing. Petr Městecký (člen), Mgr. Pavel Nazarský (člen), 
Mgr. Petr Scholz (člen)

Omluveni: Mgr. Filip Kračman (člen), Jan W olf (člen)

Hosté: Bc. Petra Pekařová, MBA, |

Zapsal: Gabriela Bejrová 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Eisenreich

Program jednání:

1. Uvítání, prezence
2. Zapisovatel, ověření zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z 3. jednání VPVC
5. SVJ „Josefov" -  debata, stanovy
6. Zhodnocení výstavy, brožury
7. Web - informace
8. Témata výboru
9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr

K bodu č. 1: Uvítání, prezence

Jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života (dále jen „VPVC" zahájila 
v 16:30 předsedkyně Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (dále jen „předsedkyně"). Předsedkyně 
přivítala členy na 4. řádném jednání VPVC a dále přivítala přítomné hosty. Předsedkyně konstatovala, 
že je přítomna nadpoloviční většina členů a VPVC je usnášeníschopný.



K bodu č. 2: Zapisovatel, ověření zápisu

Předsedkyně seznámila přítomné se zapisovatelem jednání, kterým je tajemnice VPVC Gabriela 
Bejrová. Dále navrhla Mgr. Eisenreicha jako ověřovatele zápisu, který toto přijal.

Usnesení UVPVC/20/4/1-VPVC stanovuje ověřovatelem zápisu č. 4/2020 Mgr. Eisenreicha 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 3: Schválení programu jednání

Předsedkyně informovala členy a přítomné hosty o programu jednání, který členové obdrželi 
současně s pozvánkou na jednání.

Usnesení UVPVC/20/4/2 -  VPVC schvaluje program jednání Výboru proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života č. 4/2020 dne 8. 9. 2020, a to ve znění navrženém předsedkyní a 
rozeslaném e-mailem členům VPVC dne 4. 9. 2020

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 4: schválení zápisu

Předsedkyně vznesla dotaz, zda členové VPVC souhlasí se zápisem z 3. jednání VPVC, který byl dne 4. 
9. 2020 zaslán e-mailem společně s pozvánkou na 4. jednání. Nikdo neměl k zápisu námitky.

Usnesení UVPVC/20/4/3 - VPVC schvaluje zápis z 3. jednání VPVC ve znění zaslaném e-mailem dne
4. 9. 2020.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 5: SVJ „Josefov" -  debata, stanovy

V 16:40 přišla na jednání Mgr. Holá, PhD, členka VPVC.

V 16:40 přišli na jednání 2 členové SVJ |

Předsedkyně informovala, že členové SVJ se obrátili na VPVC s žádostí o pomoc
s úpravou stanov SVJ tak, aby v domě nemohlo být provozováno krátkodobé ubytování. Následovala 
debata se členy VPVC o znění stanov a postupu, který zabrání provozování krátkodobého ubytování 
v bytech.

VPVC za pomoci právníků, kteří jsou jeho členy zhodnotí vymahatelnost článku stanov, který by 
zakazoval krátkodobé ubytování. V případě kladného závěru připraví vzorovou formulaci takovéhoto 
článku. Dále bylo navrženo, aby zastupitelstvu MČ Praha 1 byl předložen bod, aby v SVJ, kde má MČ 
podíl, byl zástupce MČ v SVJ instruován tak, aby vždy vyjádřil souhlas, pokud je přijímáno jakékoliv 
usnesení, které omezuje či zakazuje krátkodobé ubytování v domě. Předsedkyně z pozice zastupitelky 
toto předloží na říjnovém jednání zastupitelstva.

Dále z debaty vyplynulo, že by bylo vhodné na jednání VPVC znovu pozvat kompetentní úředníky 
ze stavebního a živnostenského úřadu a prodiskutovat s nimi postupy řešení obdržených podnětů.

V 17:35 zjednání odešli hosté z SVJ |



K bodu č. 6: Zhodnocení výstavy, brožury

VÝSTAVA
Tento bod v jednání předcházel bodu č. 5, jelikož byl volný časový prostor před příchodem hostů, 
jejichž přítomnost byla nutná k jeho projednání.

Předsedkyně informovala, že ohledně zhodnocení výstavy čerpá z informací, které se k ní dostaly a 
z rozhovorů s kolemjdoucími. Domnívá se, že se výstava povedla, přinesla požadované emoce, které 
přinést měla. Výstava upozornila na kompetence Výboru, a také na to, že se v případě krátkodobého 
ubytování nejedná o sousedské spory, ale o skutečný problém, který zasahuje do práva lidí na 
plnohodnotný život. Přesah byl i na cizince díky dvoujazyčnosti, mnoho cizinců u výstavy vyjádřilo 
lítost nad tím v čem musíme žít.

Výstavu navštívilo několik politiků, kteří se problematikou více či méně zabývají. Např. senátoři Hilšer 
a Hampl.

Podařilo se díky úřadu MČ PÍ a Prague City Tourism na lukrativním místě a malém prostoru předat 
informace o této problematice. Vzbudit pozornost. Výstava měla za úkol problematiku vizualizovat a 
ukázat důkazy v podobě fotek a příběhů skutečných lidí. To se dle názoru předsedkyně a většiny 
členů výboru podařilo.

Předsedkyně poděkovala všem, kteří se přišli podívat na zahájení a s výstavou pomohli.

Mgr. Nazarský zmínil reakce občanů, kteří kvitovali formu prezentace. Přimlouval by se za to, aby 
VPVC touto cestou uvažoval i v propagování dalších námětů, které případně přijdou. Přes původní 
zdrženlivost je s výstavou spokojen. Přimlouval se za to, aby výstava mohla někam zaputovat. 
Předsedkyně informovala, že to bohužel nelze, ale je v plánu digitální verze a hledání levnější formy 
instalace. Dále, že MČ Praha 1 zvažuje nákup nosičů.

Ing. Caban poděkoval za tento výrazný počin. Na návštěvníky výstava zapůsobila. Byl by také pro to, 
aby výstava mohla být na různých částech Prahy 1.

BROŽURA - materiál k výstavě, rozdáno do schránek na PÍ
Brožura ukázala souvislosti a problematiku zákonů. Inspiraci jak k problematice přistupují jiné 
metropole, specifikovala stručně cíle výboru a návrh řešení.

Mgr. Nazarský požádal o vytvoření digitální formy brožury na webové stránky. Předsedkyně 
informovala, že obsah brožury bude převeden na web do příslušných sekcí. Nebude tam umístěna 
brožura v digitální podobě ke stažení. Předsedkyně argumentovala tím, že z profesní zkušenosti ví, že 
se jedná o materiál funkční pouze v podobě tiskoviny. Je to velký formát A2 a je třeba ho vidět v celku 
a osahat si ho.

Předsedkyně poděkovala všem, kteří se podíleli na korektuře brožury, byl to náročný proces.



K bodu č. 7: Web - informace

Rozložení obsahu zůstává stejné. Předsedkyně seznámila členy s vizuální podobou webu. Vysvětlila, 
že web bude držet stejnou linii jako výstava a brožura. Web bude obsahovat mimo jiné informace 
z brožury, Po vyhotovení obsahu budou členové VPVC s konkrétní obsahem webu seznámeni a budou 
mít možnost provést korektury obsahu.

K bodu č. 8: Témata výboru

Předsedkyně zmínila, že kromě tématu krátkodobého ubytování je třeba, aby se VPVC dále zabýval i 
jinými tématy (1-2), které mají vliv na vylidňování centra Prahy.

Mgr. Nazarský upřednostňuje prioritně řešit krátkodobé ubytování. Dále je třeba udělat něco pro to, 
aby se v Praze 1 dobře žilo. VPVC by se měl zamyslet nad tím, co s MČ Praha 1 udělat, aby byla 
dostačující občanská vybavenost.

Na příští jednání VPVC pozve Bc. Rachůnka, který řeší různá témata spojená s PÍ v rámci odd. 
Participace, aby je představil. Dále je pravděpodobné, že některá témata přibydou díky podnětům 
občanů na budoucím webu.

Mgr. Nazarský zmínil, že je třeba všechny kroky VPVC řádně promyslet a do jara 2021 vše připravit, 
aby úřady věděly, co mají dělat a vyžadovat.

Předsedkyně informovala o plánu shrnout cíle VPVC včetně rozpracování, stanovit priority a 
posunout se dál. V tuto chvíli je prioritou např. zřízení policejní linky. Dále také jednání se stavebním 
úřadem ohledně různých odpovědí na stejné podněty.

K bodu č. 9: Různé

Mgr. Holá navrhla projednat téma privatizace bytových jednotek oprávněným nájemcům. Podklady 
k tomuto tématu členům zaslala e-mailem dne 7. 9. 2020. Představila své komentáře k dosud 
existujícím zásadám prodeje z roku 1998 a jejich novelizacím. V příloze zápisu přiloženo stručné 
shrnutí podkladů projednání a diskuzi.

Předsedkyně navrhla toto téma přesunout na příští jednání VPVC a pozvat MUDr. Votočka, který se 
tímto tématem zabývá. S čímž členové VPVC souhlasili,

V 17:50 odešel z jednání Mgr. Eisenreich, člen VPVC

K bodu č. 10: Diskuze

Nikdo do diskuze neuplatnil žádné příspěvky.

K bodu č. 11: Závěr

Předsedkyně poděkovala členům a přítomným hostům za účast na jednání a jednání ukončila v 18:30. 
Příští termín jednání VPVC je stanoven na 6.10. 2020 od 16.30, ___________________

Zapsal: Gabriela Bejrová, tajemnice





Privatizace bytových jednotek oprávněným nájemcům -  stručné shrnutí 
podkladů pro jednání a diskuzi Výboru proti vylidňování a podporu 
komunitního života, zpracovala členka výboru Mgr. Eva Holá.

Aktuální situace/nedávná rozhodnutí zastupitelstva

Na zastupitelstvu dne 19. 5. 2020 bylo přijato usnesení, kterým bylo zcela 
zrušeno usnesení zastupitelstva UZ19_0025 z 29. 1. 2019 a bylo uloženo Radě MČ 
P1: „předložit další prodeje bytových jednotek až po schválení novely či zcela nových 
„Zásad pro prodej bytů". Termín je v usnesení stanoven na 30. 9. 2020.

Blíží se tedy termín, kdy by měly být již hotové nové zásady. Není mi známo v jaké 
formě se na tom pracuje, zda bude úplně nový text či „novely" původních. Pevně 
doufám, že to bude prvá varianta, neboť dokumenty z let 1998-2018 jsou krajně 
nepřehledné (viz přílohy v zipu, případně online). Každopádně nový text by snad opět 
mělo schvalovat zastupitelstvo. Pokud by se to mělo stihnout ve výše zmíněném 
terminu, pak by se mělo projednávat na zářijovém zastupitelstvu.

Je tedy namístě, aby se Výbor k otázce „tvorby" těchto nových zásad privatizace 
vyjádřil tak, aby případně v budoucnu privatizované jednotky nebyly jen obchodním 
artiklem, ale sloužily skutečně k trvalému bydlení a další privatizace tak nepřispěla 
k pokračujícímu vylidnění Prahy 1. Níže v bodu 3 je naznačeno, proč veškeré dosud 
přijaté zásady tato hlediska dostatečně neřešily, resp. efektivně nezajistily.

Návrh projednání otázek a přijetí usnesení na Výboru dne 8. 9. 2020

- Co by mělo tedy z pohledu Výboru a jeho agendy rozhodně být zajištěno 
v případě, že dojde k další privatizaci a tudíž být v nějaké podobě součástí 
usnesení Výboru, na které se většinově shodneme. Přesné formulace nebo 
doplnění dalších bodů jsou samozřejmě k diskuzi.

o Původní zásady prodeje bytů oprávněným nájemcům přijaté v letech 
1998 až 2018, musí být nahrazeny, neboť v aktuální podobě nezajišťují, 
že privatizované byty ve svěřené správě MČ P1 budou sloužit pouze 
k trvalému (rezidentnímu) bydlení.

o Nové zásady musí jasně deklarovat, že prodej bytu bude možný pouze 
za situace, že není pochyb, že bude oprávněnému nájemci a jeho 
rodině sloužit k trvalému rezidentnímu bydlení (definice by měla být 
v zásadách nastíněná, odlišeno od pojmů veřejnoprávních?)

■ za tímto účelem musí být pojem „oprávněný nájemce" definován 
nově tak, aby možnost privatizovat měly jen osoby skutečně a 
trvale žijící v dané jednotce

■ nedisponují jinou nemovitostí v Praze a Středočeském kraji



• vyloučí z privatizace jednotky, které prokazatelně sloužily 
v minulosti během nájmu oprávněného nájemce ke komerčnímu 
krátkodobému ubytování či byly bez souhlasu MČ dále 
pronajímány

■ deklarovány budou i základní parametry kupní smlouvy (viz dále 
k diskuzi)

o Smlouva bude obsahovat závazek využívat byt výhradně k trvalému 
rezidentnímu bydlení a nikoliv krátkodobému ubytování, přičemž tento 
závazek musí být efektivně zajištěn tak, aby MČ v případě porušení 
této podmínky mohla efektivně nárok vymáhat (vysoká smluvní pokuta), 
resp. mohla od smlouvy odstoupit

o Smlouva musí omezit možnost dalšího prodeje (zákaz zcizení ale nelze 
dát na neurčito a zcela tak vlastníka omezit), 

o Smlouva by tudíž měla upravit předkupní právo MČ v případě, že 
oprávněný nájemce bude chtít byt prodat, a sice za původní kupní cenu 

o Smlouva by měla pro případ slevy z kupní ceny upravit právo MČ 
požadovat částku zpět, pokud dojde k porušení některého z výše 
uvedených závazků kupujícího

o Vzorová smlouva bude přílohou zásad, a bude předložena ke schválení 
zastupitelstvu

o Bude deklarováno, že získané finance budou použit výhradně/zejména 
na realizaci koncepce bytové politiky Městské části Praha 1 

o Závazek trvalého rezidentního bydleni by měl být zohledněn při každém 
příštím prodeji bytových jednotek ( i mimo privatizaci)

Aktuálně platné (již nepozastavené) zásady přijaté mezi lety 1998 až 2018

Pro jakékoliv aktuální privatizační snahy (zatím) platí původní zásady privatizace, které 
mají několik variant, koexistují vedle sebe a doplňují je další dodatky a dokumenty, což 
činí situaci velice nepřehlednou. Jedná se o:

- „Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených 
Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům" přijatých usnesením 
Zastupitelstva Městské části Praha 1 č. U98_0383 dne 09.07.1998", ve znění 
několika dodatků (dále též "Zásady")

- "Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených 
Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům,"přijatých usnesením 
Zastupitelstva Městské části Praha 1 č. UZ13_0491 dne 10.09.2013" {dále též 
"Zásady II. nabídek").
-„Zásady prodeje jednotek oprávněným nájemcům v domech ve vlastnictví Hlavního



města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, které byly nově po 1. 1. 2014 
zařazeny mezi domy, kde bude umožněna privatizace obecního bytového fondu, 
přijatých usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 1 č. UZ14_0606 dne 
29.04.2014" ve znění k datu 29.01.2019 ("Nové zásady").

Uplatní se dále:
"Zásady započtení nepeněžitého plnění kupní ceny bytu" schválené usnesením 
Zastupitelstva Městské části Praha 1 č. U01_0325 dne 10.12.2001.
"Zásady postupu přípravy privatizace před zasláním nabídky oprávněnému nájemci" 
schválené usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 1 č. UZ10_0476 dne 
16.03.2010.

Seznam domů, kde bylo (zřejmě ne úplně všechny domy a jednotky dosud) 
privatizováno je k dispozici zde https://www.praha1.cz/bytv-nebvtove-prostory-a- 
privatizace/bvtv-a-nebvtove-prostorv/celkovv-prehled-domu-urcenych-k-privatizaci/

Vybrané domy byly schválené usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 1 č. 
UZ08_0292 dne 18.11.2008, usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 1 č. 
UZ10_0476 dne 16.03.2010.

Privatizace měla vést (v Zásadách řečeno výslovně) ke stabilizaci bydlení. 
V Zásadách najdeme ustanovení, které říká, že: „kupní smlouva bude obsahovat 
závazek kupujícího zachovat užívání převáděné bytové jednotky k účelům 
trvalého bydlení, a to minimálně v rozsahu, jaký byl ke dni převodu. “

Tato z hlediska práva prakticky nevymahatelná věta se objevuje i ve vzorové 
smlouvě o převodu jednotky, která je k dispozici na webu MČ v sekci „privatizace". 
Jinou, aktuálně platnou vzorovou smlouvu z veřejně dostupných zdrojů nelze dohledat, 
a není tak zřejmé v jaké podobě se každé jednotlivé kupní smlouvy uzavřely (zda 
kupříkladu v průběhu doby došlo ke změnám v textu smluv). Nicméně zřejmě ano, 
neboť některé kupní smlouvy dohledatelné v registru smluv upravují dovětek 
k uvedenému závazku: „Pokud tento charakter nezachová, bere na vědomí, že 
nese výlučně veškerou odpovědnost ve vztahu k orgánům veřejně správy a 
moci.“

Asi i laikovi je dnes zřejmé, že s takovou formulací není zajištěno vůbec nic.

U smlouvy, kterou jsem našla v registru smluv pod záznamem „privatizace jednotky", 
která je z roku 2018 (Nosticova ul. 6, určeno k privatizaci, 112m2) je také vidět, že z ní 
není patrné, dle kterých zastupitelstvem schválených zásad je postupováno a kupní 
cena rozhodně není tržní. Vzhledem k tomu, jak složitě byla dodatky k Zásadám tvořen 
vzorec pro kupní cenu, tak se přiznám, že mi vlastně není vůbec zřejmé, jak byla 
určena. Nicméně asi není v možnostech Výboru tuto otázku rozklíčovat, jen tím chci 
ukázat, že podle stávajících zásad zjevně v praxi bylo možné privatizovat za velice 
nízké ceny, ačkoliv § 36 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze („cena obvyklá") již 
dávno platil.

https://www.praha1.cz/bvtv-nebvtove-prostorv-a-privatizace/bvtv-a-nebvtove-prostorv/celkovv-prehled-domu-urcenych-k-privatizaci/
https://www.praha1.cz/bvtv-nebvtove-prostorv-a-privatizace/bvtv-a-nebvtove-prostorv/celkovv-prehled-domu-urcenych-k-privatizaci/


Ačkoliv každý převod jednotky v minulosti i dnes muselo schválit zastupitelstvo (§ 89 
odst. 2 písm. e) zákona o hlavním městě Praze), není, nebo nemusí být přílohou 
konkrétní znění kupní smlouvy. Tudíž, pokud nejsou jasné principy v zásadách, resp. 
zastupitelstvo neschvaluje ani každou obměnu vzorových kupních smluv, pak nemá 
kontrolu nad výsledným zněním smluv (to neplatí o kupní ceně, taje součástí každého 
usnesení o schválení převodu jednotky).

Proto by bylo ideální, aby veškeré dosud přijaté zásady byly zrušeny a nahrazeny 
jedním dokumentem, který podrobně celou problematiku upraví a bude obsahovat 
výše uvedené závazky tak, aby privatizované jednotky sloužily k trvalému 
rezidentnímu bydlení.





Zápis z jednání VPVC 2e dne 1 .12 . 2020 je zveřejněn anonymizovaný z důvodu 

dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu s nařízením  
Evropského parlamentu a rady (EUj č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou

5. jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu 
komunitního života (dále „VPVC")

zápis z jednání dne 1.12. 2020 od 16:30 hod. na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 
v zasedací místnosti č. 212 a prostřednictvím videokonference

Zahájení jednání: jednání zahájila v 16:30 hod. a řídila Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně

Ukončení jednání: jednání ukončila v 19:40 hod. Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně

Přítomni: Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (předsedkyně), Ing. Michal Caban (místopředseda), Mgr. 
Jan Eisenreich (člen), Mgr. Eva Holá, PhD. (člen), Ing. Petr Městečky (člen) - videokonferenčně, Mgr. 
Pavel Nazarský (člen)- videokonferenčně, Mgr. Filip Kračman (člen) -  dřívější odchod, Jan Wolf (člen) 
-d řívě jš í odchod

Omluveni:
Neomluveni: Mgr. PetrScholz (člen)
Hosté: Bc. Petra Pekařová MBA - videokonferenčně, Mgr. Bulla, MUDr. Votoček, pí. Nazarská -
videokonferenčně
Zapsal: Gabriela Bejrová
Ověřovatel zápisu: Ing. Caban

Program jednání:

1. Uvítání, prezence
2. Zapisovatel, ověření zápisu
3. Schválení programu jednání, schválení zápisu ze 4. jednání VPVC
4. Analýzy

• Analytické shrnutí a metodika „možnosti vymáhání současných zákonů 
v problematice krátkodobého ubytování"
• Přehled dění v sekci Nové zákony a změny

5. Bod č. 9 z 19. jednání zastupitelstva MČ Praha 1 - záměr prodeje Pařížská
• 16:45-M g r. Bulla
• 17:00 - hosté

6. Privatizace bytových jednotek oprávněným nájemcům
• 17:30 - MUDr. Votoček

7. Návrh usnesení ohledně hlasování zástupce MČ Praha 1 při jednáních SVJ v 
problematice krátkodobého ubytování
8. Restart Prahy 1

• 18:30 - pí. Nazarská
• 18:30 -  Mgr. Ing. Šrám

9. Různé
10 . Závěr



K bodu č. 1: Uvítání, prezence

Jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života (dále jen „VPVC" zahájila 
v 16:30 předsedkyně Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (dále jen „předsedkyně"). Předsedkyně 
přivítala členy na 5. řádném jednání VPVC a dále přivítala přítomné hosty. Předsedkyně konstatovala, 
že je přítomna nadpoloviční většina členů a VPVC je usnášeníschopný.

K bodu č. 2: Zapisovatel, ověření zápisu

Předsedkyně seznámila přítomné se zapisovatelem jednání, kterým je tajemnice VPVC Gabriela 
Bejrová. Dále navrhla Ing. Cabana jako ověřovatele zápisu, který toto přijal,

Usnesení UVPVC/20/5/1 -  VPVC stanovuje ověřovatelem zápisu č. 5/2020 Ing. Cabana 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, Ose zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 3: Schválení programu jednání, schválení zápisu z 4. jednání

Předsedkyně informovala členy a přítomné hosty o programu jednání, který členové obdrželi 
současně s pozvánkou na jednání.

Usnesení UVPVC/20/5/2 -  VPVC schvaluje program jednání Výboru proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života č. 5/2020 dne 1.12. 2020, a to ve znění navrženém předsedkyní a 
rozeslaném e-mailem členům VPVC dne 27.11. 2020.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato

Předsedkyně vznesla dotaz, zda členové VPVC souhlasí se zápisem ze 4. jednání VPVC, který byl dne 
27.11.2020 zaslán e-mailem společně s pozvánkou na 5. jednání. Nikdo neměl k zápisu námitky.

Usnesení UVPVC/20/5/3 - VPVC schvaluje zápis ze 4. jednání VPVC ve znění zaslaném e-mailem dne 
27.11. 2020.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 4: Analýzy

Předsedkyně blíže představila členům dokumenty týkající se analýzy dvou cest, které VPVC sleduje 
v řešení problematiky krátkodobého ubytování. Oba materiály členové obdrželi současně 
s pozvánkou na jednání.

• Analytické shrnutí a metodika „možnosti vymáhání současných zákonů v problematice 
krátkodobého ubytování" - předsedkyně požádala Ing. Městeckého o vypracování tohoto 
přehledu. Ing. Městecký nabídku přijal a v tuto chvíli má materiál rozpracovaný a na 
lednovém jednání výboru materiál bude představen.



• Přehled v sekci „nové zákony a změny" -  tento přehled zpracovává Mgr. Eisenreich. Mělo by 
jít o informace ze zahraničí, z dění v Senátu, MPHM atd.

Předsedkyně shrnula, že obě analýzy by měly sloužit jako vstupy k další debatě a směřování výboru. 
Předsedkyně informovala, že materiál bude nejdříve předložen výboru a následně umístěn na 
webové stránky chcisevkliduvyspat.cz.

K bodu č. 5: Bod č. 9 z 19. jednání zastupitelstva MČ Praha 1 - záměr prodeje Pařížská

V 16:45 přišel na jednání Mgr. Bulla. Seznámil členy s majetkovou komisí upraveným návrhem 
zastupitelského usnesení, kdy byly navrženy 3 varianty. Ve variantě „2" bylo navrženo, že bytové 
jednotky nebudou sloužit ke krátkodobému ubytování, ale výhradně k trvalému bydlení. MČ si zvolí 
zpracovatele znaleckého posudku. K variantě „A" byl požadavek zapracovat podmínku, že budoucí 
stavebník vzejde z výběrového řízení. Na zastupitelstvu byl vznesen požadavek, zda MČ by se 
nemohla ucházet o tuto jednotku, čemuž výběrové řízení nebrání. Pokud MČ nabídne nejvyšší částku, 
tak se může účastnit jako kdokoliv jiný.

Zajištění, že jednotky nebudou používány pro krátkodobé ubytování, by bylo formou smluvní sankce, 
která by ve smlouvě o výstavbě byla zakotvena.

Dále Mgr. Bulla informoval, že SVJ by dalo přednost tomu, kdyby novým vlastníkem jednotky byl 
někdo z domu, koho už znají. MČ by v tomto případě mohla přijít s návrhem, že vlastník jednotky 
v domě by mohl nejvyšší nabídku dorovnat a být upřednostněn.

Informoval také o záměru prodat část nebytového prostoru o rozměru 4 mJ paní |
H ,  což by vedlo k možnosti propojení dvou bytových jednotek v jednu. Toto je však na 

rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1.

Předsedkyně vznesla dotaz, zda by nešlo do smlouvy o výstavbě dát, podmínku, že z prostoru nemůže 
být provozovna. Mgr. Bulla zmínil, že ve smlouvě o výstavbě bude, že z volného prostoru bude 
vybudována jednotka, jejímž účelem bude bydlení. Je třeba stanovit adekvátní výši smluvní sankce, 
aby byt byl opravdu používán na trvalé bydlení.

Mgr. Nazarský zmínil, že by VPVC měl usilovat o to, aby se v daném bytě bydlelo a nebyla to jen 
investice. Ideálně nějakým způsobem zavkladovat podmínku do katastru. Mgr. Bulla bohužel ktéto 
záležitost stanovisko právního oddělení zatím neobdržel. Členové výboru právníci se jednomyslně 
shodli, že zapsat do katastru tuto podmínku nelze.

V 17:20 přišel na jednání host informoval členy o záměru prodeje bytové jednotky a 
záměru využít utrženou hotovost na uhrazení proběhlé rekonstrukci domu. V SVJ panuje jednotná 
shoda na tom, že služby typu Airbnb v domě nebudou akceptovány. Očekávají, že prostor bude 
využíván nekonfliktní osobou. V 17:34 host jednání opustil.

Předsedkyně shrnula, že se stále přiklání k variantě „A" s tím, že v ní bude zmíněno, že nebude možno 
jednotku používat pro krátkodobé pronájmy a jako provozovnu a bude stanovena smluvní sankce.

Předsedkyně a Mgr. Eisenreich zformulují návrh znění varianty a pošlou e-mailem a téma se 
prodiskutuje na dalším jednání výboru.



K bodu č. 6: Privatizace bytových jednotek oprávněným nájemcům

V 17:30 přišel na jednání MUDr. Votoček.

Mgr. Holá, PhD. zdůvodnila, proč předložila toto téma na jednání výboru. Stávající zásady nezajišťují 
to, aby privatizované byty nebyly používány ke krátkodobému ubytování, proto připravila materiál, 
který navrhuje změny v zásadách.

MUDr. Votoček informoval o připravovaných zásadách privatizace, které v tuto chvíli konzultují 
právníci. Bude se privatizovat za cenu v místě a čase obvyklou s tím, že se řeší zejména systém slev 
pro starousedlíky. Bude stanovena lhůta od 5 do 10 let omezení dispozičního práva s tím, že z toho 
bude poskytována sleva cca 2,5 % za jeden rok. Je tam také otázka zákazu zcizení a zákazu Airbnb, 
kdy se při porušení stává kupní cena splatná ihned. Byl navržen systém hypotéky, aby se zabránilo 
přeprodeji a zároveň byla finanční únosnost pro stávající bydlící. Předpoklad je, že materiál bude 
připraven na únorové jednání zastupitelstva. Předtím bude předložen komisím a výborům.

Dále předsedkyně přečetla otázky, které VPVC připravil pro MUDr. Votočka.

1. Existují nějaké podklady-přehled kolik je bytů a informace o nich?
MUDr. Votoček -  „celková databáze bytů existuje, jsou tam všechny byty, které MČ spravuje. 
Bude to součást připravovaného podkladů."

2. Jak je ošetřeno, aby byty nebylo možno poskytovat na krátkodobé ubytování?
MUDr. Vo toček-„je  to v kupní smlouvě, že porušení tohoto pravidla je důvodem k výpovědi." Mgr. 
Bulla doplnil, že je řešeno formou zákazu zcizení s tím, že ve smlouvě budou smluvní sankce za 
porušení, kdy v případě porušení (např. jiné užívání než trvalé bydlení) dojde k okamžitému 
zesplatnění kupní ceny. Princip by měl být takový, že nabyvatel splatí část ceny a v případě dodržení 
podmínek dojde k přiznání slevy z kupní ceny.

Předsedkyně debatu ukončila s tím, že na lednovém jednání výboru, kdy výbor obdrží připravované 
zásady privatizace, se téma projedná znovu.

17:55 -  odešli Mgr. Bulla a MUDr. Votoček

K bodu č. 7: Návrh usnesení ohledně hlasování zástupce MČ Praha 1 při jednáních SVJ v 
problematice krátkodobého ubytování

Předsedkyně předložila členům návrh usnesení a přečetla důvodovou zprávu, která bude předložena 
zastupitelstvu. Nikdo z členů neměl k předloženým materiálům připomínky.

Usnesení UVPVC/20/5/4 - Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního 
života doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 pověřit zástupce městské části ve společenstvích 
vlastníků jednotek, v nichž je městská část jedním ze spoluvlastníků, aby, v případě, že bude na 
shromáždění hlasováno o jakémkoliv usnesení, které se vztahuje ke krátkodobému ubytování 
v bytech, tento zástupce vždy hlasoval pro variantu usnesení, kterou bude možnost krátkodobého 
ubytování zakázána, případně co nejvíce ztížena či zatížena co nejvyššími poplatky.
Zástupce městské části je vždy povinen upřednostnit při svém hlasování oprávněné zájmy trvale 
bydlících vlastníků jednotek nad zájmy vlastníků jednotek, kteří své jednotky krátkodobě pronajímají.

Hlasování: Hlasování:7 pro, 0 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato



K bodu č. 8: Restart Prahy 1

Paní Nazarská představila podklady, které členům VPVC před jednáním poskytla. Jednalo se o 
materiál „Restart Praha 1", participace vytvořená v r. 2019, vytvořený materiál MČ Praha 1. Zmínila, 
že nebytové prostory MČ Praha 1, které se budou uvolňovat, by bylo třeba využít ke zlepšení 
občanské vybavenosti.

Předsedkyně informovala členy, že již na zastupitelstvu zmínila, že materiál je pro ni plný různých 
témat, ale není jednoznačné, čeho se týká s ohledem na hlasování. Proto navrhla se tomuto tématu 
věnovat i na VPVC. Dále uvedla, že je nutné spolupracovat s dalšími institucemi a také napříč MČ 
Praha 1, kde se na jednotlivých tématech již pracuje. Např. ekonomický restart je intenzivně řešen 
kolegy radními. Dále nastínila sociologický průzkum, který realizuje MČ Praha 1 a který na jednání 
členům představí Ing. Mgr. Šrám.

Mgr. Kračman zmínil, že v materiálu chybí alespoň hrubá ekonomická analýza. 50 % rozpočtu tvoří 
příjem z pronájmu nebytových prostor. Zásadní restart a změna vyžaduje analýzu, kde zajistit tento 
příjem do rozpočtu. Občanská vybavenost by neměla být řešena na úkor pronájmu nebytových 
prostor.

V 18:00 přišel na jednání Mgr. Ing Šrám

Ing. Caban zmínil, že je třeba ujasnit, co se tím pojmem restart myslí.

18:10 -  odešel z jednání Jan Wolf

Paní Nazarská vysvětlila, že tento návrh nemá sloužit k nahrazení ekonomického propadu, ale 
zvýhodnit podniky, které občané potřebují. Když se nevyužijí prázdné nebytové prostory, bude MČ 
nucena je prodat nebo pronajmout, což může vést k tomu, že prostory si budou pronajímat 
podnikatelé, jejichž služby nebudou sloužit občanům Prahy 1. Jedná se o námět k zamyšlení, co by 
Praha 1 v těchto prostorech chtěla. Předsedkyně zmínila, že tato problematika se již řeší. Vznikají 
různé participační projekty, kterých se budou moct zúčastnit české firmy.

Ing. Mgr. Šrám představil připravovaný sociologický průzkum, na kterém pracuje spolu s p. starostou 
a Bc. Rachůnkem. Cílem výstupu je hlubší porozumění skupinám obývajícím MČ Praha 1, pochopení 
různorodosti jejich potřeb a identifikace jejich potřeb. Předpokládaná finalizace výstupů je 10- 
12/ 2021.

Předsedkyně požádala Ing. Mgr. Šráma o poskytování průběžných výsledků průzkumu, aby VPVC 
mohl s daty průběžně pracovat.

18:40 -  odešel zjednání Mgr. Kračman

Následně proběhla debata ohledně výstupu VPVC k tématu Restart Praha 1. Předsedkyně navrhla 
zpracovat podklad, vytyčit oblasti a žádat jejich zpracování. Dále navrhla na příštím jednání VPVC 
schválit usnesení, které by se týkalo strategie rozvoje MČ Praha 1. Přesné znění usnesení budou 
členové komunikovat e-mailem a následně na lednovém jednání výboru schválí včetně přípravy 
podkladů.



K bodu č. 9: Různé

Předsedkyně seznámila členy s návrhem termínů na jednání VPVC v 1. pololetí roku 2021.
Z nabízených termínů členové vybrali následující termíny - 19,1.,16.3.,20.5., vždy od 16:30

Usnesení UVPVC/20/5/5 - VPVC schvaluje navržené termíny jednání VPVC na 1. pololetí 2021.

Hlasování: Hlasování:6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 10: Závěr

Předsedkyně poděkovala členům a přítomným hostům za účast na jednání a jednání ukončila v 19.40. 
Příští termín jednání VPVC je stanoven na 19.1. 2021 od 16.30.

Zapsal: Gabriela Bejrová, tajemnice

Ověřil: Ing. Michal Caban, místopředseda

Schválil: Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně



7. jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu 
komunitního života (dále „VPVC")

zápis z jednání dne 1. 2. 2021 od 16:00 hod. na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 
v zasedací místnosti č. 201 a prostřednictvím videokonference

Zahájení jednání: jednání zahájila v 16:00 hod. a řídila Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně

Ukončení jednání: jednání ukončila v 16:50 hod. Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně

Přítomni: Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (předsedkyně), Ing. Michal Caban (místopředseda), Mgr. 
Jan Eisenreich (člen)-videokonferenčně, pozdější příchod, Mgr. Eva Holá, PhD. (člen)- 
videokonferenčně, Ing. Petr Městecký (člen) - videokonferenčně, Mgr. Pavel Nazarský (člen)- 
videokonferenčně, Mgr. Filip Kračman (člen) -  videokonferenčně - dřívější odchod, Mgr. PetrScholz 
(člen) - videokonferenčně

Omluveni: Jan Wolf (člen)
Neomluveni:
Hosté:
Zapsal: Gabriela Bejrová 
Ověřovatel zápisu: Ing. Michal Caban

Program jednání:

1. Uvítání, prezence
2. Zapisovatel, schválení programu jednání
3. Koncepce nakládání s bytovým fondem
4. Závěr

K bodu č. 1: Uvítání, prezence

Jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života (dále jen „VPVC" zahájila 
v 16:00 předsedkyně Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (dále jen „předsedkyně"). Předsedkyně 
přivítala členy na 7. mimořádném jednání VPVC. Předsedkyně konstatovala, zeje přítomna 
nadpoloviční většina členů a VPVC je usnášeníschopný.

K bodu č. 2: Zapisovatel, schválení programu jednání

Předsedkyně seznámila přítomné se zapisovatelem jednání, kterým je tajemnice VPVC Gabriela 
Bejrová. Dále navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Michala Cabana, který toto přijal.

Usnesení UVPVC/21/7/1 -  VPVC stanovuje ověřovatelem zápisu č. 7 Ing. Michala Cabana 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato



K bodu č. 3; Koncept nakládání s bytovým fondem

Předmětem diskuse byl dokument „Koncept nakládání s bytovým fondem", který dne 27.1. 2021 
předsedkyně zaslala e-mailem členům k prostudování.

Členové VPVC k materiálu vyjádřili své připomínky. Zmíněno bylo následující:

• Není ujasněno, zda a jak budou ověřovány majetkové poměry žadatelů ani později uživatelů
• Materiál není koncepce, ale informace o tom, kolik má MČ Praha 1 k dispozici bytů, pro co 

jsou používány a jaké je nájemné a jaké se zamýšlí do budoucna
• Není reflektována finanční situace uživatelů startovacích bytů
• Koncepce postrádá využití bytů uvolněných seniory, kteří přešli do DPS
• Chybí pravidla pro přidělování bytů
• Chybí řešení postupu, když se rodina potřebuje přestěhovat ze startovacího bytu

Předsedkyně upřesnila, že tento materiál vnímá jako odrazový můstek na další diskusi na 
zastupitelstvu.

16:30 -  videokonferenci opustil Mgr. Kračman

16:35 -  videokonferenčně se připojil Mgr. Jan Eisenreich

VPVC se na základě diskuse dohodl vzít dokument na vědomí.

Usnesení UVPVC/21/7/2 VPVC projednal dokument Koncepce nakládání s bytovým fondem a bere 
ho na vědomí.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 4: Závěr

Předsedkyně poděkovala členům na účast na mimořádném jednání a jednání v 16:50 hod. ukončila.

Zapsal: Gabriela Bejrová, tajemnice

Ověřil: Ing. Michal Caban, místopředseda

Schválil: Bronislava Sitár Baboráková, DiS.



Zápis z jednání Komise

pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb

Místo: místnost Nové Rady, Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
Datum: 30. ledna 2020
Čas: 12:00 -  14:00
Organizátor: JUDr. Hana Kordová Marvanová, radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení

Přítomní členové Komise. JUDr. Hana Marvanová (předsedkyně), Ing. Petr Hejma v zastoupení (Mgr. Jakub Vaculín), 
JUDr. Jaroslava Janderová, Bc. Adam Kheil, Mgr. Václav Kučera, Mgr. Martin Motl, Mgr. Petr Přenosil, Jan Wolf, Pavel 
Zelenka
Omluveni: Ing Patrik Nacher, Mgr. Pavel Nazarský
Nepřítomní členové Komise: Mgr. Pavel Čižinský, Mgr, PhDr. Pavel Světlík
Hosté: Bronislava Sitár Baboráková DiS., Mgr. Marek Beneš, Ing. David Bureš, Bc. Renata Kašická, MUDr. Zdeněk Hřib, 
JUDr. Eva Nováková, JUDr. Soňa Thuriová

Program:
1. Informace o přistoupení hl. m. Prahy k výzvě evropských měst směřující k Evropské 

komisi, které schválilo v minulém týdnu Zastupitelstvo hl. m. Prahy
2. Informace z Parlamentu ČR
3. Projednání legislativního záměru v oblasti poskytování krátkodobých ubytovacích 

služeb
4. Různé

Jednání řídila předsedkyně Komise JUDr. Hana Kordová Marvanová. 

Program jednání byl jednomyslně schválen.

1. Radní Hana Kordová Marvanová informovala, že budeme přizváni ke společné schůzce 
měst pravděpodobně během února (Amsterdam). Od dalších členů Komise padly 
připomínky, že je třeba využít dalších možností komunikace s Bruselem (europoslanci, 
zapojit se chce poslanec Jiří Pospíšil; v Bruselu máme Pražský dům, který by mohl v této 
věci pro Prahu pracovat; primátor Z. Hřib -  Evropský výbor regionů poskytuje regionům 
a městům možnost vyjádřit se k návrhům právních předpisů EU a zajistit, aby byly 
respektovány postoje a potřeby místních a regionálních orgánů. Pokud se předkládá návrh 
právního předpisu v oblasti, která se týká místních a regionálních samospráv, probíhají konzultace



s Výborem regionů. P. Zelenka k tomu podotkl, že je nejasný itinerář celoevropské iniciativy a také 
úloha Prahy v této iniciativě. H. Marvanová vysvětlila, že itinerář je záležitostí Amsterdamu, který 
je od začátku lídrem iniciativy. Úloha Prahy je podpůrná, stejně jako ostatních měst, která zastávají 
stejný postoj jako Amsterdam.

2. H. Marvanová -  bez dostatečných informací o hostitelích, bytech a počtu ubytovaných 
nelze jednat, poslanci M ichálek a Nacher se snažili v Parlamentu prosadit návrhy změn 
týkající se poplatků a živnostenského zákona; chtěli prosadit zákonné zmocnění pro HMP, 
aby mohla Praha regulovat krátkodobé ubytovací služby, ani jeden z návrhů nebyl přijat; 
m imopražští poslanci to necítí jako svůj problém, protože se to jejich bydliště netýká. 
Proto by se nemělo jít cestou poslaneckých návrhů, ale s řešením by mělo přijít MMR, 
odbor cestovního ruchu.
Primátor -  je důležité získat pozitivní stanovisko vlády (primárně MMR), když dosud 
nemáme zákonnou úpravu. Airbnb (společnost) nebyla ochotna poskytovat informace, 
spolupráce tedy byla problematická.
V debatě dále zaznělo (P. Zelenka), že problém spočívá v tom, že není přesně definováno, 
kde končí pronajímání a co už je podnikání s byty. V této souvislosti kritizoval neaktivní 
postup předsedkyně komise H. MArvanové. Praha má podle P. Zelenky pracovat na 
úplných vlastních legislativních návrzích a m ít komplexně zpracovaný návrh přesně 
oddělující podnikání v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb a pronájem nemovitosti 
k bydlení a specifikující následnou možnost regulace.
K otázce krátkodobých pronájmů byly opět zopakovány základní postoje, tj. že není cílem 
omezovat podnikání, ale získat možnost upravovat krátkodobé pronájmy místní 
vyhláškou. Je třeba prodiskutovat, co je možné, aby nebyla omezována práva vlastníků, 
námitky občanů jsou však také legitimní. JUDr. Janderová zdůraznila také odpovědnost 
vlastníků.

3. Legislativní záměr

Cíl: změny ve čtyřech oblastech:

• povinné podávání informací obcím o pronajímatelích, bytech a počtech hostů
• zákonné zmocnění (nařízení, přenesená působnost)
• posílení práv vlastníků, kteří bydlí v domech trvale nebo pronajímají byty dlouhodobě
• stavební předpisy (stejné podmínky pro subjekty na trhu), odstranění rozporu s 

územním plánem

Po projednání legislativního záměru v Komisi bude připraven tisk k jeho schválení Radou HMP, 
tak aby mohlo HMP zahájit diskuzi o příslušných legislativních změnách.

Diskuse
Primátor pochválil dosavadní činnost, navrhuje přidat více informací do Tisku do Rady. 
Poznamenal rovněž, že podstatná je vymahatelnost povinností ubytovatelů / platforem. 
J. W olf podotkl, že dnes již probíhá výstavba nových bytů, s nimiž se již počítá pro krátkodobé 
ubytování. V diskusi bylo dále zopakována nutnost prom ítnutí definice toho, co je sdílené 
ubytování a co podnikání, do předpisů. Nejdříve se musí změnit pravidla, pak je možné 
vymáhat jejich dodržování.



E. Nováková informovala o činnosti Živnostenského odboru v této oblasti a podpořila 
předložený legislativní záměr ve všech jeho bodech. R. Kašická vítá všechny tyto činnosti, 
protože je přesvědčena, že nikdo se podmínkám nepodrobí dobrovolně, a upozorňuje na 
bezpečnostní rizika spojená s krátkodobými pronájmy.
Dále se diskuse týkala úlohy M M R v realizaci legislativního záměru. Přítomní se shodli na to, 
že je nutná úzká spolupráce sM M R , jinak je šance na úspěch legislativních změn mizivá. 
Zároveň je třeba vyjednat pro návrh širokou poslaneckou podporu. P. Zelenka k tomu doplnil, 
že by doplnění stavebního zákona v této oblasti mělo ministerstvo objednat u odborníků.
Dále se diskutovalo o míře regulace. Zaznělo, že tvrdý zákaz nic neřeší, protože lidé tuto službu 
vyhledávají, a najdou si způsob, jak ho obejít. Podobně se obchází regulace na určitý počet dní 
v roce. Podpora byla vyjádřena identifikovatelnosti pronajímatelů (registrace).

Ad 4) Různé

• V první polovině března bude změna členů Komise.
• Komise projednala a ztotožňuje se s legislativním návrhem, bude upraven dle proběhlé 

diskuze.
H. Marvanová uzavřela jednání Komise stím , že by ráda měla zhruba do roka výsledek 
v oblasti legislativních změn.

Zapsala Ing. Vladana Straková



Zápis z jednání Komise

pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb

Místo: místnost Nové Rady, Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Datum: 23. září 2020 
Čas: 1 2 :1 5 -1 4 :1 5
Organizátor: JUDr. Hana Kordová Marvanová, radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení

Přítomní členové Komise. JUDr. Hana Marvanová (předsedkyně), Bc. Renata Kašická, Bc. Adam Kheil, Mgr. Martin 
Motl, Ing. Patrik Nacher, Mgr. Petr Přenosil, Jan Wolf, Pavel Zelenka
Omluveni: Mgr. Pavel Čižinský, Ing. Petr Hejma, JUDr. Jaroslava Janderová, Mgr. Pavel Nazarský, Bronislava Sitár 
Baboráková, DiS
Nepřítomní členové Komise: Mgr. Václav Kučera Mgr, PhDr. Pavel Světlík
Hosté: JUDr. Eva Nováková (ZIO), JUDr. Soňa Thuriová (DPC), Ing. Pavel Snop (Snesitelné bydlení, z.s.), Matěj Koutný 
(CAPUS), Ing. Filip Dvořák (HKČR), JUDr. Marek Novotný (advokátní kancelář)

Program:
1. Informace Živnostenského odboru (ZIO) HMP (JUDr. Nováková)
2. Informace o legislativních návrzích (JUDr. Kordová Marvanová)
3. Diskuse
4. Informace o přípravě nové směrnice EU o digitálních službách (JUDr. Kordová Marvanová)
5. Shrnutí

Jednání řídila předsedkyně Komise JUDr. Hana Kordová Marvanová. Program jednání byl 
m írně pozměněn vzhledem ke karanténě členů Komise z Prahy 1.

1. JUDr, Nováková se ve svém vystoupen í zam ěřila na tři oblasti -  kontro ln í činnost, novelu 
zákon o cestovním ruchu a živnostenský zákona.
I.a III. kontrolní činnost a živnostenský zákon

a. Pro ZIO jsou podstatné následující informace: ohlášení č innosti (se všemi 
náležitostm i), oznám ení o ukončení činnosti. Provozovna musí být označena 
jménem odpovědné osoby a provozn í dobou.

b. Za 1. po lo letí 2020 bylo provedeno 38 kontrol a od 1. 7. do 15. 9. 2020 kontrol 
65, z toho 42 na Praze 1. 22 kontro l bez závad, 20x nedostatečné označení, 13x



porušení §17 odst. 3 živ. zákona. Ještě tém ěř dvacet řízení není ukončeno a 10 
subjektům byly uloženy sankce.

c. V červnu proběhla porada zam ěřená na zák. 189/2020 Sb. o některých 
podm ínkách podnikán í a o výkonu některých činností v oblasti cestovního 
ruchu, ve znění pozdějších předpisů

d. Spolupráce s po lic ií -  s ohledem  na úbytek turistů v 1. po lo le tí ubylo i stížností 
na rušení nočního klidu. Policie od 26. 5. do 15. 9. řešila 525 případů, z toho 62 
v bytě, 21 týkajících se cizinců a pouze 3 ve spojitosti s krátkodobým 
ubytováním . Během prázdnin na Praze 1 nic.

D iskuse ke kon tro ln í č innosti: Kde má být označena provozovna?

JUDr. Nováková inform ovala o znění § 17 živnostenského zákona, který řeší problematiku 
provozoven. Dle odst. 1 toho to  ustanovení se pro účely živnostenského zákona provozovnou 
rozum í prostor, ve kterém je  živnost provozována. Dle odst. 7 a 8 cit. ustanovení musí být 
provozovna trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firm ou nebo názvem nebo jménem a 
příjm ením  podnikatele a jeho  IČ. Provozovna pro prodej zboží a poskytování služeb 
spotřebitelům  m usí být trvale a zvenčí označena jm énem  a příjmením osoby odpovědné za  
činnost provozovny, prodejní a provozní dobou...

V té to  souvislosti upozornila, že je nezbytné vycházet z toho, jak je provozovna definována 
(tedy prostor, v němž je živnost provozována) a označení je třeba vztáhnout k této definici. Je
li tedy provozovnou byt, označení by mělo být um ístěno vně provozovny (tohoto bytu). 
Takovýto postup je obecně d louhodobě živnostenským i úřady respektován. Pro 
in form ovanost zákazníků lze na vstupu do dom u obdobné označení um ístit, nicméně 
z form ulace citovaného ustanovení takovýto požadavek jednoznačně nevyplývá, proto by 
vyžadování sp lnění takové povinnosti bylo v rámci stávajícího znění živnostenského zákona 
pod hrozbou sankce nevymahatelné.

S ohledem  na výše uvedené, jsem přesvědčena, že stávající zněn í zákona i přes diskuse o znění 
§ 17 živnostenského zákona neum ožňuje vymáhat, aby označení provozovny bylo tabulkou na 
domě. Na poradě živnostenských úřadů tak bude probrán požadavek na to, aby při kontrolní 
činnosti se mj. více zam ěřily na to, aby provozovny, ve kterých je krátkodobé ubytování 
provozováno, byly označeny dle zákonných požadavků, aniž by bylo vymáháno označení jinde 
než vně provozovny (bytu).

Členové Komise se shodli na tom , že označení na bytě je nedostatečné (mělo by být na domě), 
stejně nedostatečné je označení odpovědné osoby způsobem např. „A lex & Kate" (dle 
m ístn ího šetření na Praze 1). Proto Kom ise vznáší prosbu k ZIO, aby se zaměřil na vyjasnění 
správného postupu při výkladu zákona. (P. Zelenka považuje aktuáln í výklad zákona přímo za 
nesmyslný). Bylo by dobré, kdyby existovala m etodika označování. (Často se kontro ly spokojí 
s označením  na poštovn í schránce.) Provozovna by však měla m ít tabulku s povinným i údaji 
na domě, jako m ívají j in í podnikatelé. S tím  souhlasí i zástupci spolku Snesitelné bydlení. Uvítali 
by jednotný výklad zákona.

JUDr. Nováková připustila, že k označení existují různé výklady. Uvedla také, že na problémy 
s výkladem  §17 živ. zákona upozorňoval odbor už několikrát. Domnívá se však, že jde o 
zveličen í jednoho dílčího problému.



II. novela zákona o cestovn ím  ruchu (189/2020 Sb.)

Od 24. 4. 2020 platí povinnost pro platformy, přes něž jsou nabízeny byty ke krátkodobému 
ubytování, poskytnout inform ace o podnikatelích poskytujících toto  ubytování. K zákonu byl 
zpracován metodický pokyn, ale není jednoduché najít sídlo platforem , navíc platformy 
nekomunikují. Odbory se obracely s výzvou na A irbnb a Booking.com, ale ani jedna neposlala 
žádné údaje. 30ti denní lhůta pro odpověď na výzvu již dávno uplynula. A irbnb vůbec 
nereaguje, Booking.com odpověděla, že bude reagovat pouze při podezření ze spáchání 
trestného činu. Z dalších oslovených platforem  (cca 18) ty, které reagovaly, odpověděly pouze, 
že nem ají s poskytovateli uzavřenou žádnou sm louvu. Jediná spolupracující platforma 
Megaubytko má jinou skupinu klientů, protože jde o ubytování v rodinných domech.

Diskuse k novele zákona o cestovn ím  ruchu: Nebylo by lepší, kdyby výzvy platformám  posílal 
ZIO HMP, nežli odbory MČ?

JUDr. Nováková: K atrakci jsme ještě nepřistoup ili vzhledem k dikci zákona.

Další vznesené dotazy: Co brán í tomu, abychom v Praze mohli fungovat efektivněji? Co může 
pro to udělat Poslanecká sněm ovna? Jak od liš it poctivé od nepoctivých podnikatelů v oblasti 
krátkodobého ubytování? Co chybí ZIO v zákonech, aby odbory mohly efektivněji pracovat?

JUDr. Nováková: Živnostenský zákon, stavební zákon ani občanský zákoník nejsou 
přizpůsobeny sdílené ekonom ice. Chybí ce lostátn í úprava sdílené ekonom iky. Na sdílenou 
ekonom iku zapomněla i evropská legislativa. M ěsto  se snaží řešit jen svou část problému, to, 
co se vztahuje k Praze.

2. Informace o leg islativn ích návrzích

ZHM P schvá lilo  návrh nove ly  živnostenského zákona ve smyslu zm ocněn í města k regulaci 
krátkodobých ubytovacích služeb a v tu to  chvíli je předložen k projednání Poslanecké 
sněmovně.

Ve sněmovně aktuálně leží k projednání 350 předloh. Poslanec Nacher ubezpečil, že udělá 
všechno pro to, aby k projednání došlo brzy. Je ale třeba získat podporu pro zařazení u jiných 
klubů a u m imopražských poslanců, kteří stále problém  krátkodobých ubytovacích služeb 
nevnímají jako důležitý. Zajištěna je ale podpora Svazu měst a obcí.

Byla zadána analýza stavebních předpisů. M M R  to tiž  zastává stanovisko, že byt nemusí m ít 
zvláštní kolaudaci na poskytování krátkodobých ubytovacích služeb. Naopak ombudsman se 
domnívá, že ano a JUDr. M arvanová s ním souhlasí.

JUDr. Novotný dostal jako odborn ík zadání, aby zpracoval návrh zm ěny občanského zákoníku. 
Cíl: vytvořit občanskoprávní rámec pro tento  typ podnikání. Soud v prvn í instanci rozhodl, že 
s poskytováním krátkodobých ubytovacích služeb v bytě musí souhlasit sdružení vlastníků 
jednotek (SVJ). H lavní myšlenka spočívá v tom , že užívání společných prostor musí být 
v souladu s užíváním bytu. Pokud je byt užíván k poskytování krátkodobých ubytovacích 
služeb, je namístě uvažovat o určitých omezeních. Například zvýšení poplatků za služby. A to 
se samozřejmě týká i jiného podnikatelského využití bytu.

Pohled spolku Snesitelné bydlení: Ze zkušeností plyne, že majitelé bytů nejsou dohledatelní, 
totéž správcovské firmy, častokrát není možná ani domluva, protože to  jsou cizinci. Někdy jsou



byty využívané ke krátkodobém u ubytování v převaze v rámci SVJ. Spolek je přesvědčen, že je
li byt zkolaudován k trvalému bydlení, nelze ho užívat jinak.

JUDr. M arvanová k tom u dodává: Právě toho se týká zm íněná analýza -  protipožárních, 
hygienických a bezpečnostních předpisů, statiky apod. Náprava spočívá v celém věnci opatření 
a stavební zákon je klíčový. Krátkodobé ubytovací služby jsou rovněž v rozporu s územním 
plánem. Ráda bych prosadila povinnost rekolaudace bytu. Za prioritu také považuji m ít 
pravom oc ovlivn it to, má-li být památková rezervace prom ěněna v hotely.

3. Obecná diskuse k aktuální situaci v centru

Poskytovatelé ubytování v soukrom í trp í úbytkem  turistů, horší je  to ale s hotely. Také je třeba 
vidět, že se na Praze 1 uzavírají provozovny, protože je vylidněná. Je to  důsledek disfunkčního 
uspořádání, kdy se byty užívají k jinému účelu než k trvalém u bydlení.

Ubytování musí být jednoznačně považováno za živnost. Proto se případný postih musí týkat 
identifikovaného vlastníka, ne správcovské firmy. Hospodářská komora navrhuje digitální uzel 
s povinnou registrací. JUDr. Marvanová: Sankce za nedodržování předpisů mohou být tak 
tvrdé, že povedou až k nucenému prodeji bytu.

Apel na Prahu 1: je třeba odstranit velké průtahy jak u živnostenského odboru, tak i stavebního 
úřadu.
4. Informace o přípravě nové směrnice EU o digitálních službách

JUDr. M arvanová krátce inform ovala o pokračujíc í komunikaci s m ístopředsedkyní EK 
Margareth Vestager ohledně připravované sm ěrnice o digitálních službách. Jeden z hlavních 
apelů ze všech měst směřuje k tom u, aby se posílily  jednak pravomoci měst a jednak 
povinnosti platforem  bez ohledu na jejich sídlo. V každém případě musí dodržovat m ístní 
právní předpisy a to to  dodržování musí být vynutitelné.
Zdůraznila, že všechna města spojená v in iciativě sd íle jí v zásadě stejné problémy, ale pouze 
Praha nemá právn í nástroj, aby mohla v případě potřeby om ezit (časově či místně) 
poskytování krátkodobých ubytovacích služeb.

5. Shrnutí:

JUDr. Marvanová shrnula jednán í Komise tím , že kromě prosazení potřebných legislativních 
úprav je třeba posílit prosazování platných právních předpisů a odstranit průtahy ve správním 
řízení.

Zapsala RNDr. Erika Stařecká



Zápis z jednání Komise Rady HMP pro krát!: • -'obé ubytovací služby dne 11. března 2021

Zápis z jednání Komise

pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb (1-2021)

Místo: Online

Datum: í l .  března 2021 
Čas: 13:00 -15:00

Organizátor: JUDr. Hana Kordová Marvanová, radní HMP pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení

Přítomní členové Komise: JUDr. Hana Marvanová (předsedkyně Komise), Bronislava Sitár Baboráková, DiS., Bc. Renata 
Kašická, Bc. Adam Kheil, Mgr. Václav Kučera, Mgr. Martin Motl, Ing. Patrik Nacher, Mgr. Pavel Nazarský, Mgr. Petr 
Přenosil, RNDr. Erika Stařecká (tajemnice Komise), Jakub Vaculín (zástup za Ing. Hejmu), Jan Wolf, Jiří Zajac, Pavel 
Zelenka

Omluveni: Ing. Petr Hejma (přítomen v zastoupení)

Nepřítomní členové Komise: Mgr. Pavel Čižinský, PhDr. Pavel Světlík

Hosté: Ing. Filip Dvořák (HKČR), Mgr. Jan Eisenreich (AK-Drha), MUDr. Marek Hilšer (senátor), Pavel Komárek (asistent 
senátora Hilšera), Matěj Koutný (ČAPUS), Ing. Petr Městečky (Snesitelné bydlení, z.s.), JUDr. Eva Nováková (ZIO MHMP)

Program:

1. Informace o aktuálním vývoji v oblasti regulace poskytování krátkodobých ubytovacích 
služeb (JUDr. Kordová Marvanová)

2. Představení návrhu zákona o ochraně bytů (senátor Hilšer, j.h.)
3. Představení dokumentu Uplatnění současných zákonů v problematice krátkodobého 

ubytování (předseda spolku Snesitelné bydlení Městecký, j.h.)
4. Diskuse

Jednání řídila předsedkyně Komise JUDr. Hana Kordová M arvanová. Jednání proběhlo online  
s ohledem  na aktuální epidem iologickou situaci. Návrh program u byl jednohlasně schválen.
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Zápis : jednání "orbise R"<yHMP pro Irá l’ • 1: fcé ubytovací služby dne 11. března 2021

1. Předsedkyně Komise informovala:

a. o neochotě platforem sdělovat živnostenským úřadům informace v souladu s novelou 
zákona o cestovním ruchu a o více méně mizivém výsledku jejich půlročního úsilí;

b. o dalších připravovaných právních úpravách:
i. v Poslanecké sněmovně čeká na projednání novela živnostenského zákona zmocňující 

obce k regulaci poskytování ubytovacích služeb,
ii. ke konci se chýlí příprava právních analýz, a to v oblasti stavebního práva (k 

otázce nutnosti rekolaudace bytu, pokud jej vlastník chce používat k poskytování 
krátkodobých ubytovacích služeb) a návrhu novely občanského zákoníku (k 
otázce posílení postavení společenství vlastníků ve vztahu k vlastníkovi jednotky, který 
používá byt k poskytování krátkodobých ubytovacích služeb). Oba dokumenty budou 
představeny na dalším jednání Komise;

c. o návrhu nařízení o jednotném trhu digitálních služeb, který Evropská komise dokončila 
v prosinci 2020 a jehož některá ustanovení se týkají i poskytování krátkodobých ubytovacích 
služeb. Nyní probíhá projednávání návrhu v Radě EU a EP a zároveň stím  i připomínková 
činnost neformální skupiny 22 evropských měst, která usilují o to, aby návrh přesněji stanovil 
povinnosti digitálních platforem.

Diskuse k bodu 1: 

ad a)

JUDr. Nováková informovala o dalším postupu živnostenských úřadů vzhledem k platformám, resp. 
jejich komunikaci s platformami. V případech, kdy bylo prokázáno, že platforma obdržela výzvu a 
nereagovala, bylo zahájeno/připravuje se správní řízení (2/2). Dále probíhají reklamace u České pošty.

ad b) bod i)

Ing. Nacher na dotaz, kdy odhaduje, že by návrh změny živnostenského zákona mohl přijít na pořad 
jednání PS, odpověděl, že se obává, v tomto volebním období už ne, protože i body, které se při jednání 
předřazují, v aktuální situaci na řadu nepřijdou. K tomu ještě podotkl, že ze svých zkušeností ví, že to 
většinou mimopražští poslanci necítí vůbec jako prioritu, a navíc v souvislosti s COVIDEM aktuálnost 
tématu dočasně vymizela, a to možná i na delší dobu. Dále připomněl, že jedna z kritik směřovala při 
minulém předložení, že se jedná o přílepek k jinému zákonu (novela zákona o cestovním ruchu). V tuto 
chvíli již tento argument neplatí. Kromě toho zdůraznil, že pokud má mít nějaký bod šanci na 
předřazení, musí se očekávat, že se na něm kluby shodnou. Například když zpravodaj shodu garantuje, 
takže nehrozí rozsáhlá diskuse, na niž není čas. Uzavřel své zkušenosti zjednání v Parlamentu 
poznámkou, která v různých formách zazněla i od dalších členů Komise, že je nutné zmocnění k regulaci 
krátkodobých ubytovacích služeb prezentovat jako možnost pro ty obce, které mají v tomto směru 
problémy, a nějako plošnou povinnost.

JUDr. Kordová Marvanová požádala všechny členy Komise, aby se obrátili na členy poslaneckých 
klubů svých stran v Parlamentu s žádostí, aby podpořili přednostní projednání této, v zásadě 
minimalistické novely s ohledem na to, že novela již dlouho v Parlamentu leží a pro Prahu a další 
dotčená města by možnost regulace byla velkou pomocí. Požádala zároveň o zpětnou vazbu z jednání 
s kluby. Zpětnou vazbu považuje za klíčovou, protože tak lze zjistit předem stanoviska klubů, a tedy i 
to, jestli shodu lze očekávat a má smysl se dál snažit o to, aby se dostala do prvního čtení. V opačném 
případě je třeba respektovat, že v současné době jsou k projednávání důležitější věci.
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Zápis s jedr-ánt Komise Fady HMP pro král' Jobe ubyto/aci služby dne 11. března 2021

Členové Komise souhlasili a přislíbili, že poskytnou informaci o jednání s poslaneckými kluby. Někteří 
již potvrdili, že podporu v tomto směru očekávají (Wolf, Kučera, Zelenka).

Paní Baboráková kvěci podotkla, že v současné době na Praze 1 zmíněné problémy v souvislosti 
s COVIDEM nevymizely, např. cizinci, kteří zde pracují, pořádají v bytech párty. Pan Zajac připomněl, že 
podobný problém jistě řeší i ve městech, kde se např. nacházejí velké továrny, a že by tedy hledal 
podporu i u mimopražských poslanců z těchto měst.

2. Předsedkyně Komise ocenila, že se i další zákonodárci věnují problematice krátkodobých 
ubytovacích služeb a vyzvala senátora Hilšera, aby představil svůj návrh zákona o ochraně bytů. 
Senátor Hilšer krátce zdůvodnil motivaci, která ho vedla k vypracování návrhu zákona. Jde o 
závažný problém, který:

a. ohrožuje (a obtěžuje) obyvatele dotčených domů
b. ovlivňuje charakter města (turistická ghetta v centrech, na něž nemají ani města, ani 

ostatní obyvatelé vliv, a problém se začíná týkat i dalších městských částí),
c. ohrožuje bytový fond, a to možná i v brzké budoucnosti.

Různé přístupy k řešení:
a. využít stávající zákony stačí (zatím se příliš neosvědčil)
b. legislativní úpravy

i. Komise -  dílčí úpravy různých zákonů
ii. návrh senátora Hilšera -  komplexní úprava formou nového zákona, protože má za 

to, že prosadit řadu nástrojů je v PS problematické

Na konci úvodu zdůraznil, že by rád, aby prošel předtím, nežli ho bude s dalšími senátory předkládat, 
prošel diskusí. Také zdůraznil, že jednotlivé snahy ke zlepšení situace je třeba chápat jako součinnost 
vdané oblasti, která směřuje k jedinému cíli, nikoli jako konkurenci. Následně představil hlavní prvky 
návrhu zákona o ochraně bytů.

Diskuse k bodu 2:

Členové Komise i hosté velmi ocenili velikou práci odvedenou na návrhu zákona. Zmínili se ale i o 
bodech, které jim připadaly, že zasluhují další pozornost.

Ing. Dvořák:

• vymahatelnost, pokud jde o vlastníka a platformu, a tvrdé sankce v případě neplnění 
povinností

• registrace poskytovatelů ubytování - myšlenka výborná, registrační čísla v ČR chybí, ale je třeba 
mít celonárodní registr (číselník)

Bc. Kašická:

• souhlasí s předchozími připomínkami
• reflexe zvláštního postavení hl. m. Prahy a městských částí

Ing. Nacher:

Na rozdíl od předřečníků není příliš nakloněn komplexní normě. Zejména kvůli tomu, že ve Sněmovně 
je problém přijmout jednodušší normy. Spíš by pomohlo, kdyby Senát pomohl přijmout připravované 
novely různých zákonů, na nichž se již dříve shodli zástupci měst, obcí, různých svazů a platforem při 
setkání na MMR, a přesto je problém je prosadit. Novelu považuje za dosti nerealizovatelnou i 
v kontextu již zmíněné novely živnostenského zákona. S podporou by měl i další (věcné) problémy, ale 
především je přesvědčen, že ve výsledku by byl tento návrh zákona kontraproduktivní a rozptyloval by 
snahy o úpravy stávajících předpisů.
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JUDr. Marvanová: K návrhu řekla, že jde stejný záměr, ale o jinou legislativní techniku. Komplexní zákon 
je možný, ale je třeba postihnout vazby na jiné zákony. Proto by doporučila zajistit si právní podporu 
legislativců, např. z Legislativní rady vlády nebo Ministerstva pro místní rozvoj, právě ohledně vazby na 
jiné zákony. Návrh také neřeší, že bez rekolaudace nelze byty využívat jinak než k bydlení.

3. Ing. Městečky krátce na úvod zrekapituloval historii jednání spolku se zákonodárci. Následně 
představil dokument „Uplatnění současných zákonů v problematice krátkodobého ubytování", 
který je postaven na předpokladu, že právní řád ČR je tvořen předpisy, které se navzájem 
respektují, doplňují a ve své logice na sebe navazují. Jinými slovy tvoří celek, o jehož dodržování 
se musí primárně starat stát prostřednictvím úředníků a příslušných institucí. V dokumentu po 
základním popisu problému odmítá možnost regulace ze strany obce (korupční potenciál), jakož i 
dalších legislativních úprav. Vinu za současný stav podle materiálu nesou jednoznačně příslušné 
orgány.

V jednotlivých oddílech materiál rozebírá problém z pohledu různých právních předpisů platných 
v ČR a kritizuje zejména stavební a živnostenský úřad na Praze 1 za nečinnost, resp. za nekvalitní 
popř. nedůslednou činnost, a dále odbor životního prostředí za nedostatečnou kontrolní činnost. 
Obecně pak kritizuje nedodržování délky správních řízení daných správním řádem.

Řešení je prostřednictvím politických reprezentací realizovat tlak na efektivitu úředního aparátu 
či změnu na řídicích pozicích tak, aby byly zastávány kompetentními osobami a nedocházelo k 
svévolným účelovým rozhodnutím.

Materiál vznikl na základě zadání Výboru proti vylidňování centra (VPCV) a pro podporu 
komunitního života jako stálého poradního orgánu Zastupitelstva MČ Praha 1.

Diskuse k bodu 3:

JUDr. Kordová Marvanová ve vztahu k dokumentu „Uplatnění současných zákonů v problematice 
krátkodobého ubytování" zdůraznila, že je jednoznačně nutné zlepšit vymahatelnost zákonů. Za tímto 
účelem považuje za potřebné, aby byly jménem Komise na úřady uvedené v dokumentu zaslány žádosti 
o vyjádření, proč není konáno.

P. Sitár Baboráková ocenila mravenčí práci, která byla na materiálu Ing. Městeckého odvedena a 
zdůraznila, že jako nejdůležitější prostředek vedoucí ke společnému cíli vidí větší spolupráci jednak na 
úrovni Prahy 1, mezi Prahou 1 a MHMP a konečně i v rámci mezinárodní spolupráce. K materiálu 
„Uplatnění současných zákonů v problematice krátkodobého ubytování" jako zástupkyně zadavatele 
(VPVC) sdělila toto:

Materiál byl Výboru představen a teprve bude projednán na dalším jednání společně s ostatními 
podklady. Až poté bude k celku za strany Výboru vydáno stanovisko nebo dohodnut další postup. 
Jedním z takových podkladů je zpětná vazba zainteresovaných úředníků MČ Praha 1, kteří byli 
požádáni o vyjádření, aby dostaly prostor férově obě strany. Výbor byl také informován, že budou 
na jednání projednány celkem 4 materiály:

-  nezávislý právní posudek "STANOVISKO K SOUČASNÉ PRÁVNÍ REGULACI KRÁTKODOBÉHO 
UBYTOVÁNÍ"

-  UPLATNĚNÍ SOUČASNÝCH ZÁKONŮ
-  ZPĚTNÁ VAZBA ÚŘEDNÍKŮ MČ PÍ
-  PŘEHLED NOVÉHO ZÁKONA, JINÝCH ZÁKONNÝCH ZMĚN a nových návrhů v této oblasti 

(zahraničí apod.)

Zács z ;e2 ' 'n í  r-rni-,-- pjdv HMP pro k-á*1 ubytovací služby cíne 11. břerra 2021
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Zápis 2 jšclriáni Komise Rsdy HN'? pro krať odobé ubyta/aci služby doe 11. bře:r.a 2021

Různé:

JUDr. Nováková k materiálu poznamenala, že autor dokumentu prezentuje své osobní názory jako 
obecně platné pravdy. Vrátila se také k problematice označení provozovny a prezentovala návrh novely 
živnostenského zákona, který připravil její odbor a který by měl vyjasnit současný stav, který umožňuje 
dvojí výklad toho, kde má být provozovna označena-zda uvnitř domu na dveřích nebo zvenčí na domě. 
Nový odstavec by specifikoval, že je-li provozovna uvnitř objektu na místě, které není běžně 
přístupné veřejnosti, označení se umístí zvenčí vstupu do objektu.

Komise hlasováním jednomyslně schválila (8-0-0; z přítomných 13 členů se před začátkem hlasování 
5 členů muselo předčasně vzdálit) následující usnesení:

Usnesení Komise Rady HMP pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb

Komise pověřuje svou předsedkyni Hanu Kordovou Marvanovou, aby jménem Komise oslovila úřady 
zmíněné v dokumentu „Uplatnění současných zákonů v problematice krátkodobého ubytování", 
který Komisi předložil spolek Snesitelné bydlení, se žádostí o vyjádření k podnětům (stížnostem), 
které jsou v dokumentu uvedeny.

Jedná se o podněty předložené na Stavební úřad Prahy 1 a na Odbor životního prostředí, oba byly 
podány v lednu 2020 a doposud nejsou vyřešeny. V souvislosti s uvedeným usnesením předsedkyně 
žádá Ing. Městeckého, aby jí poskytl podklady k těmto konkrétním případům za účelem oslovení 
dotčených úřadů.

V 15:00 ukončila JUDr. Kordová Marvanová jednání Komise.

Zapsala RNDr. Erika Stařecká
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis z jednání pracovní skupiny k právní regulaci sdíleného ubytování, 

které se uskutečnilo dne 7. 2. 2020

Účastníci jednání: dle přiložené prezenční listiny

Místo jednání: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1

Průběh jednání:

Jednání zahájila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která shrnula hlavní důvody 
ustavení pracovní skupiny k právní regulaci sdíleného ubytování. Připomněla diskusi kdané 
problematice, která proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 
při projednávání sněmovního tisku č. 247. Ministerstvo pro místní rozvoj se v návaznosti na tuto 
diskusi rozhodlo poskytnout platformu pro širší diskusi o případné regulaci této problematiky. 
Cílem je nalezení takového řešení, které bude podporováno pokud možno napříč politickým 
spektrem.

Renata Králová, ředitelka odboru cestovního ruchu MMR, přítomné seznámila s vybranými 
statistickými údaji týkajícími se sdíleného ubytování, některými důsledky tohoto fenoménu, 
zahraničními zkušenostmi a podrobně informovala o návrzích na právní regulaci sdíleného 
ubytování, které byly podány v rámci sněmovního tisku č. 247 (prezentace tvoří přílohu tohoto 
zápisu).

Radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová v úvodu svého vystoupení poděkovala za svolání 
pracovní skupiny k otázce, která je na úrovni hlavního města Prahy velmi akcentována. 
Připomněla, že chybí jakýkoliv právní rámec, který by obcím umožnil se s problematikou 
sdíleného ubytování vypořádat. Není možné důsledně vymáhat plnění stávajících povinností, 
obce však nemají ani zákonné nástroje na řešení dané problematiky. Komise Rady hl. m. Prahy 
pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb schválila čtyřbodový legislativní záměr, se 
kterým byli přítomní seznámeni. Zaprvé se jedná o povinnost platforem sdílet data (informace) 
o poskytovatelích služeb a nemovitostech, které jsou k tomuto účelu využívány. V  důsledku 
absence těchto údajů je velmi obtížné zajistit vymáhání dodržování stanovených povinností. 
Zadruhé se jedná o zákonné zmocnění, jehož prostřednictvím by obce byly oprávněny regulovat 
poskytování ubytovacích služeb v rámci sdíleného ubytování na svém území. Obec by si sama 
vyhodnotila, zda je taková úprava potřebná. Zatřetí jsou to pravomoci pro obyvatele domů. 
Připomněla, že vlastnické právo jednoho nemůže nepřiměřeně zasahovat do vlastnického práva 
jiných osob -  majitelů ostatních bytů v domě. Proto považuje za správné, aby se posílila práva 
ostatních bydlících obyvatel v domě. Navrhuje proto novelu občanského zákoníku a přijetí lepší 
a vyváženější právní úpravy v rámci bytového společenství tak, aby dotčené osoby měly právní 
nástroje na řešení excesů souvisejících se sdíleným ubytováním. Začtvrté požaduje změnu 
stavebních předpisů a určení, že byty sloužící ke krátkodobému ubytovávání musí být pro tento 
účel rekolaudovány.

Starosta Městské části Praha 1 Petr Hejma připomněl, že Praha 1, která má necelých 30 tis. 
obyvatel a rozkládá se na 5,5 km2, disponuje zhruba polovinou bytů oproti 12 000 bytů, které jsou

1



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

užívány v sdíleném ubytování. Řada vlastníků bytů jsou v zahraničí, je velmi obtížné je 
kontaktovat. Na Praze 1 se vyskytují i případy, kdy jedna osoba vlastní i několik desítek bytů, 
které krátkodobě pronajímá, což je již na úrovni hotelového průmyslu. Mají stovky lůžek, které 
generují problémy s narušováním mezilidských vztahů v bytových domech. Je tak možné dovodit, 
co sdílené ubytování na území Prahy 1 způsobuje. Pro Prahu 1 se jedná o fatální problém, 
samospráva je při jakémkoliv řešení dané problematiky bezzubá. Ve spolupráci s hlavním 
městem prosazuje přijetí výše zmíněných opatření, která umožní se s daným problémem férově 
vypořádat. Městská část Praha 1 je připravena při přípravě těchto opatření pomoci.

Místostarosta Českého Krumlova Martin Hák poděkoval za svolání jednání. Upozornil, že 
Český Krumlov je obec s 13 tis. obyvateli, kterou navštíví ročně až 2 mil. turistů. V  Českém 
Krumlově byly nově zpoplatněny příjezdy autobusů. Podle analytických dat do města přijede 
až 25 tis. zájezdových autobusů. V obci je ohlášeno 7 tis. lůžek. To vše je potřeba přepočíst 
na počet obyvatel města. Soužití obyvatel města s turisty v obytných domech je de facto 
nemožné. Platforma Airbnb velmi roste a město se na platformu dívá jako na čistokrevný 
obchodní kanál. Ve městě se připravuje výstavba dvou bytových čtvrtí, kde by mělo vzniknout 
bydlení pro 1500 obyvatel. Město trvá na tom, aby vybudované byty sloužily pro bytové potřeby.
V panelových domech zkoušeli dvě cesty k řešení -  souhlas většiny vlastníků s krátkodobým 
pronájmem a rekolaudaci bytů užívaných k tomuto účelu. Obě řešení se ukázala jako 
neprůchodná. Prosazuje, aby orgánem oprávněným k přijetí regulace poskytování krátkodobého 
ubytování bylo zastupitelstvo. Deklaruje, že Město Český Krumlov bude při přípravě právní 
regulace sdíleného ubytování aktivně spolupracovat.

Na vystoupení zástupců samospráv navázala ředitelka odboru živností a spotřebitelské 
legislativy MPO Milada Hrabánková, která projednávanou otázku vnímá jako velký problém, 
neboť dochází k nahrazování bydlení poskytováním krátkodobých ubytovacích služeb. 
Upozorňuje ale, že tato skutečnost vyvolává problém jen v některých obcích a nejedná se tak 
o problém celostátní. Považuje proto za logický požadavek obcí na přijetí zmocnění, které by jim 
dávalo možnost řešit konkrétní situaci v dané obci. Změnu užívání nemovitosti z bydlení 
na poskytování krátkodobého užívání by bylo vhodné podmínit změnou užívání stavby, neboť se 
jedná o zásadní změnu charakteru jejího užívání. Jako problematickou vidí regulaci 
v živnostenském zákoně, neboť by o daném nařízeni rozhodovala rada. Hlavním problémem 
krátkodobého ubytovávání v bytech je podle jejího názoru zásah do života obyvatel v obci a 
regulace by proto měla být umožněna zákonem o obcích. O takové regulaci by rozhodovalo 
zastupitelstvo a přijaté rozhodnutí by bylo s ohledem na povahu tohoto orgánu vyváženější.

Martin Bednář -  ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu MPO vnímá 
potřebnost regulovat trh s krátkodobým sdíleným ubytováním, taková regulace by měla být 
odůvodněná veřejným zájmem, jako jsou zejm. cíle bytové politiky, a přiměřená sledovanému cíli.
V  této souvislosti upozornil na informační, resp. notifikační povinnosti, které plynou z poslední 
judikatury Soudního dvora EU. Jedná se o povinnosti vyplývající ze směrnice EU č. 2015/15351

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu 
při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti.
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(informační povinnost pro platformy) a směrnice EU č. 2006/123/ES2 (povinnosti 
pro poskytovatele ubytovacích služeb). V  tomto ohledu nabídl součinnost při přípravě návrhů 
nové právní úpravy i plnění výše uvedených notifikačních povinností.

Thomas Miiller z kanceláře vládního zmocněnce před Soudním dvorem EU upozornil 
na první rozsudek ve věci C-390/18 - Airbnb Ireland, v němž Soudní dvůr EU vyslovil závěr, že 
platformu nelze příliš regulovat, neboť ta spadá do režimu směrnice o elektronickém obchodu3. 
Připomněl ale, že u SD EU se projednává další případ C-724/18 a C-727/18 Cali Apartments, 
který se týká ubytovacích služeb spadajících pod směrnici o službách. Tyto služby lze mnohem 
více regulovat. Pokud se týká navrhovaného zmocnění pro obce vydávat nařízení, bude vždy 
nezbytné zkoumat, zda vydané konkrétní nařízení obce splňuje požadavky směrnice o službách 
na vnitřním trhu.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová vyzvala přítomné zástupce poslaneckých klubů, 
aby k projednávaným otázkám vyjádřili svá stanoviska.

Poslanec Milan Pour (ANO 2011) požaduje urychlené řešení projednávané problematiky. 
Z tohoto důvodu je pro zpracování poslaneckého návrhu zákona. V  návaznosti na rozvoj 
cestovního ruchu se domnívá, že sdílené ubytování může časem způsobit problémy i v dalších 
regionech. Zdůraznil, že každé řešení, které bude přijato, musí být vymahatelné a 
kontrolovatelné. K návrhu, který byl předmětem jednání v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk 
č. 2471 pak poslanec Pour sdělil, že se jedná o dobrý základ k dalšímu jednání. Navrhuje úpravu 
některých parametrů tohoto návrhu - např. změnu orgánu obce oprávněného vydat předpis tak, 
jak o tom hovořil místostarosta Martin Hák. Ve svém vystoupení poslanec Pour dále navrhl 
zavedení sankcí za porušení domovního řádu. Na jeho vystoupení navázal poslanec Patrik 
Nacher (ANO 2011), který ke sněmovnímu tisku č. 247 podal pozměňovací návrh týkající se 
zmocnění obcí k vydávání nařízení regulujícího sdílené ubytování. Připomněl, že se 
projednávaná otázka týká pouze některých měst a proto není třeba přijímat úpravu na celém 
území ČR. Zvolené řešení, tj. zmocnění obcí, považuje z tohoto hlediska za optimální. Řada 
nastíněných podnětů byla již projednávána při přípravě pozměňovacího návrhu -  např. orgán, 
který má o vydání předpisu rozhodovat.

Poslanec Leo Luzar (KSČM) požaduje, aby se jednání zúčastnili také zástupci Ministerstva 
vnitra a Ministerstva financí. Problém totiž vidí v bezpečnosti, pořádku a dále v plnění daňových 
povinností. Postiženým obyvatelům domů, v nichž se poskytuje sdílené ubytování, vadí negativní 
jevy související s tímto typem služeb. Existující předpisy o dodržování nočního klidu nejsou 
vymáhány. Jestliže je problém s ubytovacím zařízením, tak je nutné, aby u tohoto zařízení byla 
přítomna 24 hodin hlídka městské policie. Souhlasí s tím, že základním předpokladem 
pro vymáhání zákonných povinností jsou informace o poskytovatelích ubytovacích služeb. Stát, 
potažmo obce, tyto údaje musí mít. Poslanec Luzar je toho názoru, že údaje je možno získat 
pomocí EET. Proto je třeba k jednání přizvat Ministerstvo financí, aby se vyjádřilo, zda je EET

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách 
na vnitřním trhu.
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých 
právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním 
trhu ("směrnice o elektronickém obchodu").
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pro tyto účely využitelné. Pan poslanec vyjádřil přesvědčení, že musí být přijato takové řešení, 
které bude vymahatelné a nepřesune podnikatele, kteří si plní své povinnosti, do šedé zóny. Chce 
do řešení problémů zapojit občany, kteří v domech bydlí -  oprávnění společenství vlastníků, 
družstev apod. A  to nejenom v souvislosti s poskytováním služeb v rámci sdílené ekonomiky, ale 
i v souvislosti s dalšími problémy v domech. Podporuje vládní návrh zákona.

Poslanec Vojtěch Munzar (ODS) se domnívá, že jakékoliv podmínky podnikání a vytváření 
nových regulací nelze začít zákazem. A to zejména v oblasti, ve které se až 80 % poskytovatelů 
služeb nachází v šedé zóně. Návrh, který byl v Poslanecké sněmovně diskutován, by se 
vztahoval pouze na legální poskytovatele služeb. Upozornil, že návrh v projednávané podobě by 
byl snadno zneužitelný -  vztahoval by se i na penziony, rodinné domy apod. Stačilo by tak, aby 
se v některé menší obci radní dohodli na zákazu poskytování ubytovacích služeb. Připomněl, že 
zákonné zmocnění by se vztahovalo také na obce typu Lipno či Pec pod Sněžkou, kde je 
až 80 % nemovitostí užíváno pro rodinnou rekreaci v soukromí. Nesouhlasí s diskutovaným 
zasahováním do vlastnických práv -  nepodporuje návrh na předchozí souhlas SVJ 
s poskytováním ubytovacích služeb. Existuje totiž nebezpečí, že v budoucnu bude zasahováno 
tímto způsobem i do dlouhodobých pronájmů. Požaduje vymezení rozdílu mezi podnikáním a 
poskytováním služeb v rámci sdílené ekonomiky. Dále musí být zajištěno, jak dostat osoby 
podnikající v šedé zóně do zóny legální. Podporuje výběr ubytovacího poplatku platformou a 
spravedlivější vyúčtování nákladů spojených s užíváním domu. Většina turistů, kteří přijedou, 
chtějí mít kolem sebe klid. Poslanec Munzar vyjádřil přesvědčení, že neexistuje rovnítko mezi 
hlučným turistou a poskytováním sdílených ubytovacích služeb. Podporuje vládní návrh zákona.

Poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09) je toho názoru, že základním a klíčovým 
předpokladem jakékoliv další úpravy, ale i vymáhání té stávající, je nezbytnost disponovat 
relevantními informacemi od platforem. Otázkou pak je, zda je možné se těchto informací 
od platforem domoci. Teprve poté se lze bavit o další úpravě. Domnívá se, že vhodnou cestou 
pro regulaci jsou územní plány obcí. Územní plán je základním nástrojem řízení rozvoje měst a 
lze v něm stanovit oblasti, ve kterých je možné pouze trvalé bydlení. Není proto pravdou, že 
města v současné době nemají žádné nástroje k regulaci sdíleného ubytování. Nástrojem 
pro regulaci pak může být také vyšší daň z nemovitosti. Ostatní vlastníci v domě by měli mít 
možnost ovlivňovat krátkodobé pronajímání, neboť to na ně má přímý dopad.

Poslanec Jiří Kohoutek (SPD) se přiklání k vládnímu návrhu. Považuje za klíčové získání 
informací od platforem. V  opačném případě bude většina osob poskytujících služby setrvávat 
v šedé zóně.

Poslanec Jan Lipavský (Česká pirátská strana) uvedl, že návrh, který byl projednáván 
v Poslanecké sněmovně, podporuje. Upozornil, že Praha nežije výhradně pro turismus, je tak 
proto naprosto legitimní vytvářet podmínky pro zde žijící obyvatele a musí také existovat možnost 
regulace krátkodobého ubytovávání v bytech. Nesouhlasí s tím, že problém lze vyřešit 
postavením strážníka k domu, v němž je poskytováno problematické ubytování (viz výše pan 
poslanec Leo Luzar). Problém tkví v tom, že se jedná o obytné domy, ze kterých se stávají hotely. 
Klíčem je, aby platformy poskytovaly relevantní informace. Na tom je shoda. Obcím by měla být 
umožněna regulace poskytování služeb sdíleného ubytování. Bude podporovat jak vládní, tak 
poslaneckou iniciativu.
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Marek Beneš z HK ČR  uvedl, že na území Prahy 1 se pronajímá 7 tis. bytů, z toho asi 3,5 tis. 
v režimu krátkodobého ubytování. Pouze 1/3 těchto ubytovatelů je řádně přihlášená a podniká

identifikován poskytovatel ubytování. Ten, kdo se v současné době pohybuje v zóně šedé 
ekonomiky, se v ní bude pohybovat i nadále, protože nemá žádnou motivaci toto své postavení 
měnit. Nebude-li zajištěna vymahatelnost, budou se i případné regulace míjet účinkem. Vedle 
této pracovní skupiny navrhuje vytvoření širší odborně podnikatelské pracovní skupiny, do které 
budou zapojeni i dotčené osoby a subjekty.

Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, připomněl, že v roce 2018 vydala Hospodářská komora 
sadu doporučení ke sdílené ekonomice vč. toho, jak definovat občasnou činnost od podnikání. 
Upozornil na evropské limity, které musí být zohledněny. Je toho názoru, že některé návrhy 
nemají šanci projít notifikací. Pokud by se do českého právního řádu dostaly, způsobily by jenom 
problém. Poté, co padl rozsudek SD EU (C-390/18 - Airbnb Ireland). začíná Evropská komise 
připravovat infringementy proti Holandsku a Španělsku kvůli regulacím, které byly v úvodu jednání 
prezentovány. Stávající evropská legislativa je zastaralá a ČR by měla iniciovat jednání 
o změnách (může být i tématem českého předsednictví). Nesouhlasí se zasahováním 
do vlastnických práv obecným hlasováním na schůzích SVJ. Důležité je vymáhání pravidel. 
Nejschůdněji pak vidí stanovení povinnosti platforem uvádět u každé nabídky identifikační číslo 
poskytovatele služeb. Toto opatření je v souladu s evropským právem. Cestu vidí i v možnosti 
samoregulace.

Poslanec Petr Dolínek (ČSSD) preferuje, aby návrh prošel klasičtějším kolečkem pod patronací 
gesčního ministerstva. Některé návrhy mohou být legislativně na hraně. Je však připraven být 
ve skupině poslanců, kteří po projednání s ministerstvy návrh předloží.

Ministryně Klára Dostálová připomněla nezbytnost přijetí opatření souvisejících s poskytováním 
sdíleného ubytování. Některé turisticky významné lokality se již v současné době potýkají 
s negativními dopady sdíleného ubytování, které se dále prohlubují. Informovala o tom, že je 
připraven návrh, kterým by byla zavedena povinnost platforem sdílet data s kontrolními orgány. 
Tento návrh byl dokonce již notifikován Evropskou komisí. Souhlasí s přizváním MV a MF.

Radim Rouče, tajemník MěÚ v Českém Krumlově a zástupce SMO ČR, vidí potřebu 
projednávané regulace, byť se bude týkat jenom některých měst. Připomněl, že spousta jiné 
legislativy se týká jenom některých měst. Akcentoval sociální aspekt -  deformace cen bydlení, 
absence nabídky bydlení. Podporuje vládní návrh, tak aby prošel standardním připomínkovým 
řízením.

Thomas Múller z kanceláře vládního zmocněnce před Soudním dvorem EU v reakci 
na vystoupení prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy vyslovil souhlas 
s tím, že nejlepším řešením by byla unijní úprava, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná 
o globální problém. Zdůraznil, že její přijetí by si vyžádalo přibližně 10 let. V  návaznosti na případy 
řešené SD EU připomněl, že internetovou službu (platformu) nemůžeme příliš omezit. Co se týče 
regulace poskytovatelů ubytovacích služeb, uvedl, že je třeba přijmout proporční, resp. přiměřené 
opatření. Při přijímání regulace bude ČR  muset vycházet z obecných unijních předpisů týkajících 
se dané problematiky.

mimo režim šedé ekonomiky. Z pohledu Hospodářské komory tak má smysl, aby byl řádně

5



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Pavla Schódelbauerová z Odboru politiky bydlení MMR uvedla, že v Poslanecké sněmovně 
je projednávána novela občanského zákoníku -  sněmovní tisk č. 411. V  rámci této novely byly 
řešeny i otázky, které jsou předmětem dnešního jednání -  hluk v domě, nepořádek apod. Bylo 
navrhováno, aby SVJ dávalo souhlas s poskytováním ubytovacích služeb. Při přijímání úpravy 
společenství vlastníků jednotek v roce 2000 bylo jasně stanoveno, že tato právnická osoba 
nemůže v žádném případě zasahovat do vlastnických oprávnění. Omezení je možné pouze 
k otázkám správy a údržby společných částí domu. SVJ navíc nevzniká ve všech domech, vzniká 
v domech s nejméně 5 jednotkami. V  řadě případů bytových družstev je odložený vznik 
společenství jako právnické osoby až když podíl družstva klesne pod polovinu, někdy pod čtvrtinu, 
což nemusí nikdy nastat. V  těchto domech tedy nikdy SVJ nevznikne. V  rámci tisku č. 411 byl 
načten pozměňovací návrh, kterým se stanovuje povinnost vlastníků jednotek oznamovat 
společenství zahájení poskytování krátkodobých ubytovacích služeb. Upozornila na otázku 
vymahatelnosti práva, protože tato povinnost není ničím sankciována. Pokuty v soukromém 
právu nejsou obvyklé. Máme řadu povinností vlastníka, ale jedinou sankcí, kterou je možno 
v případě soustavného, dlouhodobého a vážného porušení povinností ze strany vlastníka využít, 
je návrh SVJ na prodej jednotky, což se od roku 1994 uskutečnilo ve dvou případech (soud 
posuzuje hodnotu jednotky k závažnosti porušení práva).

Starosta MČ Praha 1 Petr Hejma sdělil, že tato centrální pražská městská část usiluje o změnu 
skladby turistů. Praha 1 nechce být místem alkoholové turistiky. Je třeba nalézt rovnováhu mezi 
udržitelným cestovním ruchem, právem obyvatel Prahy 1 na pokojné bydlení a právem 
na podnikání. Na Praze 1 je vytvořen i dotační titul pro SVJ na pořízení videotelefonů ke zvonkům, 
aby obyvatelé mohli do domů pouštět přivolané hlídky policie. Podle zkušeností 
Prahy 1 jsou to právě alkoturisté, kteří vyhledávají ubytování skrze platformy.

Podle radní Hany Kordové Marvanové jsou základním předpokladem vymahatelnosti právních 
předpisů informace o poskytovatelích služeb a nemovitostech, které jsou ke krátkodobému 
ubytovávání využívány. Zmocnění k vydání nařízení bude využito jen v případech, že to bude 
nezbytně nutné. Musí být nejprve detekována míra problému. Návrh na zavedení povinnosti 
platforem sdílet data s kontrolními orgány je připraven, byl dokonce i notifikován Evropské komisi. 
Problém by byl samozřejmě lépe řešitelný, pokud by byla celoevropská regulace, ale to si vyžádá 
delší čas. Podporuje zvýšení práv vlastníků bytů v domě. Navrhuje ustavení pracovní skupiny, 
která by se touto oblastí zabývala.

Pavla Schódelbauerová (MMR) uvedla, že MMR vypracuje metodický pokyn pro SVJ jaké 
instituty lze využít a jak v praxi postupovat v případě výskytu tohoto fenoménu v domě.

Ministryně Klára Dostálová shrnula závěry jednání pracovní skupiny:

- na příští jednání pracovní skupiny budou přizváni zástupci MV a MF;
- 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; tento návrh bude projednán na příštím jednání PS;

- na příštím jednání budou předloženy návrhy týkající se zákonného zmocnění pro obce 
týkající se regulace sdíleného ubytování;

6



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- MMR začne rozpracovávat také 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, preferováno zpracování 
poslaneckého návrhu, přičemž by bylo účelné, aby jednotlivé dotčené resorty byly 
po věcné a legislativní stránce nápomocny.

V  Praze dne: 20. února 2020

Zapsal: František Dickelt Schválila: JUDr. Renata Králová
ředitelka odboru cestovního ruchu
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Městská část Praha 1, Úřad městské části, Vodičkova 18,115 68 PRAHA 1 

Výbor proti vylidňován í centra a pro podporu kom unitního života

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Kongresovál666/2 
140 00 Praha 4
e-mail: epodatelna.policie@pcr.cz

Policie České republiky -  Služba cizinecké policie
Olšanská 2 
pošt. schránka 78 
130 51 Praha 3
e-mail: pp.rscp.sekretarlat@pcr.cz

Dne: 23. Března 2020

Dobrý den,

kontaktuji Vás z pozice předsedkyně „Výboru proti vylidňován í centra a pro podporu 
kom unitn ího života", který byl zřízen v rámci radnice M Č Praha 1.
Výbor má na starosti zejména problem atiku krátkodobých pronájmů.
V současné době se na výbor obrací občané s prosbam i o řešení situace, kterou popisuji níže.

Výbor se touto  prob lem atikou intenzivně zabývá.

Obracím  se na vás s žádostí o stanovisko Policie ČR a stanovisko Cizinecké policie k 
prob lem atice nařízení vlády: Zákaz prodeje ubytovacích služeb. A uvádím níže aktuální 
prob lem atiku s tím  spojenou.

Do bytů dříve provozovaných krátkodobým i pronajímateli se ubytovávají noví a noví lidé.
A TO I PŘES NAŘÍZENÍ VLÁDY "ZÁKAZ PRODEJE UBYTOVACÍCH SLUŽEB" ve znění:
Vláda nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě 
V / l usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se 
nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění územ í České 
republiky a cizincům s pracovním  povolením na územ í České republiky.

• Na tento fakt reagují starousedlíci s velkým i obavami.
• V  bytových domech žije velké m nožství seniorů, kteří jsou ohroženou skupinou 

v době šířen í nákazy Covid-19, ze které mají STRACH.
• Nejsou o nových obyvatelích bytů informováni.

V praxi jd e  o to, že provozovatelé krátkodobých pronájm ů začínají ubytovávat cizince, 
nejspíš s pracovním  povolením, tedy s ohledem na výjimku v novém nařízení vlády.
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Tomu ale PROTIŘEČÍ, že ubytovávat se může jen v nevyhnutelných případech. 
Nad tím to  „novým/starým  podnikán ím " není žádná kontrola.

Prosím o vyjádření k níže uvedené žádosti:

1. Žádost o stanovisko policie ČR a stanovisko Cizinecké policie.
A. S OHLEDEM NA NAŘÍZENÍ VLÁDY: „ZÁKAZ PRODEJE UBYTOVACÍCH SLUŽEB" 

(VIZ. VÝŠE)
B. PROSÍM O UVEDENÍ POSTUPU, JAK MAJÍ V TAKOVÉ SITUACI TRVALE ŽIJÍCÍ 

OBČANÉ POSTUPOVAT, NA KOHO SE MAJÍ OBRÁTIT.
C. PROSÍM O REAKCI NA NÍŽE UVEDENÉ.

• Kdo bude v nouzovém stavu/karanténě kontrolovat NELEGÁLNÍ UBYTOVACÍ 
SLUŽBY? Ubytovatele, kteří donedávna pronajímali krátkodobě a činili tak trvale 
žijícím velké problém y ve spo lužití svou bezohledností. A nyní svůj business 
přeměnili navzdory nařízení vlády a dále prodávají ubytovací služby.

• Kdo prověřuje pokračující business krátkodobého ubytování v nouzovém stavu/ 
karanténě -  JAKÝ ORGÁN TO NA STAROSTI?

o Jaký orgán kontroluje, jak se ubytovatelé vzhledem ke karanténě chovají:
■ Zda je to ubytovací služba nebo nelegální business.
■ Zda vůbec evidují?
■ Správnost evidovaných dat.
■ Zda je ubytování legální.
■ Veden í záznamu o ubytovaných osobách atd.
■ Odkud ubytované osoby přijeli a kdy.
■ Zda nemají být v karanténě.
■ Informovanost cizinců o opatřeních vlády.

• Jak bude posuzováno porušení nařízení vlády „ZÁKAZ PRODEJE UBYTOVACÍCH 
SLUŽEB"

o Když se nyní nabídka krátkodobých pronájmů objevuje i na serverech 
(bezrealitky.cz, sreality.cz ad., tedy nejen na booking.com a A irBnb ad.) 

o Nájmy v centru klesají a jsou na dobu určitou 2-3 měsíce, 
o Pronajímatelé tedy vyčkávají co bude, ale nechtějí přijít o své příjmy a tak 

dělají prohlídky bytů, v dom ech se objevují noví lidé.
• Kdo bude odpovědný za posuzování pojmu „NEVYHNUTELNOSTI STĚHOVÁNÍ" a 

jaký orgán bude prošetřovat, zda se nejedná o pokračování businessu prodeje 
ubytovacích služeb/nelegálního podnikání.

• Jak a kdo bude posuzovat nevyhnutelnost stěhování v případě, že majitelé 
obchází nařízení vlády tím , že využívají výjimku a ubytovávají cizince, kteří mají 
v ČR přechodný pobyt a pracovn í povolení:

o Pokud by vláda přijala usnesení v podobě, jak je  nyní do vlády předloženo, tedy 
úplný zákaz volného pohybu osob kromě cest do zaměstnání a „nezbytných cest 
za rodinou a osobami blízkými", pak by „nezbytnost" Vašeho stěhování posuzoval 
orgán, který by měl kontrolu dodržování karantény na starosti. Vy byste se pak



tuto nezbytnost mohli pokusit doložit expirovanou nájemní smlouvou, případně 
odmítnutím jejího prodloužení o jeden měsíc.fMgr. Karolína Peake)

• Kdo bude posuzovat, zda se tu nejedná o nekontro lovate lné šířen í infekce Covid- 
19.

o Noví nájemníci se pohybují po domech s neopatrností, nenosí roušky, 
nemají je.

o KDO V NOUZOVÉM STAVU OCHRÁNÍ NAŠE TRVALE ŽIJÍCÍ OBYVATELE?
o Jak se trvale žijící obyvatelé mohou zachovat, když ve svém domě kde 

bydlí, uvidí c izí osoby.
o Jak mají reagovat, když nejde o podnikán í ale o tzn. „sd ílené ubytování"? 

(AirBnb apod.?), které se neuvádí jako podnikání, není označena 
provozovna atd.

• Co má udělat občan za konkrétn í kroky, když chce prošetřit určitý byt v domě kde 
bydlí. Na základě toho, že se tam v době zákazu ubytovacích služeb ubytovávají 
neznámé tváře. A na základě obav ze šířen í nákazy Covid-19.

Předem  moc děkuji za Vaše stanovisko.
Zejména v této  situaci nouzového režimu, kdy jde o zdraví a životy našich spoluobčanů, je 
třeba rychle jednat.

S úctou v té to  nelehké době za výbor

Bronislava Sitár Baboráková
Předsedkyně výboru proti vylidňování centra a pro podporu kom unitn ího života 
Zastupitekla M Č Praha 1

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor kancelář starosty
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 241, mob.: 702 105 535
mail: bronislava.sitar.baborakova@prahal.cz
www.prahal.cz

Gabriela Bejrová
Asistentka a ta jem nice Výboru proti vylidňování centra a pro podporu kom unitního života
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor kancelář starosty
Vodičkova 18,115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 241, mob.: 724 053 644
mail: Gabriela.bejrova@prahal.cz
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Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL. M. PRAHY

Odbor cizinecké policie

Ó. j. KRPA-91375-2/ČJ-2020-000022 Praha 3. dubna 2020
Počet listů: 2

Městská část Praha 1 
Úřad Městské části
Výbor proti vylidňování centra pro podporu 
komunitního života 
Vodičkova 18 
115 68 Praha 1

prostřednictvím

Obvodní ředitelství policie Praha I 
Bartolomějská 14 
110 00 Praha 1

Dne 23. 3. 2020 obdrželo Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor cizinecké policie 
žádost o stanovisko k poskytování ubytovacích služeb v době vyhlášeného nouzového stavu. Na 
základě této žádosti si dovolujeme uvést následující.

Ubytovatelem ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o 
změně některých zákonů (dále jen zákon č. 326/1999 Sb.) se rozumí každý, kdo poskytuje  
ubytování za  úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s  výjimkou případu, kdy lze ubytované 
cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké. Ubytovatel nemusí ubytovávat hromadně. 
Postačí, že ubytovává pouze jednoho cizince za úhradu. Nemusí být ani podnikatelem, jehož 
předmětem podnikání by bylo poskytování ubytování. Ubytovatelem jsou kromě provozovatelů 
hotelů, penzionů a ubytoven i ty osoby, které ubytovávají cizince v bytové jednotce. Jinak nepohlíží 
zákon č. 326/1999 Sb. i na povinnosti ubytovatele. Shodně stanoví v § 100 a násl. povinnosti 
ubytovatele, jak pro provozovatele velkého hotelu, tak pro ubytovatele, který v bytové jednotce 
ubytovává za úhradu jednoho cizince, ať již dlouhodobě nebo poskytne krátkodobé ubytování. 
Mezi výčet povinnosti, které ubytovatel má plnit, patří například oznámení ubytování cizinců do tří 
pracovních dnů od jejich ubytování, či vedení domovní knihy, do kterého ubytovatel zapisuje údaje 
v rozsahu přihlašovacího tiskopisu (jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, trvalé 
bydliště v zahraničí atd.) a počátek a konec ubytování.

Kontrolu dodržování povinností ubytovatele ve vztahu k zákonu č. 326/1999 Sb. provádějí ve formě 
pobytových kontrol odbory cizinecké policie a útvary ředitelství služby cizinecké policie. V  teritoriu 
hl. m. Prahy tyto kontroly spadají do působnosti Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství 
policie hl. m. Prahy.

Vláda České republiky dne 12.3.2020 vyhlásila nouzový stav a následně rozhodla o přijetí 
omezujících opatření. Mezi těmito opatřeními patří i omezení spočívající v omezení poskytnutí 
ubytování za úplatu. V  současné době (tj. ke dni 3.4.2020) upravuje prodej ubytovacích služeb 
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. dubna 2020, příloha usnesení vlády č. 
378, které stanoví do 11. dubna 2020 do 06:00 hod. zákaz prodeje ubytovacích služeb, s výjimkou 
osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích
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zařízeních. Tento zákaz se přitom nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
- osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
- cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením  

na území České republiky a
- osobám, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán ochrany veřejného 

zdraví karanténu.

Smyslem a účelem tohoto mimořádného opatření je snaha o dočasné omezení kontaktů mezi 
osobami, tak aby se v největší míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19. Státní 
správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávají orgány veřejného zdraví, kterými jsou 
zpravidla krajské hygienické stanice (srov. § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví). Krajské hygienické stanice jsou zároveň příslušné k projednání přestupků podle 
tohoto zákona. Za předpokladu, že dojde k zjevnému porušení mimořádného opatření, může být 
takovým jednáním naplněna skutková podstata přestupku podle § 92n odst. 1 písm. zákona č. 
258/2000 Sb. Pokud se Policie České republiky při výkonu své činnosti dozví o jednání mající 
znaky přestupku, oznámí tuto skutečnost věcně a místně příslušnému správnímu orgánu podle § 
73 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tj. v hl. m. Krajské 
hygienické stanici.

K otázce, kdo je odpovědný za posuzování pojmu „nevyhnutelnost stěhování", uvádíme, že 
omezení volného pohybu osob nově upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze 
dne 30. března 2020., č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, přičemž k výkladu tohoto mimořádného 
opatření je příslušné Ministerstvo zdravotnictví ČR a jemu podřízené orgány na úseku veřejné 
správy, včetně orgánů příslušných k projednání přestupků.

Dále bychom Vás rádi informovali, že policisté Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie 
hlavního města Prahy v součinnosti s policisty OŘ Praha I, provedli v minulých dnech řadu 
pobytových kontrol v ubytovacích zařízení na Praze 1, kdy se při svůj výkon činnosti zaměřili 
zejména na kontrolu dodržování zákona č. 326/1999 Sb. a na kontrolu, zda nedochází ze strany 
fyzických a právnických osob k porušení mimořádných opatřeních. Závěrem bychom Vás chtěli 
ujistit, že policisté Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství hlavního města Prahy s ohledem 
na vážnost vzniklé situace budou ve svých kontrolních činnostech nadále pokračovat.

Zpracoval:
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Ing. Petr Hejma

starosta Městské části PRAHA 1

Vážená paní 
Klára Dostálová 
m inistryně
M in isterstvo  pro m ístní rozvoj ČR 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1

V Praze, 4. 5. 2020 
UMČP1 153862/2020

Otevřená výzva vedení městské části Praha 1 ve věci zrušení zákazu krátkodobého ubytování 

Vážená paní m inistryně,

obracíme se na Vás jakožto zástupci městské části Praha 1, která je d louhodobě nejvíce 
zasažena často devastujícím i dopady krátkodobého ubytování. Na úvod této  výzvy bychom 
rádi jednom yslně podpořili rozhodnutí V lády ČR ze dne 15. března, jímž byly služby 
krátkodobého ubytování na celém  územ í ČR zakázány. Právě neexistence evidence 
jednotlivých bytových jednotek, které jsou pro služby krátkodobého ubytování užívány a 
zároveň neexistence evidence ubytovaných klientů byly v rámci boje proti pandem ii COVID- 
19 velm i rizikovým faktorem.

Dovolte nám proto reagovat na Vaše nedávná o fic iá ln í vyjádření, že zvažujete společně po 
zavedení tzv. chytré karantény a opětovném  otevřením  hranic právě i zrušení zákazu 
poskytování krátkodobého ubytování. V současné době bohužel vidíme rozvolňování zákazu 
krátkodobých pronájmů jako další možné riziko pro šířen í onem ocnění COVID-19. Pokud zde 
naši občané již více než měsíc žijí v nouzovém  stavu, dodržují nařízení vlády a zodpovědně 
přizpůsobili své životy a podnikání, naprosto leg itim ně se společně s nim i ptáme, proč toto 
vše byli nuceni podstoupit, když se v domě, kde žijí nebo pracují, opět rozjede tento druh 
podnikán í bez jakékoliv evidence, daňové povinnosti a kontroly.

Koncept tzv. chytré karantény, o níž vláda uvažuje, může být za jistých oko lností cestou, jak 
uvolnit současná striktn í opatření. Hlavním argumentem  je ale fakt, že ze strany turistů z 
ciziny nadále hrozí zvýšené riziko nákazy a jejího nekontro lovaného šíření. Opětovným 
povolením  podnikán í s krátkodobým ubytováním  by bylo umožněno, aby se potenciáln í 
š iřite lé nákazy dostávali do pravidelného styku s obyvateli bytových domů. Nemusíme 
připom ínat, že bytové domy v centru Prahy obývá z velké části i nejvíce ohrožená skupina 
našich obyvatel, tedy senioři. Nejrizikovější skupina lid í by se tak denně potkávala se 
skupinou nejvíce ohroženou. Z našeho pohledu nelze ekonom ickým  ziskem pronajímatelů 
ospraved ln it zdravotn í riziko, kterému vystavujeme naše seniory, resp. všechny občany

Městská část Praha 1 
Vodičkova 18. CZ-115 68 Praha 1 
tel.: +420 221 097 189 
wvrw.oraha1.cz
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centra Prahy. M usím e konsta tova t že i v současné době dochází v těchto bytech 
k pokračování pronájmu zahraničním  klientům  bez ohledu na vládní nařízení.

Jsme také přesvědčeni, že v případě digitá ln ích ubytovacích platforem  nebudou navrhovaná 
přijatá opatřen í účinná. Případná povinnost těchto nadnárodních společností sdílet data 
s českou veřejnou správou je potřebná, ale nebude v té to  situaci efektivní. V  rámci 
vyh ledávání potenciáln ích nakažených, kdy rozhodují spíše hodiny než dny, se nedá 
očekávat, že požadovaná data od digitálních p latforem  díky jejich nastaveným 
mechanismům lze získat dříve než v řádech týdnů. Vám i navrhovaný zákon je navíc 
konstruován tak, že budou inform ace poskytovány až na základě výzvy živnostenského 
úřadu. Pokud tedy někdy inform ace od provozovate le  p latform y dostaneme, bude už pozdě.

Chápeme a podporujeme Vaše snahy o opětovné nastartování ekonom iky a souhlasíme, že 
je potřeba tvrdá opatřen í pozvolna zm írňovat. N icm éně vidíme mnohem větší smysl 
v ubytovávání turistů v kontro lovate lném  prostřed í klasických hotelů. V  nich se budou 
potkávat pouze mezi sebou a bude se o ně starat kvalifikovaný a hlavně proškolený personál. 
Hotely navíc d isponují potřebným i hygienickým i standardy a jejich případná vym ahatelnost 
je výrazně jednodušší a efektivnější než u poskytovatelů krátkodobých pronájmů.

Vážená paní m inistryně,

velm i bychom uvítali, pokud ve svém postoji zoh ledn íte jak naše praktické zkušenosti, tak i 
samo stanovisko, které Vám předkládáme. Věřím e, že vláda bude v případě povolování 
krátkodobého ubytování rozvážná a že nevystaví naše občany zcela zbytečnému riziku. 
Jediné smysluplné opatřen í je po dobu zvýšeného zdravotn ího rizika plně zakázat 
ubytovávání v soukromí.

Doufáme také, že po překonání této m im ořádné a těžké doby budeme moci spolu s Vám i a 
Vaším m inisterstvem  nalézt i d louhodobě udržite lnou formu to lik  potřebné regulace pro 
krátkodobé ubytování. V  tom to směru se i odvolávám e na Vám i svolané společné jednání za 
účasti zástupců všech poslaneckých klubů a dalších dotčených stran, kde byla jednoznačná 
shoda všech problem atiku poskytování služeb krátkodobých pronájmů společně řešit. 
Nastalou situaci musíme uchopit jako příležitost pro opětovné zklidnění života v centru naší 
m etropole a pro zastavení jeho postupné přem ěny na tu ristický skanzen.

V úctě



Klára Dostálová
ministryně pro místní rozvoj

Datum

A . května. 2020

Číslo jednací 

MMR-25319/2020 - 54/1

Vážený pane starosto, vážená paní předsedkyně,

obrátili jste se na mě s požadavkem na plošný zákaz sdíleného ubytování, Dovolte, abych Vás 
ihned na začátku své odpovědi ubezpečila, že jak celá vláda, tak i jednotlivé resorty, především 
tedy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, se této otázce intenzivně věnují. Celoplošný zákaz 
provozování ubytovacích zařízeni byl však navázán na vyhlášení nouzového stavu, kdy má vláda 
pravomoc činit okamžitá a nezbytná opatření sloužící k odvrácení bezprostředně hrozícího 
nebezpečí. S jeho koncem ale již nadále není možné tento druh podnikání celoplošně omezovat.

Jistě jste zaznamenal, že dne 24.04.2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 159/1999 Sb., 
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činnosti v oblasti cestovního ruchu, 
provedená zákonem č. 189/2020 Sb., která dává živnostenským úřadům pravomoc požadovat 
po provozovatelích internetových platforem informace o osobách, které na nich vykonávají svojí 
podnikatelskou činnost (tedy v případě ubytování o konkrétních ubytovatelích a nemovitostech, 
které jsou k tomuto účelu využívány). Takto ziskané údaje živnostenské úřady následně mohou 
předat jiným orgánům státní správy k zajištění příslušných opatření, k nimž je tento orgán 
kompetentní. K informacím o ubytovatelích se tak dostanou i příslušné hygienické stanice, jež 
budou moci i zde kontrolovat dodržování zdravotních předpisů, které se pro ubytovatele 
v soukromí nikterak neliší od povinnosti určených provozovatelům hotelů. Jednou z dalších 
významných povinností ubytovatele je pak i vedení ubytovací a evidenční knihy, v níž 
zaznamenává veškeré ubytované hosty a informace o nich. I tuto povinnost nyní bude možno 
jasným způsobem vymáhat.

Na jednání pracovní skupiny k právní regulaci sdíleného ubytování konaném dne 7. 2. 2020 se 
sice všichni zástupci poslaneckých klubů shodli, že jistá forma regulace ubytování skrze platformy 
je nutná, nicméně zdaleka nebylo dosaženo dohody na tom, jak široká by tato regulace měla být 
a, bohužel, nebylo ani dosaženo koncensu v otázce oprávnění obcí k regulaci těchto služeb na 
svém území. Jakákoliv nově předkládaná právní úprava musí tedy být řádně vydiskutována a 
musí pro ni být nalezena široká shoda napříč politickým spektrem. Většinu právních norem, které 
regulují podnikání mezinárodních zprostředkovatelů (internetových platforem) na území České 
republiky je také nutné notifikovat Evropské komisi, která předběžně posuzuje jejich soulad 
s evropským právem. Každý přijatý zákon také samozřejmě může hodnotit i Soudní dvůr 
Evropské unie.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 
lei,:+420 224 861 111 
íax: +420 224 861 333 

1IČ: 68 00 22 22
www.mmr.cz
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Novela občanského zákoníku z roku 2020 také nové stanoví oznamovací povinnost vlastníka 
jednotky vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku v případě plánovaných stavebních 
úprav uvnitř bytu a v případě podnikání nebo jiné činnosti v bytě (např. poskytování ubytování 
v bytě prostřednictvím Airbnb), která může vést k narušeni obvyklého klidu a pořádku v domě na 
dobu nikoli přechodnou.

Vzhledem k tomu, že v současnosti doposud platí přísné podmínky pro vstup cizinců na území 
České republiky, které se budou uvolňovat jen postupně, předpokládáme i postupné obnovováni 
cestovního ruchu. To nám umožní pečlivě sledovat funkčnost nové právní úpravy a další opatření 
činit na základě objektivně získaných dat. Celoplošný zákaz by však byl nejen kontraproduktivní 
(existují i regiony, kde sdílené ubytování považují za veliký přínos místní ekonomice), ale je 
celkem jisté, že by se pro něj nenašel dostatečný počet hlasů v Parlamentu České republiky.

Problémem sdíleného ubytování se Ministerstvo pro místní rozvoj bude zabývat i nadále a určitě 
bude podle svých možností prosazovat ta opatření, která se ukáží být nezbytná pro kvalitu života 
a bezpečnost nejen občanů České republiky, ale i jejích návštěvníků z řad cizinců.

S pozdravem

Vážený pan 

Ing. Petr Hejma

starosta Městské části Praha 1

Vážená paní

Bronislava Sitár Baboráková, DiS

předsedkyně Výboru proti vylidňování centra

Městská část Praha 1

Vodičkova 681/18

115 68 Praha 1 -  Nové Město
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MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA!

TISKOVÁ ZPRÁVA 6. května 2020

Praha 1 chce zákaz poskytování krátkodobého ubytování

Situace v oblasti krátkodobého ubytování se z pohledu občanů Prahy 1, kteří žijí 
v dotčených domech, po vyhlášení nouzového stavu na chvíli zlepšila, ale velmi brzy 
tento způsob podnikání začal opět ožívat. I proto se Výbor proti vylidňování centra 
a pro podporu komunitního života ZMČ Praha 1 spolu s vedením první městské části 
obrátil prostřednictvím otevřené výzvy na ministryni pro místní rozvoj Kláru 
Dostálovou, aby i nadále ponechala v platnosti zákaz poskytování krátkodobého 
ubytování.

„Naše městská část je  dlouhodobě nejvíce zatížena dopady tohoto typu ubytování a podporuje 
rozhodnutí vlády ze dne 15. března, jímž byly tyto služby na celém území ČR zakázány. 1 proto 
jsme se nyní obrátili na ministryni Kláru Dostálovou s požadavkem, aby i nadále platil zákaz 
poskytování služeb krátkodobého ubytování, “ upřesnil důvody k zaslání výzvy starosta MČ 
Praha 1 Petr Hejma.

Po vyhlášení nouzového stavu se zdálo, že se lidé v domech léta sužovaných krátkodobými 
pronájmy neboli sdíleným ubytováním, konečně vyspí. Situace se sice na chvíli zlepšila, ale 
na mnoha místech se tento způsob bezohledného podnikání opět rozběhl.

Už několik dní po vyhlášení nouzového stavu zaznamenali občané v některých bytových 
domech v Praze 1 pohyb cizích osob, které se po domech často pohybovaly bez ochranných 
roušek a bohužel i bez doprovodu majitelů bytů, kteří by je instruovali o dodržování 
nezbytných hygienických norem, informovali ostatní obyvatele, kdo s nimi bude v domě 
bydlet, a kteří by následně byty řádně vydezinfikovali.

„Nikdo z řad pronajímatelů, obyvatele a společenství vlastníků jednotek neinformoval, což je  
dlouhodobý problém. Trvale žijící lidé dodržují vládní nařízení, a přitom mají pocit, že jsou 
ohrožováni ziskuchtivostí a bezohledností krátkodobých ubytovatelů, “ vysvětlila Bronislava 
Sitár Baboráková, předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního 
života, který byl letos nově zřízen Zastupitelstvem MČ Praha 1.

V souvislosti se současnou situací se podle ní ještě více ukazuje, že pokud neexistuje přehled 
jednotlivých bytových jednotek, ubytovaných klientů a zejména systém kontroly nad tím, je 
krátkodobé ubytování v soukromí velmi rizikovým faktorem, a to nejen v rámci boje proti 
pandemii COVID-19.

Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1



Nadále přetrvávají praktiky, kdy se klíče vyzvedávají u provozovatelů večerek anebo 
v „mrtvých schránkách" a vzhledem k tomu, že majitelé bytů mnohdy ani nežijí v České 
republice, mohou obyvatelé domů jen doufat, že pronájmy splňují nařízení vlády, zakazující 
prodej ubytovacích služeb s výjimkou cizinců do doby opuštění České republiky a cizinců 
s dlouhodobým pracovním povolením.

Stálí obyvatelé mají pochopitelně obavy o své zdraví a ptají se, kdo krátkodobé ubytování 
v soukromí během současné pandemické situace kontroluje, jestli se někdo věnuje legálnosti 
takového podnikání a zda někdo kontroluje zdravotní stav ubytovaných.

„ V našich bytových domech přitom bydlí kromě rodin s malými dětmi i velké množství 
seniorů, “ upozornila Bronislava Sitár Baboráková, která spolu se starostou Petrem Hejmou 
spolupracuje s Policií ČR, která začala provádět ve vybraných domech kontrolu bytů 
a legálnosti postupu jejich majitelů využívajících je ke krátkodobým pronájmům.

Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života Zastupitelstva MČ Praha 1 
bude pravidelně informovat o vývoji situace v oblasti krátkodobého ubytování. V současné 
době se připravuje vznik webové platformy.

Kontakt:
Petra Pekařová, oddělení vnějších vztahů MČ Praha 1 
tiskove.oddeleni@prahal .cz, +420 725 183 618

Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1



NÁVRH

ZÁKON

ze dne________ 2020,

o ochraně bytů v souvislosti s poskytováním krátkodobých nájmů a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně bytů)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje podmínky nabízení, zprostředkování a poskytování 
krátkodobých nájmů vybraných nemovitých věcí, práva a povinností fyzických a 
právnických osob a pravomoc a působnost obcí a vybraných správních orgánů v této 
oblasti.

(2) Tento zákon se vztahuje na právní vztahy vznikající při nabízení, zprostředkování a 
poskytování krátkodobých nájmů obytných prostor, umístěných na území České 
republiky.

(3) Tento zákon se nepoužije na krátkodobé nájmy prostor, které jsou stavbou 
ubytovacího zařízení podle zvláštního právního předpisu.1 2*

§2

Základní pojmy

(1) Za obytný prostor se považuje byt2), dům, případně obdobná stavba nebo jejich části, 
které jsou podle obecně závazných právních předpisů využívány nebo určeny 

k účelům bydlení nebo pro rodinnou rekreaci3*.

(2) Za primární rezidenci se považuje obytný prostor, který je ve vlastnictví vlastníka po 
dobu nejméně 5 let, vlastník, nebo v případě spoluvlastnictví některý ze 

spoluvlastníků s vlastnickým podílem ve výši alespoň 50%, v něm má hlášen trvalý

1 § 2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 2236 odst. 1 až 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.

1



pobyt a je využíván k nabízení a poskytování krátkodobého nájmu v rozsahu do 50 % 

celkové podlahové plochy tohoto obytného prostoru, přičemž pro účely výpočtu 

podlahové plochy platí, že koupelna a kuchyňské prostory jsou poskytovány vždy z 50 
% podlahové plochy tohoto obytného prostoru.

(3) Za sekundární rezidenci se považuje obytný prostor, který je využíván k nabízení, 

zprostředkování a poskytování krátkodobého nájmu a není primární rezidencí.

(4) Za krátkodobý nájem obytných prostor se považuje zejména nájem, pacht, podnájem 

nebo ubytování a podobný vztah na dobu kratší než 60 po sobě jdoucích kalendářních 

dní.

(5) Za hostitele se považuje fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická 

osoba, která

a) nabízí a poskytuje krátkodobý nájem obytných prostor samostatně, nebo

b) nabízí a poskytuje krátkodobý nájem obytných prostor prostřednictvím Online 

platformy.

(6) Za online platformu se považuje podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, 
která zprostředkuje prostřednictvím prostředku umožňujícího komunikaci na dálku 
kontakt hostitele s uživatelem za účelem uzavření smlouvy, jejímž obsahem je 

krátkodobý nájem obytných prostor podle tohoto zákona.

(7) Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba, která na základě zprostředkování online 
platformy nebo i samostatně uzavře s hostitelem smlouvu o krátkodobém nájmu 

obytných prostor.

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO NÁJMU

§3

Povinnosti hostitele

(1) Stanoví-li obecně závazná vyhláška obce hostitelům povinnost mít rezidenční 
oprávnění, je hostitel povinen před nabízením a poskytováním krátkodobého nájmu 
obytného prostoru získat rezidenční oprávnění v souladu s podmínkami stanovenými 

v příslušné obecně závazné vyhlášce.

(2) Vznikne-li hostiteli povinnost získat rezidenční oprávnění podle tohoto zákona, je 
hostitel povinen získat rezidenční oprávnění jednotlivě ke každé primární rezidenci a 
sekundární rezidenci, která má být nabízena a poskytována ke krátkodobému nájmu.
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(3) Hostitel je povinen při nabízení a poskytování krátkodobého nájmu obytného prostoru 
dodržovat podmínky rezidenčního oprávnění, je-li uděleno. Hostitel zejména nesmí:

a) překročit nejvýše přípustnou dobu krátkodobého nájmu zajeden rok,

b) poskytovat krátkodobý nájem v období, ve kterém je to zakázáno,

c) překročit nejvýše přípustný počet rezidenčních oprávnění udělených jednomu 
hostiteli,

d) nebo překročit nejvýše přípustný počet rezidenčních oprávnění udělených pro své 

území za určité období;

pokud jsou takovéto podmínky stanoveny obecně závaznou vyhláškou obce dle §6 tohoto 
zákona.

§4

Povinnosti Online platformy

(1) Online platforma je povinna evidovat

a) registrační čísla obytných prostor,

b) identifikační údaje účastníků zprostředkovávané smlouvy, za které se považují

1. u fyzické osoby její jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště 
a adresa pro elektronickou komunikaci, je-li zřízena, nebo jiný kontaktní údaj,

2. u podnikající fyzické osoby její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma, 
adresa sídla, identifikační číslo a adresa pro elektronickou komunikaci, je-li 

zřízena, nebo jiný kontaktní údaj,

3. u právnické osoby její obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační 
číslo a adresa pro elektronickou komunikaci,

c) údaje umožňující identifikaci obytných prostor, které jsou zprostředkovanou 

smlouvou poskytovány,

d) časové určení krátkodobého nájmu s počtem dní užívaní obytných prostor 
uživatelem,

e) cenu služeb zahrnující všechny daně.

(2) Online platforma je povinna na výzvu příslušného obecního úřadu písemně sdělit do 
30 dnů od doručení výzvy údaje podle odstavce 1 a počet uzavřených smluv 
souvisejících s poskytováním krátkodobého nájmu za období uvedené ve výzvě.
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(3) Online platforma je dále povinna

a) uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup u všech jí vedených nabídek 

krátkodobého nájmu registrační čísla obytných prostor, byla-li udělena,,

b) zabezpečovat údaje zpracovávané podle odstavce 1 podle jiných právních 

předpisů,4

§5

Působnost obcí

(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro krátkodobý nájem 

obytných prostor na svém území.

(2) Obec v obecně závazné vyhlášce podle odstavce 1 může stanovit

a) povinnost hostitelů mít rezidenční oprávnění,

b) podmínky pro udělení rezidenčního oprávnění,

c) nejvýše přípustnou dobu krátkodobého nájmu sekundární rezidence za jeden 
kalendářní rok,

d) období, ve kterém je poskytování krátkodobého nájmu sekundární rezidence 

zakázáno,

e) nejvýše přípustný počet rezidenčních oprávnění udělených jednomu hostiteli,

f) nejvýše přípustný počet rezidenčních oprávnění udělených pro své území za určité 

období.

ČÁST TŘETÍ

REZIDENČNÍ OPRÁVNĚNÍ

§6

Základní ustanovení

(1) Obecní úřad uděluje v přenesené působnosti rezidenční oprávnění na základě žádosti 
hostitele. Místně příslušným je obecní úřad, v jehož územním obvodu je obytný 
prostor umístěn,

(2) Rezidenční oprávnění nepodléhá přechodu práv, nelze je převést a je jakýmkoliv 

jiným způsobem nepřenositelné na osobu odlišnou od hostitele, kterému bylo 
rezidenční oprávnění uděleno.

4> Zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
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(3) Nestanoví-li příslušná obecně závazná vyhláška obce nižší počet, mohou být jednomu 

hostiteli udělena nejvýše 3 rezidenční oprávnění. Za jednoho hostitele jsou pro účely 

tohoto zákona považovány i osoby, které jsou kapitálově nebo jinak propojené. 

Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí

a) kapitálově spojené osoby, přitom

1. jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech 

druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích 

právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního 

kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby 

vzájemně osobami přímo kapitálově spojenými,

2. jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech 

druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo 

hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % 

základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto 

osoby vzájemně osobami kapitálově spojenými,

b) jinak spojené osoby, kterými jsou osoby

1. kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby,

2. kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných 

osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak spojené 

osoby se nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou 

osob,

3. ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou,

4. blízké

(4) Nestanoví-li příslušná obecně závazná vyhláška obce jinak, je rezidenční oprávnění 

udělováno s platností na dobu tří let, která počne běžet ode dne jeho udělení.

(5) Nestanoví-li příslušná obecně závazná vyhláška obce jinak, může být maximální 
podlahová plocha obytného prostoru, pro který je udělováno rezidenční oprávnění, 
150 metrů čtverečních.

§7

Registrační číslo

(1) Registrační číslo je číselný kód označovaný zkratkou REČ, který slouží
k jednoznačné identifikaci obytných prostor a hostitele.
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(2) Registrační číslo pro daný obytný prostor přidělí příslušný obecní úřad současně 

s udělením rezidenčního oprávnění.

(3) Pro jedno registrační číslo nesmí být zároveň uzavřeno více smluv o krátkodobém 

nájmu.

§ 8

Žádost o udělení rezidenčního oprávnění

(1) Hostitel, který je fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou
osobou (dále jen „žadatel"), je povinen v žádosti o udělení rezidenčního oprávnění
(dále jen „žádost") uvést

a) jedná-li se o žadatele, který je tuzemskou fyzickou nebo podnikající fyzickou 

osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, adresu 

trvalého pobytu, popřípadě adresu sídla (místa podnikání), rodné číslo, bylo-li 

přiděleno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo narození (obec, okres, 
stát) a rodné příjmení,

b) jedná-li se o žadatele, který je zahraniční fyzickou nebo podnikající fyzickou 
osobu, jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, 

datum narození, adresu bydliště mimo území České republiky, adresu místa 

pobytu v České republice, pokud jí byl pobyt povolen, popřípadě sídlo (místo 
podnikání), označení a sídlo odštěpného závodu v České republice, pokud byl 

zřízen; podnikající fyzická osoba uvede u osoby odpovědného zástupce jeho 
jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresu místa 
pobytu v České republice a je-li odpovědným zástupcem podnikající fyzické osoby 
osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též adresu místa jejího 

pobytu v České republice, pokud jí byl pobyt povolen,

c) údaj o tom, zda se žádost týká primární nebo sekundární rezidence podle tohoto 

zákona,

d) identifikaci obytného prostoru, který bude předmětem krátkodobého nájmu,

e) adresu pro doručování, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště, popřípadě sídla 
(místa podnikání).

(2) Žadatel, který je právnickou osobou, je povinen v žádosti uvést

a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby, adresu sídla, u fyzické 
osoby nebo u fyzických osob, která je členem jejího statutárního orgánu anebo 
osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního
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orgánu, jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresu 
bydliště nebo adresu místa pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, 

datum vzniku funkce, a u právnické osoby, která je členem jejího statutárního 
orgánu, obchodní firmu nebo název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, bylo- 

li přiděleno, a datum vzniku funkce; údaje týkající se členů statutárního orgánu 
neuvádí právnická osoba, která vzniká zápisem do veřejného rejstříku vedeného 
rejstříkovým soudem,

b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) obdobně, provozuje- 
li živnost prostřednictvím jeho osoby,

c) označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice, jde-li o 

zahraniční právnickou osobu; u osoby odpovědného zástupce jeho jméno, 
příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresu místa pobytu 
v České republice a je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území 
České republiky, uvede též adresu místa jeho pobytu v České republice, pokud mu 
byl pobyt povolen,

d) identifikaci obytného prostoru, který bude předmětem krátkodobého nájmu,

e) předmět podnikání, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu 
živnostenského oprávnění,

f) adresu pro doručování, je-li odlišná od adresy sídla.

(3) K žádosti žadatel připojí

a) listiny prokazující vlastnictví nebo spoluvlastnictví obytného prostoru, v případě, 

že žadatel žádá o udělení rezidenčního oprávnění k primární rezidenci nebo 
k sekundární rezidenci, jejímž je vlastníkem nebo spoluvlastníkem,

b) písemný souhlas všech ostatních spoluvlastníků obytného prostoru s poskytováním 
krátkodobého nájmu obytných prostor,

c) v případech odlišných od písm. a) a b) listiny prokazující právo žadatele užívat 
obytné prostory nebo jejich části a písemný souhlas vlastníka, spoluvlastníků 
obytných prostor nebo pronajímatele s poskytováním krátkodobého nájmu 
obytných prostor ne starší než 3 měsíce,

d) doklady prokazující splnění povinnosti vyznačit únikové cesty z obytného prostoru 
ve společných prostorách budovy, ve které se obytný prostor nachází,

e) doklady prokazující splnění podmínek podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
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f) doklady prokazující splnění podmínek pro prostory sloužící k ubytování osob dle 

stavebního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných způsobech využívání 
území, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky 
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,

g) další listiny, stanoví-li tak obecně závazná vyhláška obce.

(4) Není-li žádost žadatele úplná nebo je-li žádost neurčitá, vyzve obecní úřad žadatele 

k doplnění žádosti, k čemuž mu poskytne lhůtu alespoň 15 dní.

§9

Rozhodnutí o udělení rezidenčního oprávnění

(1) Splní-li hostitel všechny podmínky stanovené tímto zákonem a obecně závaznou 
vyhláškou obce vydanou podle tohoto zákona, udělí obecní úřad hostiteli rezidenční 

oprávnění.

(2) Žádá-li hostitel o rezidenční oprávnění k primární rezidenci, obecní úřad posoudí 
pouze, zda se jedná o primární rezidenci, a pokud ano udělí hostiteli rezidenční 
oprávnění.

(3) V rozhodnutí o udělení rezidenčního oprávnění obecní úřad stanoví

a) identifikaci hostitele, kterému je uděleno registrační číslo,

b) udělené registrační číslo,

c) identifikaci obytných prostor, pro které je registrační číslo uděleno, včetně uvedení 

údaje o tom, zda se jedná o primární nebo sekundární rezidenci,

d) dobu platnosti rezidenčního oprávnění.

(4) Obecní úřad je do 5 dnů od vydání rozhodnutí o udělení rezidenčního oprávnění 
povinen požádat Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo11) o zápis údajů do 

příslušné evidence, vedené podle § 15.

§10

Rozhodnutí o částečném udělení rezidenčního oprávnění

(1) Splní-li hostitel podmínky stanovené tímto zákonem a obecně závaznou vyhláškou jen 
ve vztahu k některým obytným prostorám uvedeným v žádosti, které jsou svou 
povahou oddělitelné od ostatních obytných prostor uvedených v žádosti, může obecní 

úřad rozhodnout o udělení rezidenčního oprávnění jen ve vztahu k těmto obytným 
prostorám.

8



(2) Pokud obecní úřad postupuje podle odstavce 1, vydá rozhodnutí o udělení 

rezidenčního oprávnění ve vztahu k obytným prostorům podle odstavce 1; ustanovení 
§ 8 odst. 2 až 4 se použijí obdobně. V rozsahu, ve kterém žádosti nevyhověl, obecní 

úřad žádost zamítne.

§11
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti

(1) Nevyhoví-li obecní úřad žádosti ani částečně, vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti 
v celém rozsahu.

§12

Rozhodnutí o zrušení rezidenčního oprávnění

(1) Obecní úřad zruší rezidenční oprávnění na žádost hostitele.

(2) Obecní úřad může rezidenční oprávnění zrušit i z moci úřední, pokud

a) v průběhu platnosti rezidenčního oprávnění vyjde najevo, že hostiteli již nesvědčí 
užívací právo k obytným prostorám,

b) hostitel poskytuje krátkodobé nájmy obytných prostor v rozporu se zákonem, 

obecně závaznou vyhláškou, jiným právním předpisem nebo uděleným 
rezidenčním oprávněním.

(3) Obecní úřad může rezidenční oprávnění zrušit podle odstavce 2 písm. bjvýlučně 
v případě, že hostitel porušil podmínky stanovené zákonem, obecně závaznou 
vyhláškou, jiným právním předpisem nebo uděleným rezidenčním oprávněním 
opakovaně závažným způsobem, pokud byl na toto porušování obecním úřadem 

v posledním roce upozorněn. V rozhodnutí musí obecní úřad odůvodnit, v čem 
spatřuje závažný způsob takového porušení hostitelem.

(4) Obecní úřad je po vydání rozhodnutí o zrušení rezidenčního oprávnění povinen podat 
ministerstvu návrh na výmaz zápisu údajů v evidenci podle § 15 odst. 1 písm. e), a to 
do pěti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení rezidenčního oprávnění.

§13

Zánik rezidenčního oprávnění

(1) Rezidenční oprávnění zaniká v případech

a) úmrtí hostitele, jde-li o fýzickou či podnikající fyzickou osobu,
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b) zániku právnické osoby, nebo výmazem jejího předmětu podnikání z veřejného 

rejstříku,

c) výmazu zahraniční osoby povinně zapsané ve veřejném rejstříku nebo jejího 

předmětu podnikání z veřejného rejstříku,

d) uplynutí doby, na kterou bylo registrační číslo uděleno,

e) právní moci rozhodnutí o zrušení rezidenčního oprávnění.

§ 14

Evidence registračních čísel

(1) Ministerstvo spravuje evidenci registračních čísel a umožní veřejnosti nahlížení do 
této evidence prostřednictvím dálkového přístupu. Evidence registračních čísel 

obsahuje základní údaje o obytných prostorech a hostitelích, kterým bylo uděleno 

rezidenční oprávnění.

(2) Základními údaji hostitele, zapisovanými do evidence registračních čísel se rozumí

a) jméno a příjmení hostitele, případně jeho obchodní firma nebo obchodní název,

b) bydliště nebo sídlo hostitele a jeho identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) den zápisu registračního čísla a dobu, na kterou bylo přiděleno,

d) označení všech obytných prostor s přidělenými registračními čísly a s uvedením 
údaje o tom, zda se jedná o primární nebo sekundární rezidenci hostitele.

ČÁST ČTVRTÁ

DOZOR A PŘESTUPKY

§15

Dozor nad dodržováním zákona

(1) Správní orgány, které vykonávají dozor nad dodržováním povinností, jsou

a) obecní úřady,

b) krajské úřady,

c) ministerstvo.
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(2) Obecní úřad předá jinému orgánu vykonávajícímu veřejnou moc na základě jeho 
žádosti údaje získané podle § 3 odst. 1 za účelem kontroly dodržování povinností 

podle jiných právních předpisů.3 * 5).

(3) V případě většího rozsahu požadovaných údajů může obec lhůtu podle § 4 odst. 2 
určenou online platformě k předání údajů prodloužit na 60 dnů.

§16

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba, která je hostitelem, se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 3 odst. 1 poskytuje krátkodobý nájem obytných prostor bez 
rezidenčního oprávnění,

b) poskytuje krátkodobý nájem obytných prostor v rozporu s rezidenčním 
oprávněním uděleným podle § 9 odst. 1.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),

b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).

§ 17

Přestupky podnikajících fyzických a právnických osob

(1) Právnická nebo podnikající fy. ická osoba, která je hostitelem, se dopustí přestupku 
tím, že

a) v rozporu s § 3 odst. 1 poskytuje krátkodobý nájem obytných prostor bez 
rezidenčního oprávnění,

b) poskytuje krátkodobý nájem obytných prostor v rozporu s rezidenčním 
oprávněním uděleným podle § 9 odst. 1.

(2) Online platforma se dopustí přestupku tím, že

a) nevede evidenci v souladu s ustanovením § 3 odst. 1,

b) obci nebo jí určenému orgánu na základě jeho předešlé výzvy ve stanovené lhůtě 
písemně řádně a včas nesdělí údaje podle § 3 odst. 2,

3) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ě. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve mění pozdějších předpisů.
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c) nesplní povinnost zveřejnění registračního čísla obytných prostor podle § 4 odst. 2 

písm. a).

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

§18

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává v prvním stupni místně příslušný obecní

úřad.

(2) Obecní úřad podle odstavce 1 zašle ministerstvu stejnopis pravomocného rozhodnutí,

kterým byl obviněný uznán vinným ze spáchání přestupku.

ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 19

Zpracování údajů

(1) Orgány vykonávající působnost podle tohoto zákona jsou oprávněny zpracovávat 
údaje nezbytné pro vedení evidence podle § 15, výkon registračního řízení a pro 

zajištění řádného poskytování krátkodobého nájmu, včetně osobních údajů, a to v 
elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím 
ochranu osobních údajů podle jiných právních předpisů.65

(2) Orgán podle tohoto zákona při zpracování osobních údajů

a) označí formou úředního záznamu nebo jiným vhodným způsobem osobní údaje, 
jejichž přesnost byla popřena nebo proti jejichž zpracování byla vznesena 

námitka, a tyto osobní údaje dále zpracovává i bez souhlasu subjektu údajů,

b) může provádět výkon státní správy v oblasti poskytování krátkodobých nájmů 
výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů přičemž popis 

počítačových algoritmů a výběrová kritéria, na jejichž základě je toto zpracování 
prováděno, uvede orgán v záznamech o činnosti zpracování osobních údajů a 

uchovává je nejméně po dobu jednoho roku od jejich posledního použití pro 

zpracování osobních údajů a 6

6> Zákon č. 110/2019 Sb.
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c) při uplatnění práva na námitku nebo jiného prostředku ochrany proti zpracování 

osobních údajů se použijí obdobně ustanovení jiného právního předpisu7).

§20

Využívání údajů ze základního registru obyvatel a jiných informačních systémů veřejné
správy

(1) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního
registru obyvatel údaje v rozsahu

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 
místo a stát narození,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České 
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako 
den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí,

f) státní občanství,

(2) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního
systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,

d) rodné číslo,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f) adresa místa trvalého pobytu,

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, 
datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

^ Zákon č. 110/2019 Sb..
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h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti 

popřípadě jako den, který nepřežil.

(3) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního 

systému cizinců údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát narození,

d) rodné číslo,

e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

f) adresa místa pobytu,

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na 

jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti 

nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z rejstříku vedeného 

Ministerstvem práce a sociálních věcí údaje v rozsahu

a) příjmení, rodné příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) rodné číslo; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum narození.

(5) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z insolvenčního 

rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti údaje v rozsahu

a) příjmení, rodné příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) rodné číslo; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum narození.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému 
cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které

jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§21

Zmocnění ministerstva

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) způsob oznamování a zasílání informací a přenosu dat orgánům vykonávajícím 
státní správu podle tohoto zákona, rozsah přenášených dat a jiné technické 
parametry přenosu dat,

b) rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou data 
přenášena,

c) požadavky na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování 

a osvědčování a jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu podle 
tohoto zákona,

d) rozsah technických parametrů pro informační systém poskytování krátkodobého 
nájmu, požadavků na ochranu a uchovávání dat, požadavků na přenášená data, 

způsob přenosu dat, zajištění telekomunikačního datového spojení a jejich 
technické parametry.

ČÁST ŠESTÁ

ZMĚNA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

§22

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 
231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., 
zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 
Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 
94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 
49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 
280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona 
č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., 
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 
Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 
124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., 
zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 
Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 
61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb.,
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zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 
Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 
174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 
130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., 
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 
Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č.
326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb.,
zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 
444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona 
č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., 
zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č.
315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 
Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
285/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb.,
zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011

Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č.

355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 
Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č.
202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb.,
zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 
Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č.
267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb.,
zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 
Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 
65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., 
zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 
Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., zákona č. 39/2020 Sb. (část), zákona č. 
115/2020 Sb., 238/2020 Sb., se mění takto:

1. V části první hlavě I v § 3 odst. 3 písmenu ah) se doplňují slova „s výjimkou podnikání, 
které spočívá v poskytování krátkodobého nájmu,“.

2. V Příloze č. 4 se doplňuje nový bod 81, který zní:

„81. Krátkodobý pronájem nemovité věci za splnění podmínek obecně závazné vyhlášky 
vydané obcí za účelem regulace krátkodobých nájmů na jejím území podle zvláštního 
zákona".

ČÁST SEDMÁ
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ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH
§23

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., 
zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., 
zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona 
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 
136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č.
186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č.
235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č.
261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č.
38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 
189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č.
296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č.
312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 
197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona ě.
132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č.
343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č.
133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č.
245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č.
300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č.
349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 
37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 
172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č.
274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č.
407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č.
503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 
170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č.
239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č.
279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného 
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 
Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., 
zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., 
zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb.,
zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb,
zákona č. 137/2016 Sb, zákona č. 148/2016 Sb, zákona č. 188/2016 Sb, zákona č. 229/2016 Sb,
zákona č. 243/2016 Sb, zákona č. 258/2016 Sb, zákona č. 264/2016 Sb, zákona č. 298/2016 Sb,
zákona č. 319/2016 Sb, zákona č. 324/2016 Sb, zákona č. 369/2016 Sb, zákona č. 63/2017 Sb, 
zákona č. 170/2017 Sb, zákona č. 194/2017 Sb, zákona č. 195/2017 Sb, zákona č. 199/2017 Sb,
zákona č. 202/2017 Sb, zákona č. 204/2017 Sb, zákona č. 206/2017 Sb, zákona č. 222/2017 Sb,
zákona č. 225/2017 Sb, zákona č. 251/2017 Sb, zákona č. 261/2017 Sb, zákona č. 289/2017 Sb,
zákona č. 295/2017 Sb, zákona č. 299/2017 Sb, zákona č. 302/2017 Sb, zákona č. 304/2017 Sb,
zákona č. 371/2017 Sb, zákona č. 90/2018 Sb, zákona č. 171/2018 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb, 
zákona č. 135/2019 Sb, zákona č. 176/2019 Sb, zákona č. 209/2019 Sb, zákona č. 279/2019 Sb, 
zákona č. 364/2019 Sb, zákona č. 368/2019 Sb, zákona č. 369/2019 Sb, 12/2020 Sb, 119/2020 Sb, 
115/2020 Sb, se mění takto:

1. Za položku 25a se doplňuje položka 25b, která zní:
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„Položka 25b

a) Podání žádosti o udělení rezidenčního oprávnění Kč 1 000“

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST
§24

Tento zákon nabývá účinnosti dnem_____________ .
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MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA!

TISKOVÁ ZPRÁVA 14. února 2021

Praha 1 přitvrdila podmínky pro krátkodobé ubytování v bytech

Zástupci první městské části ve společenství vlastníků jednotek (SVJ) jsou od nynějška 
povinni vždy při svém hlasování na shromáždění SVJ upřednostnit oprávněné zájmy 
trvale bydlících vlastníků bytů před zájmy vlastníků, kteří své byty krátkodobě 
pronajímají. Schválili to -  na návrh Výboru proti vylidňování centra a pro podporu 
komunitního života -  zastupitelé Prahy 1.

„Zástupci Prahy 1 tak budou v SVJ, v nichž je  naše městská část jedním ze spoluvlastníků, 
hlasovat v otázce krátkodobého ubytování v bytech pro takové varianty usnesení, které 
podpoří možnost krátkodobé ubytování v daných domech zakázat, případně co nejvíce ztížit 
anebo zatížit co nejvyššímipoplatky, “ vysvětlila předsedkyně Výboru proti vylidňování 
centra a pro podporu komunitního života MČ Praha 1 Bronislava Sitár Baboráková.

Pomůže to podle ní zejména těm SVJ, kde mají s krátkodobým ubytováním dlouhodobé 
starosti a kde jsou trvale bydlící vlastníci bytů omezováni na svých právech na klidný život 
klienty jiných vlastníků, kteří své byty krátkodobě pronajímají. Zejména se jedná o rušení 
nočního klidu, nepořádek, ničení majetku ve společných částech domu, ztrátu soukromí 
a bezpečí. Majitelé krátkodobě pronajímaných bytů často nekomunikují nebo dokonce 
nebydlí v ČR.

Kontakt:
Petr Bidlo, vedoucí oddělení vnějších vztahů 
Mobil: 775 118 877, petr.bidlo@prahal .cz

Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
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Praha 1 se připojila k evropským městům řešícím krátkodobé ubytování v bytech

Od března letošního roku 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. První 
městskou část zastupuje právník Jan Eisenreich, člen Výboru proti vylidňování centra 
a pro podporu komunitního života Prahy 1.

Aliance je 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.

Ačkoliv je Praha jako hlavní město zastoupena v Alianci od roku 2020, první pražská městská 
část, které se krátkodobé pronájmy dotýkají nejvíce, dosud v tomto významném orgánu svého 
zástupce neměla. To se nyní -  díky Výboru proti vylidňování centra a pro podporu 
komunitního života Prahy 1 -  změnilo.

„ Ve Výboru si uvědomujeme, že potřebujeme vymahatelný právní rámec, a protože otázka 
krátkodobých ubytovacích služeb je  nadnárodní povahy, jsem ráda, že se díky Alianci můžeme 
aktivně podílet na tvorbě evropských právních nástrojů, které nastaví jasná pravidla, “ 
popsala Bronislava Sitár Baboráková, předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života.

Výbor a Prahu 1 zastupuje právník Jan Eisenreich, který se dlouhodobě věnuje problematice 
krátkodobého ubytování v bytech. „ Od práce 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 této 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, “ vysvětlil Jan 
Eisenreich.

Kontakt:
Petr Bidlo, vedoucí oddělení vnějších vztahů 
Mobil: 775 118 877, petr.bidlo@prahal.cz

Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
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