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Zadání 
 
Cílem tohoto stanoviska je popsat současnou právní úpravu týkající se poskytování 
krátkodobých pronájmů a zaměřit se na posouzení, zda lze pomocí stávající právní 
úpravy dostatečně účinně regulovat tento fenomén poslední doby.  
 
Konkrétně je třeba se komplexně zabývat tím, jakým způsobem je v současné době 
upraveno poskytování krátkodobých pronájmů bytů, jaké mají pronajímatelé 
povinnosti a jaké mají státní orgány, obce, popřípadě obyvatelé bytových domů právní 
nástroje vynucovat plnění povinností pronajímateli.  
 
Zároveň má toto stanovisko za cíl zhodnotit, zda důsledné vymáhání již existujících 
povinností upravených v současné právní úpravě včetně uplatňování práv 
společenství vlastníků jednotek a ostatních obyvatel domů může vést k omezení 
negativních dopadů poskytování krátkodobých pronájmů. 
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1. Úvod do problematiky 
 
V posledních letech exponenciálně roste trend využívání bytů za účelem poskytování 
krátkodobých pronájmů (resp. poskytování ubytovacích služeb) zejména turistům, 
což má za následek snížení kvality života především obyvatel hl. m. Prahy, kteří jsou 
mnohdy vystaveni hluku v nočních hodinách, poškozování společných prostor 
bytových domů, zvyšujícím se nákladům na údržbu společných prostor v bytových 
domech a výskytu značného množství cizích lidí, jejichž chování narušuje klidné 
soužití v domě a pocit bezpečnosti jeho obyvatel. To vše způsobuje postupný úbytek 
stálých obyvatel v centrálních částech Prahy. 
 
Dalším negativním jevem spojeným s krátkodobými pronájmy bytů je skutečnost, že 
v důsledku využívání bytů ke krátkodobým pronájmům přichází obce o poplatky 
z pobytu. Obce sice mohou poplatky po pronajímatelích požadovat, avšak ne vždy 
mají možnost zjistit, že jsou byty ke krátkodobým pronájmům využívány. 
 
V neposlední řadě pak dochází k deformaci podnikatelského prostředí, protože na 
ostatní poskytovatele ubytovacích služeb jsou právními předpisy kladeny mnohem 
vyšší nároky. 
 
Výše nastíněné problémy jsou těmi nejčastějšími, s nimiž musí obce a jejich obyvatelé 
bojovat, a které vrhají na současný trend krátkodobých pronájmů negativní světlo. 
Praha, jako turisticky nejvytíženější město České republiky (a z pohledu hustoty 
cestovního ruchu i celé Evropy, protože turismus je koncentrován na výrazně menší 
ploše než v jiných evropských metropolích), patří k nejvíce zasaženým městům, a byť 
se aktuálně tento problém výrazně neprojevuje z důvodu pandemické situace 
způsobené koronavirem, lze předpokládat, že po odeznění pandemie dojde 
k opětovnému návratu turistů do Prahy a celé České republiky. 
 
 
1.1.  Krátkodobý pronájem – podnikání nebo jen správa vlastního 

majetku? 
 
První klíčovou otázkou, kterou je nutné si zodpovědět, abychom se mohli zabývat tím, 
jestli je tato činnost v souladu s právními předpisy a jaké jsou např. daňové 
konsekvence této činnosti je, zda je krátkodobý pronájem podnikatelskou činností 
nebo pouze správou vlastního majetku, jako je to v případě běžného nájmu bytu, 
popř. rodinného domu. 
 
Běžným nájmem bytu se rozumí dlouhodobý nájem (doba nájmu je stanovena 
v letech nebo měsících), jehož účelem je zajištění bytové potřeby nájemce, a v rámci 
něhož se poskytují jen služby obvykle spojené s nájmem bytu (voda, teplo, osvětlení 
společných prostor, výtah, popř. elektřina a plyn). V případě běžného nájmu bytu 
nejde o podnikatelskou činnost, ale pouze o správu vlastního majetku.1 
 
V případě krátkodobých pronájmů je však situace odlišná a může se již jednat 
o podnikatelskou činnost. Podstatným charakterovým rysem krátkodobých 
pronájmů je krátkodobost nájmu a jeho účel, který je obvykle rekreační, nikoliv 
uspokojování bytových potřeb uživatelů bytů. Současně s krátkodobým pronájmem 

 
1 Podle ustanovení § 3 odst. 3 písm. ah) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon) se nejedná o živnost; ani jiné zákony pronájem bytů za podnikatelskou 
činnost nepovažují. 
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bytů bývají poskytovány také další služby, zejména poskytnutí ložního prádla, úklid 
po skončení pronájmu atd. 
 
Podle ustanovení § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) platí, že: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet 
a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se 
záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této 
činnosti za podnikatele.“ 
 
Podnikání má tedy čtyři základní znaky, které musí být splněny kumulativně – 
samostatnost (podnikatel vykonává svou činnost dle vlastní úvahy, tedy sám volí, co 
bude vyrábět nebo jaké bude poskytovat služby), výkon výdělečné činnosti na vlastní 
účet a odpovědnost (za svou činnost má zisk a odpovědnost primárně podnikatel – 
nečiní tak pro jinou osobu jako např. zaměstnanec), za účelem dosažení zisku 
(záměrem musí být dosažení zisku, i když není ve skutečnosti dosažen), soustavnost 
(činnost je vykonávána nepřetržitě trvale anebo nepravidelně se záměrem vykonávat 
ji trvale). 
 
Při krátkodobém pronajímání bytů je z pohledu definice podnikání nutné odlišit 
dvě situace. 
 
První situace nastává, pokud vlastník bytu svůj byt pronajme příležitostně, byť i 
krátkodobě, jiné osobě, avšak činí tak nahodile bez úmyslu činit tak stále nebo 
pravidelně, tj. chybí zde prvek soustavnosti. V takovém případě se nebude jednat 
o podnikatelskou činnost a pro tento smluvní typ se použijí obecná ustanovení 
o nájmu dle Občanského zákoníku.  
 
V praxi se v těchto případech můžeme setkat s pojmem sdílená ekonomika. Sdílenou 
ekonomikou se rozumí situace (nebo aspoň byl takový původní význam sdílené 
ekonomiky), kdy má jedna osoba přebytek určitého statku, a proto poskytne své 
statky k využití jiné osobě. Pokud tak nečiní soustavně a za účelem dosažení zisku, 
nevykonává tak podnikatelskou činnost, nýbrž jen spravuje vlastní majetek. Pro tento 
typ činnosti tedy nepotřebuje podnikatelské oprávnění, ani nemusí splňovat další 
povinnosti jako provozovatelé hotelů a dalších ubytovacích zařízení.  
 
Druhá situace (kterou budeme následně podrobněji rozebírat) nastává, pokud určitá 
osoba soustavně nabízí svou nemovitost nebo její část třetím osobám ke 
krátkodobému pobytu za jiným účelem než k uspokojování bytových potřeb. 
V popsaném případě je již naplněna definice podnikání. 
 
Tuto kapitolu můžeme uzavřít konstatováním, že ne každý, kdo svou 
nemovitost krátkodobě pronajme, vykonává podnikatelskou činnost. 
Podnikatelem je však vždy ten, kdo nemovitost nebo její část krátkodobě 
pronajímá soustavně za účelem dosažení zisku. 
 
 

1.2. Právní režim krátkodobých pronájmů 
 
Samotné pojmenování tohoto fenoménu jako „krátkodobý pronájem“ není zcela 
přesné, resp. je poněkud zavádějící, protože by se mohlo zdát, že se z právního 
hlediska jedná o nájem bytu, jenž je jako smluvní typ upraven v ustanovení § 2235 
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Občanského zákoníku. Je sice pravdou, že pronajímatel uzavírá s nájemcem 
smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí bytu, pokoje v bytě, sdíleného pokoje či 
dokonce celého domu nájemci k užívání, avšak účel užívání nemovitosti je zcela 
odlišný od běžného nájmu bytu. 
 
Právě kvůli krátkodobosti nájmu je vyloučeno, aby se na smlouvy tohoto typu 
vztahovala právní úprava nájmu bytu. Ustanovení § 2235 odst. 2 Občanského 
zákoníku totiž stanoví, že: „Ustanovení tohoto pododdílu se nepoužijí, přenechává-li 
pronajímatel nájemci byt nebo dům k rekreaci nebo jinému zjevně krátkodobému 
účelu.“ 
 
Je tak zřejmé, že o nájem bytu dle intencí Občanského zákoníku nepůjde, přestože je 
skutečně byt, popř. jeho část, pronajímán. Tento závěr odpovídá i tomu, že účelem 
ustanovení o nájmu bytu je poskytnout nájemci zvýšenou ochranu, a to na základě 
předpokladu, že nájemce byt využívá k uspokojování bytových potřeb svých a své 
rodiny. 
 
Na tento vztah by se tedy mohla ještě aplikovat obecná ustanovení o nájmu 
(§ 2201 a násl. Občanského zákoníku) nebo úprava smlouvy o ubytování (§ 2326 
a násl. Občanského zákoníku). 
 
Nejdříve se blíže zaměříme na vymezení smlouvy o ubytování. Předmětné ustanovení 
§ 2326 Občanského zákoníku stanoví, že „Smlouvou o ubytování (o přechodném 
nájmu) se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému přechodně ubytování na 
ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném 
a objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby spojené s 
ubytováním ve lhůtě stanovené ubytovacím řádem, popřípadě ve lhůtě obvyklé.“ 
 
Při detailní analýze definice smlouvy o ubytování zjistíme, že pojmové znaky v této 
definici obsažené, tj. přechodnost ubytování, poskytnutí úplaty za ubytování a také 
poskytnutí určitých služeb (ať už v minimálním rozsahu jako je voda, topení nebo i 
např. poskytnutí ložního prádla), jsou aplikovatelné na krátkodobé pronájmy bytů. 
Co ovšem v této definici činí „problém“, je slovní spojení „ubytování v zařízení k tomu 
určeném“. 
 
Související veřejnoprávní definici můžeme naleznout ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území (dále jen „Vyhláška o obecných 
požadavcích na využívání území“), která slouží pro snazší implementaci a výklad 
ustanovení zákona č. 186/2003 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen „Stavební zákon“).  
 
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území definuje pojmy stavba pro 
bydlení, bytový dům, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci a stavba 
ubytovacího zařízení, kterými se rozumí hotel, motel, penzion a ostatní ubytovací 
zařízení typu ubytovny, koleje, kempy apod. Vyhláška o obecných požadavcích na 
využívání území zároveň výslovně uvádí, že stavbou ubytovacího zařízení není bytový 
dům a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci. 
 
Není tak pochyb o tom, že byty a rodinné domy se dle stavebních předpisů za stavby 
určené k ubytování nepovažují. 
 



10 
 

Právní praxe 2 , 3  však dospěla k závěru, že ustanovení Občanského zákoníku o 
smlouvě o ubytování se bude aplikovat i na situace, kdy účel přechodného nájmu 
nevyplývá z charakteru zařízení, avšak zařízení bude za tímto účelem podle smlouvy 
pronajato. Tedy i v případě ubytování turistů v bytě. 
 
Vzhledem k tomu, že úprava ubytovací smlouvy v Občanském zákoníku je speciální 
úpravou ve vztahu k obecným ustanovením o nájmu, použijí se tato obecná 
ustanovení o nájmu jen na situace, které nejsou upraveny přímo zákonnými 
ustanoveními u smlouvy o ubytování anebo nejsou upraveny smlouvou samotnou. 
 
V případě poskytování krátkodobých pronájmů v bytě se aplikuje režim 
smlouvy o ubytování a lze tak uzavřít, že se jedná o poskytování ubytovacích 
služeb. 
 
 

1.3.  Je poskytování krátkodobých pronájmů bytů v rozporu se zákony či 
nikoliv? 

 
V předchozích kapitolách jsme došli k závěru, že při splnění určitých podmínek 
(krátkodobost pronájmu, soustavnost, účel dosahování zisku) je krátkodobé 
pronajímání bytu podnikatelskou činností, která má charakter poskytování 
ubytovacích služeb ve smyslu smlouvy o ubytování podle Občanského zákoníku. 
 
Je však z pohledu právních předpisů možné poskytovat ubytovací služby v bytech, 
resp. ve stavbách určených k bydlení? 
 
Jak jsme rozebrali výše, Občanský zákoník do jisté míry počítá s poskytováním 
ubytovacích služeb v zařízeních, která nemají charakter ubytovacích zařízení. 
 
Ani stavebněprávní předpisy tuto situaci neřeší výslovně, i když z právní úpravy lze 
pomocí výkladu určité závěry dovodit.  
 
Stavební zákon v ustanovení § 127 odst. 1 obecně stanovuje, že stavbu (tedy i byt) 
lze užívat jen k účelu uvedenému v kolaudačním rozhodnutí, oznámení o užívání 
stavby nebo v kolaudačním souhlasu: „Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému 
zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním 
souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu 
vymezenému v povolení stavby.“ 
 
Stavební zákon dále v ustanovení § 127 odst. 2 stanoví výjimku, kdy účel užívání 
stavby je možné změnit a souhlas stavebního úřadu se v takovém případě vyžaduje 
pouze v případě, že tato změna by mohla ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví 
zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí: „Změna v účelu užívání stavby, v jejím 
provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v 
činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, 
bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby nebo změna 
dočasné stavby na stavbu trvalou, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení 
stavebního úřadu. Ustanovení § 81 není dotčeno.“ 

 
2 Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář, 1. vydání, 
2014, HULMÁK a kol. 
3 Občanský zákoník: komentář. Svazek V (§ 1721 až 2520). 2. vydání, 2020, ŠVESTKA, Jiří. 
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V neposlední řadě Stavební zákon dále v ustanovení § 127 odst. 3 stanoví, že změna 
v účelu užívání musí být v souladu s územním plánem apod.: „Změna v užívání 
stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými tímto 
zákonem a se zvláštními právními předpisy.“ 
 
Z výše citovaných ustanovení vyplývá, i když ne zcela jednoznačně, že není nutné 
žádat o souhlas stavebního úřadu se změnou činnosti provozované ve stavbě (tedy 
není nutná tzv. rekolaudace), pokud se změnou činnosti nezmění účel užívání stavby 
(např. z bytového prostoru se nestane nebytový - kancelář) a tato změna činnosti 
neohrozí život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí. 
 
Důležité tedy je, jestli při změně v provozované činnosti (kdy namísto bydlení budou 
provozovány ubytovací služby) zůstane ze stavebnětechnického pohledu zachována 
povaha stavby (bytu). V tomto případě jde o to, zda osoby využívající ubytovací služby 
budou daný prostor nadále využívat jako byt, byť jen ke krátkodobému ubytování. 
Ve většině případů krátkodobých pronájmů v bytech bude tato podmínka 
pravděpodobně splněna. 
 
Tento závěr potvrzuje i ustálená judikatura. 
 
Prvním rozhodnutím, které se touto tématikou zabývalo, je rozsudek Krajského 
soudu v Hradci Králové ze dne 11. 12. 2001, sp. zn. 30 Ca 180/2001 (publikovaný 
v časopise Soudní judikatura ve věcech správních pod č. 935/2002), v němž je 
uvedeno, že „stavbu nebo její část lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním 
rozhodnutí, popřípadě ve stavebním povolení (§ 85 stavebního zákona). I takto 
stanovený účel užívání má ale svoji variabilitu. Realizuje-li se totiž v určitém 
prostoru stavby takový účel užívání, který oproti stanovenému účelu 
v kolaudačním rozhodnutí nevyžaduje změny v jeho stavebně technickém 
uspořádání, nemůže ohrozit zdraví a život nebo životní prostředí, pak 
k takovéto změně ve způsobu užívání stavby není ani třeba rozhodnutí 
stavebního úřadu o povolení změny v užívání stavby. Je-li proto rodinný dům 
stavbou pro bydlení, nemůže být tento účel užívání porušen tím, že v něm určitý 
omezený počet osob bydlí či je ubytován, byť jen dočasně a za úplatu. Využívání části 
rodinného domu k ubytovacím službám tak ještě nemění jeho stanovený účel užívání, 
resp. není s ním v rozporu.“ 
 
Je pravdou, že tento judikát nemusí být zcela přiléhavý, protože soud vycházel ze 
situace, kdy byl pro poskytování ubytovacích služeb využit rodinný dům (což je 
s ohledem na případné negativní dopady na okolí poněkud mírnější situace), nicméně 
s ohledem na to, že se optikou stavebních předpisů jedná o stavbu se stejným účelem 
užívání jako byt, má toto rozhodnutí obecnější dopad a vztahuje se i na poskytování 
ubytovacích služeb v bytech. 
 
Dalším navazujícím judikátem je rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který ve 
svém rozsudku ze dne 26. 6. 2008, sp. zn. 2 As 39/2007, dovodil: „Nevybočí-li způsob 
užívání bytu z mezí daných hledisky stavebněprávními, tj. byt bude užíván k přebývání 
oprávněných osob způsobem odpovídajícím povaze bytu, nepřipadá v úvahu postih 
podle § 106 odst. 3 písm. c) in fine stavebního zákona z roku 1976. Takový postih proto 
zásadně nepřipadá v úvahu, ani je-li byt pronajímán krátkodobě či střednědobě a jsou-
li spolu s bydlením poskytovány další doprovodné služby.“ 
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I toto rozhodnutí uzavírá, že je možné k poskytování ubytovacích služeb využívat 
byty, aniž by to měnilo podstatu jejich užívání z pohledu stavebního práva. V tomto 
případě se přitom už jednalo o situaci, kdy k poskytování ubytovacích služeb byly 
využívány byty jako tzv. rezidenční bydlení pro střednědobé i krátkodobé pobyty. 
 
Nejvyšší správní soud navíc v tomto případě vyjádřil i názor, že je logické, že budou 
byty v atraktivní lokalitě pronajímány cizincům na krátkodobé rekreační pobyty: „Ze 
stavebněprávních hledisek je zcela lhostejné, za jakým účelem, přenechává účastnice 
řízení byty podnájemcům do podnájmu, zda za účelem dlouhodobého či krátkodobého 
pobytu, např. kvůli přechodnému zaměstnání či za účelem rekreace. Je dokonce 
nanejvýš logické a jako výkon vlastnického práva či práva z něho odvozeného zcela 
legitimní, že některé byty v turisticky atraktivní lokalitě budou krátkodobě pronajímány 
turistům, například proto, že to v konkrétním případě bude ten nejvýnosnější způsob 
užívání daného bytu.“ 
 
Nejvyšší správní soud vzal i do úvahy, že kromě poskytnutí bytu byly poskytnuty 
i nadstandardní služby jako úklid, zajištění praní prádla, zajištění transferu nebo 
dovozu jídla, když uzavřel, že: „Pro posouzení, zda je podle stavebněprávních předpisů 
byt užíván jako byt, je pak zcela lhostejné, zda spolu s podnájmem bytu jsou 
poskytovány i další služby, a to ať již přímo pronajímatelem či nepřímo třetí osobou za 
zprostředkování pronajímatelem, nemění-li tyto služby ze stavebněprávních hledisek 
(a žádných jiných) nic na způsobu užívání bytu.“ 
 
Navíc Nejvyšší správní soud zkritizoval postup stavebního úřadu, protože se svou 
regulací dostal nad rámec stavebního práva: „Stěžovatel ovšem tímto jednáním 
používá svoji pravomoc v oblasti stavebního práva k regulaci podnikání, tj. k regulaci 
takového druhu, která se stavebněprávní regulaci zásadně vymyká (vyjma případů 
sekundárního dopadu stavebněprávní regulace, tj. situací, kdy doprovodným efektem 
regulace na základě stavebněprávních hledisek je tím způsobené omezení možnosti 
využívat stavbu k určitým typům podnikatelské činnosti).“ 
 
Je nutné si uvědomit, že výše citovaná judikatura vznikla za jiné společenské situace, 
kdy využívání bytů pro poskytování ubytovacích služeb nebylo tak rozšířené a tím 
pádem se nemohly projevit negativní dopady v tak rozsáhlé míře jako nyní. Navíc se 
judikatura týká ještě tehdy platného zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), nicméně právní úprava v současném Stavebním 
zákonu se v tomto ohledu výrazně neliší a principy, na kterých soudy svá rozhodnutí 
postavily, jsou stále platné. Stavební právo by tedy nemělo omezovat podnikatelskou 
činnost, pokud ze stavebnětechnického hlediska je možné stavbu k této činnosti 
využívat. 
 
Můžeme uzavřít, že možnost využít byt pro poskytování krátkodobých 
pronájmů, resp. ubytovacích služeb, není v současné právní úpravě výslovně 
dovolena ani výslovně zakázána a výkladem příslušných ustanovení právních 
předpisů dospějeme spíše k závěru, že tato činnost umožněna je. 
 
Tuto situaci do jisté míry překlenula soudní judikatura, která dovodila, že 
poskytovat ubytovací služby lze i ve stavbách zkolaudovaných pro účely 
bydlení. Byť tato judikatura vznikla za jiné společenské situace, nebyla dosud 
překonána a orgány státní správy by tedy měly postupovat v souladu s ní. 
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1.4. Platformy krátkodobého pronajímání v České republice 
 
Vzhledem k tomu, že pronajímatelé obvykle budoucí nájemce neznají a mají zájem 
pronajímat své nemovitosti širokému okruhu osob, je v jejich zájmu, aby tak činili 
způsobem, který napomůže tomu, že se o jejich nabídce dozví co nejvíce osob. 
 
Právě pro rychlé oslovení co nejširšího okruhu zájemců slouží nejrůznější internetové 
platformy. Všem se zajisté vybaví společnost Airbnb Inc., která provozuje 
stejnojmennou platformu, která patří mezi největší svého druhu a zprostředkovává 
pronájmy ve více než 191 zemích světa. Tato platforma je natolik rozšířená, že se 
mnoha lidem při názvu Airbnb vybaví krátkodobý pronájem obecně, nikoliv pouze 
prostřednictvím této platformy. 
 
V České republice však působí více obdobných zprostředkovatelských platforem. 
Mezi ně patří zejména Booking.com, HomeAway, Agoda, Flatio a další. Některé 
z těchto portálů nabízí také ubytování v hotelích a apartmánech, pro účely tohoto 
stanoviska je rozhodující, že nabízí rovněž ubytování v soukromí. 
 
 

1.5. Na jakém principu platformy fungují? 
 
Internetové platformy fungují jako zprostředkovatel. To znamená, že nejsou 
vlastníkem, ani nemají jiná užívací práva k nemovitostem, jejichž pronájem nabízí na 
základě smluvního vztahu mezi vlastníkem nemovitosti a provozovatelem platformy.  
 
Za registraci na zvolené platformě obvykle pronajímatel uhradí tzv. servisní poplatek, 
přičemž záleží na jednotlivých platformách, zda jej bude pronajímatel hradit ročně 
nebo např. na měsíční bázi. 
 
Osoby, jež si chtějí ubytování zarezervovat, kontaktují pronajímatele prostřednictvím 
provozovatele platformy, jehož prostřednictvím probíhají také platby za ubytování. 
 
Právní dopady existence těchto platforem se projevily i v judikatuře Soudního dvora 
Evropské unie. Dne 19. 12. 2019 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí4, ve 
kterém uvedl, že služba poskytovaná společností Airbnb Inc. je službou informační 
společnosti.  
 
Z předmětného rozhodnutí vyplývá, že jde o službu založenou na zprostředkování 
kontaktu pomocí elektronické platformy mezi potenciálními nájemci a pronajímateli 
nabízejícími krátkodobé ubytovací služby, a to v situaci, kdy poskytovatel této služby 
nemá kontrolu nad základními parametry těchto ubytovacích služeb, a tudíž se jedná 
o službu informační společnosti. 
 
Odpovědnost provozovatelů internetových platforem je tedy sekundární, protože 
informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 

 
4 Rozsudek SDEU ze dne 19. 12. 2019, C-390/18, Eoin Michael Hession a AIRBNB Ireland 
UC v. Hôtelière Turenne SAS a Association pour un hébergement et un tourisme professionnel 
(AHTOP) a Valhotel. 
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informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách 
informační společnosti), obecně neodpovídají za obsah přenášených informací. 
 
Pro provozovatele internetových platforem to má význam také v tom, že není možné 
bez konkrétního posouzení hmotněprávních podmínek stanovit jim povinnosti 
odpovídající povinnostem realitních makléřů. 
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2. Povinnosti stanovené Živnostenským zákonem 
a souvisejícími předpisy 

 
Jak je výše uvedeno, ve většině případů půjde u krátkodobých pronájmů bytů o 
provozování podnikatelské činnosti, a tudíž bude nezbytné, aby si pronajímatel 
obstaral příslušné živnostenské oprávnění. 
 
Právní předpisy: 
a) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (dále jen 

„Živnostenský zákon“); 
b) nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností; 
c) vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen 

„Vyhláška o technických požadavcích na stavby“); 
d) zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech; 
e) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; 
f) zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád); 
g) zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „Trestní zákoník“). 
 
 

2.1. Živnostenské podnikání a související povinnosti 
 
V případě poskytování ubytovacích služeb se jedná se o živnost volnou dle přílohy 
č. 4 Živnostenského zákona – položka 55. ubytovací služby. 
 
Základní ustanovení: 
§ 2 Živnostenského zákona: „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek 
stanovených tímto zákonem.“ 
 
Obsahová náplň živnosti dle nařízení vlády: 
„Poskytování ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, 
ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou 
rekreaci. V případě ubytování v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách 
pro rodinnou rekreaci s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek) podávání snídaní 
ubytovaným hostům.“ 
 
Kdo může požádat o živnostenské oprávnění? 
Každá osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu Živnostenského zákona 
(§ 6 Živnostenského zákona). 
 
Povinnosti dle Živnostenského zákona: 
Jednotlivé povinnosti při provozování živnosti jsou upraveny v § 30 Živnostenského 
zákona. Jedná se zejména o následující povinnosti: 
 
a) živnostenské oprávnění 
Před zahájením podnikatelské činnosti je nutné podnikání ohlásit na příslušném 
živnostenském úřadu a uhradit správní poplatek 1 000 Kč (v případě, že již osoba 
disponuje podnikatelským oprávněním pro jinou živnost, činí správní poplatek 500 
Kč). 
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b) provozovna 
Ze Živnostenského zákona vyplývá, že místu, ve kterém podnikatel provozuje svou 
podnikatelskou činnost, se říká provozovna (§ 17 Živnostenského zákona). 
 
Umístění provozovny 
 
V případě poskytování ubytovacích služeb v bytech, rodinných domech či 
rekreačních objektech (chaty) se za provozovnu považují právě tyto nemovitosti. 
Pokud podnikatel pronajímá více objektů, jsou provozovnou všechny objekty, které 
ke krátkodobému pronájmu nabízí. 
 
Podnikatel je povinen disponovat právním titulem, který ho opravňuje k užívání 
určité nemovitosti jako provozovny (např. vlastnické právo, právo užívání dle nájemní 
smlouvy apod.). Při zahájení podnikatelské činnosti však živnostenskému úřadu 
právní titul neprokazuje. Podnikatel je povinen právní titul prokázat pouze na žádost 
oprávněného subjektu, obvykle v rámci živnostenské kontroly. To neplatí, pokud má 
v provozovně hlášené trvalé bydliště. 
 
V případě, že podnikatel hodlá umístit svou provozovnu v bytě (nemovitosti, která je 
zkolaudovaná pro bytové účely), nestačí podnikateli pouhá nájemní smlouva, ledaže 
by v ní bylo výslovně uvedeno, že podnikatel (nájemce) je oprávněn v bytě 
uskutečňovat podnikatelskou činnost. Ani v těchto případech však není podnikatel 
povinen prokazovat právní titul při zahájení podnikání a musí tak činit pouze 
v průběhu podnikání k žádosti oprávněného subjektu. 
 
Oznamovací povinnost se vztahuje k faktickému zahájení užívání nemovitosti jako 
provozovny, podstatný tedy je skutečný stav. 
 
Podnikatel musí zajistit, aby provozovna byla způsobilá k typu podnikání, který 
podnikatel hodlá v provozovně uskutečňovat. Podnikatel je odpovědný za dodržování 
hygienických předpisů, za případný nadměrný hluk způsobený podnikáním, 
dodržování předpisů o požární ochraně (zejména umístění evakuačního plánu apod.). 
 
Označení provozovny 
 
Provozovna musí být označena trvale a zvenčí. Trvalým označením se rozumí takové, 
které nebude ovlivnitelné vnějšími vlivy. 
 
Pokud jde o pojem zvenčí, situace bude jasná zejména v případě rodinných domů 
a chat, kdy se vstupními dveřmi do nemovitosti vstupuje přímo do obývaných 
prostor. 
 
V případě bytových domů může vyvstat otázka, zda postačí označení provozovny 
zvenčí bytu, tedy poblíž dveří do bytu na společné chodbě, nebo je nezbytné umístit 
označení ještě před vnější dveře (tj. vně celého bytového objektu). 
 
Právní praxe dovodila, že pojem zvenčí je třeba vykládat tak, že není podstatné, zda 
se jedná o venkovní nebo vnitřní prostory, určující jsou v podstatě dva ukazatele. 
Prvním je, zda má do těchto prostor přístup veřejnost. Druhý ukazatel stanoví, že 
veřejnost musí vědět, že vstupuje do provozovny. Jako příklad lze uvést obchodní 
centra. V obchodních centrech jsou veřejnosti obvykle přístupny všechny vnitřní 
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prostory (s výjimkami jako jsou místnosti pro údržbu), přičemž chodbou v obchodním 
centru se veřejnost dostane před jednotlivé obchody. Zde platí, že zvenčí provozovny 
se rozumí před vstupem do obchodu (obvykle na chodbě na skleněných dveřích před 
každým obchodem). 
 
V případě bytových domů však zpravidla veřejnosti nejsou přístupné žádné vnitřní 
prostory. Znamená to tedy, že podnikatel by měl označení umístit už před vstupem 
do samotného bytového domu (z důvodu naplnění prvku veřejnosti). Kromě toho je 
podnikatel povinen označení umístit také na chodbě před vstupem do bytu (z důvodu 
naplnění prvku vědomosti veřejnosti o tom, že vstupuje do provozovny).  
 
Aby tedy podnikatel mající provozovnu na adrese bytového domu splnil povinnost 
označení provozovny, musí mít označení dvojí – označení ve zkrácené podobě 
u vstupu do bytového domu (na dveřích nebo plášti budovy) a označení provozovny 
se všemi náležitostmi u vchodových dveří do bytu. 
 
Označení musí být čitelné, písmo musí mít přiměřenou velikost a označení musí být 
umístěno na zřetelně viditelném místě. 
 
Nyní k obsahovým požadavkům na označení provozovny. V označení je podnikatel 
povinen uvést tyto údaje: obchodní firmu, případně jméno a příjmení (tj. název 
společnosti, pokud je podnikatelem právnická osoba, a jméno a příjmení v případě 
fyzické osoby) a identifikační číslo, které bylo podnikateli přiděleno. 
 
Ve vztahu k ubytovacím zařízením pak Živnostenský zákon stanovuje dále povinnost 
v označení provozovny uvést také kategorii a třídu ubytovacího zařízení. 
 
Stavbou ubytovacího zařízení dle Vyhlášky o obecných požadavcích na využívání 
území není byt, rodinný dům ani stavba rodinné rekreace. Je tedy otázkou, zda by 
v případě krátkodobých pronájmů v těchto objektech měli podnikatelé splňovat 
i tento požadavek. Dostupná judikatura tuto otázku výslovně neřeší. 
 
Kategorie ubytovacích zařízení a jejich třídy jsou blíže specifikovány ve Vyhlášce 
o technických požadavcích na stavby. 
 
Ustanovení § 43 odst. 1 Vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví: 
„Stavba ubytovacího zařízení se zařazuje podle požadavků na plochy a vybavení do 
tříd, které se označují hvězdičkami, stanovené normovými hodnotami. Hotely se člení 
do pěti tříd; hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování, minimálně 
však snídaně a člení se do čtyř tříd. Motel a penzion se člení do čtyř tříd. Turistické 
ubytovny se zařazují do dvou tříd a kempy, skupiny chat a bungalovy se zařazují do 
čtyř tříd.“ 
 
Za předpokladu, že by se na poskytovatele krátkodobých pronájmů vztahovala 
Vyhláška o technických požadavcích na stavby v části věnující se stavbám 
ubytovacích zařízení, byli by tito podnikatelé povinni zjistit výměry bytů a dle 
technické normy „ČSN EN ISO 18513 Služby cestovního ruchu – Hotely a ostatní 
kategorie turistického ubytování“ požádat klasifikační komisi Asociace hotelů 
a restaurací České republiky nebo UNIHOST Ostrava o přidělení certifikátu 
a klasifikačního znaku. 
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Dále dle Živnostenského zákona musí podnikatel v případě, že ukončí nebo přeruší 
podnikání, předem oznámit tento záměr, tj. na vhodném místě a zvenčí umístit 
oznámení o přerušení či ukončení (§ 9 Živnostenského zákona). 
 
c) prokázat původ materiálu používaného při poskytování služeb 
Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen doložit zejména účetní 
doklady nebo kupní smlouvy o nákupu elektroniky, ložního prádla apod. Podnikatel 
nemusí mít účetní doklady v provozovně a živnostenský úřad je povinen poskytnout 
podnikateli přiměřenou lhůtu k předložení těchto dokladů. 
 
d) přítomnost česky nebo slovensky hovořící osoby 
V provozní době by měla být v provozovně přítomna osoba s dostatečnou znalostí 
českého nebo slovenského jazyka. Smyslem je ochrana práv spotřebitele a umožnění 
výkonu případné živnostenské kontroly. 
 
e) prokázání totožnosti 
Při živnostenské kontrole je podnikatel povinen prokázat svou totožnost např. 
občanským průkazem. 
 
f) oznámení přerušení provozování živnosti 
V tomto případě se nejedná ani tak o povinnost, jako spíše o právo podnikatele. 
Jestliže totiž podnikatel oznámí živnostenskému úřadu, že svou činnost přerušuje, 
nebude povinen po dobu přerušení plnit některé povinnosti, které stanovuje 
Živnostenský zákon (např. označení provozovny). 
 
g) oznámení o opětovném provozování živnosti 
V případě, že se podnikatel rozhodne pokračovat v provozování živnosti před 
uplynutím doby, kterou uvedl jako dobu přerušení provozování živnosti, je povinen 
živnostenskému úřadu předem oznámit, že bude v provozování živnosti pokračovat. 
 
Po opětovném zahájení provozování živnosti se na podnikatele budou vztahovat 
veškeré povinnosti dle Živnostenského zákona. 
 
h) vydání dokladu o poskytnutí služby 
Na žádost osoby, které byla služba poskytnuta, je podnikatel povinen vydat doklad, 
který bude obsahovat identifikační údaje podnikatele, datum poskytnutí služby, druh 
služby a cenu. 
 
Tato povinnost opět cílí na ochranu zákazníků a může usnadnit důkazní situaci 
v případných budoucích sporech. 
 
i) sdělení, že provozuje živnost 
Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen sdělit, že živnost provozuje 
a předložit živnostenské oprávnění. 
 
j) dodržování povinností vyplývajících z dalších zákonů 
Podnikatel je povinen dodržovat veškeré povinnosti vyplývající ze zvláštních zákonů 
aplikovatelných na daný obor živnosti, kterou provozuje. 
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2.2. Kdo plnění těchto povinností může kontrolovat a jaké jsou sankce 
za porušení? 

 
Plnění povinností vyplývajících ze Živnostenského zákona kontrolují živnostenské 
úřady v rámci živnostenské kontroly (§ 60a Živnostenského zákona). 
 
Kontrolu živnostenské úřady zahajují z moci úřední. To znamená, že je výlučně 
v pravomoci živnostenského úřadu, zda kontrolu zahájí a provede. V případě, že má 
kdokoliv podezření, že dochází k porušování Živnostenského zákona nebo zvláštních 
zákonů, je oprávněn podat podnět k zahájení živnostenské kontroly.  
 
Živnostenský úřad následně posoudí, zda kontrolu provede či nikoliv. Jestliže však 
o to žadatel požádá, je živnostenský úřad oznamovatele povinen ve lhůtě 30 dnů 
vyrozumět, jak s podnětem naložil (§ 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 
Nicméně v souladu s pravidly dobré správy by měl živnostenský úřad žadatele 
o způsobu vyřízení podnětu vyrozumět vždy, jelikož lze očekávat, že žadatel má na 
výsledku svého podnětu zájem. 
 
Působnost a organizace živnostenských úřadů je upravena v zákonu č. 570/1991 
Sb., o živnostenských úřadech. Živnostenskými úřady jsou odbory obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností a v Praze živnostenské odbory úřadů městských částí 
určené Statutem hlavního města Prahy. 
 
Celkem je v České republice 227 živnostenských úřadů. Nařídit provedení 
živnostenské kontroly okresním živnostenským úřadům mohou pouze krajské 
živnostenské úřady a Živnostenský úřad České republiky, jehož působnost vykonává 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 
Živnostenská kontrola má za cíl ověřit, že podnikatel disponuje živnostenským 
oprávněním, dodržuje své povinnosti stanovené Živnostenským zákonem (např. 
označení provozovny) a také zvláštními zákony. 
 
Samotný výkon živnostenské kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád). Zaměstnanci živnostenského úřadu jsou povinni předložit 
kontrolovanému podnikateli písemné pověření k provedení kontroly. 
 
Kontrola se zahajuje oznámením o zahájení kontroly. V případě, že je to nutné, může 
kontrolní orgán přizvat ke kontrole Policii České republiky (např. pokud kontrolovaný 
podnikatel odmítne prokázat svou totožnost). 
 
Po provedení kontroly je vyhotoven protokol o kontrole, který obsahuje: informace 
o kontrolovaném podnikateli, kontrolním orgánu, datu a místu kontroly, 
zúčastněných osobách, detailní popis zjištěných skutečností a předložených dokladů, 
závěry učiněné kontrolním orgánem, podpisy všech zúčastněných osob a poučení 
o možnosti podat námitky.  
 
Samotný protokol o kontrole není správním rozhodnutím. Podnikateli tedy nemůže 
ukládat žádné povinnosti. V případě, že kontrolní orgán zjistí pochybení, může být 
zahájeno přestupkové řízení, ve kterém lze podnikateli uložit příkazem pokutu až do 
výše 1 000 000 Kč, případně rozhodnout o pozastavení živnostenského oprávnění či 
o úplném odejmutí živnostenského oprávnění. 
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Jestliže podnikatel s uloženou sankcí nesouhlasí, je oprávněn podat proti 
předmětnému rozhodnutí odpor. V takovém případě je zahájeno standardní správní 
řízení s právem podnikatele odvolat se proti rozhodnutí v něm vydaném. Jestliže 
podnikatel není spokojen s výsledkem odvolacího řízení, je oprávněn podat žalobu 
proti rozhodnutí správního orgánu. 
 
Pro úplnost uvádíme, že porušováním Živnostenského zákona může v krajním 
případě dojít ke spáchání trestného činu, a to trestného činu neoprávněného 
podnikání (§ 251 Trestního zákoníku). Uvedeného trestného činu se dopustí ten, kdo 
ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné 
podnikání. Neoprávněným podnikáním se rozumí podnikání bez živnostenského 
oprávnění (resp. bez oprávnění dle zvláštních předpisů). Pojmovým znakem tohoto 
trestného činu je spáchání ve „větším rozsahu“, které je nutné posuzovat jak 
z hlediska výsledku provozované činnosti, tak komplexně ve vztahu k veškerým 
dílčím jednáním, a vzít v úvahu dobu, po kterou údajný pachatel neoprávněně 
podnikal.5 Skutková podstata vyžaduje úmyslné zavinění. 
 
Každý případ je samozřejmě nutné posuzovat individuálně.  
 
 

2.3. Může vést vymáhání povinností dle Živnostenského zákona 
k regulaci krátkodobých pronájmů? 

 
Živnostenský zákon obsahuje dostatečné množství povinností, které by měli obecně 
podnikatelé dodržovat. Ve vztahu ke krátkodobému ubytování v bytových domech, 
rodinných domech a objektech pro rodinou rekreaci však vyvstává problém v tom 
smyslu, že Živnostenský zákon (a potažmo Vyhláška o obecných požadavcích na 
využívání území a Vyhláška o technických požadavcích na stavby) obsahuje speciální 
ustanovení pro podnikatele poskytující ubytovací služby v ubytovacích zařízeních. 
 
Není tedy jasné, zda tito podnikatelé jsou povinni dodržovat Živnostenský zákon ve 
stejném rozsahu jako provozovatelé standardních ubytovacích zařízení. 
 
Pokud bychom měli vycházet z výše citované judikatury 6 , ze které vyplývá, že 
stavebně právní účel užívání stavby nemusí odpovídat charakteru činnosti v ní 
provozované (jinými slovy ubytovací služby mohou být poskytovány i ve stavbě 
zkolaudované jako byt), mohli bychom dospět k závěru, že ano. Nicméně, zejména 
z technických a stavebních důvodů to však ani není prakticky možné, jelikož bytové 
domy nejsou stavěny dle stejných standardů jako hotely a obdobná zařízení. 
V neposlední řadě tomuto závěru nesvědčí ani to, že by tito podnikatelé měli 
podstoupit certifikační řízení za účelem zařazení do některé ze tříd ubytovacích 
zařízení. 
 
Lze si tedy těžko představit, že by se po podnikatelích poskytujících krátkodobé 
ubytovací služby v bytech měly požadovat stejné povinnosti jako po provozovatelích 

 
5  ŠÁMAL, Pavel. § 251 [Neoprávněné podnikání]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, 
HERCZEG, Jiří, KRATOCHVÍL, Vladimír, PÚRY, František, RIZMAN, Stanislav, ŠÁMALOVÁ, 
Milada, VÁLKOVÁ, Helena, VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 2551. 
6 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 39/2007 ze dne 26. 6. 2008. 
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např. hotelů a penzionů. Na druhou stranu nelze zapomenout na to, že i tito 
podnikatelé by měli mít určitou odpovědnost za ubytované osoby, a tudíž by měla 
existovat právní úprava, která by nad rámec obecných povinností dle 
Živnostenského zákona stanovila alespoň určitá minima, která by museli tito 
podnikatelé dodržovat.  
 
V současné chvíli však toto není v Živnostenském zákoně výslovně řešeno, a pokud 
by tomu tak mělo být, bylo by nutné novelizovat i související ustanovení zvláštních 
zákonů, popř. i podzákonných předpisů (vyhlášek). 
 
Za současné situace mají živnostenské úřady možnost zaměřit se na dodržování 
obecných povinností dle Živnostenského zákona. I tyto povinnosti lze efektivně 
vynucovat, jelikož maximální výše pokuty činí 1 000 000 Kč. Opakované ukládání 
pokut, byť i v mnohem nižší výši, by bylo zajisté efektivním nástrojem, jak docílit 
aspoň dodržování povinnosti označování provozovny a dalších základních povinností 
vyplývajících ze Živnostenského zákona. 
 
V případě označování provozovny je však důležité se zamyslet i nad účelem právní 
úpravy. Primárním účelem je poskytnout zákazníkovi (zejména v postavení 
spotřebitele) dostatek informací o podnikateli, se kterým v dané provozovně může 
vstoupit do právního vztahu zakoupením zboží nebo poskytnutím služby, pro účely 
zajištění možnosti domáhat se svých práv, zejména z odpovědnosti za vady apod. 
Ovšem v případě poskytování ubytovacích služeb, kdy je smlouva o ubytování 
uzavírána prostřednictvím on-line platforem, by tyto informace měly být spotřebiteli 
již známy před vstupem do samotné provozovny. Porušení této povinnosti tak bude 
mít menší společenskou škodlivost, protože účel této povinnosti již byl naplněn, 
a není tak důvod, aby se živnostenské úřady zaměřovaly převážně na dodržování této 
povinnosti na úkor kontroly jiných povinností, která by byla smysluplnější. 
 
Je tak nutné dodat, že obecné povinnosti dle Živnostenského zákona jsou poněkud 
marginální a vymáhání dodržování těchto povinností a případných sankcí spojených 
s jejich nedodržováním tedy nemůže příliš přispět k systémové regulaci krátkodobých 
pronájmů. Sankce za porušení těchto povinností by mohla představovat problém 
pouze pro drobnější poskytovatele ubytovacích služeb v bytech.  
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3. Povinnosti dle Zákona o pobytu cizinců 
 
Právní předpis: 
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů (dále jen „Zákon o pobytu cizinců“). 
 
 

3.1. Shrnutí povinností 
 
V první řadě je důležité uvést, že Zákon o pobytu cizinců považuje za cizince jak 
osoby, které jsou občany členských států Evropské unie, tak občany třetích zemí. 
 
Povinnosti dle Zákona o pobytu cizinců má každý, kdo za úplatu poskytne cizinci 
ubytování nebo bezúplatně ubytuje více než 5 cizinců (s výjimkou osob blízkých) (§ 99 
a násl. Zákona o pobytu cizinců). Není však nutné ohlašovat ubytování cizince 
mladšího 15 let. 
 
Podnikatel je povinen: 
a) ohlásit pobyt cizince (lze i online), a to do 3 dnů od dne jeho ubytování; 
b) vést domovní knihu a na vyžádání ji předložit ke kontrole. Domovní kniha by měla 
obsahovat informace o počátku a konci ubytování, jméno cizince, číslo občanského 
průkazu nebo cestovního pasu, účel pobytu, adresu místa ubytování, státní 
příslušnost cizince. Podnikatel je povinen ji archivovat po dobu 6 let ode dne 
poskytnutí ubytování; 
c) pokoj, ve kterém se ubytování poskytuje, musí mít minimálně 8 m2, pokud je určen 
pro ubytování 1 osoby, minimálně 12,6 m2, pokud je určen pro ubytování 2 osob, 
přičemž na každou další osobu připadá 5 m2; 
d) spolupracovat s Policií ČR, zejména jí umožnit vstup do míst, ve kterých cizince 
ubytovává; 
e) v případě úmrtí cizince, nahlásit úmrtí na Policii ČR; 
f) v případě, že o to cizinec požádá, vydat mu potvrzení o ubytování, kde bude uvedena 
doba ubytování, datum, místo a identifikační údaje poskytovatele ubytování; 
g) ubytování musí být srovnatelné s ubytováním poskytovaným ostatními ubytovateli 
v dané lokalitě, zejména s přihlédnutím k hygienickým podmínkám a výše uvedeným 
rozměrům pokojů. 
 
 

3.2. Kdo může plnění těchto povinností vymáhat a jaké jsou sankce? 
 
Dodržování povinností dle Zákona o pobytu cizinců je v kompetenci Policie ČR 
a sankce za jeho porušení jsou upraveny přímo v Zákoně o pobytu cizinců (§ 156 
a násl. Zákona o pobytu cizinců).  
 
Veřejnost není oprávněna podat návrh na zahájení přestupkového řízení dle Zákona 
o pobytu cizinců, je však oprávněna podat Policii ČR podnět, pokud se domnívá, že 
dochází k porušování zákona (např. pokud je ubytování poskytováno v prostorech 
o nevyhovujících rozměrech). Opět jako v předchozím případě živnostenské kontroly 
má oznamovatel právo být vyrozuměn o vyřízení svého podnětu, kontrolu dodržování 
povinností však vykonává pouze Policie ČR z úřední moci. 
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Za nedodržení kterékoliv z výše uvedených povinností hrozí ubytovateli sankce až do 
výše 50 000 Kč. Proti rozhodnutí správního orgánu v prvním stupni lze podat 
odvolání. Rozhodnutí odvolacího orgánu může být podrobeno soudnímu přezkumu 
z titulu žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. 
 
 

3.3.  Může vést vymáhání povinností dle Zákona o pobytu cizinců 
k regulaci krátkodobých pronájmů? 

 
Domníváme se, že povinnosti dle Zákona o pobytu cizinců jsou relativně rozsáhlé 
a obsahují dostatek možností, jak zajistit, že nebude docházet k neoprávněnému 
pobytu cizinců na území České republiky.  
 
Zákon o pobytu cizinců do jisté míry dokonce nahrazuje úpravu, kterou Stavební 
zákon, resp. Vyhláška o způsobu využívání území, opomíjí, a to povinnost všech 
pronajímatelů zajistit ubytování dostatečných hygienických standardů a rozměrů. Na 
rozdíl od Stavebního zákona totiž Zákon o pobytu cizinců vůbec nerozlišuje mezi typy 
staveb.  
 
Vzhledem k tomu, že Zákon o pobytu cizinců stanovuje rovné podmínky pro všechny 
podnikatele i nepodnikatele, se případná snaha vyhnout se povinnostem tím, že 
poskytovatel ubytování bude tvrdit, že se nejedná o podnikání, mine účinkem. 
 
Jestliže není dodržování Zákona o pobytu cizinců v současnosti důsledně vymáháno 
a cizinci nejsou ubytováváni v přiměřených nemovitostech a ubytovatelé nedodržují 
své povinnosti, bylo by vhodné zvýšit frekvenci kontrol ze strany Policie ČR, případně 
častěji podávat podněty k provedení kontroly.  
 
Vzhledem k tomu, že inzeráty nabízející ubytování jsou veřejně dostupné, neměl by 
být problém, aby Policie ČR tyto inzeráty alespoň namátkově kontrolovala 
s domovními knihami, které jí ubytovatelé musí pravidelně zasílat, a měla tak 
přehled, kde se cizinci ubytovávají. Navíc jsou pronajímatelé povinni umožnit Policii 
ČR vstup do nemovitostí, ve kterých cizince ubytovávají, a to, i pokud se jedná 
o bytové domy. 
 
Účinné vymáhání povinností stanovených Zákonem o pobytu cizinců může 
částečně přispět k narovnání podnikatelského prostředí v oboru ubytovacích 
služeb. V omezené míře může také přispět k regulaci krátkodobých pronájmů 
v bytech, protože jejich poskytovatelé se zaměřují především na cizince, 
a stanovené povinnosti jsou již administrativně náročnější než v případě 
povinností podle Živnostenského zákona. 
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4. Povinnosti podle stavebních předpisů 
 
Právní předpisy: 
a) Stavební zákon; 
b) Vyhláška o obecných způsobech využívání území; 
c) Vyhláška o technických požadavcích na stavby; 
d) vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (dále 

jen „Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb“). 
 
 

4.1. Povinnosti stanovené Stavebním zákonem 
 
Již v kapitole 1.3. jsme narazili na úpravu Stavebního zákona (konkrétně ustanovení 
§ 126), která stanovuje, že stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména 
v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním 
souhlasu, ale zároveň stanovuje i výjimku, že ke změně účelu užívání stavby není 
třeba souhlasu stavebního úřadu (tzv. rekolaudace), pokud účinky této změny by 
nemohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní 
prostředí. 
 
Nicméně podstatný je především závěr vyplývající z výše citované soudní judikatury7, 
tedy pokud je byt užíván k poskytování krátkodobých ubytovacích služeb a způsob 
užívání stále odpovídá povaze užívání bytu, neznamená to, že se tím mění účel užívání 
stavby. 
 
Ve většině případů jsou byty krátkodobě pronajímány takovým způsobem, že je 
zachována povaha bytu, takže nebude nutné si vyžádat souhlas stavebního úřadu, 
pokud bude byt využíván k poskytování ubytovacích služeb. Na některé případy se 
však povinnost tzv. rekolaudace teoreticky vztahovat může.  
 
 

4.2. Kdo může plnění těchto povinností vymáhat a jaké jsou sankce? 
 
Stavební zákon svěřuje dozor nad dodržováním povinností upravených v tomto 
zákoně stavebním úřadům, což jsou zpravidla obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností a pověřené obecní úřady. 
 
Za přestupek se v kontextu námi sledovaných povinností považuje podle ustanovení 
§ 178 odst. 1 písm. g) Stavebního zákona, pokud fyzická, právnická nebo podnikající 
fyzická osoba užívá stavbu v rozporu s účelem vymezeným v kolaudačním 
rozhodnutí, kolaudačním souhlasu nebo v oznámení o užívání stavby, případně 
v rozporu s účelem uvedeným v oznámení stavby nebo v povolení stavby, za což může 
být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. 
 
Není rozhodné, zda jde o vlastníka stavby, nájemce či osobu užívající stavbu na 
základě jiného užívacího práva. Přestupku se dopustí ten, kdo stavbu fakticky užívá 
v rozporu se zákonem. Stejně tak se přestupku dopustí ten, kdo užívání stavby 
v rozporu se zákonem umožní jiné osobě. Přestupek tak může spáchat nejen fyzická 
osoba, ale také právnická osoba. 
 

 
7 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 39/2007 ze dne 26. 6. 2008. 
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O přestupku rozhodují stavební úřady opět z moci úřední, nelze tedy podat žádost 
o zahájení řízení o přestupku. Promlčecí doba je tříletá a začíná běžet ode dne, kdy 
byla ukončena protiprávní činnost – tj. ode dne, kdy došlo k ukončení užívání stavby 
v rozporu se zákonem. 
 
Přes výše uvedené je ovšem nepravděpodobné, že by stavební úřad uložil pokutu za 
užívání bytu za účelem poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, a to proto, že 
výše citovaná judikatura8 to za splnění určitých podmínek umožňuje. 
 
V případech krátkodobých pronájmů bytů obvykle nebude poskytnutí bytu ke 
krátkodobému pronájmu vyžadovat změny v jeho stavebně-technickém uspořádání, 
užíváním nebude zpravidla ani ohrožen život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, 
bezpečnost a životní prostředí, a i přes poskytování doplňkových služeb bude byt 
stále užíván způsobem odpovídajícím povaze bytu (byť k rekreačním účelům), proto 
tímto jednáním nebude naplněna skutková podstata přestupku. 
 
 
4.3.  Povinnosti vyplývající z Vyhlášky o technických požadavcích na 

stavby 
 
O Vyhlášce o technických požadavcích na stavby jsme již hovořili v rámci povinností 
podnikatele dle Živnostenského zákona v části zabývající se označováním 
provozovny. 
 
Stejně jako Vyhláška o obecných způsobech využívání území je i Vyhláška 
o technických požadavcích na stavby prováděcím předpisem ke Stavebnímu zákonu, 
přičemž spolu tyto vyhlášky úzce souvisí. 
 
Vyhláška o obecných způsobech využívání území se zabývá umísťováním staveb 
a definuje pojmy jako jsou bytový dům, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci 
a ubytovací zařízení. 
 
Vyhláška o technických požadavcích na stavby řeší požadavky na jednotlivé typy 
staveb obecně, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, 
ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana (§ 8 
Vyhlášky o technických požadavcích na stavby). 
 
Dále Vyhláška o technických požadavcích na stavby normuje speciální požadavky pro 
některé druhy staveb, a to pro bytové domy, rodinné domy a stavby pro rodinnou 
rekreaci, stavby se shromažďovacím prostorem, stavby pro obchod a stavby 
ubytovacích zařízení. 
 
Technické požadavky na stavby by vždy měly být obsaženy již v projektové 
dokumentaci, a v případě, že by byla stavba zhotovena v rozporu s těmito požadavky, 
nemělo by být vydáno kolaudační rozhodnutí. 
 
Požadavky pro bytové domy (§ 39 Vyhlášky o technických požadavcích na stavby) 
Vyhláška o technických požadavcích na stavby stanovuje tyto speciální požadavky 
na bytové domy:  

 
8 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 39/2007 ze dne 26. 6. 2008. 
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a) v bytovém domě musí být vymezen dostatečný prostor pro odkládání 
směsného komunálního odpadu, pokud to není možné, musí být vymezeno 
stálé stanoviště pro sběrnou nádobu na směsný komunální odpad v přiměřené 
vzdálenosti od bytového domu s napojením na pozemní komunikaci; 

b) bytové domy musí být vybaveny úklidovou komorou s výlevkou pro úklid 
společných částí domu; 

c) domovní schodiště musí mít denní osvětlení. 
 
Požadavky pro rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci (§ 40 Vyhlášky 
o technických požadavcích na stavby) 
Vyhláška o technických požadavcích na stavby stanovuje tyto speciální požadavky 
pro rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci: 

a) v rodinném domě musí být vymezen dostatečný prostor pro odkládání 
směsného komunálního odpadu, pokud to není možné, postačí vymezit stálé 
stanoviště pro sběrnou nádobu na směsný komunální odpad na pozemku 
rodinného domu nebo na přilehlém pozemku stejného vlastníka; 

b) je stanovena světlá výška obytných místností v rodinném domě a pobytových 
místností ve stavbě pro rodinnou rekreaci (min. 2500 mm, resp. 2300 mm, 
pokud se jedná o podkroví); 

c) jsou stanoveny konstrukční požadavky na úhel schodišť; a  
d) je stanovena minimální podchodová výška a průchodová šířka schodišť 

a chodeb. 
 
Požadavky pro stavby ubytovacích zařízení (§ 43 a násl. Vyhlášky o technických 
požadavcích na stavby) 
Mezi zvláštní požadavky pro stavby ubytovacích zařízení patří označování 
hvězdičkami a rozřazení do tříd (k tomuto viz výše). 
 
K dalším požadavkům patří: 

a) zajištění, aby byl vstupní prostor vybaven pro plynulý příjem a odchod hostů; 
b) jsou stanoveny minimální požadavky na šířku chodeb a na průchozí šířku 

schodišť; 
c) je stanovena světlá výška pokoje pro hosty (min. 2600 mm); 
d) je stanovena nejmenší podlahová plocha pokojů, která je odvislá od toho, 

o jakou kategorii ubytovacího zařízení se jedná. Nejmenší podlahová plocha 
činí 8 m2 pro jednu osobu, v případě pokoje pro 2 osoby je to 12,6 m2, pro 
každé další lůžko se plocha zvětšuje o 5 m2; 

e) hygienické zařízení musí mít plochu nejméně 4 m2; 
f) v ubytovacích zařízeních vyšších kategorií musí být hygienické zařízení 

v ubytovací jednotce, v ubytovacích zařízeních nižších kategorií musí být na 
pokoji alespoň umyvadlo, přičemž v takovém případě musí být na každém 
podlaží (resp. na každých 10 pokojů) hygienické zařízení zvlášť pro muže 
a zvlášť pro ženy; 

g) v případě, že jde o stavbu s více než třemi nadzemními podlažími, musí být 
vybavena výtahem; 

h) hygienické zařízení musí být vybaveno podtlakovým větrákem; 
i) ubytovací zařízení musí být připojeno na veřejnou telekomunikační sít; 
j) všechny únikové cesty musí mít nouzové osvětlení a vyznačený směr úniku; 
k) rozvody vzduchotechnických zařízení musí být z nehořlavých hmot. 
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Ve Vyhlášce o technických požadavcích na stavby nejsou stanoveny konkrétní 
požadavky na požární ochranu. Ty jsou upraveny ve Vyhlášce o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 
 
I Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb při ukládání 
povinností rozlišuje mezi bytovými domy, rodinnými domy a ubytovacími zařízeními. 
 
V případě bytových domů je pouze stanoven požadavek na vybavení každého bytu 
zařízením autonomní detekce a signalizace. 
 
Ubytovací zařízení pak musí splňovat zvláštní požadavky na únikovou cestu a její 
označení, označování schodišť, v případě, že jde o ubytovací zařízení s kapacitou pro 
více než 75 osob, musí být vybaveno rozhlasem apod. 
 
Za pozornost stojí ustanovení § 17a Vyhlášky o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, které stanovuje speciální podmínky pro prostory určené pro 
ubytování osob, aniž by se jednalo o ubytovací zařízení. 
 
Předmětné ustanovení stanoví: 
„(1) Prostor určený pro ubytování osob ve stavbách jiného než ubytovacího zařízení 
musí tvořit vždy samostatný požární úsek. V tomto požárním úseku může být umístěno 
nejvýše 20 lůžek. 
 
(2) Prostor určený pro ubytování osob ve stavbách jiného než ubytovacího zařízení musí 
být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace.“ 
 
Toto ustanovení prolamuje rozdíl mezi ubytovacím zařízením a bytem, jako typem 
stavby, jelikož se zaměřuje výlučně na skutečný způsob užití dané stavby. Jestliže je 
tedy ubytování poskytováno v jiných stavbách (např. právě v bytech), měly by stavby, 
v nichž se ubytování poskytuje, splňovat výše uvedené požadavky. 
 
 

4.4.  Mohou povinnosti vyplývající ze stavebních předpisů přispět 
k regulaci krátkodobých pronájmů? 

 
Současná právní úprava (resp. ustálená judikatura) umožňuje, aby za splnění 
určitých podmínek byla k poskytování ubytovacích služeb využita i stavba 
zkolaudovaná jako byt, pokud se nezmění stavebně-technické uspořádání a byt bude 
užíván způsobem odpovídajícím povaze bytu, a to bez nutnosti tzv. rekolaudace. 
 
Pokud poskytovatel ubytovacích služeb v bytě nevybočí z mezí, které výše citovaná 
judikatura určila, nebude se tedy jednat o přestupek. 
 
Vyhláška o technických požadavcích na stavby stanovuje mnohem více požadavků 
pro ubytovací zařízení, než pro bytové a rodinné domy. Uvedené je způsobeno 
především tím, že Vyhláška o technických požadavcích na stavby pochází z roku 
2009, kdy ještě nebylo krátkodobé ubytovávání v bytových domech tak rozšířeno jako 
nyní, a zákonodárce proto neměl potřebu reflektovat skutečnost, že může ve velkém 
rozsahu docházet k ubytovávání hostů i v jiných typech staveb. 
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Podnikatelé, kteří využívají k poskytování ubytovacích služeb byty, jsou tím 
zvýhodněni, protože se na ně nevztahují tak přísná kritéria. Domníváme se však, že 
není praktické možné, aby tito podnikatelé museli splňovat totožné technické 
požadavky, jako jsou stanoveny pro ubytovací zařízení. Tato nerovnost by však mohla 
být odstraněna jiným způsobem (např. prostřednictvím daní nebo poplatků). 
 
Zároveň by však měla být zajištěna ochrana zdraví a života ubytovaných osob, 
proto lze uvažovat o stanovení zvláštních požadavků pouze pro poskytovatele 
krátkodobého ubytování v bytech (která by se však nevztahovala na byty 
využívané pro bydlení), čímž by byla i částečně odstraněna nerovnost 
v technických požadavcích na stavby. 
 
Povinnosti vyplývající ze současných stavebních předpisů nemohou výrazně 
přispět k regulaci poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech, 
protože se zpravidla na tuto situaci neaplikují. 
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5.   Povinnosti v souvislosti s poplatky za ubytování 
a nakládání s odpady 

 
 
5.1. Místní poplatky 
 
Právní předpisy: 
a) usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako 

součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina základních práv 
a svobod“); 

b) zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen „Zákon o místních 
poplatcích“); 

c) vyhláška hl. m. Prahy č. 18/2019 Sb., o místním poplatku z pobytu (dále jen 
„Vyhláška o místním poplatku“). 

 
V souladu s ústavním principem, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě 
zákona, který vyplývá z čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, potřebují obce 
k ukládání veškerých poplatků výslovné zákonné zmocnění. Toto zmocnění 
představuje Zákon o místních poplatcích, který zmocňuje obce k ukládání 
vyjmenovaných druhů poplatků. 
 
Zákon o místních poplatcích byl v nedávné době novelizován, přičemž tato novela 
zrušila dosavadní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací 
kapacity. Tyto poplatky nahradil od 1. 1. 2020 poplatek z pobytu. 
 
Poplatníky poplatku z pobytu jsou osoby, které nejsou v obci přihlášeny k trvalému 
pobytu. Poplatek se vztahuje na pobyt, za který osoba hradí jeho poskytovateli cenu 
a který trvá maximálně 60 po sobě jdoucích kalendářních dní. 
 
Od poplatku jsou osvobozeny mimo jiné děti do 18 let, osoby vykonávající na území 
obce sezónní práci apod. 
 
Maximální sazba poplatku byla do 31. 12. 2020 stanovena na 21 Kč za každý den 
pobytu. Od 1. 1. 2021 činí maximální sazba poplatku částku 50 Kč/den pobytu. 
 
Den počátku pobytu se do výpočtu poplatku nezahrnuje. 
 
Pro poskytovatele krátkodobých pronájmů a potažmo pro obce je důležitá definice 
plátce poplatku. 
 
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Poskytovatel je povinen poplatek 
vybrat od poplatníka. 
 
Plátce poplatku je povinen vést evidenci osob, které ubytoval – evidenční knihu (ať už 
v listinné či elektronické podobě), a to za každé zařízení či místo, kde ubytování 
poskytuje.  
 
Do evidenční knihy se zapisují údaje o osobách, které se ubytovaly, a to den počátku 
a konce pobytu, jméno a příjmení, adresa, číslo občanského průkazu nebo číslo pasu 
(resp. jiného dokladu), datum narození a výše vybraného poplatku. 
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Plátce poplatku je povinen archivovat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne ukončení 
poskytování ubytování. Doba evidence se tedy nevztahuje na každou ubytovanou 
osobu zvlášť, ale na dobu ukončení podnikatelské činnosti poskytovatele. 
 
Je na obcích, zda vydají obecně závazné vyhlášky pro vybírání poplatků na svých 
územích. Hl. m. Praha vydalo Vyhlášku o místním poplatku, která stanoví sazbu 
poplatku ve výši 21 Kč za každý den pobytu. 
 
Vyhláška o místním poplatku dále stanovuje povinnost poskytovatelům pobytu 
ohlásit zahájení své činnosti správci poplatku ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení 
činnosti. Tedy od skutečného zahájení poskytování ubytování, nikoliv od případného 
získání živnostenského oprávnění. 
 
Ustanovení § 4 odst. 4 Vyhlášky o místním poplatku dále stanoví: 
„Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku do 
patnáctého dne každého následujícího měsíce: 
a) počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají 
poplatku; 
b) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku 
osvobozeny; 
c) celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést.“ 
 
Splatnost poplatku je stanovena na 15. den každého kalendářního měsíce. 
 
Správou poplatku jsou pověřeny jednotlivé městské části dle místa, kde se ubytování 
poskytuje, s výjimkou hotelů, kde správu poplatků vykonává Hl. m. Praha. 
 
Správce poplatku je oprávněn pro správu poplatku využívat informace získané ze 
základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a údaje z 
informačního systému cizinců. Toto oprávnění by mělo napomoci správci poplatku se 
zjišťováním ubytovaných osob tak, aby správa poplatků byla efektivní a nedocházelo 
ke ztrátě příjmu veřejných rozpočtů. 
 
 

5.2. Jaké jsou sankce za nesplnění poplatkové povinnosti? 
 
Správu poplatků vykonávají obecní úřady (resp. úřady městských částí) v přenesené 
působnosti. Prvním krokem, který může správce poplatku k jeho vymožení učinit, je 
vyměření poplatku platebním výměrem k přímé úhradě. 
 
Dále má správce poplatku možnost požadovat po plátcích až trojnásobek výše 
poplatku v případě, že jej nezaplatí včas nebo ve správné výši. 
 
Pro zajištění plnění povinností nepeněžité povahy Zákon o místních poplatcích 
odkazuje na Daňový řád, který stanoví pokutu ve výši až 500 000 Kč za nesplnění 
ohlašovací povinnosti či povinnosti řádně vést evidenční knihu. 
 
 

5.3. Odstraňování odpadu 
 
Právní předpis: 



31 
 

zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „Zákon o odpadech“). 
 
Od 1. 1. 2021 je účinný nový Zákon o odpadech, který narozdíl od předchozí právní 
úpravy již nerozlišuje mezi podnikatelským a komunálním odpadem. 
 
Zákon o odpadech však stanovuje rozdílné povinnosti pro právnické osoby 
a podnikající fyzické osoby na straně jedné a pro nepodnikající fyzické osoby na 
straně druhé. V oblasti krátkodobých pronájmů bytů to znamená, že pro osoby, jež 
krátkodobé ubytování v bytech poskytují pouze příležitostně a nejsou tedy 
podnikateli, nepřináší Zákon o odpadech žádné zvláštní povinnosti. 
 
Naopak pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby je stanovena povinnost 
zařídit odstraňování odpadu, a to buď uzavřením příslušné smlouvy se svozovou 
společností nebo uzavřením smlouvy s obcí, a využít tak systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů zavedeného obcí. 
 
V případě, že se právnická osoba, resp. podnikající fyzická osoba rozhodne uzavřít 
smlouvu přímo s obcí, musí tato smlouva mít písemnou formu a musí obsahovat výši 
ceny za poskytnutí předmětné služby, přičemž by měla být uzavřena před tím, než 
odpad začne být produkován. 
 
Novinkou je, že v případě, že se podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba 
rozhodne odstraňování odpadu zabezpečit prostřednictvím systému zavedeného obcí, 
nebude muset vést průběžnou evidenci, a to ve vztahu k odpadu, jehož odstraňování 
dle smlouvy zabezpečuje obec (§ 62 odst. 3 Zákona o odpadech). 
 
Naopak, pokud se taková osoba rozhodne zabezpečit odstraňování odpadu přímo ve 
spolupráci se svozovou společností, bude povinna vést průběžnou evidenci, a to za 
každý druh odpadu, za každé zařízení určené pro nakládání s odpady, za každého 
obchodníka s odpady a za každou provozovnu, kde odpad vzniká. Pro poskytovatele 
krátkodobých pronájmů v bytech to znamená povinnost vést evidenci pro každý byt, 
ve kterém krátkodobé pronájmy poskytuje, a záznamy archivovat po dobu 5 let (§ 94 
odst. 1 až 3 Zákona o odpadech). Bližší úpravu týkající se evidence má stanovit 
vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, která ovšem k dnešnímu dni stále 
nebyla přijata, a proto se pro letošní rok použije původní již zrušená vyhláška 
Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady. 
 
Další významnou novinkou je povinnost právnických osob a podnikajících fyzických 
osob zajistit možnost separace odpadů za účelem recyklace, pokud umožní fyzickým 
osobám odkládání odpadu vzniklého v rámci provozovny. To znamená, že by se 
v blízkosti každé budovy, ve které budou poskytovány ubytovací služby 
v bytě/bytech, měly nacházet sběrné nádoby pro separovaný odpad. 
 
 

5.4. Sankce za porušení povinností dle Zákona o odpadech 
 
Zákon o odpadech obsahuje ustanovení o přestupcích, přičemž například podle 
ustanovení § 118 odst. 1 písm. c) je přestupkem, pokud podnikatel využívá systému 
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zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto 
obcí nebo nemá zařízeno odstraňování odpadu přímo se svozovou společností. 
 
Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.  
 
Kontrola dodržování této povinnosti je v kompetenci správního úřadu – obce 
s obecním úřadem s rozšířenou působností. V případě, že podnikatel s uloženou 
pokutou nesouhlasí, je oprávněn podat odvolání ke krajskému úřadu a následně 
případně podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu. 
 
 

5.5. Může vést vymáhání těchto povinností k regulaci krátkodobých 
pronájmů? 

 
Před novelou účinnou od 1. 1. 2020 Zákon o místních poplatcích vytvářel rozdíly mezi 
poskytováním krátkodobých pronájmů bytů a poskytováním ubytování v ubytovacích 
zařízeních tak, jak jsou vymezena stavebními předpisy. Před novelou totiž poplatek 
z ubytovací kapacity museli platit pouze provozovatelé ubytovacích zařízení, nikoliv 
poskytovatelé krátkodobých pronájmů bytů. 
 
Novelou byl odstraněn tento nerovnoprávný stav a od její účinnosti musí poplatek 
hradit všichni poskytovatelé ubytování (resp. ubytované osoby). 
 
Dále byla novelou Zákona o místních poplatcích zvýšena maximální sazba poplatku 
z 15 Kč na 21 Kč do konce roku 2020 s tím, že novela nabývá účinnosti dvoufázově 
a od 1. 1. 2021 došlo k navýšení maximální sazby poplatku na 50 Kč. Tato výše 
odpovídá výši místních poplatků v okolních zemích (což potvrzuje důvodová zpráva 
k zákonu č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve které jsou srovnány výše poplatků 
v několika evropských zemích). 
 
Hmotněprávní úprava tedy ve své současné podobě neznevýhodňuje žádnou kategorii 
podnikatelů v oboru ubytovacích služeb oproti jiné. 
 
Novelou byla dokonce nově stanovena možnost obcí spolupracovat se státními 
registry osob, aby byl zajištěn řádný výkon správy poplatků. Praktická úskalí mohou 
spočívat v tom, že poskytovatelé krátkodobých pronájmů nebudou své hosty hlásit, 
tyto údaje se neprojeví v příslušných registrech a obce tak nebudou mít možnost se 
o nich dozvědět. 
 
Stanovení stejné poplatkové povinnosti je důležitým předpokladem pro 
narovnání podmínek na trhu. K odstranění nerovností na trhu ubytovacích služeb 
však dle našeho názoru samo o sobě vést nemůže, protože na poskytovatele 
ubytovacích služeb ve standardních ubytovacích zřízeních jsou kladeny přísnější 
stavebně technické nároky, jak jsme popisovali v předchozí kapitole. 
 
Obce však nemohou prostřednictvím toho poplatku regulovat pouze 
poskytování krátkodobých pronájmů. Je třeba si uvědomit, že stejná sazba 
poplatku se vztahuje na všechny poskytovatele, ať jsou tyto služby poskytovány 
v bytech nebo standardních ubytovacích zařízeních, a obce tak nemohou více 
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zpoplatnit poskytování ubytovacích služeb v bytech, které je z jejich pohledu méně 
žádoucí.  
 
Zákon o odpadech stanovuje přísnější povinnosti pro podnikatele týkající se 
odstraňování odpadů, které se vztahují i na poskytovatele krátkodobých pronájmů, 
pokud je jejich činnost podnikáním podle Živnostenského zákona. S ohledem na 
skutečnost, že s krátkodobými pronájmy může být spojena větší produkce odpadu 
než v případě běžných domácností, může vymáhání těchto povinností pomoci ke 
zmírnění negativních dopadů krátkodobých pronájmů. 
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6. Daňové povinnosti a povinnosti související se zdravotním 
pojištěním a sociálním zabezpečením 

 
Na většinu poskytovatelů krátkodobého ubytování se může vztahovat povinnost 
hradit daň z příjmů, odvádět daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a v případě 
fyzických osob povinnost odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění. 
 
Právní předpisy: 
a) zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „Zákon o daních z příjmů“); 
b) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „Daňový řád“); 
c) zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „Zákon o DPH“); 
d) zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti; 
e) zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; 
f) zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; 
g) zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění; 
h) Trestní zákoník. 
 
 
6.1. Daňové povinnosti dle Zákona o daních z příjmů 
 
Zákon o daních z příjmů stanovuje odlišný režim pro příjmy z nájmu (§ 9 Zákona 
o daních z příjmů) a pro příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 Zákona o daních 
z příjmů), mezi které patří živnostenské podnikání a příjem z nájmu majetku 
zařazeného v obchodním majetku. Poskytuje-li krátkodobý pronájem právnická 
osoba, použijí se ustanovení § 17 a násl. Zákona o daních z příjmů.  
 
6.1.1. Daň z příjmů z nájmu 
Daň z příjmů z nájmu je povinen platit každý, jehož příjem z nájmu překročí zákonem 
stanovenou částku (jestliže nebude hradit daň ze samostatné činnosti), a to bez 
ohledu na to, zda pronajímá celou nemovitost nebo jen její část. 
 
Výpočet daně z příjmů z nájmu 
Pro výpočet daně z příjmů z nájmu je rozhodující příjem z nájmu, od kterého si 
pronajímatel odečte výdaje. Pro odečet výdajů lze použít výdajový paušál nebo 
uplatnit skutečné výdaje. 
 
Výdaji se rozumí veškeré výdaje, které pronajímatel vynaloží v souvislosti 
s pronájmem (např. výdaje za média, poplatky související se společnými prostory 
v bytovém domě, vybavení bytu). Většinu z těchto výdajů jsou pronajímatelé povinni 
odepisovat. 
 
V případě, že se pronajímatel rozhodne využít uplatnění paušálních nákladů, 
jednoduše odečte od celkových příjmů 30 %. Tímto způsobem však lze odečíst 
maximálně 600 000 Kč za rok. Ze základu daně pronajímatel uhradí daň ve výši 15 %.  
 
6.1.2. Daň z příjmů ze samostatné činnosti 
Daň z příjmů ze samostatné činnosti má přednost před daní z příjmů z nájmu. Pokud 
tedy pronajímatel poskytuje krátkodobé ubytování jako podnikatelskou činnost, 
bude platit daň z příjmů ze samostatné činnosti. 
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Podnikatel má registrační povinnost, kterou musí splnit do 15 dní ode dne vzniku 
živnostenského oprávnění. 
 
Výpočet daně z příjmů ze samostatné činnosti 
Výpočet daně z příjmů ze samostatné činnosti se provede obdobným způsobem jako 
u daně z příjmů z nájmu (pro výpočet tedy odkazujeme na daň z příjmů z nájmu).  
 
Rozdílem mezi daní z příjmů ze živnostenského podnikání a daní z příjmů z nájmu je 
výše výdajového paušálu. V případě daně z příjmů ze živnostenského podnikání je 
podnikatel oprávněn od celkových příjmů odečíst 60 % a maximálně 1 200 000 Kč. 
Pro příjem z nájmu majetku zařazeného do obchodního majetku platí stejná výše 
paušálu jako u daně z příjmů z nájmu. 
 
Daň z příjmů ze samostatné činnosti činí 15 %. Jestliže daňová povinnost přesáhne 
30 000 Kč, jsou podnikatelé povinni hradit také zálohy na daň.  
 
6.1.3. Daň z příjmů právnických osob 
Právnické osoby se musí stejně jako podnikatelé zaregistrovat k dani z příjmů, a to 
do 15 dní od svého zápisu do veřejného rejstříku. 
 
Výpočet daně z příjmů právnické osoby 
Daň z příjmů právnické osoby se vypočte stejným způsobem jako daň z příjmů fyzické 
osoby (opět tedy odkazujeme na výpočet u daně z příjmů z nájmu). 
 
Rozdíl je mezi daní z příjmů právnických osob a daní z příjmů fyzických osob je v tom, 
že právnické osoby nemohou výdaje uplatnit paušálně. Z daňového základu 
právnické osoby odvedou daň ve výši 19 %.  
 
 

6.2. Daňové povinnosti dle Zákona o DPH 
 
Zákon o DPH stanovuje dva případy, kdy budou mít pronajímatelé povinnost platit 
státu DPH, a to v případě, že se stanou plátci DPH (§ 6, § 6f Zákona o DPH) nebo se 
zaregistrují jako tzv. osoby identifikované k dani (§ 6g a násl. Zákona o DPH). 
 
Plátci DPH 
a) povinný plátce DPH 
Podnikatel (ať už fyzická nebo právnická osoba) je povinen se zaregistrovat jako plátce 
DPH, pokud jeho překročí obrat 1 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců. 
 
b) dobrovolný plátce DPH 
Podnikatelé jsou oprávnění se k platbám DPH zaregistrovat také dobrovolně.  
 
DPH budou registrovaní plátci odvádět z výše ceny, za jakou poskytli svou službu. 
 
Od plateb DPH je osvobozen pronájem nemovitostí s výjimkou krátkodobého 
pronájmu (§ 56a Zákona o DPH). Krátkodobým pronájmem se rozumí pronájem 
nemovitosti – rodinného domu, objektu k rodinné rekreaci či bytu za předpokladu, 
že je doba nájmu kratší než 48 hodin.  
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V případě krátkodobého pronájmu tedy pronajímatelé, kteří jsou plátci DPH, jsou 
povinni z ceny nájemného odvádět DPH. 
 
Osoba identifikovaná k dani 
Většina pronajímatelů, kteří se nezaregistrují jako plátci DPH, bude povinna se 
identifikovat jako tzv. osoba identifikovaná k dani, a to z toho důvodu, že většina 
provozovatelů internetových platforem má sídlo mimo Českou republiku. 
 
Předmětem DPH se v tomto případě stává servisní poplatek, který pronajímatel 
uhradil provozovateli platformy.  
 
Výše DPH v současné době činí 21 % z předmětné částky (ceny nájmu nebo 
servisního poplatku). 
 
 

6.3. Zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení  
 
Povinnosti osob uskutečňujících krátkodobé pronájmy hradit zálohy na zdravotní 
a sociální pojištění se liší v závislosti na tom, zda poskytují krátkodobé pronájmy 
v rámci podnikatelské činnosti či nikoliv. 
 
6.3.1. Podnikání v oblasti krátkodobých pronájmů 
a) Zdravotní pojištění 
V případě, že je fyzická osoba zaměstnána na základě pracovní smlouvy 
a podnikáním si jen přivydělává a v případě, že jde o první rok, ve kterém si osoba 
přivydělává podnikáním, není povinna hradit zálohy na zdravotní pojištění. Pokud je 
podnikání její hlavní činností, je povinna se přihlásit a odvádět zálohy na zdravotní 
pojištění, které v prvním roce budou v minimální výši. 
 
Každý rok se podává přehled o příjmech a výdajích OSVČ na příslušnou zdravotní 
pojišťovnu. Na základě přehledu se stanoví výše záloh na následující rok. 
 
b) Sociální pojištění 
V případě, že jde o první rok, ve kterém si osoba přivydělává podnikáním nebo pokud 
v předcházejícím roce nepřesáhl její daňový základ za poskytování krátkodobých 
pronájmů výši zakládající povinnou účast na sociálním pojištění, není taková osoba 
povinná v daném roce platit pojistné. Pokud se jedná o hlavní činnost, bude povinna 
hradit zálohy v minimální výši (v prvním roce podnikání). 
 
Vždy je povinnost doložit zahájení podnikání do 8 dní ode dne zahájení poskytování 
krátkodobých pronájmů. Stejně jako v případě zdravotního pojištění, je povinnost 
podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Na základě přehledu se stanoví výše záloh 
na následující rok. 
 
6.3.2. Příležitostné krátkodobé pronájmy (tj. když nejde o podnikatelskou 

činnost) 
Jestliže si fyzická osoba poskytováním krátkodobých pronájmů pouze občasně 
přivydělává a nemá živnostenské oprávnění a ani nenaplňuje definici podnikatele, 
není povinna platit zdravotní ani sociální pojištění, ani podávat žádné přehledy či 
přihlášky. 
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6.4. Kdo může plnění povinností vymáhat a jaké jsou sankce? 
 
6.4.1. Kontrola 
Řádné plnění daňových povinností je ověřováno v rámci daňové kontroly prováděné 
finančními úřady. Daňovou kontrolu finanční úřad zahajuje zejména na základě 
analýzy daňových přiznání, plateb na zdravotní a sociální pojištění, případně 
i zahájené daňové exekuce vůči určité osobě apod. 
 
Daňová kontrola nicméně není jediným způsobem, jak doměřit daň, to lze i na 
základě dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování. 
 
Ve vztahu ke kontrole povinností týkajících se zdravotního a sociálního pojištění je 
třeba uvést, že správa sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovny mohou 
spolupracovat s finančními úřady. 
 
Tyto instituce si tedy mohou předávat údaje o podnikatelích a osobách účastných na 
pojištění a kontrolovat, zda poskytnuté údaje odpovídají skutečnosti, resp. tomu, co 
daná osoba oznámila předmětnému orgánu nebo zdravotní pojišťovně. 
 
Zdravotní pojišťovny vedou vlastní evidenci o osobách, které jsou účastny na 
pojištění, a v případě, že kontrolou zjistí nesrovnalosti, případně nedoplatky, jsou 
oprávněny osobu, která své povinnosti porušuje, vyzvat k nápravě.  
 
Plnění povinností souvisejících se sociálním pojištěním kontrolují okresní správy 
sociálního zabezpečení. 
 
6.4.2. Sankce 
Daňové předpisy a předpisy upravující zdravotní a sociální pojištění stanovují různé 
druhy sankcí, jako příklady uvádíme následující sankce:  
 
a) opožděné podání daňového přiznání (§ 250 Daňového řádu) 
Daňový řád umožňuje bez jakékoliv sankce podat daňové přiznání ještě 5 dní po 
uplynutí lhůty. Po jejím uplynutí začíná narůstat pokuta, která činí 0,05 % za každý 
den prodlení z vyměřené daně v případě, že je osoba v zisku, pokutu však může 
finanční úřad vyměřit i tomu, kdo bude ve ztrátě, a to ve výši 0,01 % daňové ztráty. 
 
b) prodlení s úhradou daně (§ 252 Daňového řádu) 
Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní 
bankou, zvýšené o 14procentních bodů, platné pro první den příslušného 
kalendářního pololetí. 
 
c) penále za nižší přiznanou daň (§ 251 Daňového řádu) 
V případě, že daňový subjekt přizná daň v nižší výši, než byl povinen, bude povinen 
uhradit penále ve výši 20 % doměřené daně.  
 
d) pořádková pokuta (§ 247 Daňového řádu) 
V případě, že daňový subjekt bude porušovat jiné povinnosti vyplývající z daňových 
předpisů, hrozí mu pořádková pokuta až do výše 500 000 Kč. 
 
e) pokuty týkající se kontrolního hlášení (§ 101h Zákona o DPH) 
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Zákon o DPH stanovuje různé druhy pokut souvisejících s kontrolním hlášením 
s tím, že maximální možná výše je 500 000 Kč. 
 
f) penále týkající se záloh na pojistné (§ 20 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a § 18 zákona 
č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) 
Jestliže podnikatel neuhradí zálohy na zdravotní či sociální pojištění včas, je po něm 
zdravotní pojišťovna (resp. okresní správa sociálního zabezpečení) oprávněna 
požadovat penále ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. 
 
Pro úplnost uvádíme, že porušování daňových předpisů a povinností souvisejících se 
zdravotním pojištěním a pojištěním na sociální zabezpečení může mít i trestněprávní 
dopad. Trestní zákoník spojuje s porušováním těchto povinností několik trestných 
činů, a to trestný čin zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby (§ 240 Trestního 
zákoníku) a trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení 
a podobné povinné platby (§ 241 Trestního zákoníku). 
 
Zkrácení daně (popř. pojistného na zdravotní pojištění) se podle § 240 Trestního 
zákoníku dopustí ten, kdo svým jednáním způsobí, že je mu vyměřena daň nižší, 
případně mu daň není vyměřena vůbec. 
 
Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby se 
vztahuje na situaci, kdy pachatel je plátcem daně a neodvede ji za jinou osobu 
(poplatníka). 
 
Skutkové podstaty obou trestných činů budou naplněny, pokud ke zkrácení či 
neodvedení daně dojde ve větším rozsahu, čímž se rozumí daň nebo pojistné v celkové 
výši 50 000 Kč za jedno, případně i více po sobě jdoucích, zdaňovacích období. 
V případě všech těchto trestných činů je navíc vyžadován úmysl pachatele. 
 
 

6.5.  Shrnutí k daňovým povinnostem a povinnostem souvisejícím se 
zdravotním pojištěním a pojištěním na sociální zabezpečení 

 
Dle našeho názoru Zákon o daních z příjmů a Zákon o DPH upravují povinnosti 
hradit daně komplexním způsobem, který nezvýhodňuje některou skupinu 
podnikatelů oproti jiným (ani některou skupinu nepodnikajících osob). 
 
Z hmotněprávního hlediska mají tedy podnikatelé poskytující krátkodobé pronájmy 
stejné množství povinností jako např. provozovatelé hotelů. Ve vztahu ke 
krátkodobým pronájmům může vzniknout problém v tom, že si poskytovatelé 
neuvědomí, že jsou podnikateli (nebudou tedy mít živnostenské oprávnění) 
a nebudou své příjmy plynoucí z krátkodobých pronájmů přiznávat v daňovém 
přiznání a odvádět z nich daň. 
 
Obce mohou k odstranění tohoto problému pomoci tím, že si budou vyměňovat 
informace o daňových subjektech, resp. poplatnících místních poplatků a přispívat 
tak tomu, že státní orgány budou mít zjednodušenou správu daní. 
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Pro úplnost uvádíme, že samotní provozovatelé platforem mají povinnost podávat 
souhrnné hlášení, což může usnadnit evidenci poskytovatelů krátkodobých 
pronájmů. 
 
K efektivitě výběru daní z příjmů by mohla přispět případná změna způsobu zdanění. 
Vzhledem k tomu, že platby za krátkodobé pronájmy probíhají skrze provozovatele 
platforem a ti po odečtení příslušných poplatků vyplácí odměnu za poskytnutí 
krátkodobého pronájmu jejich poskytovatelům, mohlo by zdanění probíhat přímo u 
zdroje příjmů, jako to je v případě příjmů ze závislé činnosti, kde daň za zaměstnance 
odvádí zaměstnavatel. Provozovatelé platforem by pak poskytovatelům krátkodobých 
pronájmů vystavovali potvrzení o sražené dani, které by bylo započitatelné 
v rámci daňového přiznání. V takovém případě by se eliminovala možnost daňových 
úniků, protože poskytovatelé krátkodobých pronájmů by neměli možnost příjem 
utajit, pokud by daň odváděl přímo provozovatel platformy. Na druhou stranu by se 
jednalo nepochybně o kontroverzní krok, který by pro provozovatele platforem 
představoval značnou administrativní zátěž. 
 
Co se týče účasti na zdravotním a sociálním pojištění, bude se odvíjet od výše příjmů, 
které budou osoby dosahovat z krátkodobých pronájmů. Právní předpisy v této 
oblasti neposkytují žádné úlevy ani jiné zvýhodnění podnikatelům poskytujícím 
krátkodobé pronájmy. 
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7. Práva společenství vlastníků jednotek 
 
Právní předpis: 
Občanský zákoník. 
 
Základní ustanovení: 
§ 1194 Občanského zákoníku: „Společenství vlastníků je právnická osoba založená za 
účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé 
nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat 
ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být 
jejich společníkem nebo členem.“ 
 
§ 1189 Občanského zákoníku: 
„(1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je 
v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek 
jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu a 
pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, přípravou 
a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou 
nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě 
nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. 
 
(2) Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání 
jen některému spoluvlastníku.“ 
 
 

7.1.  Oprávnění společenství vlastníků jednotek ve vztahu ke 
krátkodobým pronájmům 

 
V současné době mají společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) omezenou 
možnost, jak krátkodobé pronajímání bytů omezit.  
 
Podle § 1189 Občanského zákoníku SVJ může prostřednictvím stanov ukládat 
povinnosti vlastníkům jednotlivých bytových jednotek, avšak pouze ve vztahu ke 
společným částem domu. 
 
Vlastník bytu má vůči SVJ dle Občanského zákoníku následující povinnosti: 
a) řídit se pravidly pro správu domu; 
b) oznámit osobě odpovědné za správu domu a pozemku identifikační údaje o osobě, 
které přenechá byt k užívání na dobu nikoliv přechodnou a počet osob, které budou 
mít v bytě domácnost; 
c) oznámit osobě odpovědné za správu domu a pozemku předem záměr provést 
stavební úpravy; 
d) oznámit osobě odpovědné za správu domu a pozemku podnikání nebo jinou 
činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na 
dobu nikoli přechodnou. 
 
Poslední zmiňovaná povinnost přibyla novelou Občanského zákoníku účinnou ode 
dne 1. 7. 2020 a lze ji vztáhnout i na zahájení činnosti spočívající v krátkodobém 
pronajímání bytu.  
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Jinak podle ustanovení § 1175 odst. 1 Občanského zákoníku platí, že: „Vlastník 
jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat 
svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon 
stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.“  
 
Možná omezení dle stanov SVJ: 
a) vydání domovního řádu, který bude ukládat povinnosti týkající se společných 
prostor domu a který budou povinni dodržovat jak všichni vlastníci bytových 
jednotek, tak nájemci a jejich hosté; 
b) stanovit rozpočítání poplatků na údržbu a opravy společných prostor dle počtu 
osob v bytové jednotce. 
 
Z právní úpravy přímo nevyplývá jednoznačný závěr, zda může SVJ prostřednictvím 
stanov omezit právo vlastníka bytové jednotky poskytovat ji ke krátkodobým 
pronájmům, protože na jednu stranu se jedná o výlučné právo vlastníka bytové 
jednotky chráněné zákonem, na druhou stranu takový způsob užívání může mít vliv 
na užívání společných částí domu a může ztížit užívání bytových jednotek ostatním 
vlastníkům. 
 
Určitý průlom představuje nedávné rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 80 
Cm 8/2018 ze dne 21. 11. 2019, který uznal právo SVJ stanovami zakázat 
poskytování krátkodobých pronájmů. Městský soud v Praze dospěl k závěru, že 
správa domu a pozemku je v Občanském zákoníku specifikována jako vše, co je 
v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek 
jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. V duchu toho je dle 
názoru soudu nutno vnímat správu domu i ve vztahu k účelu, k němuž jsou byty 
určeny, a v čem konkrétně spočívá výkon vlastnického práva k bytu — trvalé 
(nerušené) bydlení. Proto tedy do působnosti SVJ spadá i ochrana nerušeného 
bydlení ostatních vlastníků.  
 
Soud pak dále dospěl k závěru, že v rámci ochrany nerušeného bydlení ostatních 
vlastníků může SVJ prostřednictvím stanov omezit (resp. podmínit potenciálně 
závadnou činnost souhlasem) vlastníka bytu, pokud způsob, jakým vlastník s bytem 
nakládá (krátkodobé pronajímání), ztěžuje ostatním vlastníkům jednotek v domě 
výkon stejných práv a zároveň tím poškozuje společné části domu, jak ostatně 
zakazuje ustanovení § 1175 odst. 1 Občanského zákoníku.  
 
Dle veřejně dostupných zdrojů se vlastník jednotky proti předmětnému rozhodnutí 
odvolal, nyní tedy bude o věci rozhodovat Vrchní soud v Praze (k tomu zatím nedošlo). 
Vzhledem k tomu, že jde o velmi citlivou záležitost, která bude mít dopad nejen na 
strany sporu, ale také na krátkodobé pronájmy bytů obecně, lze předpokládat, že 
tento spor neskončí pouze u Vrchního soudu v Praze, ale pravděpodobně se jím bude 
zabývat Nejvyšší soud České republiky, popř. i Ústavní soud. 
 
 
7.2. Jaké jsou následky neplnění povinností vlastníky bytových jednotek 
 
Sankce, které může SJV po vlastnících jednotek vymáhat, jsou velmi omezené. 
 
SVJ nemůže sankcionovat porušení povinností vyplývajících ze stanov, popř. 
domovního řádu smluvní pokutou. Smluvní pokuta, aby byla platná, musí být mezi 
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stranami ujednána ve smlouvě a může být ukládána pouze za porušení smluvní 
povinnosti. Stanovy SVJ však nemohou být považovány za smlouvu. 
 
Podle právní praxe by jedinou možností tak mohlo být vytvoření sankce svého druhu 
na základě kompetence SVJ stanovené v ustanoveních § 1189 a § 1190 Občanského 
zákoníku. Možnosti uložení sankce svého druhu ve stanovách společenství však mají 
své limity, a to mimo jiné v tom, že musejí vyhovět poměření s kritériem nutnosti 
nebo účelnosti ustanovení pro řádnou péči o dům, které jsou podmínkou pro 
existenci kompetence společenství ke stanovení sankce, resp. rozhodnutí v dané věci. 
Tento způsob navíc zatím nebyl prověřen judikaturou. 
 
Další možností SVJ je podání návrhu k příslušnému soudu na nařízení prodeje 
jednotky. Dle ustanovení § 1184 Občanského zákoníku může osoba odpovědná za 
správu bytu podat návrh na nařízení prodeje bytové jednotky za předpokladu, že 
vlastník bytové jednotky i přes písemnou výstrahu porušuje své povinnosti způsobem 
podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatním vlastníkům 
jednotek. S podáním návrhu musí souhlasit většina vlastníků jednotek.  
 
Soudní řízení je ovšem vždy nákladnou záležitostí, a to jak časově, tak i finančně 
a s nejistým výsledkem. Lze předpokládat, že soud návrhu vyhoví pouze, pokud bude 
porušování dosahovat skutečně velké intenzity.  
 
V případě, že budou hosté porušovat domovní řád, mají SVJ také možnost obrátit se 
na provozovatele platforem krátkodobých ubytování. Některé z platforem (např. 
Airbnb), umožňují zaslat stížnost. Platformy však nemají povinnost se těmito 
stížnostmi zabývat. Je tak pouze na jejich vůli, zda budou nějakým způsobem 
sankcionovat osoby, jež se porušení domovního řádu dopustily. 
 
 

7.3. Mohou pravomoci SVJ přispět k regulaci krátkodobých pronájmů? 
 
SVJ má v současnosti omezené možnosti, jak regulovat poskytování ubytovacích 
služeb v bytech. Nejzásadnější je právo podat návrh na nařízení prodeje jednotky za 
situace, kdy bude podstatně omezen nebo znemožněn výkon práv ostatním 
vlastníkům jednotek. 
 
Není dosud jasné, zda je SVJ oprávněno prostřednictvím stanov omezit možnost 
vlastníka užívat byt k činnostem, které potenciálně mohou ztěžovat užívání jednotek 
ostatních vlastníků a poškozovat společné části domu. Avšak s ohledem na stále 
probíhající soudní řízení, v němž bylo vydáno přelomové rozhodnutí, které rozebíráme 
výše9, je předpoklad, že vznikne judikatura, která tuto situaci postaví najisto. 
 
Jinak se oprávnění SVJ omezují pouze na zmírnění některých negativních dopadů, 
povinnosti a omezení, kdy SVJ může prostřednictvím domovního řádu ukládat 
povinnosti týkající se společných prostor domu, které jsou ale obtížně vymahatelné. 
 
Domníváme se, že SVJ by mělo mít širší možnost upravit ve stanovách povinnosti pro 
vlastníky bytů, kteří v nich poskytují ubytovací služby. 
 

 
9 Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 80 Cm 8/2018 ze dne 21. 11. 2019 
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Za zvážení by dle našeho názoru stálo např., aby do působnosti shromáždění SVJ 
patřila možnost rozhodovat o udělení souhlasu s poskytováním ubytovacích služeb 
v bytech, která by vyplývala přímo ze zákona, nebo aby bylo upraveno výslovné 
zákonné zmocnění SVJ k možnému ukládání pokut za opakované porušování 
domovního řádu nebo ke stanovení zvláštních poplatků, které by kompenzovaly 
negativní dopady ubytovacích služeb. 
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8.  Oprávnění vlastníků a uživatelů ostatních bytů v bytových 
domech 

 
Právní předpis: 
Občanský zákoník. 
 
Základní ustanovení: 
§ 1013 Občanského zákoníku: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, 
kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají 
na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům 
a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se 
přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů 
a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“ 
 
 

8.1. Obrana proti imisím a jiné možnosti 
 
Omezování práv vlastníků (popř. nájemců) ostatních bytů v bytovém domě je jedním 
z nejzásadnějších negativních dopadů, které krátkodobé pronajímání bytů přináší. 
 
Je pochopitelné, že pokud se někdo v bytě ubytuje pouze na pár dní, bude se k bytu 
a společným prostorám v domě chovat jinak než dlouhodobý nájemce, který má zájem 
na tom, aby se svými sousedy vycházel dobře. 
 
V případě, že poskytovatelé krátkodobých pronájmů budou sami bydlet ve stejném 
domě, budou i oni mít zájem, aby je hosté zejména v noci nerušili, aby byl v celém 
bytovém domě pořádek a aby zůstaly zachovány dobré vztahy s ostatními obyvateli 
domu, a budou se snažit hosty alespoň usměrňovat. 
 
Problém tak nastává ve chvíli, kdy pronajímatelé v bytovém domě vůbec nebydlí 
a nezáleží jim na tom, zda dochází k nadměrným imisím hluku, znečišťování či ničení 
společných prostor či jinému narušování práv sousedů na pokojné užívání jejich bytů 
a k porušování domovního řádu. 
 
V případě, že dochází k narušování vlastnického práva dle výše citovaného 
ustanovení Občanského zákoníku, má soused (resp. i více sousedů) možnost obrátit 
se na civilní soud s žalobou proti zásahům do vlastnického práva (tzv. negatorní 
žalobou). 
 
Žalobu může podat pouze vlastník bytu, nikoliv však SVJ. Aby byla žaloba úspěšná, 
musí být rušení v míře nepřiměřené místním poměrům. Lze si tedy představit, že 
jinou míru rušení budou považovat soudy za nepřiměřenou, pokud půjde o bydlení 
v centru Prahy poblíž rušné komunikace nebo turisticky frekventovaného místa 
a jinou v odlehlejší části města. Musí také jít o dlouho trvající stav. 
 
Na druhou stranu, i v centru Prahy může docházet k imisím hluku, kouře či pachu, 
které budou nepřiměřené. Hosté, kteří přijedou na rekreační pobyt, totiž budou 
častěji než stálí rezidenti v pronajatých bytech pořádat hlučné večírky s nahlas 
puštěnou hudbou a rušit tak noční klid nebo kouřit na balkonech či jiných 
společných prostorách domu. 
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Negativní stránka tzv. sousedských žalob spočívá v tom, že soud může pouze zakázat, 
resp. omezit obtěžování imisemi. Soud nemůže vlastníkovi jednotky zakázat byt 
pronajímat ani zakázat podnikatelskou činnost. I pokud by tedy byla žaloba proti 
zásahům do vlastnického práva úspěšná, její výsledek nebude pro sousedy 
pravděpodobně dostačující. 
 
Pokud pronajímatel nebude dodržovat pravomocný rozsudek, budou sice sousedé 
oprávněni podat návrh na zahájení exekuce, ve které je možné ukládat za porušování 
pravomocného rozhodnutí pokuty. V tomto řízení ale bude nutné znovu prokázat, že 
došlo k porušení pravomocného rozsudku. Důkazní situace je tedy poměrně náročná. 
 
Kromě žaloby mají sousedé samozřejmě možnost se obrátit na Policii ČR, aby proti 
rušitelům (např. nočního klidu) zasáhla. Není to však dlouhodobé řešení a z pohledu 
sousedů zajisté ani ne dostatečné. 
 
Nicméně, Policie ČR je oprávněna kontaktovat např. finanční úřad či živnostenský 
úřad, a pokud pronajímatel porušuje povinnosti vyplývající z předmětných právních 
předpisů, budou mu moci být uloženy sankce. Je však v kompetenci Policie ČR, zda 
pronajímatele nahlásí či nikoliv. 
 
 

8.2. Jsou nástroje k ochraně práv sousedů dostačující? 
 
Domníváme se, že současná právní regulace neposkytuje sousedům dostatečně 
efektivní nástroje pro ochranu jejich práv. 
 
Sousedé mají zejména možnost bránit své právo na pokojné užívání bytu 
prostřednictvím žaloby proti zásahům do vlastnického práva, ale jedná se o velmi 
zdlouhavé a finančně náročné řešení, které nemusí vždy přinést kýžený výsledek. 
 
Na druhou stranu je obtížné právní regulaci nastavit tak, aby nedocházelo 
k obtěžování sousedů nadměrnými imisemi a zároveň, aby nedocházelo ke zneužívání 
těchto práv ze strany notorických stěžovatelů. 
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9. Povinnosti provozovatelů platforem 
 
Provozovatelé internetových platforem zprostředkovávajících krátkodobé pronájmy 
jsou podnikateli a musí tedy plnit povinnosti stejně jako všichni ostatní podnikatelé.  
 
Vzhledem k tomu, že se zpravidla jedná o zahraniční společnosti, jsou jejich 
povinnosti od tuzemských podnikatelů modifikovány s přihlédnutím k tomu, že se na 
ně ve vztahu k některým povinnostem uplatní zahraniční právní řády. 
 
 

9.1.  Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního 
ruchu 

 
Právní předpis: 
zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního 
ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o některých podmínkách 
podnikání v oblasti cestovního ruchu“). 
 
Základní ustanovení: 
„§ 10 Online zprostředkování: 
(1) Kdo zprostředkuje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontakt 
poskytovatele služeb cestovního ruchu se zákazníkem za účelem uzavření smlouvy 
o službě cestovního ruchu podle § 1a, je povinen sdělit obecnímu živnostenskému 
úřadu do 30 dnů od doručení jeho výzvy 
a) počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě, 
b) celkovou cenu za služby cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě, 
c) adresu místa, na které jsou služby cestovního ruchu poskytovány, a 
d) označení poskytovatele služby, se kterým zákazníkovi zprostředkoval uzavření 
smlouvy související s poskytováním služeb cestovního ruchu, a to 
1. u fyzické osoby její jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště, 
2. u podnikající fyzické osoby její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu 
sídla a identifikační číslo osoby, 
3. u právnické osoby její obchodní firmu nebo název, adresu sídla a identifikační číslo 
osoby a 
4. další kontaktní údaje osob uvedených v bodech 1 až 3, pokud jsou zprostředkovateli 
známy. 
 
(2) Obecní živnostenský úřad může předat jinému orgánu vykonávajícímu veřejnou moc 
na základě jeho žádosti údaje získané podle odstavce 1.“ 
 
Službou cestovního ruchu se rozumí ubytování, které není součástí dopravy a není 
určeno k účelům bydlení. 
 
Z našeho pohledu je však podstatné, jaké mají provozovatelé platforem povinnosti ve 
vztahu k oznamování, kdo jejich služeb využívá – zejména, kteří pronajímatelé jejich 
prostřednictvím nabízí krátkodobé pronájmy. 
 
Oznamování těchto údajů může zcela zásadně přispět k tomu, že výše popsané 
hmotněprávní normy, resp. v nich obsažené povinnosti (jako je povinnost odvádět 
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daně či platit místní poplatky, uzavřít smlouvu s obcí o odstraňování odpadu, 
povinnosti vyplývající z Živnostenského zákona apod.), budou řádně dodržovány. 
 
Dle Zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu tedy mají 
provozovatelé platforem povinnost na žádost spolupracovat s živnostenskými úřady 
a hlásit jim počty uzavřených smluv a další skutečnosti o zprostředkovaném 
ubytování.  
 
Vzhledem k tomu, že živnostenské úřady jsou oprávněny poskytnuté údaje předávat 
ostatním orgánům vykonávajícím veřejnou moc, mohou se tímto způsobem dozvědět 
o poskytovatelích krátkodobých pronájmů také finanční úřady a tuto informaci využít 
při daňové kontrole. 
 
 

9.2.  Sankce pro provozovatele platforem dle Zákona o některých 
podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 

 
Dle Zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu je 
živnostenský úřad oprávněn udělit provozovateli online platformy pokutu za 
nedodržení kterékoliv z ohlašovacích povinností až do výše 1 000 000 Kč nebo také 
jako sankci zveřejnit rozhodnutí o přestupku. 
 
 

9.3. Regulace online zprostředkovatelů na úrovni Evropské unie  
 
Právní předpis:  
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. 6. 2019 
o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online 
zprostředkovatelských služeb (dále jen „Nařízení“). 
 
Nařízení je účinné od 12. 7. 2020 a stanovuje nové povinnosti pro provozovatele 
internetových platforem a pro internetové vyhledávače. Povinnosti jsou cíleny 
zajištění spravedlivějšího a transparentnějšího prostředí na online platformách, 
přičemž požadavkem transparentnosti se má též zajistit změna role online platformy. 
Ta má nově „sloužit jako brána do navazujícího trhu, a nikoliv jako strážce této 
brány“.10 
 
Jedná se zejména o následující povinnosti: 
 
a) obchodní podmínky 
Dle Nařízení musí být obchodní podmínky jasné a srozumitelné pro uživatele 
platforem a v případě, že je bude chtít provozovatel platformy jednostranně změnit, 
je povinen o změně informovat s minimálně patnáctidenním předstihem. 
 
Jestliže obchodní podmínky nebudou vyhovovat standardům Nařízení, je soud 
oprávněn je zrušit, tedy určit jejich absolutní neplatnost. V takovém případě nebude 
k obchodním podmínkám vůbec přihlíženo. 
 

 
10 Report of the European Parliament on Online platforms and the Digital Single Market, 
2016/2276(INI), 31. 5. 2017, bod 70. 
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Co se týče obsahových požadavků obchodních podmínek, platí, že obchodní 
podmínky musí obsahovat informace o důvodech, pro které mohou být služby, jež 
provozovatel platformy provozuje, omezeny, musí být stanoveny parametry, které 
určují pořadí výsledku (tj. která z nabídek bude hned na začátku vyhledávání). 
 
Jednou ze zásadních podmínek je, že identita osoby nabízející službu již nemůže být 
skryta. Mělo by tedy být možné zjistit, kdo službu nabízí. 
 
b) způsoby řešení sporů 
V případě, že se jedná o velkého provozovatele online platformy (tj. takového, který 
zaměstnává více než 50 osob nebo má roční obrat větší než 10 mil. EUR), bude 
povinen zřídit vnitřní systém pro vyřizování stížností osob nabízejících služby a určit 
2 mediátory, kteří budou řešit případné spory. Mediace má probíhat online, za účelem 
šetření nákladů. 
 
 
9.4. Shrnutí regulace provozovatelů platforem 
 
Ohlašovací povinnost přibyla do Zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti 
cestovního ruchu novelou z 16. 4. 2020, která nabyla účinnosti 24. 4. 2020. 
 
Dle našeho názoru je tato novela pro orgány veřejné správy velmi přínosná, a pokud 
ji budou živnostenské úřady využívat, může velkou měrou napomoci k odstranění 
daňových úniků a zabránit porušování dalších právních předpisů. 
 
Také Nařízení představuje novou právní regulaci, z čehož je patrné, že ke zpřísňování 
povinností v online světě dochází nejen na území České republiky, ale také na území 
celé Evropské unie. 
 
Vzhledem k tomu, že jsou tyto právní předpisy účinné jen krátkou dobu, je otázkou, 
do jaké míry a zda bude naplněn jejich cíl, případně zda bude muset být přistoupeno 
k dalším legislativním změnám. 
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10. Závěrečné shrnutí 
 
V úvodní kapitole stanoviska jsme se zabývali otázkou, zda je poskytování 
krátkodobých pronájmů podnikatelskou činností či nikoliv, jaký smluvní typ se na 
tuto činnost vztahuje a zda je současnou právní úpravou poskytování krátkodobých 
pronájmů v bytech umožněno či nikoliv. 
 
Z našeho pohledu je nutné rozlišovat dvě situace. 
 
První situace nastává, pokud vlastník bytu (popř. nájemce, záleží na konkrétním 
modelu) svůj byt pronajímá pouze příležitostně, jeho cílem není primárně generovat 
zisk, ale efektivně využít svůj majetek, který sám nepotřebuje (tzv. sdílená 
ekonomika). V tomto případě se nejedná o podnikatelskou činnost a nejde tedy ani 
o poskytování ubytovacích služeb. Tato situace zpravidla není problematická ani 
z pohledu negativních dopadů na ostatní obyvatele domu, ani z pohledu řádného 
výběru daní a poplatků, ani z pohledu dopadů na poskytovatele ubytovacích služeb 
ve standardních ubytovacích zařízeních. 
 
V našem stanovisku jsme se detailněji zabývali druhou situací, která nastane 
v případě, že vlastník bytu krátkodobě pronajímá byt soustavně a za účelem zisku. 
V tomto případě se již jedná o podnikatelskou činnost, která má charakter 
poskytování ubytovacích služeb, jelikož byt není zpravidla pronajímán za účelem 
zajištění bytových potřeb, nýbrž z rekreačních důvodů, a zpravidla jsou zároveň 
poskytovány další doprovodné služby spojené s ubytováním (úklid, výměna lůžkovin 
apod.). 
 
Právní praxe dovodila, že se na tuto situaci aplikuje režim smlouvy o ubytování. 
 
Pokud jde o stavebněprávního hledisko, tedy jestli je možné stavbu zkolaudovanou 
jako byt užívat k poskytování ubytovacích služeb, ze Stavebního zákona vyplývá, že 
lze změnit účel užívání stavby i bez souhlasu či povolení stavebního úřadu, pokud 
účinky této změny nemohou ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, 
bezpečnost nebo životní prostředí. 
 
Na otázku, zda je možné užívat stavbu zkolaudovanou jako byt i k poskytování 
ubytovacích služeb, aniž by došlo k tzv. rekolaudaci, pak definitivně odpovídá 
ustálená judikatura, která tuto právní mezeru vyplňuje, když říká, že poskytování 
ubytovacích služeb je umožněno i v bytech, pokud je i přesto byt užíván takovým 
způsobem, který ze stavebněprávních hledisek odpovídá užívání bytu. 
 
Záleží tedy na konkrétních okolnostech, ale ve většině případů budou tyto podmínky 
splněny a ubytovací služby budou poskytovány v bytech, aniž by to porušovalo 
zákon. Problémem samozřejmě je, že tato judikatura je již letitá a vznikla za jiné 
společenské situace a za účinnosti předchozího stavebního zákona, nicméně nebyla 
dosud překonána, ani změněna následnou právní úpravou. 
 
V následujících kapitolách jsme popsali povinnosti osob poskytujících krátkodobé 
pronájmy bytů, sankce, které jim hrozí za nedodržování povinností a možnosti orgánů 
státní správy a samosprávy, jak mohou dodržování povinností vymáhat a jestli tyto 
nástroje mohou přispět k účinné regulaci krátkodobých pronájmů bytů. Zároveň 
jsme popsali i právní nástroje, kterými disponují společenství vlastníků jednotek 
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a ostatní obyvatelé bytových domů a zda tyto nástroje jsou dostatečné k eliminování 
nebo potlačení negativních dopadů poskytování ubytovacích služeb v bytech. 
 
Domníváme se, že největší úskalí současné právní úpravy spočívá v níže uvedených 
oblastech. 
 
 

10.1. Rovnováha na trhu a rovné příležitosti pro všechny podnikatele 
 
Je zřejmé, že Vyhláška o technických požadavcích na stavby stanoví mírnější 
technické požadavky na stavby bytových domů než na stavby hotelů. 
 
Otázkou je, do jaké míry je možné případně zpřísnit požadavky na výstavbu bytových 
domů tak, aby jimi nebyly omezeny všechny bytové domy, ale aby takové požadavky 
byly aplikovatelné jen na byty, ve kterých bude poskytován krátkodobý pronájem. 
 
Domníváme se, že není možné zavést stejné stavebně-technické požadavky pro 
výstavbu všech objektů, ve kterých může být potenciálně poskytováno krátkodobé 
ubytování. Na druhou stranu, pokud nebudou stanoveny žádné zvláštní požadavky 
pro bytové domy, ve kterých vlastníci jednotek poskytují krátkodobé pronájmy, dojde 
tím (a dochází) nejen k vytvoření nerovnosti na trhu ubytovacích služeb, ale také 
k potenciálnímu ohrožení života a zdraví ubytovaných hostů. 
 
Zajisté stojí za zvážení, zda je možné (a případně jakým způsobem) tento nežádoucí 
stav odstranit nebo alespoň zmírnit tak, aby provozovatelé hotelů nemuseli 
vynakládat mnohonásobně vyšší výdaje při stavbě a provozu hotelů než poskytovatelé 
ubytovacích služeb v bytech. 
 
Zároveň by předmětem případné úpravy mělo být zajištění minimálních standardů, 
aby nebylo ohroženo zdraví a život ubytovaných osob. Je sice pravdou, že bytové 
domy jsou dostatečně bezpečné pro jejich dlouhodobé obyvatele, kteří okolní 
prostředí znají a ví, kde se nachází únikové cesty, hasící přístroje apod., avšak hosté, 
kteří v bytě stráví pouhých pár dní a nejsou jim tyto věci známy, potřebují vyšší míru 
ochrany. 
 
 

10.2. Dodržování povinností ze strany pronajímatelů 
 
Dalším zásadním negativním aspektem je, že dodržování povinností pronajímatelů 
není dostatečným způsobem vymáháno. 
 
Jednou z možných příčin může být zahlcenost finančních úřadů, živnostenských 
úřadů a dalších institucí, které mají nad dodržováním povinností zajišťovat dohled. 
 
Dalším důvodem (a dle našeho názoru tím hlavním důvodem) je skutečnost, že státní 
orgány a orgány místní samosprávy mnohdy nemají a ani nemohou mít povědomí 
o osobách, které krátkodobé pronájmy poskytují. Tento problém je způsobem jednak 
nepoctivostí některých pronajímatelů, ale také tím, že provozovatelé platforem až do 
dubna letošního roku nebyli povinni poskytovat úřadům informace o inzerentech. 
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Stanovením ohlašovací povinnosti pro provozovatele platforem by tento nedostatek 
mohl být vyřešen. Je otázkou, zda se postupem času ukáže tato povinnost jako 
dostatečně efektivní nebo bude potřebné zavést v tomto ohledu další právní regulaci. 
 
Ke zvážení je také zvýšení sankcí tak, aby bylo dodržování právních předpisů 
dostatečně motivující. Domníváme se však, že již nyní jsou pokuty relativně vysoké 
a pouze jejich dalším zvýšením by nebylo dosaženo zamýšleného cíle. 
 
K efektivitě výběru daní z příjmů by mohla přispět případná změna způsobu zdanění. 
Vzhledem k tomu, že platby za krátkodobé pronájmy probíhají skrze provozovatele 
platforem a ti po odečtení příslušných poplatků vyplácí odměnu za poskytnutí 
krátkodobého pronájmu jejich poskytovatelům, mohlo by zdanění probíhat přímo 
u zdroje příjmů, jako to je v případě příjmů ze závislé činnosti, kde daň za 
zaměstnance odvádí zaměstnavatel. V takovém případě by se eliminovala možnost 
daňových úniků, protože poskytovatelé krátkodobých pronájmů by neměli možnost 
příjem utajit, pokud by daň odváděl přímo provozovatel platformy. Na druhou stranu 
půjde nepochybně o kontroverzní krok, který by pro provozovatele platforem 
představoval značnou administrativní zátěž a který by bylo obtížné prosadit. 
 
 
10.3. Pravomoci obcí 
 
V této oblasti dostála právní úprava značných změn, zejména co se týče poplatku 
z ubytování a jeho výše. I z důvodové zprávy je patrné, že ke změně bylo přistoupeno 
právě z důvodu nárůstu počtu krátkodobých pronájmů. 
 
Nicméně vybírání poplatků obce samo o sobě není pro obce řešením problému. Kromě 
příjmů do obecního rozpočtu mají obce zájem na tom, aby obyvatelé mohli na jejich 
území poklidně a kvalitně žít, aby podnikatelé měli rovné podmínky a aby 
nedocházelo k narušování občanského soužití a dalším nepříznivým situacím pro 
kvalitu života. 
 
Současná právní úprava neumožňuje obcím stanovit nad rámec zákona žádné 
povinnosti pro provozovatele krátkodobých pronájmů. Na jednu stranu je to 
pochopitelné, protože povinnosti lze ukládat pouze na základě zákona a v jeho 
mezích, což má zabránit přílišné regulaci ze strany obcí, která by mohla vytvořit 
nerovnost mezi obyvateli jednotlivých obcí. Na druhou stranu by mělo být možné 
právní regulací vystihnout jedinečnost každé obce a jejího charakteru a nastavit 
právní úpravu tak, aby byla odpovídající právě dané obci. Zákonné zmocnění pro tuto 
problematiku však v současnosti chybí. 
 
Ke zvážení je tedy přijetí právní regulace, která by obcím umožňovala např. zavést 
pro pronajímatele určitou formu licence na základě, které by bylo možné byty 
krátkodobě pronajímat, přičemž počet licencí by byl omezen pro každou městskou 
část, resp. pro vymezenou oblast tak, aby byl dostatek volných bytů pro běžné 
obyvatele a aby byly zmírněny další negativní dopady spojené s krátkodobými 
pronájmy. 
 
Zavedení právní úpravy, která by umožňovala krátkodobé pronájmy pouze po získání 
licence, je v souladu s právem Evropské unie, což potvrdil Soudní dvůr EU 
v rozsudku ze dne 22. 9. 2020, sp. zn. C-727/18; C-724/18, ve kterém uvedl, že: 
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„Směrnice nebrání vnitrostátní úpravě zavést režim, který podmiňuje výkon některých 
činností spočívajících v úplatném pronájmu zařízených prostor určených k bydlení 
předchozím povolením a který místním orgánům svěřuje pravomoc upřesnit podmínky 
pro udělení povolení stanovených tímto režimem. Je však nutné zohlednit cíle udržet 
sociální rozmanitost a nezhoršovat bytovou nouzi. Tomu může odpovídat povinnost 
kompenzace ve formě přidružené a souběžné přeměny prostor určených k jinému účelu 
na bytové prostory, pokud daná povinnost může být splněna za průhledných 
a přístupných podmínek.“ 
 
Dle našeho názoru je tedy prostor pro vznik právní úpravy, která by shora uvedené 
reflektovala. 
 
 

10.4. Práva společenství vlastníků jednotek 
 
Současná právní úprava dává SVJ jen omezené možnosti, jak regulovat nebo 
zmírňovat negativní dopady (např. zákaz závadných činností ve společných 
prostorách domu prostřednictvím domovního řádu, rozpočítání poplatků na údržbu 
a opravy společných prostor). 
 
Z právní úpravy přímo nevyplývá jednoznačný závěr o tom, zda je SVJ oprávněno 
prostřednictvím stanov omezit možnost vlastníka užívat byt ke krátkodobým 
pronájmům (resp. k poskytování ubytovacích služeb). 
 
Je tedy ke zvážení, zda by nebylo vhodné přímo prostřednictvím právní úpravy 
v Občanském zákoníku umožnit SVJ, aby možnost využít byt k činnostem, které 
potenciálně mohou ztěžovat užívání bytových jednotek ostatních vlastníků 
a poškozovat společné části domu ve stanovách podmínilo souhlasem shromáždění 
SVJ. 
 
Tímto omezením by tak sice mohlo v některých případech dojít k znemožnění 
krátkodobých pronájmů, otázkou ovšem zůstává, zda by se nejednalo o nepřiměřené 
omezování vlastnického práva pronajímatelů.  Navíc tato možnost nebude využitelná 
v domech, kde bude více poskytovatelů ubytovacích služeb než běžných vlastníků 
bytů.  
 
Další možností by bylo stanovit povinnost pronajímatelů oznámit SVJ každou osobu, 
které byt, byť i na jediný den, pronajme. Tím by SVJ alespoň získalo přehled 
o osobách, které se v bytových domech pohybují, a v případě problémů by bylo snazší 
identifikovat problémové osoby, nicméně veškeré problémy spojené s krátkodobými 
pronájmy to samozřejmě nevyřeší.  
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11. Závěr a doporučení 
 
Současná právní úprava ve spojení s judikaturou až na některé výjimky 
umožňuje krátkodobé pronajímání bytů za účelem poskytování ubytovacích 
služeb. 
 
Aktuální právní úprava neobsahuje právní nástroje, které by umožňovaly 
efektivní regulaci poskytování krátkodobých pronájmů bytů. 
 
Domníváme se proto, že by měla být přijata právní úprava, která by tuto 
problematiku komplexně řešila tak, aby bylo postaveno najisto, zda je možné 
poskytovat ubytovací služby v bytech či nikoliv. 
 
Právní úprava by dále měla stanovit jasné mantinely pro všechny 
zainteresované subjekty, tzn., že by měla: 
 
a) stanovit jasné povinnosti a technické požadavky pro poskytovatele 

ubytovacích služeb v bytech a jiných stavbách pro bydlení a rodinnou 
rekreaci (aby bylo vyváženo jejich zvýhodnění oproti poskytovatelům 
ubytovacích služeb ve standardních ubytovacích zařízeních a zároveň byla 
zajištěna ochrana života a zdraví ubytovaných osob), 

b) umožnit obcím regulovat poskytování ubytovacích služeb v nejvíce 
zasažených oblastech (zvýšením poplatků, omezením počtu zařízení apod.) 
a 

c) umožnit společenstvím vlastníků jednotek a vlastníkům ostatních bytů 
efektivním způsobem chránit svoje právo na pokojné užívání bytů 
a společných částí domu. 

 
Pokud bude zákonodárce zamýšlet poskytování ubytovacích služeb v bytech zcela 
znemožnit, bude nutné se dostatečně vypořádat se střetem práv a zájmů všech 
zainteresovaných subjektů tak, aby tato úprava nebyla v rozporu s Ústavou České 
republiky a Listinou základních práv a svobod. 
 
V prvé řadě jsou to práva vlastníků bytů, kteří své byty využívají ke krátkodobým 
pronájmům, a jejichž vlastnické právo a právo svobodně podnikat bude tímto 
zákazem dotčeno. Oproti tomu bude stát vlastnické právo ostatních vlastníků bytů, 
které je omezováno, zájem poskytovatelů ubytovacích služeb ve standardních 
ubytovacích zařízeních na rovné podmínky na trhu, zájem obce na zajištění kvalitního 
života pro její občany a ochranu veřejného pořádku a také veřejný zájem na efektivní 
správě daní a poplatků. 
 
Pokud bude zákonodárce mít v úmyslu tento jev pouze regulovat, aby zmírnil 
nerovnost podnikatelského prostředí a vyvážil negativní dopady, bude zřejmě kromě 
přijetí zvláštního zákona nutné novelizovat celou řadu právních předpisů (např. 
Občanský zákoník, Živnostenský zákon, Stavební zákon apod.). 
 
Zároveň je však třeba dodat, že samotné přijetí nové právní úpravy nemusí stačit 
k dosažení sledovaných cílů. Celý systém je třeba nastavit tak, aby případné nově 
přijaté povinnosti bylo možné vymáhat a byly skutečně příslušnými orgány vymáhány 
(zajištění dostatečné personální vybavenosti a jednotné metodiky pro postup 
správních orgánů). 
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O O O 

 
Doufáme, že Vám naše stanovisko pomohlo k objasnění některých otázek týkajících 
se problematiky poskytování krátkodobých pronájmů. Pokud i přesto zůstane cokoliv 
nejasného nebo se objeví další sporné body, jsme připraveni s Vámi dále konzultovat. 
 
Toto stanovisko nemůže být použito žádnou třetí stranou nebo ve prospěch či 
neprospěch třetí strany bez našeho písemného souhlasu, a to ani v případě 
jakéhokoliv řízení podle občanského, správního nebo trestního práva. 
 
 
S úctou 
  
Advokátní kancelář Mgr. Ľudovít Pavela 
 


