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1. ÚVOD	DO	PROBLEMATIKY	
1.1. Úvod	

	 Fenomén	posledních	 let,	poskytování	krátkodobých	nájmů	 prostřednictvím	 internetové	
platformy,	 již	dávno	přerostl	 svou	původní	myšlenku	pouhého	 sdílení	dočasně	nevyužitých	
prostor	 domu	 nebo	 bytu	 v	 podobě	 jednorázového	 přivýdělku.	 Trend	 postavený	 na	 ideje	
sdílené	 ekonomiky	 se	 přeměnil	 v	 lukrativní	 byznys	 spojený	 s	 investicemi	 do	 těchto	
nemovitostí.	

Vzhledem	k	absenci	zvláštní	regulace	v	této	oblasti	s	sebou	tento	fenomén	nese	nejednu	
negativní	 externalitu.	 Za	 tu	 hlavní	 můžeme	 považovat	 omezenou	 možnost	 veřejnoprávní	
kontroly	 nad	 těmito	 podnikateli	 provozujícími	 svou	 činnost	 prostřednictvím	 internetových	
platforem	na	rozdíl	od	podnikatelů	působících	v	„klasické“	ekonomice.	

	

1.2. Současná	právní	úprava	
	 O	 výše	 zmíněném	 svědčí	 v	 prvé	 řadě	 v	 tomto	 ohledu	 neaktuální	 ustanovení	 zákona	 č.	
455/1991	Sb.,	o	 živnostenském	podnikání,	 ve	 znění	pozdějších	předpisů,	ve	kterém	dosud	
není	 vedena	 obdobná	 činnost	 jako	 podnikání	 na	 rozdíl	 od	 pronájmu	 nemovitostí,	 bytů	 a	
nemovitých	prostor.	

	 Dále	je	namístě	zmínit	ustanovení	§	126	zákona	č.	183/2006	Sb.,	o	územním	plánování	a	
stavebním	řádu	(stavební	zákon),	ve	znění	pozdějších	předpisů,	ze	kterého	vychází	podmínky	
změn	účelu	užívání	stavby	a	obecně	by	mohl	dopadat	na	výše	zmíněnou	situaci,	v	rámci	které	
dochází	k	poskytování	ubytovacích	služeb	v	městských	bytech	či	obecně	ve	stavbách,	které	k	
tomuto	nejsou	určeny.	Toto	poměrně	striktní	ustanovení	je	však	konkretizováno	judikaturou,	
která	 tedy	dopadá	na	potenciální	nutnost	 tzv.	 rekolaudace	 (změna	v	účelu	užívání	 stavby).	
K	rekolaudaci	se	v	této	situaci	Nejvyšší	správní	soud	staví	negativně,	a	naopak	zmíněný	způsob	
podnikání	v	podstatě	připouští1.	K	tomu	je	třeba	dodat,	že	v	případě	bytů	v	osobním	vlastnictví	
by	případná	rekolaudace	znamenala	také	nutnost	změny	prohlášení	vlastníka	v	daném	domě,	
což	pak	podléhá	souhlasu	dotyčného	společenství	vlastníků	dle	příslušných	ustanovení	zákona	
č.	 89/2012	Sb.,	občanského	 zákoníku.	Vzhledem	k	 těmto	následkům	se	 změna	 stavebního	
zákona	v	tomto	ohledu	nejeví	jako	vhodná.		

Z	 výše	 zmíněného	 tedy	 vyplývá,	 že	 současná	 právní	 úprava	 naneštěstí	 není	 na	 tento	 nový	
fenomén	připravena	a	neposkytuje	dostatečné	nástroje	k	regulaci	této	dynamicky	se	rozvíjející	
oblasti	podnikání.	

																																																													
1	pokud	způsob	užívání	bytu	nevybočí	z	mezí	daných	stavebněprávními	hledisky,	a	to	s	tím,	že	délka	pronájmu,	
či	případné	další	doprovodné	služby	zde	nehrají	roli	(viz	rozsudek	NSS	z	dne	26.	6.	2008	ve	věci	2	As	39/2009)	



3	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

2. NOVÝ	FENOMÉN	A	JEHO	DOPADY	
2.1. Dopady	

a. Nedostupnost	bydlení	pro	rezidenty	ve	větších	městech	
	

b. Navyšování	cen	na	trhu	s	nemovitostmi	v	určitých	lokalitách	
	

c. Smývání	hranice	mezi	prostorem	rezidenčním	a	turistickým	
	

d. Zátěž	dostupné	infrastruktury	a	celkové	ekologické	stability	
daného	prostředí	

	

e. Hlukové	znečištění	a	další	emise,	narušování	soukromí	a	
sousedských	vztahů	

	

f. Zvyšování	zátěže	s	místním	odpadem	
		

g. Vystěhování	stálých	obyvatel	z	centra	měst	a	vysoká	sezónní	
fluktuace	osob		

	

h. Šedá	zóna	sdílené	ekonomiky	a	její	dopady	na	obecní	a	státní	
pokladnu	

	

K	dopadům	tohoto	fenoménu	se	ostatně	nechávají	slyšet	přímo	lidé	jimi	postižení:		

„Mám	kancelář	v	centru	Prahy,	vedle	bylo	několik	bytů,	dříve	tam	bydleli	starší	lidé,	rodiny	a	
byl	tam	běžný	provoz,	nic	špatného.	Od	té	doby	co	byty	přešly	na	airbnb	jsou	tam	noční	večírky	
(trvají	i	několik	dní),	poházené	lahve	od	alkoholu	u	vchodu,	hlasitá	hudba	hraje	ještě	v	ranních	
hodinách,	kdy	se	začíná	pracovat,	několikrát	jsme	řešili	vyražené	dveře	od	kanceláře	(společné	
chodby	 s	boty,	 vstupní	dveře	 jsou	na	 čip),	 všude	poměrně	hodně	bordelu,	 do	 vchodu	 chodí	
spousty	cizích	lidí,	daleko	více	než	může	odpovídat	počtu	ubytovaných,	policie	se	volá	skoro	
každý	měsíc,“	uvedl	uživatel	Tomáš2		v	diskuzi	pod	článkem	na	serveru	lupa.cz	pojednávajícím	
o	krátkodobém	nájmu	v	Praze.	
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„Airbnb	je	peklo,	fakt	si	dovolím	tvrdit,	že	je	to	momentálně	rakovina	města,	co	Prahu	postupně	
ničí	 čím	 dál	 víc,“	 odpověděla	 politikovi	 ve	 facebookové	 skupině	 Petřín	 pro	 život	 jedna	 z	
diskutujících.	

2.2. Situace	v	Praze	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

	 	

Takto	pro	představu	vypadala	situace	poskytování	krátkodobého	nájmu	v	hlavním	městě	
Praze	v	září	roku	2018.	

	 	

zdroj:	http://insideairbnb.com/prague/	1	



5	
	

3. PLÁNOVANÁ	PRÁVNÍ	ÚPRAVA	
3.1. Magistrát	HMP2	
K	možné	regulaci	této	oblasti	se	kloní	mimo	jiné	Rada	hlavního	města	Prahy,	která	pověřila	

radní	 JUDr.	 Hanu	 Kordovou	 Marvanovou	 předložení	 Zastupitelstvu	 hl.	 m.	 Prahy	 jako	
zákonodárnou	iniciativu	novelu	živnostenského	zákona.	Tato	novela	by	obcím	umožnila	za	
účelem	 regulace	 krátkodobých	 ubytovacích	 služeb	 v	 bytových	 domech,	 rodinných	 domech	
nebo	ve	stavbách	pro	rodinnou	rekreaci	vydat	nařízení,	které	upraví	období,	po	které	bude	v	
těchto	 prostorách	 poskytování	 ubytovacích	 služeb	 zakázáno	 včetně	 podmínek,	 za	 kterých	
bude	 možné	 tyto	 služby	 poskytovat.	 Tento	 krok	 především	 bezprostředně	 reaguje	 na	
současnou	 situaci,	 kdy	 důsledkem	 epidemie	 koronaviru	 došlo	 k	 zásadnímu	 omezení	
krátkodobých	ubytovacích	služeb	realizovaných	prostřednictvím	platforem	typu	Airbnb,	načež	
míní	bezprostředně	reagovat,	aby	nedošlo	k	návratu	věcí	do	předešlých	kolejí.	

Tento	návrh	se	do	značné	míry	se	inspiruje	v	časových	regulacích	poskytování	těchto	služeb	
v	zahraničních	městech	jako	jsou	např.	Amsterdam	(30	dní/rok)	nebo	Berlín	(182dní/rok).3	

3.2. Senát	PČR	
Na	 Senátní	 úrovni	 představil	 legislativní	 návrh	 MUDr.	 Bc.	 Marek	 Hilšer,	 Ph.D.	 z	 Klubu	

Starostové	 a	 nezávislí.	 Tento	 návrh	 má	 podobný	 cíl	 jako	 výše	 zmíněná	 plánovaná	 novela	
živnostenského	 zákona	 z	 pera	 pražského	 magistrátu.	 Cílem	 je	 zde	 však	 představení	
komplexního	 zákona	 věnujícího	 se	 plně	 dané	 problematice,	 nikoliv	 představení	 jen	 kusých	
novel	stávající	úpravy.	K	tomuto	návrhu	více	viz	bod	4.	tohoto	dokumentu.		

	

	
	

	
	 	

																																																													
2	MHMP.	Praha	chce	prosadit	novelu	živnostenského	zákona,	která	dá	obcím	větší	pravomoci	k	regulaci	
krátkodobého	ubytování.	In:	Praha.eu		[online].	2020	[cit.	16.12.2020].	Dostupné	z:	
hhttps://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_chce_prosadit_novel
u.html	
3	tamtéž	
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4. CÍLE	SENÁTNÍHO	NÁVRHU	ZÁKONA4	
4.1. Hlavní	principy	
S	 ohledem	 na	 skutečnost,	 že	 negativní	 dopady	 zmíněného	 podnikání	 se	 projevují	

především	na	lokální	úrovni,	usiluje	tento	zákon	především	o	posílení	pravomocí	obcí	a	jimi	
určených	orgánů,	kterým	přináší	kromě	stávajících	nástrojů	regulace	a	kontroly	další	nástroje	
k	efektivnímu	postihnutí	dané	problematiky.		

4.2. Jednotlivé	cíle	

a. Ochrana	bytového	fondu	v	obcích,	jež	byly	zasaženy	
fenoménem	krátkodobého	ubytování	

	

b. Opětovné	umožnění	efektivního	územního	plánování	pro	území	
zasažené	neregulovanou	sdílenou	ekonomikou	a	s	tím	
související	nastavení	udržitelného	rozvoje	v	dané	lokalitě	

	

c. Zvýšení	kvality	života	v	dotčených	rezidenčních	oblastech	
	

d. Zastavení	vysídlování	místních	rezidentů	ve	větších	obcích	a	
zlepšení	stavu	občanské	vybavenosti	

	

e. Stanovení	nástrojů	k	vymáhání	povinností	a	kontrolních	
mechanismů	k	uplatnění	těchto	cílů	

	

Cílů	tohoto	zákona	má	být	dosaženo	především	prostřednictvím	obecně	závazné	vyhlášky	
obce,	ve	které	si	sama	obec	stanoví	konkrétní	podmínky	v	souladu	s	aktuální	situací	na	jejím	
území.	 Rozhodne-li	 se	 obec	 pro	 regulaci	 krátkodobých	 nájmů	 touto	 cestou,	 budou	
poskytovatelé	 těchto	 nájmu	 (tzv.	 hostitelé)	 muset	 zažádat	 o	 udělení	 tzv.	 rezidenčního	
oprávnění.		

Tito	 hostitelé,	 kterým	 bylo	 uděleno	 rezidenční	 oprávnění,	 se	 evidují	 prostřednictvím	
uděleného	 registračního	 čísla	 a	 zapisují	 se	do	evidence	 vedené	ministerstvem	vnitra.	Dále	

																																																													
4	Zákon	o	ochraně	bytů	a	o	pravomocích	obcí	ohledně	poskytování	krátkodobého	nájmu	obytných	prostor,	ve	
znění	pozdějších	předpisů,	a	o	změně	dalších	souvisejících	zákonů.	
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zákon	 zavádí	 evidenční	 povinnost	 uloženou	 online	 platformám,	 které	 tyto	 nájmy	
zprostředkovávají.	Zmíněná	povinnost	má	za	cíl	poskytnout	územně	samosprávným	celkům	
kvalitnější	informace	o	poskytovaných	krátkodobých	nájmech	a	celkové	zlepšení	průhlednosti	
dané	oblasti	podnikání.		Na	výzvu	obce	je	pak	online	platforma	povinna	poskytnout	zákonem	
stanovené	informace	o	jí	poskytovaných	službách	(např.	registrační	čísla	hostitelů).	

V	neposlední	řadě	zde	najdeme	ustanovení	upravující	novou	skupinu	přestupků,	kterých	
se	může	fyzická	či	právnická	osoba	v	souvislosti	s	poskytováním	krátkodobých	nájmů	dopustit	
a	s	nimi	související	sankce	v	podobě	pokuty.		

	

5. SROVNÁNÍ	SE	ZAHRANIČNÍ	ÚPRAVOU	
5.1. Francie	
V	 současnosti	 nejaktuálnějším	 rozhodnutím	 týkajícím	 se	 této	 problematiky	 je	 rozsudek	

Soudního	dvora	Evropské	unie	z	22.	září	2020	ve	spojené	věci	C-724/18	a	C-727/185.	V	této	
věci	 SDEU	 posuzoval	 případ	 dvou	 francouzských	 podnikatelů,	 kteří	 podnikali	 zmíněným	
způsobem	prostřednictvím	platformy	Airbnb,	neměli	 k	 tomu	však	 svolení	 pařížské	 radnice,	
která	jim	za	to	následně	udělila	pokutu.	V	řízení	o	předběžné	otázce	podané	Soudnímu	dvoru	
francouzskou	Státní	radou	Soudní	dvůr	uvádí,	že	ustanovení	čl.	10	odst.	2	směrnice	Evropského	
parlamentu	a	Rady	2006/123/ES	ze	dne	12.	prosince	2006	o	službách	na	vnitřním	trhu:		

„musí	být	vykládán	v	tom	smyslu,	že	nebrání	vnitrostátní	právní	úpravě	zavádějící	režim,	který	podmiňuje	
výkon	některých	činností	spočívajících	v	úplatném	pronájmu	zařízených	prostor	určených	k	bydlení	předchozím	
povolením,	která	je	založena	na	kritériích	spočívajících	v	tom,	že	k	pronájmu	dotyčného	bytového	prostoru	dochází	
„opakovaně	a	krátkodobě	příležitostným	zákazníkům,	kteří	zde	nemají	trvalý	pobyt“,	a	která	místním	orgánům	
svěřuje	 pravomoc,	 aby	 v	 rámci	 vymezeném	 touto	 právní	 úpravou	 upřesnily	 podmínky	 pro	 udělení	 povolení	
stanovených	tímto	režimem,	s	ohledem	na	cíl	udržet	sociální	rozmanitost,	…,	pokud	jsou	tyto	podmínky	pro	udělení	
povolení	 v	 souladu	 s	 požadavky	 stanovenými	 tímto	 ustanovením	 a	 tato	 povinnost	 může	 být	 splněna	 za	
průhledných	a	přístupných	podmínek.“	

Tedy	 jinými	 slovy,	 že	 toto	 ustanovení	 čl.	 10	 tak	 nevylučuje	 zavedení	 tzv.	povolovacího	
režimu	vnitrostátní	úpravou	za	splnění	daných	podmínek.	Tento	režim	byl	v	případě	Francie	
zaveden	tzv.	Code	de	la	construction	et	de	l’habitation6	(zákoníkem	o	výstavbě	a	bydlení,	dále	
jen	„CCH“).		

CCH	 rozlišuje	 tzv.	hlavní	 rezidence,	 tedy	 ty,	 ve	 kterých	 vlastník	 (či	 jiná	 CCH	oprávněné	
osoba)	pobývá	alespoň	po	8	měsíců	v	kalendářním	roce,	od	rezidencí	sekundárních.	Hlavním	
rozdílem	 je,	 že	na	hlavní	 rezidence	se	nevztahuje	 již	 zmíněný	povolovací	 režim.	Omezen	 je	
																																																													
5	Rozhodnutí	ze	dne	22.9.2020.	In:	Curia.europa.eu	[online].	2020.	Dostupné	z:	
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B57C0C6FE862C4A50B5D8D6C4A6C
4E18?text=&docid=231406&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1906
4797.	
6	Code	de	la	construction	et	de	l'habitation.	In:	Légifrance	[online].	2020.	Dostupné	z:	Code	de	la	construction	et	
de	l'habitation	-	Légifrance	(legifrance.gouv.fr).	
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pouze	počet	dní	možného	pronájmu	v	roce,	a	to	na	120	dní,	zatímco	u	sekundárních	rezidencí	
ve	větších	městech	je	pronájem	podmíněn	souhlasem	obce.			

5.1.1. Paříž	
Co	se	týče	situace	v	Paříži,	pronajímateli	hlavní	rezidence	stačí	být	registrován	v	systému	

Mon	 Paris	 a	 učinit	 jejím	 prostřednictvím	 prohlášení	 o	 poskytování	 pronájmu.	 V	 opačném	
případě	mu	hrozí	 pokuta.	 Po	 této	 registraci	 bude	 pronajímateli	 přiděleno	 registrační	 číslo,	
které	musí	být	uváděno	v	rámci	každé	inzerce	ubytování,	a	to	opět	pod	hrozbou	sankce.		

V	 případě	 sekundárních	 rezidencí	 je	 třeba	 povolení	 starosty	 Paříže	 ke	 změně	 užívání	
prostor	 určených	 k	 bydlení.	 Pro	 povolení	 této	 změny	 je	 třeba	 tzv.	 kompenzace	 (přeměna	
nebytových	prostor	na	bytové).	Prostory	určené	ke	kompenzaci	musí	splňovat	kumulativně	
následující	podmínky:	

i)	musí	se	jednat	o	prostory,	které	nejsou	určené	k	bydlení,	
ii)	v	okamžiku	podání	žádosti	nesmí	sloužit	k	bydlení,	
iii)	musí	odpovídat	parametrům	ubytovacích	jednotek	a		
iv)	musí	 být	 dodržena	 kritéria	 rozměrů	 a	 umístění,	 která	 se	 liší	 podle	místa	 a	 činnosti	
vykonávané	v	daném	prostoru.		

Po	získání	povolení	se	postupuje	obdobně	jako	v	případě	rezidence	hlavní.	Pronajímatel	
učiní	 prohlášení	o	poskytování	pronájmu	v	 rámci	 systému	Mon	Paris	 a	dostane	 registrační	
číslo,	 které	musí	 figurovat	 ve	 všech	 inzercích	ubytování.	Následně	 je	pronajímatel	 povinen	
hradit	ubytovací	poplatky.	Sankce	za	porušení	povinností	pronajímatele	platí	také	obdobně.	

	

5.2. Německo	
Německo	 pro	 tuto	 oblast	 zvolilo	 cestu	 poměrně	 přísné	 regulace	 krátkodobého	

nájemného,	 a	 to	 především	 přijetím	 zákona	 s	 názvem	 „Zweckentfremdungsverbot7“,	 jež	
umožňuje	obcím	a	větším	městským	částem	přijmout	odpovídající	opatření	(v	podobě	nařízení	
podobných	 našim	 obecně	 závazným	 vyhláškám	 obcí,	 jak	 to	 ostatně	 zamýšlí	 také	 zmíněný	
senátní	návrh)	tehdy,	pokud	hrozící	nedostatek	bydlení	nelze	v	dohledné	budoucnosti	odvrátit	
jinými	opatřeními.	

5.2.1. Berlín	
V	 Berlíně	 se	 po	 několika	 peripetiích	 zahrnujících	 přijetí	 nařízení	 dočasně	 zakazující	

krátkodobý	 pronájem	 jako	 takový	 se	 následnou	 novelou	 tohoto	 nařízení	 v	 Berlíně	 situace	
ustálila	 na	 režimu	 možného	 poskytování	 těchto	 služeb	 za	 předpokladu,	 že	 pronajímatel	
vlastnící	 2	 a	 více	 bytů	 (vedlejší	 rezidence),	 pronajímá	 je	 maximálně	 po	 dobu	 90	 dní	
v	kalendářním	roce	a	je	povinen	si	opatřit	souhlas	všech	svých	sousedů	v	daném	domě.	Toto	

																																																													
7	V	překladu	se	jedná	o	zákon	o	zákazu	zneužití	bydlení	ze	dne	29.	listopadu	2013.	Dostupný	z:	
http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=WoZwEntfrG+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true&aiz=t
rue	
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rozvolnění	ovšem	doprovází	současné	zvýšení	pokut	za	porušení	stanovených	pravidel.	Dále	
je	také	možné	službu	poskytovat	tehdy,	pokud	pronajímatel	pronajímá	méně	než	polovinu	
svého	 bytu,	 přičemž	 v	 něm	 současně	 sám	 bydlí	 (hlavní	 rezidence).	 Počet	 dní	 možného	
pronajímání	 hlavní	 rezidence	 není	 zákonem	nijak	 specifikován.	 Pronajímatel	musí	 být	 také	
náležitě	 registrován	 u	místně	 příslušného	 „registračního“	 úřadu.	 Toto	 registrační	 číslo	 pak	
musí	 být	 zveřejněno	u	 inzerátu	při	 inzerci	 na	 stránkách	Airbnb,	 jinak	předmětnou	nabídku	
společnost	 Airbnb	 nesmí	 inzerovat	 pod	 hrozbou	 srovnatelně	 vysokých	 pokut	 uvedených	 v	
předchozím	odstavci.	

Nutno	dodat,	že	 i	přes	hrozící	pokutu	za	porušení	 této	poměrně	přísné	úpravy,	k	 jejímu	
obcházení	nebo	porušování	dochází	stále	častěji.	Této	potenciální	pokutě	však	předcházejí	dvě	
upozornění,	a	tak	není	výjimkou,	že	ve	výsledku	samotná	pokuta	ani	není	udělena,	což	svědčí	
o	jisté	neefektivitě	tohoto	systému.	

	

5.3. Španělsko	
5.3.1. Barcelona	

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

5.3.1.1. Podmínky	pro	získání	licence	
Pro	 získání	 licence	 musí	 pronajímatel	 uvést	 nejprve	 přesnou	 specifikaci	 nemovitosti	 a	

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

5.3.1.2. Daň	
Tato	opatření	jsou	dále	kombinována	se	zavedením	nové	tzv.	turistické	daně,	která	pro	

tyto	účely	v	podstatě	navyšuje	stávající	sazbu	daně	z	nemovitosti.	Výše	zmíněné	se	ukázalo	
jako	poměrně	účinný	nástroj	regulace	krátkodobého	nájmu	se	všemi	jeho	negativními	aspekty	
a	Barcelona	tak	jde	hrdým	příkladem	jiným	evropským	městům.		

Barcelona	také	prosadila	zákon,	ve	kterém	zmocnila	subjekt	obdobný	našemu	společenství	
vlastníků,	 aby	 si	 v	 interních	 dokumentech	 (jež	 musejí	 být	 zapsány	 ve	 veřejném	 rejstříku)	
stanovil	omezení	počtu	registračních	čísel	v	daném	domě,	k	tomuto	pak	správní	orgán	přihlíží	
při	přidělování	registračních	čísel.		
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5.4. Nizozemsko	
5.4.1. Amsterdam	–	aktuální	stav	-	2	typy	pronájmů:	

5.4.1.1. Prázdninové	pronájmy	(holiday	rentals):		
	 Pronájem	celého	bytu/domu	návštěvníkům,	když	nejsme	doma.	

5.4.1.2. Bed&breakfast:	
	 Pronájem	části	bytu	(pokoje),	kdy	jsme	i	my	doma	v	čase,	kdy	ubytováváme	hosty.	

	 Od	1.	7.	2020	je	potřeba	mít	povolení	pro	pronájem	bytu	či	hausbótu	turistům.	Za	povolení	
se	 platí	 při	 podání	 žádosti	 a	 obdržíte	 jej	 během	 jedné	 hodiny.	 Není	 povoleno	 nabízet	 typ	
pronájmu	bed&breakfast	v	prázdninových	pronájmech.	

5.4.1.3. Prázdninové	pronájmy	–	podmínky:8	
- obydlí	musí	být	Vaším	trvalým	bydlištěm,	musíte	být	zaregistrováni	v	Seznamu	

trvalých	pobytů	města	Amsterdam,	stejně	tak	musejí	být	na	této	adrese	registrovány	
případné	ostatní	osoby	uvedené	ve	Vaší	žádosti	

- je	zakázáno	pronajímat	obydlí,	které	si	pronajímáte	od	bytové	společnosti	
- je	zakázáno	pronajímat	prostory	mimo	samotný	objekt	(např.	letní	domek,	stan,	člun)	
- povolení	k	pronájmu	je	dočasné	a	platí	vždy	do	1.	4.	následujícího	kalendářního	roku	

5.4.1.3.1. Zákaz	pronájmů	
	 Od	1.	7.	jsou	pronájmy	zakázány	ve	3	čtvrtích	(Burgwallen-Oude	Zijde,	Burgwallen-Nieuwe	
Zijde,	Grachtengordel-Zuid).	V	těchto	čtvrtích	se	75	%	residentů	a	místních	spolků	vyslovilo	
proti	krátkodobým	pronájmům	v	průzkumu	prováděném	městem.	Dle	města	je	to	proto,	že	
kvalita	života	místních	residentů	se	ocitla	pod	“velkým	tlakem”	v	situaci,	kdy	je	každý	15.	byt	
v	Amsterdamu	krátkodobě	pronajímán.	Dle	článku	na	Lonely	Planet9	chystá	město	Amsterdam	
další	průzkum	za	2	roky	pro	vytipování	případných	dalších	čtvrtí	s	úplným	zákazem.	

	 Poplatek	za	povolení	se	platí	ihned	metodou	iDEAL	či	platební	kartou	při	podání	žádosti,	a	
je	potvrzen	emailem.	Povolení	obdržíte	emailem	do	jedné	hodiny.	

	 Cena	povolení	je	45	EUR	(cca	1	200	Kč).	

5.4.1.3.2. Pravidla:	
- Váš	byt	či	dům	smíte	pronajímat	maximálně	30	dní	v	kalendářním	roce	
- Váš	byt	či	dům	smíte	pronajímat	maximálně	4	osobám	
- o	každém	pronájmu	musíte	informovat	samosprávu	předem	před	příjezdem	hostů	
- Vaši	hosté	nesmějí	způsobovat	žádné	obtíže	pro	sousedy	

	 Vedle	těchto	podmínek	je	nutné	za	hosty	hradit	též	turistický	poplatek	a	daň	z	příjmu.	

	 Váš	dům	musí	splňovat	protipožární	standardy.	

																																																													
8	Dostupné	z:	https://www.amsterdam.nl/en/housing/holiday-rentals/applying-permit/	
9	Dostupný	z:	https://www.lonelyplanet.com/articles/amsterdam-bans-airbnb	
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5.4.2. Bed&breakfast:10	
	 Pokud	si	přejete	provozovat	ubytování	bed&breakfast,	je	nutné	zažádat	o	povolení.	

	 Hlavní	obyvatel	–	žijete	v	příslušném	domě,	bytě	či	hausbótu	a	jde	o	Vaše	hlavní	(trvalé)	
bydlení.	To	znamená,	že	za	uplynulých	12	měsíců	jste	zde	bydleli	alespoň	6	měsíců.	U	města	
Amsterdam	jste	zaregistrován	jako	obyvatel	na	této	trvalé	adrese.	

5.4.2.1.1. Dům,	byt	či	hausbót	
	 Pro	 bed&breakfast	 smíte	 použít	 maximálně	 40	 %	 celkové	 podlahové	 plochy	 Vašeho	
bydliště.	 Pro	 kalkulaci	 se	 pokoje,	 které	 pronajímáte	 celé	 hostům,	 počítají	 za	 100	 %	 jejich	
plochy,	a	pokoje,	které	s	hosty	sdílíte,	za	50	%	jejich	plochy.	

	 Smíte	pronajmout	maximálně	61	m2	(výpočet	dle	metody	NEN	2580).	

	 Musíte	mít	ložnice	vyhrazené	pro	hosty.	

	 Smíte	pronajímat	pokoj	jen	tehdy,	je-li	součástí	Vámi	obývaného	bydliště.	To	znamená,	že	
tento	pokoj	nesmí	být	oddělenou	jednotkou	s	vlastním	vchodem,	kuchyní	a	toaletou.	

	 V	inzerci	musíte	zdůraznit,	že	pronajímáte	jen	část	bytu	(pokoj)	a	ne	celý	byt.	

	 Obydlí	nesmí	být	vlastněno	bytovou	společností.	

5.4.2.1.2. Pronájem	
	 Pronájem	pro	bed&breakfast	musíte	provádět	Vy	osobně	jako	hlavní	obyvatel.	Maximální	
počet	hostů	jsou	4	osoby.	Není	povinné	jim	poskytovat	snídani.	

	 Jedete-li	na	dovolenou,	nesmíte	po	dobu	své	nepřítomnosti	pronajímat	ani	pokoj	pro	hosty,	
ani	celý	byt.	

	 Pokud	máte	hosty,	musíte	být	také	přítomni	doma	během	noci,	kdy	u	Vás	přespávají.	

	 Jste	 povinni	 vést	 seznam	hostů.	 V	 tomto	 seznamu	musíte	 zaznamenávat:	 jméno	 hosta,	
adresu	jeho	bydliště,	termín	jeho	příjezdu	a	odjezdu,	typ	jeho	průkazu	totožnosti	(není	nutné	
vyrábět	kopii).	

	 Vedle	bed&breakfast	povolení	od	radnice	také	můžete	být	povinni	obstarat	si	povolení	od	
Vašeho	sdružení	vlastníků	a/nebo	bankovní	či	pojišťovací	společnosti.	

	

	 Dostupná	povolení	–	o	povolení	pro	bed&breakfast	můžete	žádat,	dokud	jsou	k	dispozici	
pro	Vaši	čtvrť.	Každá	čtvrť	má	svůj	maximální	daný	počet	povolení.	

5.4.2.1.3. K	povolení	se	přikládají	následující	dokumenty:	
	 Jste-li	vlastníkem	bytu:	

																																																													
10	https://www.amsterdam.nl/en/housing/new-bed-breakfast-policy/		
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- plán	bytu	dle	metody	NEN	2580	v	měřítku	1:100.	Na	plánu	musí	být	vyznačeno,	které	
pokoje	jsou	k	dispozici	hostům	a	které	užíváte	Vy	jako	hlavní	obyvatel.	Rozměry	musí	
být	uvedeny	přesně,	aby	bylo	zřejmé,	že	splňují	podmínky	pro	bed&breakfast.	

	 Jednáte-li	v	zastoupení	vlastníka	bytu,	pak	ještě	navíc:	

- podepsanou	plnou	moc	od	vlastníka	(v	holandštině)	včetně	kopie	ověření	vlastníkovy	
totožnosti	

	 Cena	povolení	je	339,50	EUR	(cca	9	000	Kč)	a	délka	jeho	platnosti	je	8	let.	

5.4.3. Haag	-	stav	(článek	z	března	2020)	
	 Město	Haag	se	rozhodlo	zakázat	Airbnb	–	majitelům	bytů,	kteří	budou	své	byty	pronajímat,	
hrozí	vysoké	pokuty.	

	 V	 současnosti	 je	 k	 pronájmu	 obydlí	 nutné	 povolení	 od	 města.	 Nicméně	 povolení	 pro	
prázdninové	pobyty	již	nebudou	nadále	vydávána.	

	 Zárodkem	pro	opatření	města	Haag	byl	případ	v	Amsterdamu,	kde	žena	obdržela	pokutu	za	
pronájem	svého	bytu	bez	povolení.	Tato	žena	nicméně	pokutu	nakonec	platit	nemusela,	neboť	
holandský	Nejvyšší	soud	rozhodl,	že	argumenty	samosprávy	nebyly	správně	formulovány.	

	 Proto	se	samospráva	města	Haag	rozhodla,	že	budou	nutná	povolení	k	pronájmům,	která	
budou	nezbytná	k	možnosti	pronájmu	přes	platformu	Airbnb.	A	tím,	že	město	tato	povolení	
nevydá,	nebude	možné	žádné	Airbnb	pronájmy	provádět.	

	

5.5. EU	
5.5.1. Akt	o	digitálních	službách	(Digital	Services	Act)11	

	 V	 půlce	 prosince	 předchozího	 kalendářního	 roku	 byl	 v	 návaznosti	 na	 Prohlášení	 22	
evropských	 měst12	 Evropskému	 parlamentu	 předložen	 Návrh	 nařízení	 Evropského	
parlamentu	 a	 Rady	 o	 jednotném	 trhu	 pro	 digitální	 služby,	 který	 má	 zajistit	 evropským	
městům	 zejména	 přístup	 k	 potřebným	 údajům	 za	 účelem	 prosazování	 místních	 předpisů,	
zajistit	 spolupráci	 při	 ochraně	 veřejného	 zájmu	 v	 jednotlivých	 zemích,	 vyřešit	 nejasnosti	
ohledně	online	platforem,	odstranit	nelegální	zboží	a	služby	a	v	neposlední	řadě	zřídit	jednotný	
evropský	 regulační	 orgán,	 jehož	 úkolem	 bude	 zabezpečit	 soulad	 s	 Aktem	 o	 digitálních	
službách.	 Obecně	 zde	 můžeme	 spatřovat	 především	 snahu	 o	 nalezení	 rovnováhy	 mezi	
(přísnějším)	 dohledem	 a	 pobídkami	 pro	 inovace.	 Co	 se	 týče	 České	 republiky,	 Výbor	 pro	

																																																													
11	Proposal	for	a	Regulation	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	on	a	Single	Market	For	Digital	
Services	(Digital	Services	Act)	and	amending	Directive	2000/31/EC.	Dostupný	z:	EUR-Lex	-	52020PC0825	-	CS	-	
EUR-Lex	(europa.eu)	
12	Europeam	cities	call	for	action	on	short-term	holiday	rentals.	Dostupné	z:	https://eurocities.eu/wp-
content/uploads/2020/08/EUROPEAN_CITIES_ALLIANCE_ON_SHORT_TERM_RENTALS_final.pdf		
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evropské	záležitosti	Poslanecké	sněmovny	PČR	se	dne	6.	ledna	2021	na	62.	schůzi	usnesl	na	
projednání	zmíněného	návrhu.		

5.6. Závěrem	
Regulační	opatření	přijatá	v	evropských	městech	jsou	si	v	mnohém	podobná.	Nejčastějšími	

znaky,	 které	 zde	 můžeme	 pozorovat,	 jsou	 především	 zavedení	 povinné	 registrace	
poskytovatelů	 krátkodobých	 nájmů,	 omezení	 počtu	 dní	možného	 pronájmu	 v	 kalendářním	
roce	či	zavedení	nových	daní.	Sdíleným	cílem	je	zde	především	lepší	informovanost	veřejných	
orgánů	o	 tomto	 způsobu	podnikání,	 o	osobách	 jej	provozujících	a	o	 zprostředkovatelských	
platformách,	dále	zvýšení	kvality	života	rezidentů	v	lokalitách	dotčených	cestovním	ruchem,	
ochrana	bytového	fondu	v	těchto	lokalitách	a	v	neposlední	řadě	stanovení	nástrojů	k	vymáhání	
povinností	a	kontrolních	mechanismů.	

Nabízí	 se	zde	zejména	otázka	vhodné	míry	 regulace	 ve	vztahu	k	potenciální	 funkčnosti	
systému.	V	případě	příliš	mírných	opatření	patrně	k	plnému	dosažení	cílů	nedojde,	naopak	
v	 případě	 volby	 opatření	 příliš	 přísných	 dojde	 velmi	 pravděpodobně	 k	 obcházení	 těchto	
opatření	i	přes	hrozbu	sankcemi,	jak	můžeme	vidět	například	v	případě	Německa.	Přirozeně	
není	možné	zavést	jeden	univerzální	systém	pro	všechny	evropské	metropole	už	jen	s	ohledem	
na	odlišné	kulturní,	ekonomické	nebo	historické	podmínky.	Nicméně	alespoň	společný	základ	
ze	strany	Evropské	unie	by	mohl	usnadnit	mnohé.	

	

	

	

	

	

	

	

	


