
 

1/13 

UPLATNĚNÍ SOUČASNÝCH ZÁKONŮ 
v problematice krátkodobého ubytování 

Právní řád tvoří celek provázaných předpisů a není možné tolerovat, že pro 

realizaci legálního hotelu musí podnikatel splnit množství povinností, zatímco 

nelegální hotel v bytovém domě lze považovat za nahodilý shluk provozoven 

umístěných v bytech. 
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Úvod do problematiky 
Následující text vychází z jednoduchého předpokladu, a sice, že v právním státě nejsou zákony 

vydávány nahodile, ale, že právní řád je tvořen předpisy, které se navzájem respektují, doplňují a ve 

své logice na sebe navazují. Předpokladem existence právního státu je skutečnost, že jednotlivé 

součásti právního řádu jsou vymahatelné, nejsou ve vzájemném rozporu, jsou pochopitelné a 

uchopitelné a platí jako celek. Pro funkčnost právního státu je pak podstatné, že o funkčnost systému 

a vymáhání zákonů se stará stát a jím zřízené/řízené instituce, nikoli nutně sami občané. 

V řešené problematice primárně vycházíme z následujících závazných předpisů: 

[1] Stavební zákon (Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb.) 

[2] Živnostenský zákon (Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb.) 

[3] Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.) 

[4] Zákon o pobytu cizinců na území České republiky (č. 326/1999 Sb.) 

[5] Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území (č. 501/2006 Sb.) 

[6] Pražské stavební předpisy (Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy) 

[7] Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) 

[8] Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) 

[9] Obsahové náplně živností (Nařízení vlády 278/2008 Sb.) 

[10] Územní plán hl. m. Prahy, Výkres č. 36 – „Bydlení v centrální části města“ 

[11] Zákon o dani z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb.) 

[12] Zákon o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) 

Popis problému 
Centrální městské části a Praha 1 obzvláště, se v posledních letech potýkají s postupným úbytkem 

evidovaných osob a zejména pak bydlícího obyvatelstva. Dle sdělení ÚMČP1 bylo k 30. 6. 2020 na 

území MČP1 hlášeno 24 021 osob, z toho přímo na adrese úřadu MČP1 pak 1 277 osobi. Odhadovaný 

počet bydlících obyvatel osciluje okolo 10 000. Bytový fond je z části užíván jako kanceláře či 

provozovny ubytovacích služeb (v prostorech k tomu neurčených), obojí v rozporu s účelem užití 

daných staveb. Dlouhodobě bydlící jsou vytlačováni krátkodobě přebývajícími turisty, kteří byty, 

nesloužící jejich účelu, užívají jako hotelové pokoje virtuálních hotelových řetězců mající rozmístěné 

stovky „svých“ pokojů v desítkách bytových domů. Tento byznys je důmyslně organizován s využitím 

digitálních platforem a navázaných „správcovských“ firem navenek vydávající celou skutečnost za 

pouhé „sdílení“ dočasně nadbytečných prostor různých vlastníků, proti kterému v právním státě jistě 

nemůže nikdo nic namítat. Tzv. „krátkodobý pronájem“ je přece logickým nakládáním s vlastním 

majetkem, které nelze nikterak „regulovat“, tedy nepřijatelně omezovat. 

Realita je však zcela odlišná. Prostory (byty) nejsou nadbytečné dočasně, ale jako tzv „investiční“ 

mnohdy přímo za účelem popsaného užití, pořizovány. Vlastníci v nich nerealizují deklarovaný 

„krátkodobý pronájem“, ale podnikatelskou činnost – poskytování ubytovacích služeb. To vše v situaci, 

kdy se Praha nachází v bezprecedentní bytové krizi a z uvedeného je logické, že zvýšení objemu 

výstavby nemůže situaci ani náhodou vyřešit (ač to developeři rádi tvrdí), pokud bude stát nečinně 

přehlížet užití bytu k jiným účelům než bydlení! 

Z hlediska bydlení v takovém bytovém domě, ve kterém se nachází, byť jen jeden „hotelový pokoj“, 

dochází pro nezúčastněné jen k těžko představitelnému narušení soužití. Provoz hotelového pokoje 

obnáší pravidelné stěhování „hostů“, návštěvy agenturních zaměstnanců obhospodařujících provoz 

hotelového pokoje (opravy/údržba/úklid a výměna ložního prádla/…) a současně absenci jakékoli, na 

místě dostupné hotelové služby (recepční, portýr, … ale i pouhý přehled osob nacházejících se v domě). 
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Tato kombinace skutečností vyplývá z optimalizace provozních nákladů hotelového pokoje, které jsou 

bez souhlasu vlastníků ostatních bytů přenášeny právě na tyto vlastníky ostatních bytů v domě. 

Současně zakládá několik bezpečnostních rizik. Nelegální hotely tvořené shluky provozoven 

ubytovacích služeb v bytech nejsou centrálně registrovány, integrovaný záchranný systém nemá 

potřebné informace, na základě, kterých by mohl při vzniku mimořádné situace operativně a adekvátně 

zasáhnout. Operační důstojník řeší jinak mimořádnou událost v „obyčejném“ bytovém domě a jinak 

v ubytovacím zařízení, o kterém má dostupné informace o jeho kapacitě a jeho provozovatel i o 

aktuální obsazenosti. Navíc stavby ubytovacích zařízení jsou přizpůsobeny provozu, pro který byly 

zbudovány, obsahují evakuační výtahy, značení evakuačních cest, které musí být dimenzované dle 

kolaudované kapacity. Pro případ evakuace disponují evakuačním řádem a personálem, který při 

mimořádní události evakuaci řídí. Bytové domy ničím takovým vybaveny být nemusí a ze stavebně 

technického hlediska ve většině případů ani nemohou. Bydlící se totiž v prostoru, kde bydlí, orientují, 

znají únikovou trasu a není potřeba se o ně starat. To se ale nedá tvrdit o spotřebitelích ubytovacích 

služeb, kteří tyto služby konzumují v prostorech k tomu neurčených (bytech/bytových domech), a kteří 

jsou vystaveni zvýšenému bezpečnostnímu riziku díky neexistenci dostatečně dimenzovaných 

evakuačních cest, evakuačních výtahů, evakuačního řádu i personálu, který by se o jejich bezpečí 

v době mimořádné situace staral. Toto riziko mohou dokonce zvyšovat i pro ostatní bydlící, kterým 

budou evakuaci komplikovat. Řešením popsaných rizik samozřejmě není eventuální zvýšení nároků na 

bytové domy (s kterým zcela jistě v zájmu ochrany „všech“ některý zákonodárce v roli trojského koně 

poskytovatelů může přijít), ale dodržování způsobu užívání nemovitostí tak, jak vyplývá z jejich 

kolaudace. 

Vlastník hotelového pokoje obvykle nedbá na stanovy SVJ, Občanský zákoník či domovní řád a ani 

náhodou své povinnosti nepřenáší na osoby, jimž ve svém bytě (hotelovém pokoji) umožňuje přebývat. 

„Hosté“ mnohdy nevědí, ve kterém patře/bytě (nevýjimečně i domě) mají konzumovat zakoupenou 

ubytovací službu. Nevědí, jak ovládat výtah (?!) ani jak se chovat ve společných prostorách domu. 

Chování hostů a agenturních zaměstnanců generuje zvýšené zatěžování společných prostor domu 

i ostatních bytů (hluk, nepořádek, vibrace, zvýšené opotřebení, …), čímž je výrazným způsobem 

znehodnocena investice ostatních vlastníků bytů (takový byt pak nelze užívat k bydlení), což 

v některých případech vede i ke vzniku dalšího hotelového pokoje v domě. V nemalém množství 

případů dochází k přetěžování plochy, přestavbě bytů v pražské památkové rezervaci (PPR) bez 

souhlasu orgánů památkové péče tak, aby mohla být existující plocha maximálně využita (vestavba 

dalších koupelen a WC, fragmentace prostoru nerespektující stávající uspořádání bytových domů 

renomovaných architektů, …) a nerespektování zákonem definované plochy na osobu ([4] ii). 

V celém dokumentu diskutované poskytování ubytovacích služeb v prostorech k tomu neurčených 

(bytech) je popisováno primárně jako nadmíru zatěžující zejména v případech bytů, ve kterých nikdo 

nebydlí, tedy není naplněna podmínka kolaudace prostoru k bydlení. V žádném případě není cílem 

omezovat vlastníky a bydlící a „kádrovat“ jim, koho si k sobě domů mohou zvát. Pokud je byt obýván, 

jsou případné problémy operativně řešitelné. Ostatní obyvatelé si mohou stěžovat onomu bydlícímu, 

ten si byt v případě, pokud v něm bydlí, nenechá poškodit při bujarých oslavách – jde o jeho domov, a 

ne o anonymní spotřební zboží turistů. Existencí bydlícího je též značně zúžen výběr potenciálních 

zájemců, jejich množství a četnost střídání. Bydlící bujaré oslavy nezvládne každé 3 dny, stejně jako 

obyvatelé ostatních bytů. Prázdný neobydlený byt naopak snese cokoli. 
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Souvislosti 
Řešení problematiky krátkodobých ubytovacích služeb v prostorech k tomu neurčených (bytech) je 

v principu, pokud by byly aplikovány existující právní předpisy, velmi jednoduché. 

Bohužel funkčnost státní správy i státu jako celku v posledních letech zaznamenala prudké snížení 

produktivity práce úředníků i aparátu jako celku, v některých případech dochází přímo k uchopení státu, 

který přestává sloužit svým občanům, ale vybraným zájmovým skupinám. Jen těžko si lze představit, že 

politikiii či úředník bude prosazovat uplatňování existujícího zákona, který ho připraví o příjem 

z poskytování ubytovacích služeb v prostorech k tomu neurčených. Navíc příjem z užití bytu jako 

hotelového pokoje je násobně vyšší, než pokud by byl byt užíván „pouze“ k bydlení, jak vyžaduje zákon. 

To už je snazší a mediálně efektivnější připravit zákon nový, který naoko všechny nedostatky těch 

existujících jednou provždy napraví, a přitom podstatu činnosti legalizuje. Až úsměvně působí, když 

protistrana takový zákon (který jí má tuto činnost primárně omezit a pomoci bydlícím) veřejně chválíiv. 

Lepší důkaz toho, že jde o plíživou legalizaci těžko hledat. To, kdo by nový zákon vymáhal, není přece 

potřeba řešit v době jeho návrhu. 

Z výše uvedených skutečností je proto nutné vymáhat zákony existující a spor nevést s poskytovateli 

ubytovacích služeb na občanské úrovni (stejně jako auta překračující povolenou rychlost v obci neřeší 

chodec/občan, ale stát na to má Policii ČR), ale se státní správou (státem), jejíž výkonnost, 

produktivita a schopnost realizovat to, k čemu byla primárně vytvořena, však značně selhává. 

 

V ČR realizované kroky a srovnání se zahraničím 
V ČR se o řešení problematiky léta pouze mluvilo ve smyslu toho, že v ČR nelze vzhledem 

k nedostatečným pravomocím obcí jednoduše aplikovat recepty známé ze zahraničí – různé vyhlášky 

omezující počet dnů, po které je možné ubytování například provozovat. Známá pražská politička za 

ODS se dokonce chlubí, že se problematice již 6 let věnuje (!!), bohužel již nedodává, že za tuto dobu 

nepředložila žádný návrh ani nepřišla s jedinou iniciativou, která by mohla bydlícím pomoci. Navíc, až 

do nedávna, se veškerá snaha všech účastníků upínala k úpravě právního prostředí tak, aby bylo možné 

přenést ne zcela funkční řešení ze zahraničí, aniž by se někdo snažil uchopit podstatu problematiky 

v souvislosti s právním řádem ČR, který jednoduše řečeno, vytvoření hotelového řetězce s hotelovými 

pokoji v různých bytových domech, nepřipouští. Nehovoříme o klasickém sdílení dočasně volného 

pokoje v jinak obývaném bytě, které nečiní problémy a které není potřeba nikterak regulovat. 

Zatím nejkonkrétnější, 4 úrovňové řešení úpravy existujícího právního prostředí představila v únoru 

2020 radní MHMP, JUDr. Hana Kordová Marvanová, která však s postupným pronikáním do 

problematiky a po důkladném prostudování existujících právních předpisů konstatovala, že aplikace 

existujících předpisů k řešení problematiky by měla být dostatečnáiv. Tato skutečnost je však 

podmíněna funkční státní správou. Tou je podmíněna též případná aplikace zahraničních receptů 

v prostředí ČR. Žádný z existujících zákonů není nevymahatelný, jak někdy i záměrně chybně uvádí 

zastánci zákonů nových, ale není vymáhán. Stejný osud s velkou pravděpodobností potká i eventuální 

zákony nové, neboť žádná existujících předloh neřeší, jak a kým budou případně vymáhány. Některé 

předlohy dokonce v rozporu s ostatními zákony přenášejí povinnosti na SVJ či naopak odpovědnost za 

nově navrhované povinnosti vůbec nespecifikují. 

Teoretické možnosti vydávat vyhlášky obcemi (dle posledního návrhu MHMP nařízení rady) není 

vhodná, neboť obsahuje skrytý korupční potenciál (viz výše) spočívající v možnosti „přepsat“ platné 

zákony a umožnit realizaci ubytovacích služeb, byť s omezením doby poskytování tak, aby se to 

poskytovateli nevyplatilo a v důsledku s poskytováním ubytovacích služeb přestal. Takto definovaný cíl 
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není správný. Není ani snadno realizovatelný, neboť celý princip postavený na předávání dat 

platformami (první krok, povinnosti platforem byl již uzákoněn v dubnu 2020) evidentně nefunguje. Je 

neskutečně problematické celou situaci tímto způsobem uchopit. Současně s ubíhajícím časem se 

nezdá reálné, že v tomto volebním období parlament další úpravy zákonů stihne projednat, tedy 

v novém volebním období by musel celý proces započít znovu. 

Jako efektivní řešení situace je aplikace současných právních norem a případné postihování vlastníků 

bytů (zapsaných ve veřejně přístupném seznamu nemovitostí vedeném u příslušného katastrálního 

úřadu), užívaných v rozporu s účelem jejich užití. Vlastníci jsou dohledatelní, není potřeba vytvářet 

nové právní normy ukládající povinnosti nástěnkářům (digitálním platformám), kteří tyto povinnosti, 

stejně jako v zahraničí, nesplní. V dokumentu uváděný právní názor připouští užití digitální platformy 

jako služby informační společnosti. Skutečnost, že pro vymožení práva ČR by se stát nutně musel 

spoléhat na třetí stranu (soukromý zahraniční subjekt) a té ukládat povinnosti, je chybná. Za nakládání 

se svým majetkem je vždy odpovědný vlastník, proto je nejsnazší vést k odpovědnosti vždy jeho. 

 

Z pohledu občanského zákoníku 
Majitel bytu může nerušeně se svým majetkem nakládat, ale vždy tak, aby nenarušil práva ostatních. 

Výkonem vlastnického práva je též možnost byt pronajmout k bydlení. Tzv. krátkodobý pronájem, 

kterým se snaží protistrana vykládat své podnikání jako uvedený výkon vlastnického práva, je právně 

vadný pojem, nájemní smlouvy v souladu s OZ nejsou uzavírány, neboť pokud byt užíváte pro 

poskytování ubytovacích služeb, konáte podnikatelskou činnost, tedy činnost již nyní regulovanou 

jinými právními předpisy ([2]; Materiál GFŘv, materiál kanceláře Veřejného ochránce právvi). Pro 

takovou podnikatelskou činnost musí mít podnikatel v souladu s živnostenským zákonem (viz dále) 

provozovnu, která musí odpovídat dalším právním předpisům. Byt takovým prostorem není, neboť 

nesplňuje nároky z pohledu nároků stavebně technických, bezpečnostních, hygienických a dalších. Tyto 

skutečnosti nejsou v rozporu s § 2255 OZ [8], který předpokládá práci či podnikání „v“ bytě, nikoli „s“ 

bytem, navíc s dovětkem „nezpůsobí-li to /myšleno podnikání/ zvýšené zatížení pro byt nebo dům“. 

O tom, že umístění hotelového pokoje do bytového domu jednoznačně způsobuje zvýšené zatížení, 

není třeba diskutovat. 

SVJ má v souladu s občanským zákoníkem legitimitu, po odsouhlasení záměru shromážděním, soudit 

se i se svými členy, ale zde je nutné konstatovat, že v mnoha domech v centru Prahy 1, nemají bydlící 

vlastníci v SVJ takový podíl hlasů, aby bylo dostatečnou vahou případné usnesení přijato, navíc 

v kladném případě čeká statutární zástupce SVJ i SVJ jako celek soudní proces v délce několika let 

s nejistým výsledkem. Některá SVJ se snaží zlepšit své procesní postavení změnou stanov, které nově 

provozování ubytovacích služeb nepřipustí, někde dokonce pod pokutou. Spolek není této 

nesystémové úpravě nakloněn, neboť zastáváme ten právní názor, že jak vyplývá z celého tohoto 

dokumentu, je poskytování ubytovacích služeb v bytě (kolaudovaném k bydlení) nelegální již samo 

o sobě. Pokud tedy omezení zapracujeme i do stanov SVJ, nebude poskytování ubytovacích služeb 

nelegální o to více. Připustíme-li skutečnost, že problematiku lze řešit úpravou stanov, zcela jistě 

připustíme i skutečnost, že ta SVJ, kde jsou již dnes poskytovatelé ubytovacích služeb v převaze, upraví 

stanovy tak, že poskytování ubytovacích služeb omezeno není. Stane se tak nelegální hotel v bytovém 

domě úpravou stanov hotelem legálním? Zcela jistě ne, stejně jako stanovy nemají právní váhu 

„přepsat“ kolaudační rozhodnutí a další. Navíc problematika se týká i bytových domů, kde SVJ 

nevznikla, kde tedy žádné stanovy měnit možné není. Pokutování v rámci stanov je dle právního názoru 

též nepatřičné a případné pokuty jsou právně nevymahatelnévii. Další problém spočívá ve skutečnosti, 

že i kdyby po několika letech soudních sporů zakončených pravomocným rozsudkem vyhrálo SVJ, bude 

po celé ty roky probíhajícímu hotelovému byznysu v domě pouze přihlížet a nedá se očekávat, že po 
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pravomocném rozsudku poskytovatelé ubytovacích služeb ze dne na den své činnosti zanechají. SVJ se 

tedy bude muset s velkou pravděpodobností domáhat dodržení původního rozsudku soudní cestou a 

podstoupit další soudní spor a do jeho vyřešení opět přihlížet probíhajícímu hotelovému byznysu. 

Převratnou metodu, jak snadno a rychle situaci v domě v souladu s Občanským zákoníkem za využití 

institutu ochrany držby dle § 1003 vyřešit, nabídla v listopadu 2019 na jednání na MMR vrchní 

ministerský rada odboru bytové politiky. Po detailním prostudování příslušných ustanovení OZ a 

konzultací s několika právníky spolek tuto možnost vyloučil jako nerealizovatelnou. Zůstává tak 

otázkou, zda doporučení uvedené metody vyplývalo z pouhé neznalosti šíře řešené problematiky 

navrhovatelkou nebo zda se jednalo o záměrné svedení z cesty a zdržení v hledání systémového řešení. 

Možností obrany s využitím občanského zákoníku je vždy pouze soudní spor, tedy několikaletý proces 

s nejistým koncem, který spolek nedoporučuje. 

 

Z pohledu stavebního zákona 
Při jistém zjednodušení můžeme konstatovat, že v řešené problematice právní řád ([1],[5],[6]) rozlišuje 

dva druhy staveb, a sice bytový dům a stavbu ubytovacího zařízení. Existující případné multifunkční 

objekty jsou obvykle provozně a stavebně technicky rozděleny na jednotlivé části a při povolování jejich 

výstavby se důrazně dbá na důsledné oddělování uživatelů jejich jednotlivých částí. Případná 

kancelářská část má vlastní schodiště a výtahy, které neumožňují přístup do části obytné a naopak. 

Vycházíme-li z toho, že bytový dům je v převážné většině tvořen byty, které jsou určeny k bydlení, 

nemá v takové stavbě provozovna ubytovacích služeb co pohledávat, neboť ta patří do stavby 

ubytovacího zařízeníviii. 

Současně se stavebním zákonem je nutné přihlížet též k územnímu plánu a v centrální části Prahy též 

jeho výkresu č. 36 – „Bydlení v centrální části města“, který v některých dílčích územích definuje podíl 

bydlení na úrovni i 80 %. Při hrubém porovnání s realitou je zřejmé, že těmto hodnotám se skutečnost 

po odečtení provozoven ubytovacích služeb umístěných v bytech ani nepřibližuje. 

Možností obrany dle stavebního zákona je podání podnětu místně příslušnému stavebnímu úřadu, 

kterým se úřad musí zabývat. Bohužel, stavební úřad Prahy 1 pracuje tak „efektivně“, že s konkrétním 

podnětem podaným v lednu 2020 se ani po roce stále dostatečně nevypořádal (psáno v lednu 2021). 

Některé další podněty neřeší vůbec. Stavební úřady sousedních MČ na tom nejsou lépe. Na základě 

zkušeností spolku se domníváme, že podávání podnětů ze strany jednotlivců či příslušných SVJ není 

dostatečně efektivní. Logičtějším řešením by mělo být podávání podnětů přímo ze strany radnice, 

eventuelně na úrovni Prahy 1 Výboru proti vylidňování centra a na podporu komunitního života, 

případně prostřednictvím spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy. Jak ale uvádíme v Metodickém 

postupu níže, nedomníváme se, že dílčí podněty mohou vyřešit systémové selhání. Proto jako 

efektivnější navrhujeme centrální řešení podnětů realizované prostřednictvím politické reprezentace, 

která veřejně deklaruje (zatím jen to), že se jedná o její politickou prioritu. 

Upozornění: 

Jak vyplývá z praxe, někteří zástupci SVJ se domnívají, že pokud již provedli úpravu stanov a 

omezili/zakázali poskytování ubytovacích služeb, musí k této skutečnosti stavební úřad přihlížet. Realita 

je však taková, že nejen že nemusí, ale dokonce nesmí. Stavební úřad je nucen řídit se zákony a 

porovnávat kolaudaci daného prostoru (bytu) s realitou. A jak již bylo uvedeno, změna stanov SVJ 

kolaudaci nemůže změnit. 

  



 

7/13 

Z pohledu živnostenského zákona 
Živnostenský zákon umožňuje umístění provozovny v bytě, avšak podnikatel je povinen zajistit, aby 

provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů, jak uvádí 

§ 17(4). Pokud by tedy provozovna ubytovacích služeb měla být umístěna v bytě, musel by tento 

prostor být pro takové podnikatelské užití v souladu se stavebním zákonem kolaudovánix. Současně 

musí být provozovna trvale označena zvenčí. Při kontrolách označení provozoven se úřady neobtěžují 

přemýšlet o důvodu takového označení, což obzvláště u provozoven poskytujících služby 

spotřebitelům dle § 17 (8) je mírně řečeno zarážející. Pokud má označení provozovny nabízet například 

informace o provozní době, je jeho umístnění uvnitř bytového domu na dveřích bytu zcela neúčinné, 

neb dle zákona jsou společné prostory domu společné pouze spoluvlastníkům, tedy veřejně 

nepřístupné. Úřady však tuto skutečnost ignorují, neboť dle veřejně učiněného prohlášeníx jsou 

společné prostory domu, do kterých vstupují turisté, vlastně prostory veřejnými! Tato brilantní úvaha 

snad nepotřebuje komentář. 

Ohledně logiky zápisu provozoven do živnostenského rejstříku MPO sdělilo následující (citacexi): 

„Živnostenské úřady při ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) nezkoumají způsobilost provozovny podle 

stavebního zákona to zda podnikatel plní povinnosti vyplývající pro něj ze živnostenského zákona a 

dalších zvláštních právních předpisů, je podle okolností případu až věcí následného výkonu živnostenské 

kontroly. K uplatnění sankčního postihu za porušování povinností vyplývajících pro podnikatele ze 

zvláštních právních předpisů jsou pak příslušné specializované správní orgány (např. užívání stavby v 

rozporu s kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona řeší ve své působnosti stavební úřady), 

nikoliv živnostenské úřady. Živnostenské úřady tedy mohou až v případě následně zjištěných nedostatků 

maximálně rozhodnout o pozastavení provozování živnosti v provozovně do doby, než bude zjednána 

náprava. Z uvedeného však vyplývá, že otázkou, zda jsou předmětné prostory vhodné k účelu 

poskytování ubytovacích služeb a mohou tak být zkolaudovány jako ubytovací zařízení, musí primárně 

posoudit příslušný stavební úřad.“ 

V rozporu s výše uvedeným tvrzením MPO, tedy úřadu nadřízeného, jednotlivé živnostenské úřady 

výše popsané nekonají. Vyplývá to ze získané praxe a též ze sděleníxii JUDr. Evy Novakové, ředitelky 

odboru živnostenského a občanskosprávního (citace): 

„Živnostenské úřady kontrolují: 

- zda při podnikání nedochází k porušení § 17 odst. 3 živnostenského zákona (oznámit zahájení 

a ukončení provozování živnosti v provozovně) 

- zda při podnikání nedochází k porušení § 17 odst. 7 živnostenského zákona (označit provozovnu 

jménem, příjmením, obchodní firmou nebo názvem podnikatele a jeho identifikačním číslem 

osoby) 

- zda při podnikání nedochází k porušení § 17 odst. 8 živnostenského zákona (označit provozovnu 

jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, provozní dobou) 

- zda nedochází k porušení § 31 odst. 16 živnostenského zákona (při ukončení provozování 

živnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat případné 

závazky) 

- zda je podnikáno po živnostensku, s příslušným oprávněním, tedy zda při poskytování 

ubytovacích služeb nedochází k neoprávněnému podnikání“ 

Za zmínku stojí též uvedení příkladů z praxe Prahy 1, kdy místně příslušný živnostenský odbor koná 

evidentně v rozporu s dikcí zákona i představou nadřízených orgánů: 
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• v zákoně uvedené „jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny“ je běžně na 

označení provozovny neobsažené, někdy nahrazené jen profilem Airbnb „Alex & Kate“ a pro 

úřad to není problém…xiii 

• když autor podnětu trvá na důsledném provedení kontroly v souladu se zákonem, je nejprve 

odmítán, postupně úřad připustí, že v rámci kontroly má též zkoumat vhodnost prostoru, ale 

tuto vhodnost posoudí sám, ač k tomu dle MPO není kompetentní. Po upozornění na rozpor 

nakonec úřad svoji nekompetenci uzná a sdělí, že o rozhodnutí požádá stavební úřad a od té 

chvíle nekoná tedy ani ten…xiii  

• dle výkladu zákona živnostenským odborem Prahy 1 úřad nezkoumá právní vztah podnikatele 

žádajícího o zápis provozovny do rejstříku k zapisovanému prostoru. Je tedy možné, jak v rámci 

prohlídky domů za účasti starosty Prahy 1, přímo před starostou připustil kontrolor, nechat si 

zapsat provozovnu ubytovacích služeb přímo do bytu starosty, aniž by se to starosta dozvěděl. 

Polemice nad výkladem konkrétního znění § 17 (3) zákona lze snadno předejít realizací kontrol 

přímo na podněty radnice, pro kterou by to neměl být za situace, kdy řešená problematika je 

deklarovanou prioritou, problém. Praxe ukazuje, že to problém je, nebo naopak, že věc 

prioritou není. 

Jako největší problém se tedy dá jednoznačně určit, že úřady ani v rámci kontrolní činnosti na základě 

podnětů, mnohdy detailně specifikujících situaci, neřeší zákonem definované skutečnosti. Kontrolu 

skutečností, zda je provozovna způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů, 

považujeme za nejzásadnější. 

V souvislosti s živnostenským zákonem je nutné zmínit též definici oboru podnikatelské činnosti č. 55 

dle Nařízení vlády 278/2008 Sb.xiv, která je hojně používána protistranou jako legalizační argument. 

Pojďme si onu definici podrobně rozebrat (citace): 

„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.“ 

V souladu s tématem tohoto dokumentu se zaměříme na výklad souvislostí ohledně ubytovacích 

služeb v bytových domech. Slovo bytech, není uvedeno, veškeré uvedené omezující počty je tedy 

možné vztahovat pouze na dům jako celek. K nařízení neexistuje žádná důvodová zpráva, nicméně 

z diskuse s odborníky na problematiku je dovětek o podávání snídaní s uvedením omezení kapacity „do 

10 lůžek včetně přistýlek“ koncipován ne jako povinnost, ale možnost činit tak bez nutnosti disponovat 

další živností „hostinská činnost“. Současně je podáváním snídaně zarámována v době vydání předpisu, 

tedy před vznikem samotné společnosti Airbnb (a jí podobných společností), běžná činnost (tzv 

„zimmer frei“) realizovaná v rekreačních oblastech v uvedených druzích staveb, kdy za bytový dům je 

pokládán i větší rodinný dům/vila s více než třemi byty (tedy nikoli činžák v centru velkoměsta). 

Kapacita do 10 lůžek též definuje, do jakého objemu je možné poskytovat ubytovací služby mimo 

ubytovací zařízení, v námi řešené problematice tedy do 10 lůžek na dům. Z uvedeného tedy 

jednoznačně vyplývá, že zákon nepředpokládá současný stav rozsáhlých bytových domů s desítkami 

hotelových pokojů poskytujících ubytovací služby. Definici z uvedeného nařízení vlády je nutno chápat 

jako celek, nikoli číst po jednotlivých větách, či jejich částech. K poskytování ubytovacích služeb většího 

rozsahu jednoznačně slouží stavby ubytovacích zařízení, čemuž odpovídá celý právní rámec a jím 

definované podmínky (například ohledně ochrany veřejného zdraví – viz dále). 
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Možností obrany dle živnostenského zákona je též podání podnětu místně příslušnému 

živnostenskému odboru, kterým se úřad musí zabývat. Bohužel, jak vyplývá z praxe, kontrolní činnost 

je vykonávána nedůsledně. Na základě zkušeností se i zde domníváme, že podávání podnětů ze strany 

jednotlivců či příslušných SVJ není dostatečně efektivní. Logičtějším řešením by mělo být i zde podávání 

podnětů přímo ze strany radnice, eventuelně na úrovni Prahy 1 Výboru proti vylidňování centra a na 

podporu komunitního života, případně prostřednictvím spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy. Jak 

ale uvádíme v Metodickém postupu níže, nedomníváme se, že dílčí podněty mohou vyřešit systémové 

selhání. Proto jako efektivnější navrhujeme centrální řešení podnětů realizované prostřednictvím 

politické reprezentace, která veřejně deklaruje (zatím jen to), že se jedná o její politickou prioritu. 

 

Z pohledu zákona o odpadech 
Pokud je byt užíván jako provozovna, ve které je realizováno podnikání, nelze v provozovně 

produkovaný odpad pokládat za komunální. Zákon ([3]) rozlišuje mezi „běžným“ komunálním 

odpadem a odpadem „podobným“ komunálnímu odpadu. Odpad podobný komunálnímu odpadu je 

veškerý odpad vznikající na území obce „při podnikání“. Takový odpad není možné umisťovat do nádob 

na komunální odpad bytového domu. Tedy každá z provozoven ubytovacích služeb (umístěných 

v prostorech k tomu neurčených v bytovém domě) musí disponovat vlastními nádobami na odpad. Ty 

se obvykle nevejdou do prostoru k existujícím nádobám na komunální odpad. Budou na chodníku? Na 

chodbě nebo na dvoře? S umístěním ve společných prostorech domu a pozemku opět musí souhlasit 

spoluvlastníci (SVJ). Nakládání s komunálním odpadem je magistrátem pro občany dotováno, v reálu 

jsou služby neoprávněně konzumovány i podnikatelskými subjekty na úkor občanů. 

Možností obrany v souvislosti se zákonem o odpadech je též podání podnětu místně příslušnému 

odboru životního prostředí, kterým se odbor musí zabývat. Bohužel, jak vyplývá z praxe, kontrolní 

činnost asi není vykonávána na Praze 1 vůbec (konkrétní podnět podán v lednu 2020, urgován v srpnu 

2020, do dnešního dne, leden 2021 je oznamovatel, dotyčné SVJ, bez jakékoli odpovědi). Na základě 

zkušeností se i zde domníváme, že podávání podnětů ze strany jednotlivců či příslušných SVJ není 

dostatečně efektivní. Logičtějším řešením by mělo být i zde podávání podnětů přímo ze strany radnice, 

eventuelně na úrovni Prahy 1 Výboru proti vylidňování centra a na podporu komunitního života, 

případně prostřednictvím spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy. Jak ale uvádíme v Metodickém 

postupu níže, nedomníváme se, že dílčí podněty mohou vyřešit systémové selhání. Proto jako 

efektivnější navrhujeme centrální řešení podnětů realizované prostřednictvím politické reprezentace, 

která veřejně deklaruje (zatím jen to), že se jedná o její politickou prioritu. 

 

Z pohledu zákona o ochraně veřejného zdraví 
Obzvláště v době pandemie SARS-CoV2 je velmi problematické domýšlet správné, z hlediska 

zdravotních rizik, bezpečné řešení provozu a správy hotelových pokojů umístěných v neobydlených 

bytech. Ze zjištění spolku jednoznačně vyplývá, že současný právní rámec nepředpokládá poskytování 

ubytovacích služeb v bytových domech v takovém rozsahu, v jakém bylo realizováno ještě před 

pandemií. Podstatnou je i skutečnost, že sám premiér si je zdravotních rizik vědom a „airbnb“ označil 

již v březnu 2020 za problém (citace) „Já osobně jsem vyhodnotil jako největší riziko lidi, kteří k nám 

přicházejí ze zahraničí v systému Airbnb.“xv Spolek se v souvislosti s rozvolňováním situace obrátil 

v prosinci 2020 na hlavní hygieničku s žádostí o stanoviskoxvi. Odpověď ministerstva zdravotnictvíxvii 

potvrdila, že právní rámec nepředpokládá v současnosti realizovaný rozměr poskytovaných služeb 

(citace): 
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„Ustanovení § 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dává orgánům ochrany veřejného zdraví 

kompetence k „ubytovacím službám“ a zároveň stanoví povinnosti poskytovatelům těchto služeb. Tyto 

kompetence a povinnosti jsou však v zákoně omezeny na „provozovny“ ubytovacích služeb, tj. stavby 

pro tento účel schválené podle stavebních předpisů, jako jsou např. hotely, ubytovny, autokempy apod. 

Zároveň jsou vázány na živnostenské podnikání, tj. provozování živností „hostinská činnost“ a 

„ubytovací služby“. 

Z působnosti zákona je tak vyjmuto poskytování ubytovacích služeb v bytových domech, v rodinných 

domech a ve stavbách pro individuální rekreaci. Je-li ubytování poskytováno v bytovém či rodinném 

domě nebo v rekreačním objektu, tato služba je mimo kompetence orgánu ochrany veřejného zdraví 

podle § 21a zákona, byť je poskytovatel této služby držitelem živnostenského oprávnění.“ 

Jinými slovy, ani zákon o ochraně veřejného zdraví nepředpokládá existenci desítek až stovek lůžek 

v hotelových pokojích v neobydlených bytech. Naopak deset lůžek na bytový dům není považováno za 

bezprostřední riziko, neboť je srovnatelné s návštěvou známých či příbuzných v bytě bydlících osob, 

která též není specificky zákonem o ochraně veřejného zdraví řešena. Objem do 10 lůžek (v obydlených 

bytech) na bytový dům v praxi nečiní problém ani při řešení výše popsaných mimořádných situací. 

Vyjádření ministerstva zdravotnictví se shodně s kanceláří veřejného ochránce práv nepředpokládá 

umisťování provozoven ubytovacích služeb do staveb pro bydlení. 

 

Z pohledu dalších zákonů 
Současná praxe umísťování provozoven ubytovacích služeb do bytů v bytových domech naráží i na další 

zákony. Vlastníci, kteří do popisovaného byznysu s využitím bytů jako provozoven ubytovacích služeb, 

v rozporu s jejich určením dle kolaudace k bydlení, mnohdy uplatňují jednoduchý kalkul, byt pořídí na 

hypotéku, nemusí se o něj starat, jeho provoz svěří agentuře, a úroky z hypotéky odepíší z daní. Zde je 

další problém, neboť v souladu se zákonemxviii je možné úroky zaplacené za úvěry na bydlení 

(hypotéku), pokud je nemovitost používána pro bytovou potřebu vlastníka nebo jeho blízkých, uplatnit 

jako odečitatelnou položku na daních z příjmu až do částky 300 000 Kč (nově 150 000 Kč). Do uvedené 

definice jednoznačně nespadá pořízení investičního bytu, ve kterém má vlastník fiktivní trvalé bydliště. 

Přesto se tak běžně děje a skutečnost nikdo nezjišťuje. Dalším problém je sazba DPH. U bytových 

domů/bytů je možné uplatňovat sníženou sazbu DPH ve výši 15 %, to však nelze provádět u prostorů 

určených k podnikání, tedy provozoven ubytovacích služeb. Veškeré souvislosti uvedené v tomto 

odstavci je též možné řešit prostřednictvím podnětů (v tomto případě přesněji „udání“) na finanční 

úřady. K takovému jednání spolek nenabádá, neboť uvedené finanční dopady považuje pouze za 

vedlejší, v širších souvislostech uváděný efekt. To, zda jsou správně vybírány daně bydlícím přímo 

nepomůže, ale na úrovni státu a obcí nelze tento dopad přehlížet. 
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Shrnutí: 
Stručně řešeno, Občanský zákoník ani navazující předpisy nepředpokládají vznik hotelových pokojů 

v bytových domech a prorůstání nelegálních hotelových řetězců do bytových domů. Možnost v bytě 

podnikat, nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům, nelze paušálně vykládat jako legalizaci 

užití bytu v bytovém domě pro „cokoli“. Navazující Živnostenský zákon, v souladu s Občanským 

zákoníkem, podnikání v bytě připouští, ale pouze v případě, že provozovna v bytě vyhoví zvláštním 

právním předpisům. Mezi uvedené zvláštní právní předpisy lze zahrnout především Stavební zákon, 

který umístění provozovny ubytovacích služeb patřící do stavby ubytovacího zařízení ve stavbě pro 

bydlení (bytovém domě) nepřipouští. I z hlediska odpadového hospodářství provozoven v bytech lze 

dovozovat, že zákon nepředpokládá realizaci hotelu tvořeného shlukem provozoven v bytových 

domech, neb stavebně technické řešení bytových domů vylučuje umístění dalších nádob na odpad 

v souladu se zákonem. 

Z uvedeného vyplývá, že nelze hovořit o zastaralosti současných zákonů, neboť existence digitálních 

platforem nepřináší do právního prostředí v podstatě nic nového. Skutečnost, že existence platforem 

a navazujících agenturních služeb umožňuje sdružování komodit za účelem snižování nákladů a 

zvyšování zisků z užití nemovitosti v rozporu s účelem, pro který byla nemovitost navržena, nemůže 

být důvodem připouštění tohoto jednání či důvodem úpravy zákonů tak, aby jednání připouštěly a 

následně upravovaly/legalizovaly. 

 

Délka řízení u jednotlivých úřadů, délka soudního řízení 
Lhůty řízení u jednotlivých úřadů jsou dány správním řádem ([7]), nicméně úřady není délka řízení 

dodržována, lhůty jsou mnohonásobně překračovány, úředníci se z porušování zákona nezodpovídají, 

stát jako celek nefunguje. Pár příkladů z praxe: 

• Podnět na Stavební úřad Prahy 1 byl podán v lednu 2020, ještě v lednu 2021 není vyřešen 

• V rámci žádosti o „Opatření proti nečinnosti“ SÚ Prahy 1 směřované Odboru stavebního řádu 

HMMP byl tímto nadřízeným odborem uloženo SÚ P1 dne 4. 11. 2020 vyjádření a jeho doložení 

kopiemi příslušných dokladů do 2 týdnů od doručení, tedy do 18. 11. 2020. Vyjádření SÚ Prahy 

1 nebylo v definované lhůtě realizováno. 

• Podnět na odbor životního prostředí Prahy 1 podán v lednu 2020, urgován v srpnu 2020, do 

doby zveřejnění materiálu (leden 2021) stále bez reakce. 

 

Ohledně délky soudního řízení je situace podobně beznadějná. Nelze očekávat, že pravomocného 

rozsudku se účastník dočká dříve, než zhruba za 3-5 let. Tato doba je na řešení/vyřešení problematiky 

zcela neadekvátní a nelze očekávat, že po jejím uplynutí bude ještě v centru města někdo opravdu 

bydlet. Proto se domníváme, že je nutné pro řešení zvolit jiný přístup, než cestu individuálních soudních 

sporů. 
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Metodický postup 
Pro řešení/vyřešení problematiky zásadně odmítáme její přenos na úroveň občanskoprávních sporů, 

jak se opakovaně snaží poskytovatelé. Nejde o ojedinělé případy, kde by bylo možné rozhodovat podle 

místních poměrů v rámci občanskoprávního sporu, ale o systémové porušování existujícího právního 

řádu, kde selhává stát. Existence digitálních platforem nemůže být důvodem vzniku celých nelegálních 

hotelů v bytových domech, tvořených „investičními“ byty. V takovém případě je problém navíc na 

úrovni občanskoprávního sporu jen těžko řešitelný. Hlavní rovina sporu tedy musí probíhat se státem, 

který nevymáhá platné zákony. Právní řád tvoří celek provázaných předpisů a není možné tolerovat, 

že pro realizaci legálního hotelu musí podnikatel splnit množství povinností, zatímco nelegální hotel 

v bytovém domě lze považovat za nahodilý shluk provozoven umístěných v bytech. 

Není možné předpokládat, že při nefunkčním státním aparátu, nefunkčních stavebních úřadech, 

ignoraci lhůt vyplývajících ze správního řádu a toleranci takového jednání bez postihů, je možné ze 

strany občana efektivně něčeho dosáhnout. 

Efektivitu práce úředního aparátu má v rukou politická reprezentace, je proto nutné jejím 

prostřednictvím realizovat tlak na efektivitu úředního aparátu či změnu na řídících pozicích tak, aby 

byly zastávány kompetentními osobami a nedocházelo k svévolným účelovým rozhodnutím, která jsou 

z pohledu zákona nepřípustná, přesto se jimi například SÚ P1 chlubí.xix 

Případná „slabá“ místa v zákonech lze posílit efektivní realizací kontrol z podnětu politických 

představitelů radnice či jejích politických orgánů. Pokud má dojít k řešení/vyřešení situace, musí 

k tomu být politická vůle, konkrétní kroky, nikoli pouze laciná prohlášení o odhodlanosti a práci na 

denní bázi bez konkrétních skutků a výsledků. 

 

 

Pokud bude proklamovaná vůle 

přetavena do konkrétních kroků, 

možná se opět dočkáme situace, že 

se v centru Prahy bude dát i bydlet. 

 

 

 

 

Ing. Petr Městecký 

předseda výboru spolku 

Praha, 11. 1. 2021 

www.snesitelne.cz  

 
 

 

 

Materiál byl vytvořen na základě zadání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života. 

http://www.snesitelne.cz/
https://drive.google.com/file/d/1Oa8hnWHsNjZsKoh7hMALPNkMjrg2aX4f/view?usp=sharing
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