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Poskytování ubytovacích služeb v bytech z pohledu stavebního zákona

Stavebním úřadům v lokalitách s velkým množstvím bytů využívaných ke 
komerčnímu poskytování ubytovacích služeb je v poslední době ze strany 
veřejnosti vytýkáno, že tuto záležitost neřeší, jsou nečinné a de facto pouze 
přihlíží možnému protiprávnímu jednání poskytovatelů těchto služeb.

V této souvislosti je nutno zdůraznit, že problémy spojené svýše uvedenou 
činností lze z pozice stavebního úřadu s ohledem na platnou legislativu řešit jen 
velmi obtížně a ani v odborných kruzích neexistuje shoda ohledně toho, zda je 
toto jednání (poskytování krátkodobého ubytování v bytech) v rozporu s platnou 
právní úpravou či nikoliv.

Právní úprava, judikatura

I. Stavební zákon a související předpisy

Ust. § 126, § 127 -  Změna v užívání stavby

Z ust. § 126 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, ze „stavbu lze užívat jen k účelu 
vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnuti', v oznámení o užívání stavby 
nebo v kolaudačním souhlasu....", „změna 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 (.....) je přípustná jen na základě souhlasu nebo 
povolení stavebního úřadu...." (odst. 2), „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." (odst. 3).

V komentářové literatuře (ASPI, Stavební zákon: Komentář, Malý, Stanislav, 
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7357-985-2) je ohledně ust. § 126 odst. 2 
stavebního zákona uvedeno, že „změny v užívání stavby uváděné v tomto 
ustanovení lze rozdělit na pět základních kategorií; 1. změny v účelu užívání 
stavby (například stavba, která byla dosud užívána k bydlení' bude sloužit nadále 
jako kancelářská budova apod.), 2. změny, které spočívají v jejím provozním 
zařízení (rozumí se změny v provozním zařízení předmětné stavby, když zákon 
tyto změny nijak blíže nespecifikuje), 3. změny ve způsobu výroby (rozumí se 
změny způsobu výroby, k níž v předmětné stavbě dochází) nebo v jejím

i



podstatném rozšíření (rozumí se v rozšíření výroby, k níž v předmětné stavbě 
dochází) (pozn.: tyto první tři kategorie změn v užívání stavby tvoří v rámci všech 
možných „změn v užívání stavby" relativně samostatnou skupinu), 4. změny v 
činnosti, ale jen takové, jejichž účinky by mohly ohrozit uvedené veřejné zájmy, a 
5. změna doby trvání dočasné stavby (pozn.: v těchto případech nejde o změnu v 
užívání stavby ve „vlastním" slova smyslu, ale je možné říci, že takové změny se 
za změnu v užívání stavby jen považují, když účel užívání stavby se nemění; jinak 
vyjádřeno, lze říci, že o prodloužení doby trvání dočasné stavby se v těchto 
případech „jen" rozhoduje postupem podle § 127 odst. 2 zákona - viz komentář k 
tomuto ustanovení) [srov. § 129 odst. 1 písm. f) a odst. 6 zákona a komentář k 
tomuto ustanovení]."

Ust. § 133 a 134 -  Kontrolní prohlídka stavby

Dle ust. § 133 odst. 1 stavebního zákona může stavební úřad provést kontrolní 
prohlídku „též v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu 
potřebné."

Dle ust. § 133 odst. 2 stavebního zákona při kontrolní prohlídce stavební úřad 
zjišťuje mj. dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu 
týkajícího se stavby nebo pozemku, stavebně technický stav stavby, zda není 
ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, zda 
prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její 
okolí, zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem.

Z ust. § 134 odst. 5 stavebního zákona pak vyplývá, že „pokud není stavba 
užívána k povolenému účelu nebo stanoveným způsobem anebo je užívána bez 
povolení, vyzve stavební úřad vlastníka stavby, aby nepovolený způsob užívání 
stavby bezodkladně ukončil. Současně je j poučí o postupu podle § 126 a 127. 
Není-li výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým užívání stavby 
zakáže. Rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá 
odkladný účinek."

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

§ 2 „Základní pojmy"

Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) stavbou pro bydlení
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1. bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá 
požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,

2. rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá 
požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům 
může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní 
podlaží a podkroví,

c) stavbou ubytovacího zařízení stavba nebo její část, kde je poskytováno 
ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a 
rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle 
druhu do kategorií

1. hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, 
vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených;

2. motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, 
vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro 
motoristy;

3. penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s 
omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími 
službami srovnatelnými s hotelem;

4. ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, 
internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování 
přechodného ubytování.

II. Úprava související s živnostenským podnikáním (pouze okrajově)

Položka 55. přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních 
jednotlivých živností

(živnost volná) 55. Ubytovací služby: 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.

III. Úprava v soukromoprávních předpisech (pouze okrajově)

Ze soukromoprávních předpisů je namístě zmínit ust. § 2326 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník -  „Ubytování". V komentářové literatuře 
(Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, Bajura a kol., Wolters Kluwer, ISBN 978-
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80-7478-638-9) k ustanovením občanského zákoníku ohledně ubytovacích 
služeb je mj. uvedeno, že „Ubytování může být poskytováno též v bytovém nebo 
rodinném domě. Ze smlouvy však musí vyplývat, že účelem není bydlení, ale 
pouhé přechodné ubytování. Podle § 2235 odst. 2 se zvláštní ustanovení o nájmu 
bytu nepoužiji pokud pronajímatel přenechává nájemci byt nebo dům k rekreaci 
nebo jinému zjevně krátkodobému účelu (např. nájem na dobu 2 týdnů)/' a dále 
„Otázkou je, jaké následky má sjednání ubytování v prostoru, který k tomu není 
určen (např. ubytování v nebytovém prostoru). Jde tedy o případ, kdy účel nájmu 
je sjednán v rozporu s kolaudačním rozhodnutím či souhlasem, ti. v rozporu s 
veřejnoprávními (stavebními předpisy). Nepochybně se nepoužijí ustanovení 
ubytování (§ 2321 až 2325). Další otázkou však je, je-li smlouva vůbec platná. 
Podle § 580je neplatné jednáni které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel 
zákona vyžaduje."

IV. Judikatura

Dosavadní judikatura správních soudů tyto záležitosti posuzovala vtom  smyslu, 
že poskytování ubytovacích služeb v bytech je způsobem užívání, který 
nevybočuje z mezí daných hledisky stavebněprávními (tj. byt je užíván k 
přebývání oprávněných osob způsobem odpovídajícím povaze bytu) a 
„rekolaudaci" tedy nevyžaduje. Takovýto způsob „využívání" bytu byl tedy dle 
soudů v souladu se zákonem.

V této souvislosti lze uvést např. rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové 
ze dne 11. 12. 2001 ve věci sp. zn. ........................., v němž je mj. uvedeno: 
„Stavbu nebo je jí část lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnuti 
popřípadě ve stavebním povolení (§ 85 stavebního zákona -  dnes § 126). I takto 
stanovený účel užívání má ale svoji variabilitu. Realizuje-li se totiž v určitém 
prostoru stavby takový účel užíváni 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 omezeny počet osob 
bydlí či je ubytován, byť jen dočasně a za úplatu. Využívání části rodinného domu 
k ubytovacím službám tak ještě nemění jeho stanoveny účel užívání, resp. není 
s ním v rozporu."

Předmětná otázka je dále řešena v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne
26. 6. 2008 ve věci . .. . .. ............., v němž soud uvádí, že „Nevybočí-li způsob
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užívání bytu z mezí daných hledisky stav ebněpráv nimi, 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."

Obdobné problematiky se dále týká i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 
10. 2012 ve věci sp. zn. .... ...... ................, v němž je mj. uvedeno, že „Změny 
v užívání stavby se ve smyslu § 85 zákona č. 50/1976 Sb. (dnes § 126) týkají změn 
ve způsobu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu nebo 
podstatném rozšíření výroby, popř. činností, které by mohly ohrozit zdraví, život 
osob nebo životní prostředí. Při posuzování otázky, zda v konkrétním případě 
dochází, či naopak nedochází ke změně v užívání stavby, je třeba vycházet 
z požadavků zvláštních předpisů chránících veřejné zájmy. Není tedy nutné, aby 
schválení stavebního úřadu podléhala každá, byť sebemenší změna v užívání 
stavby, při níž prakticky nedochází k žádným stavebním zásahům (změna 
hračkářství na květinářství, změna knihkupectví na galanterii apod.). Naproti 
tomu však změny v užívání stavby, k nimž z povahy věci nemůže dojít bez 
provedení zásadních stavebních úprav# schválení stavebního úřadu podléhají"

Pro úplnost je vhodné zmínit v médiích v nedávné době prezentovaný případ 
soudního sporu ohledně úprav stanov společenství vlastníků bytového domu 
v historickém centru Prahy, který však dosud není pravomocně ukončen. V 
tomto případě se nicméně jedná o soukromoprávní spor, v němž je daná 
problematika posuzována z jiných aspektů (jedná se o oprávněnosti SVJ včlenit 
si omezující ustanovení ohledně krátkodobých pronájmů do stanov). V této věci 
se v Usnesení Městského soudu v Praze č. j. . . . . ................. ze dne 21. 11. 2019 
stavebně právní rovině věnuje jediná věta odůvodnění, která pouze lakonicky 
uvádí, ze „není bez významu ani ten aspekt, na který účastník podrobně ve svém 
vyjádření poukazoval, že navrhovatel svoje vlastnické právo k bytu vykonává v 
rozporu se stavebními předpisy, neboť je  nutno přihlédnout i k účelu, pro který 
jsou byty zkolaudovány -  trvalé bydlení, tedy uspokojování bytové potřeby 
vlastníků bytů respektive nájemců, nikoli k poskytování ubytovacích služeb."

Záležitost tzv. sdíleného ubytování je celoevropský problém. V současné době 
jsou různá regulační opatření přijímána i v jiných dotčených evropských 
metropolích. Touto tématikou se průběžně zabývá i Evropský soudní dvůr. 
V poměrně nedávné době byla tato záležitost řešena například ve Francii, kde
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existuje právní úprava, která vyžaduje povolení pro změnu užívání bytu. 
Vlastníkům bytů tak může být uložena pokuta a nařízeno, aby užívání bytů 
„obnovili" pro bydlení. Tato právní úprava byla posléze zkoumána Evropským 
soudním dvorem (Rozsudek soudního dvora - velkého senátu z 20.9.2020 Ve 
spojených věcech .............. a ............... vzhledem k nejasnostem, zda není 
v rozporu s evropskou směrnicí o službách na vnitřním trhu. Evropský soudní 
dvůr nicméně dospěl k závěru, že uvedená úprava měla za cíl bojovat proti 
dlouhodobému nedostatku nájemního bydlení a dělo se tak z důvodu obecného 
zájmu. Předmětná vnitrostátní úprava tak je v souladu se sledovaným cílem 
směrnice.

Současný stav -  závěry odborných diskusí, uplatňování dosavadní právní 
úpravy

V kontrastu s výše zmíněnou judikaturou českých soudů lze v poslední době u 
části odborné veřejnosti pozorovat znatelný příklon k opačnému názoru, 
spočívajícímu vtom, že pro poskytování ubytovacích služeb v bytech je nutná 
„rekolaudace", tj. úkon stavebního úřadu. Tento názor se rozšiřuje s ohledem na 
prudký rozvoj poskytování těchto služeb, stím  spojenými problémy a aktivizaci 
veřejnosti (zejm. dotčených SVJ).

V těchto souvislostech lze zmínit např. stručné vyjádření Veřejného ochránce 
práv zveřejněné v materiálu z prosince 2019 nazvaném „Sdílená ekonomika -  
Ubytovací služby". Zde je doslova uvedeno „pokud poskytujete ubytovací služby 
ve stavbě zkolaudované jako „stavba pro bydlení" (typicky bytový nebo rodinný 
dům), postupujete v rozporu se zákonem. Poskytovat ubytovací služby lze ve 
„stavbě ubytovacího zařízení". Jedná se nicméně o podrobněji nezdůvodněnou 
změnu stanoviska, neboť Veřejný ochránce práv se v minulosti prostřednictvím 
svého tehdejšího zástupce vyjádřil v opačném smyslu (Bulletin advokacie 
10/2015, s. 56 -  Podnikání v bytě § 2255 odst. 2 o. z. v souvislostech, JUDr. 
Stanislav Křeček -  „pokud je byt užíván i k b y d l e n í a  pokud podnikání věcně 
nevyžaduje stavební úpravy bytu, neztrácí byt samotným podnikáním v něm 
charakter bytu a nebude proto patrně třeba žádných formálních 
„rekolaudačních" opatření").

Dále pak byla tato otázka v průběhu roku 2020 dvakrát diskutována Pracovní 
skupinou Ministerstva pro místní rozvoj (Pracovní skupina k právní regulaci 
sdíleného ubytování, jednání ve dnech 7. 2. 2020 a 2. 7. 2020) a Fórem pražských 
senátorů. Ani v jednom případě však nebyl učiněn jednoznačný závěr a jakékoliv 
byť neformální doporučení ohledně dalšího postupu stavebních úřadů. Obecně
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spíše bylo dosaženo shody vtom  smyslu, že je třeba právní předpisy upravit, 
neboť současný stav je takový, že s ohledem na nejednoznačný výklad nelze 
danou situaci prostřednictvím příslušných orgánů veřejné správy efektivně řešit. 
V rámci těchto diskusí byla především deklarována potřeba změnit zákonné 
možnosti regulace této problematicky prostřednictvím podzákonných předpisů 
vydávaných obcemi (nařízeními), příp. změnou předpisů v oblasti 
živnostenského podnikání či občanského práva. Otázka případné konkrétní 
změny stavebních předpisů nebyla podrobněji probírána.

Z řad odborné veřejnosti opakovaně zaznívají hlasy, že dosavadní judikatura 
českých soudů ohledně této otázky je zastaralá a překonaná. Lze jistě připustit, 
že v posledních letech došlo k značnému rozšíření poskytování ubytovacích 
služeb v bytech a s tím spojených negativních jevů („vylidňování" historických 
center, problémy ohledně narušování klidného sousedského soužití v bytových 
domech). Výše zmiňované rozsudky jsou skutečně již starší a vycházely z jiné 
společenské situace. Je velmi pravděpodobně, že dojde k opětovnému 
předložení této záležitosti správnímu soudnictví, které tak bude mít možnost na 
tento vývoj reagovat a právní výklad eventuálně upravit. Současně probíhá 
veřejná diskuse ohledně změny právních předpisů a jsou připravovány konkrétní 
návrhy.

Co se týče konkrétních nástrojů, které právní řád stavebnímu úřadu jako orgánu 
stavebního dozoru v současné době poskytuje je namístě zmínit zejména 
kontrolní prohlídku stavby. Účelem kontrolní prohlídky může být mj. ověření, zda 
je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem. V případech 
bytů, které jsou využívány k poskytování ubytovacích služeb však zpravidla 
provedení kontrolní prohlídky žádná významná zjištění nepřinese, neboť pokud 
uspořádání bytu odpovídá projektové dokumentaci a v bytě nejsou z pohledu 
stavebnětechnického zjištěny žádné nedostatky, nejsou závěry z kontrolní 
prohlídky v tomto směru podkladem pro učinění odůvodněného závěru, že byt 
je užíván v rozporu s vymezeným účelem. Byty využívané tímto způsobem bývají 
standardně vybaveny a z tohoto pohledu se nijak významně neliší od ostatních 
bytů užívaných k trvalému bydlení.

Dalším často používaným argumentem je možný nesoulad poskytování 
ubytovacích služeb v bytech s územním plánem, a to i v případě velkého množství 
takto využívaných bytů. I zde je situace z pohledu stavebního úřadu složitá v tom 
smyslu, že v rámci stávajících územních plánů nelze v případě tohoto způsobu 
užívání bytů jednoznačně dovozovat porušení příslušných regulativů. Změna
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územního plánu je náročný a zdlouhavý proces a i s ohledem na možnosti 
soudního přezkumu je pravděpodobné, že taková změna, která by vedla k 
výraznému omezení určitého segmentu či by byla příliš detailní, by při soudním 
přezkumu neuspěla.

Shrnutí

Na základě vše výše zmíněného je tedy nutno konstatovat, že současná právní 
úprava v oblasti působnosti stavebních úřadů neposkytuje příliš možností, jak 
tuto záležitost efektivně řešit. V případě eventuálního příklonu k výkladu, že 
„rekolaudace" je vdaných případech nutná, bude tato záležitost s největší 
pravděpodobností opětovně předložena k přezkoumání správním soudům a 
případnou revizi dosud existujícího právního výkladu lze tak očekávat v řádu 
několika let. Představy některých dotčených skupin vtom  smyslu, že tímto 
způsobem lze situaci ze strany stavebních úřadů efektivně řešit jsou zcela liché a 
vypovídají o nedostatečné orientaci v právním řádu.

Současně je nutné uvědomit si, že stavebnímu úřadu jako orgánu veřejné správy 
přísluší aplikace práva, nikoliv jeho závazný výklad. K tomuto jsou příslušné 
soudy, jejichž dosavadní ustálená judikatura zmiňovaná výše vyznívá vtom 
smyslu, že stavebním úřadům nepřísluší vdaných případech „rekolaudaci" 
vyžadovat, popř. užívání bytu tímto způsobem sankcionovat v rámci správního 
trestání. Z této judikatury vyplývá, že pokud byt splňuje stavebnětechnické 
požadavky pro bydlení, lze jej využívat i pro účely poskytování ubytování, neboť 
tento způsob s ohledem na svoji „obdobnou" povahu není namístě považovat za 
změnu účelu užívání stavby ve smyslu stavebního zákona. Argumentace 
případným ohrožením života, veřejného zdraví, bezpečnosti atp. je v tomto 
případě z povahy věci (faktická „podobnost" účelu užívání) nepřiléhavá.

Platné právní předpisy neumožňují stavebnímu úřadu řešit časté námitky 
ostatních obyvatel domu ohledně toho, že v bytě je ubytováván „nepřiměřený" 
počet osob, je „ohrožena" statika domu, nejsou dodrženy protipožární předpisy, 
dochází k nadměrnému obtěžování hlukem atp. Pokud prostor splňuje podmínky 
stanovené právními předpisy pro bydlení, což může být prověřeno při nařízené 
kontrolní prohlídce, nelze vdaném případě vlastníku bytu klást další z obecně 
závazných předpisů nevyplývající podmínky či omezení.

Taktéž je potřebné upozornit i na velmi komplikované „dokazování" využívání 
konkrétního bytu tímto způsobem. Stavební úřad nemá vyjma předem 
oznámené kontrolní prohlídky faktická oprávnění, prostřednictvím nichž by mohl
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zjišťovat např. údaje o tom, jaké množství osob, po jakou dobu bylo vdaném 
bytě ubytováno, jakým způsobem tyto osoby byt užívaly atp. Veškeré úkony 
stavebního úřadu musí vycházet z náležitě zjištěného skutkového stavu, což je 
v tomto případě fakticky značně obtížné. Je nutno si uvědomit, že ne všechny 
tímto způsobem využívané byty, jsou takto využívány celoročně. Nezřídka jde o 
situace, kdy vlastník bytu určité období byt sám využívá či pronajímá a po určité 
dílčí období jej využívá k poskytování krátkodobého ubytování. Úkolem 
stavebních úřadů je především dohlížet nad dodržováním obecně závazných 
předpisů z pohledu stavebnětechnického a nikoliv zabývat se otázkami ohledně 
faktického vlivu rozšíření tzv. sdíleného ubytování na celospolečenské vztahy.

Závěrem je tedy nutno konstatovat, že dokud nebude přijata právní úprava, která 
danou problematiku jednoznačně upraví a stavebním úřadům případně 
poskytne instrument, na základě něhož bude v praxi možné jejich dozorovou 
pravomoc efektivně vykonávat (mj. s ohledem na problematické zjišťování 
skutkového stavu), bude možnost ingerence stavebních úřadů do této oblasti 
stále nejasná a obtížně vymahatelná.

Probíhající sankční řízení spojená s výše uvedeným:

Na základě výzvy ze dne 29.6.2020, čj. Sp. zn. S ............................................. 
..... ......... byla zahájena s vlastníky (5) bytových jednotek řízení o přestupku podle 
§ 178 odst. 1 písm.g) SZ,.

V současné době vydává stavební úřad 1. rozhodnutí ve věci přestupku, neboť 
situace je ztížená omluvami zjednání s ohledem na onemocnění Covid , či 
karanténu s ním spojenou, tudíž nemohou být uloženy sankce bez projednání.

Již teď na základě písemných reakcí a vyjádření právních zástupců obviněných 
lze konstatovat, že všichni obvinění odmítají v písemných reakcích postup 
stavebního úřadu s tím, že se nejedná v žádném případě o porušení stavebního 
zákona, a především j iž bezmála rok j sou předmětné byty neproj ímány.

.......................podal stížnost na nečinnost stavebního úřadu, který v prosinci 2020 
zaslal podrobnou zprávu o své činnosti na OST MHMP, do dnešního nadřízený 
orgán nerozhodl.
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Zpětná vazba k dokumentu: 
„Uplatnění současných zákonů 
v problematice krátkodobého 

ubytování".

z pohledu:
ŽIVNOSTENSKÉHO 

ODBORU MČ PÍ

Interní dokument sloužící pro účely MČ Praha 1



Vážená paní předsedkyně,

předkládám Vám několik poznámek k předloženému materiálu, který se týká poskytování 
krátkodobého ubytování. Zaměřuji se pouze ke stati " z pohledu živnostenského zákona" 
a k výkonu živnostenské kontroly, označení provozovny atd.

str.7

1) je zapotřebí se především zamyslet nad tím, komu provozovna ubytovacích služeb 
slouží. Nejedná se o nahodilé klienty, jako např. ti, kteří si jdou do pekárny koupit 
rohlík, ale jde o klienty, kteří již uzavřeli nějaký smluvní vztah s ubytovatelem 
(podnikatelem), takže ho většinou znají (jméno podnikatele)

2) existuje metodika nadřízeného orgánu, která řeší označení provozovny ( na dveřích 
provozovny) sídlo-na plášti domu. ( bylo by úplně absurdní, aby byly provozovny 
označeny na plášti domu tj. zvenčí, jak by zákazníci, klienti hledali příslušnou provozovnu 
např. v několikapatrovém domě, kde jsou desítky provozoven nebo bytu).

3) označení dle §17 ods .8 slouží primárně spotřebiteli k uplatnění reklamace zboží či 
služby.

str.8
1) pokud na dveřích provozovny je uvedeno POUZE Alex a Kate , živnostenský úřad 
konstatuje porušení §17 žz odst 8 a chybí příjmení osoby odpovědné za činnost 
provozovny (viz.foto) a uloží pokutu. Pokud je na dveřích provozovny označení Alex a 
Kate ..............., žádného porušení se nedopustili ( viz foto- provozovna na adrese ........... 
.., společnost ..... . . . ..... ................,)

2) Autor podnětu trvá na provedení kontroly , je mu vyhověno! Stejně jako v konkrétním 
případě provozoven na adrese ............... OVŠEM : nárok na provedení kontroly 
neexistuje, správní orgán se podnětem vždy zabývá, prověří podnět a vyhodnotí, zda 
kontrolu provede či nikoliv.
Zdaje provozovna způsobilá dle zvi. právního předpisu, nevyhodnocuje živnostenský 
úřad, ale jiné správní orgány např stavební úřad, hygiena apod.

3) " dle výkladu zákona" živnostenský úřad zásadně nevykládá zákon ( toto může pouze 
soud), živnostenský úřad se zákonem řídí. Tak, jak je zákon napsaný je záležitostí 
zákonodárce, žz jasně stanoví, že živnostenský úřad nezkoumá při zápisu provozovny do 
živnostenského rejstříku právní důvod užívaných prostor provozovny.

4) ostatní domněnky autora jsou jen ohýbání zákona k obrazu svému, např, "rozbor" 
náplně oboru ubytovací služby. Obsahová náplň jednoznačně definuje, kdy podnikatel je 
povinen vlastnit živnostenské oprávnění na řemeslnou činnost "hostinská činnost"( 
podávání snídaní do 10 osob-= ubytovací služby !!! poskytování snídaní nad 10 osob
= hostinská činnost ) Nařízení vlády vůbec nehovoří o " lůžkách"!!!

str.9

Živnostenský úřad všechny podněty prošetřuje, ve lhůtě max do 30ti dnů dle správního 
řádu je na podnět odpovězeno. Podněty jsou registrovány na právním oddělení a rovněž 
tak je zasílána odpověď. Opět zdůrazňuji, že živnostenský úřad nemůže omezit a ani 
nemá nástroj k tomu, aby podnikateli činnost zakázal, živnostenský úřad může 
pozastavit provozování živnosti v konkrétní provozovně na dobu max. jednoho roku, 
pokud shledáme porušení zvláštních právních předpisů, k čemuž potřebujeme obdržet 
kvalifikovaný podnět přísl. úřadu.
Živnostenský odbor Praha 1, při maximálním počtu 2 kontrolních dvojic (použitelných)



provedl nejvíc kontrol ubytovacích služeb nejen v Praze , ale troufám si říct i z celé ČR a 
to i v době pandemie, která trvá již téměř jeden rok.

Na území Prahy 1 je sídlem : 47 343 podnikatelů
Na území Prahy 1 : 12 581 provozoven
Počet kontrol v roce 2020 : 780 ( pandemie !!!)

kotroly ubytovacích služeb ( v bytech):

V roce 2019 : provedeno 82 kontrol,
V roce 2020: provedeno 56 kontrol, 23 porušení, pokuty 34 000,-Kč ( většinou označení 
provozovny a neoznámení zahájení nebo ukončení provozovny)

podněty : SVJ 12 ( 5 opakovaně) SVJ Růžová, Soukenická, Navrátilova, 
Jungmannova, Příčná a Senovážné nám.

podněty FO: 12, z toho pouze 4 podněty bydlících!!
V roce 2021 : zatím provedeno 18 kontrol, zjištěno 4 porušení žz, podněty 3 : 2x FO,
+ lx  SVJ

V roce 2020 byly obeslány platformy s žádostí o zaslání dat. Žádná platforma data 
nezaslala. Proběhla mailová komunikace s tím, že pokud bude pandemie, žádná data 
neobdržíme. V současné době budou všechny???? živnostenské úřady zahajovat řízení o 
pokutě, ( jsem zvědavá, který úřad nás předběhne!?) Podotýkám, že překlajd do AJ si 
pořizujeme zatím sami, ale pokud budou účastníci žádat tlumočníka ( dle SŘ) při 
jednáních a mají nárok na poskytnutí tlumočníka zdarma, bude muset tuto službu zajistit 
MČ kvalifikovaným tlumočníkem a zaplatit.!!!

K závěrečnému metodickému postupu autora nejsem kompetentní se vyjadřovat

Přikládám fotodokumentaci a pro příklad i protokol o kontrole viz výše

s pozdravem a přáním zejména zdraví v této hnusné covidové době

Mgr. Tatiana Kunštátová
vedoucí odboru



§14 Všeobecná ustanovení

pokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění 
zaniklé nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva za předpo
kladu, že do 15 dnů ode dne právních účinků fúze, rozdělení nebo pře
vodu jmění na společníka písemně oznámí pokračování v živnosti živnos
tenskému úřadu a současně ohlásí ohlašovací živnost nebo podá žádost 
o koncesi podle tohoto zákona. Právo pokračovat v provozování živnosti 
podle věty první zaniká dnem vzniku vlastního živnostenského oprávněni 
právnímu nástupci nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím živnosten
ského úřadu podle § 47 odst. 5 a 6 a u koncesovaných živností zastavením 
řízení nebo zamítnutím žádosti o koncesi.

W1) Zákon ě. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností n družstev, ve znění poz
dějších předpisu.

Toto ustanovení zakotvuje režim pokračování živnosti při přeměně podni
katelského subjektu podle zvláštního zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev. Společnosti v České republice mohou být 
přeměněny fúzí, převodem jmění na společníka nebo rozdělením. Fúze se může 
uskutečnit formou sloučení nebo splynutí, k rozdělení může dojít formou roz
dělení se založením nových společností, rozdělení sloučením nebo kombinaci 
uvedených způsobů.

Obsah výkladu

I. Právo podnikat nástupnickým subjektem.................................................... I
II. Podmínky pokračování v živnosti nástupnickým subjektem........................2

1. Právo podnikat nástupnickým subjektem

1 Nástupnický podnikající subjekt -  obchodní společnost, družstvo, přejí
mající společník, který dosud nevlastní živnostenské oprávnění, může pokra
čovat v provozování živnosti na základě živnostenských oprávnění zaniklé 
nebo rozdělované společnosti nebo družstva, tj. svého předchůdce. Toto právo 
pokračovat v provozování živnosti po zaniklé nebo rozdělené společnosti nebo 
družstva trvá do té doby, než právnímu nástupci buď vznikne vlastní živnosten
ské oprávnění, neboje rozhodnuto negativně ve věci vlastního živnostenského 
oprávnění.

II. Podmínky pokračování v živnosti nástupnickým subjektem

Podmínkou pokračování v provozování živnosti je, že do 15 dnů ode dne 
právních účinků fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka písemně 
oznámí pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a současně ohlásí ohla
šovací živnost nebo podá žádost o koncesi podle ŽZ. Oznámit pokračování 
v provozování živnosti nebo požádat o koncesi lze u kteréhokoliv obecního 
živnostenského úřadu.
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Provozování živnosti

§ 15 a 16 zrušeny

§ 17

Provozovny

§ 17 [Živnostenská provozovna!
(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je 

živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné 
zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „auto- 
mnt“) a mobilní provozovna.

(2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není 
umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

(3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podni
katel má právní důvod pro jejich užívání. Na žádost živnostenského úřadu 
je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny; to 
neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je 
podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost 
umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a ncní-li podnikatel 
vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhla
sem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování 
živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí 
pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlá
šení živnosti podle § 45 odst. 2 písni, g) a § 45 odst. 3 písni. 0 nebo v žádosti 
o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení 
podnikatel uvede údaje podle odstavec 5.

(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro 
provozování živnosti podle zvláštních právních předpisůM,,). Pro každou 
provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; 
to neplatí pro automaty.

(5) V oznámení podle odstavec 3 podnikatel uvede
a) obchodní (Irmu nebo název nebo jméno a příjmení,
b) identifikační číslo osoby,
c) adresu provozovny, popřípadě její umístění a předmět podnikání v této 

provozovně, u živnosti volné obor činnosti,
d) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

(6) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavec 3, přidělí 
provozovně identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základ
ního registru osob2H,l), nebylo-li již přiděleno, provede zápis provozovny do 
živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní 
firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho iden
tifikačním číslem osoby. Mobilní provozovna a automat musí být dále 
označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěn odštěpný závod 
zahraniční osoby.
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(8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotře
bitelům290 musí být trvale a zvenčí viditelné označena také
a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjim

kou automatů,
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejeti- 

ná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné uby

tování.
(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, 

ncbrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném 
místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven 
a automatů.

(10) Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud 
prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí auto
matů obsluhovaných spotřebitelem. Prodej zboží nebo poskytování služeb 
pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chrá
něným zvláštními právními předpisy290.

§ 17 Všeobecná ustanovení

J"‘" Zákon ě. 111/2009 Sb., o základních registrech.
Ml,) Například zákon ě. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební 

zákon).
í,cl Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Mc| Například zákon č. 79/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 
zákonů.

Toto ustanovení definuje provozovnu jako prostor, v němž je živnost provo
zována, tj. provozováno živnostenské podnikání. K provozovně se váží povin
nosti oznamovací, ale takó označovací, pokud provozovnu podnikatel zřídil.

Živnostenské podnikání je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlast
ním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek 
stanovených ŽZ. Z této definice živnosti lze odvodit i definici provozovny 
jako prostoru, ve kterém je  samostatně, vlastním jménem, za účelem dosažení 
zisku a za podmínek stanovených ŽZ uskutečňováno živnostenské podnikání.

Obsah výkladu
i. Vymezení pojmu provozovny..................................................................1-4

II. Oznamovací povinnost podnikatele......................................................... 5-7
III. Způsobilost a náležitosti označení provozovny...................................... 8-18

I. Vymezení pojmu provozovny

Provozovnu zákon vymezuje jako prostor, v němž je  živnost provozována. 
Za provozovnu musíme považovat i automat nebo obdobné zařízení, které 
slouží k prodeji nebo poskytování služeb. Zákon charakterizuje provozovnu
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dvěma věcnými znaky, a to prostorem a činností v tomto prostoru vykoná
vanou. V zásadě jde o takový prostor, kde je živnost vykonávána. Za provo
zovnu ve smyslu ŽZ musíme považovat nejen stavbu, ale také dočasné zařízení, 
mobilní provozovnu, Stánek, automat, pojízdnou provozovnu apod.

V provozovně jde zpravidla o realizaci činnosti nebo také činností, které jsou 
vymezeny v přílohách ŽZ a na základě obsahových náplní podle nařízení vlády 
č. 278/2008 Sb. Provozovna je tedy prostorem, kde má podnikatel personální 
a technické vybavení k provozu dané živnosti. Za provozovnu vždy považu
jeme prostor, kde je živnost fakticky vykonávána. Nejde proto jen o to, zda se 
jedná jen o kolaudovanou (kamennou) provozovnu, neboť živnost může být 
provozována také v mobilním zařízení, Stánku atd. Důležitým faktem je, že 
v určitém prostoru je  živnost provozována -  je zde uskutečňována určitá čin
nost. Proto při hodnocení, zda jde o provozovnu, či nikoliv, musíme vycházet 
z toho, zda v daném prostoru (jakkoliv je konstrukčně nebo technicky konstru
ován) je činnost provozována. Zde je namístě říci, že i restaurační zahrádka 
přiléhající k provozovně, kde je vykonávána hostinská činnost, sc považuje 
za součást provozovny. Mobilní provozovnou se rozumí provozovna, která 
je přemístitelná a na jednom místě není umístěna více než 3 měsíce. Může se 
jednat o pojízdnou provozovnu, Stánek nebo případně jiné podobné zařízení. 
Automat sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provo
zovna sc považují pro účely ŽZ za provozovnu (Pl. ÚS 7/97). Pro podnikání 
v mobilní provozovně platí obdobná pravidla jako pro klasickou provozovnu. 
Pod automatem lze rozumět především prodejní automaty na nápoje, drobné 
balené potraviny, cigarety, ale také automaty poskytující služby, například mycí 
linky automobilů, dětské atrakce, které jsou umístěny v obchodních centrech, 
například houpačky či autíčka. Do živnostenského rejstříku se nezapisují auto
maty a obdobná zařízení, naopak například mobilní Stánky, které jsou na místě 
umístěny dlouhodobě, podnikatelé také zapisují do živnostenského rejstříku.

Živnost může podnikatel provozoval ve více provozovnách, pokud má podni
katel k těmto provozovnám právní důvod pro jejich užívání (vlastnické, užívací 
právo). Vlastnické nebo užívací právo podnikatel neprokazuje ani při ozná
mení živnosti, ba ani provozovny samotné. Právní titul k užívání provozovny 
podnikatel prokazuje pouze na základě žádosti živnostenského úřadu, napří
klad v souvislosti s prováděnou kontrolou provozování živnosti podnikatele 
v provozovně, ale také v jiných případech v průběhu podnikání v provozovně. 
Povinnost podnikatele na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod 
užívání provozovny neplatí pro mobilní provozovny a automaty. Podnikatel je 
povinen mít k prostorám právní důvod užívání po celou dobu svého podnikání. 
Právním titulem je důvod vzniku, změny nebo zániku práva nebo povinnosti, 
tj. vlastnický titul, nájemní smlouva apod. Pro mobilní provozovny je podni
katel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění 
provozovny. Tím je míněna oprávněnost jejich umístění na určitém místě, zpra
vidla souhlasem majitele pozemku i zde se může jednat o různé právní tituly, 
například vlastnické právo k pozemku či nájemní vztah.
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4 Podnikatel může uskutečňovat provozování živnosti také v bytě. Na základě 
výzvy živnostenského úřaduje podnikatel povinen doložil, že je vlastníkem 
bytu, neboje povinen doložit písemný souhlas vlastníka, že výslovné souhlasí 
s provozováním živnosti v bytě. Nestačí doložení nájemní smlouvy k užívání 
bytu. Pokud není vydán souhlas majitele bytu s provozováním živnosti v bytě, 
nemůže být provozovna v bytě umístěna. Podobně se postupuje i v případě, 
že v bytě je umístěno sídlo podnikající právnické osoby a fyzické osoby, která 
v bytě nemá trvalý pobyt.

II. Oznamovací povinnost podnikatele

5 Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu předem zahájení 
i ukončení provozování živnosti v provozovně. Podnikatel oznamuje faktické 
zahájení i ukončení provozování živnosti v provozovně, nikoliv v případě, že 
sice zřídil provozovnu, ale zatím provozovnu neotevřel pro veřejnost.

6 Povinnost oznámit zahájení provozování živnosti v provozovně neplatí 
v případě, pokud tuto skutečnost podnikatel uvede již v ohlášení živnosti nebo 
žádosti o koncesi.

7 V oznámení provozovny podnikatel uvede obchodní firmu nebo název nebo 
jméno a příjmení, identifikační číslo osoby (IČO), adresu provozovny a před
mět podnikání v této provozovně. U živnosti volné musí podnikatel uvést obor 
živnosti volné, datum zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provo
zovně. Zákonem Č. 289/2017 Sb. byla umožněna specifikace umístění provo
zovny, aniž by splňovala náležitosti adresy, v takových případech podnikatel 
uvede živnostenskému úřadu namísto adresy pouze údaj o umístění provo
zovny, například odkazem na pozemek, na kterém se provozovna nachází, tj. 
parcelním číslem pozemku a názvem katastrálního území. Je tedy přípustné, 
aby provozovna neměla ani číslo popisné, ani evidenční. Podnikatel je povi
nen provozovnu vymezit údaji podle zákonného ustanovení, což obsahuje 
i formulář jednotného registračního formuláře (JRF). Z důvodu povinného 
ověřování adres v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
prováděného živnostenskými úřady při výkonu živnostenskoprávní agendy 
a v návaznosti na právní úpravu obsaženou ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., 
o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, vymezující 
pojem „adrcs“, byl tento pojem vydefinován i v živnostenském zákoně (§ 67). 
Vzhledem k tomu, že je přípustné, aby provozovna neměla ani číslo popisné, 
ani evidenční a byla umístěna i mimo obec, je třeba umožnit specifikaci jejího 
umístění, aniž by splňovalo náležitosti adresy (umístění provozovny by bylo 
vymezeno například parcelním číslem pozemku a názvem katastrálního 
území). Živnostenský úřad každé oznámené provozovně přidělí identifikační 
číslo provozovny (IČP), tímto číslem je  podle StatSI číselný kód, který slouží 
k identifikaci provozovny osoby, která vykonává činnost stanovenou ŽZ. 
Povinnost označovat provozovnu identifikačním číslem provozovny, uvedená 
v zákoně č. 227/2009 Sb., byla ale následně zrušena zákonem č. 169/2012 Sb.

8 »V
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(odstranění administrativní zátěže podnikatele). Nicméně živnostenský úřad 
v souladu se zákonem přiděluje i nadále ze statistických důvodů identifikační 
Číslo provozovny získané od správce základního registru osob a zapisuje je 
do živnostenského rejstříku. O zápisu živnostenský úřad písemně informuje 
podnikatele. O praktickém použití identifikačního čísla provozovny nyní blíže 
pojednává § 78.

III. Způsobilost a náležitosti označení provozovny

Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozo
vání živnosti podle zvláštních právních předpisů. Zejména se to týká způsobi
losti provozovny z hlediska stavebního (odkaz na stavební zákon), provozovna 
musí být zkolaudována k danému účelu činnosti provozované v provozovně. 
Podnikatel je povinen zajistit, aby uskutečňovaná činnost v provozovně probí
hala v souladu s předpisy, tedy je odpovědný za nadměrný hluk v provozovně, 
dodržování hygienických předpisů například ve stravovacím zařízení, dodržo
vání živnostenských předpisů a požárních předpisů.

Podnikatel oznamuje provozovnu živnostenskému úřadu ve vztahu ke kon
krétní živnosti. V provozovně může být současně provozováno více činností 
a provozovna v tomto případě musí být způsobilá k provozování každé z nich. 
Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost pro
vozovny. Podnikatel také musí zajistit, s ohledem na ochranu zájmů spotřebi
telů, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb byla 
osoba, která je  schopna jednat v jazyce českém nebo slovenském.

Provozovna nebo mobilní provozovna, Stánek nebo obdobné zařízení musejí 
být trvale a viditelně zvenčí označeny obchodní firmou podnikatele nebo jeho 
názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a adresou sídla. Označení dále 
musí obsahovat identifikační číslo podnikatele. Pokud je provozovna určena 
pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být provozovna 
označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny. 
Provozovna musí být také označena provozní nebo prodejní dobou pro styk se 
spotřebiteli. Při přechodném uzavření provozovny pro prodej zboží a poskyto
vání služeb spotřebitelům je podnikatel povinen uvést na vhodném a viditelném 
místě dobu uzavření provozovny (počátek a konec). Důvody uzavření provo
zovny podnikatel není povinen uvádět. Uvedení uzavření provozovny mohou 
bránit závažné nepředvídatelné důvody, například náhlá nemoc podnikatele 
ěi přírodní katastrofa. Tyto případy vis maior jsou závažnými překážkami pro 
splnění dané povinnosti a zákon je  stanoví jako výjimku takto: „ncbránt-li 
tomu závažné důvody". Současně se lato výjimka vztahuje také na mobilní 
provozovnu.

Označení provozovny musí být pro spotřebitele zřetelné, čitelné, to zna
mená, že provozovna musí být označena zvenčí na viditelném místě, čitel
ným a zřetelným písmem přiměřené velikosti, nejlépe na dveřích vchodu do 
provozovny. Podnikatel může provozovnu označit i zvláštním názvem, což
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12

13

14

15

je užitečné zejména u zařízení restauračních, ubytovacích atd. V tomto pří
padě nebývá název synonymem obchodního jména firmy, například hospoda 
U Švejka a hotel Admirál.

Pro ubytovací zařízení poskytující přechodné ubytování platí navíc povinnost 
označit provozovnu kategorií a třídou ubytovacího zařízení. Při určení, kterých 
zařízení se tato povinnost týká, musíme vycházet z vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, která definuje stavbu ubytova
cího zařízení. Podle této vyhlášky sc za stavbu ubytovacího zařízení považuje 
stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené. 
Stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou 
rekreaci. V označení ubytovacího zařízení musí být uvedena kategorie a třída 
ubytovacího zařízení.

Kategorie a třídy ubytovacích zařízení stanovuje vyhláška Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavba 
ubytovacích zařízení se zařazuje podle požadavků na plochy a vybavení do tříd, 
které se označují hvězdičkami. Existuje 5 ubytovacích kategorií tříd, které se 
označují hvězdičkami ubytovacích zařízení: hotel (nejméně 10 pokojů), motel 
(nejméně 10 pokojů), penzion (nejméně 5 pokojů), ostatní ubytovací zařízení -  
specifická hotelová zařízení: například lázeňský hotel, wellness hotel, resort 
hotel, kemp, turistická nebo chatová osada.

Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby pomocí automatů, 
které obsluhuje sám spotřebitel, jedná se především o samoobslužné automaty 
zejména na nealkoholické nápoje umístěné ve školách, institucích, nemoc
nicích, nádražích apod. V souladu se zákonem Č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami, byl prodej tabákových výrobků, tabákových potřeb 
a elektronických cigaret pomocí prodejních automatů, u nichž nelze vyloučit 
prodej osobám mladším 18 let věku, zakázán. Tento zákaz byl zpřísněn a roz
šířen s účinností tzv. TabákZ (účinnost zákona 31.5.2017), který nahradil výše 
citovaný předpis. Obdobně se zákaz vztahuje i na prodej alkoholických nápojů.

Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že
-  podle § 62 odst. 1 písm. e) v rozporu s § 17 odst. 3 neprokáže na žádost živ

nostenskému úřadu právní důvod pro užívání provozovny nebo oprávněnost 
mobilní provozovny nebo neoznámí předem zahájení nebo ukončení provo
zování živnosti v provozovně,

-  podle § 62 odst. I písm. 0  v rozporu s § 17 odst. 4 neustanoví osobu odpo
vědnou za činnost provozovny,

-  podle § 62 odst. I písm. g) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7,8 nebo 9,
-  podle § 62 odst. 1 písm. h) v rozporu s § 17 odst. 10 umožní prodejem 

zboží nebo poskytováním služeb pomocí automatů obsluhovaných spotře
bitelem získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními 
předpisy.
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Podle § 62 odst. 4 písm. a) lze za porušení § 62 odst. 1 písm. h) uložit pokutu 16 
do 1 000 000 Kč, podle § 62 odst. 4 písm. b) lze za porušení § 62 odst. I 
písm. e), ř) a g) uložit pokutu do 100 000 Kč.

K případu, kdy podnikatel nezajistil, aby provozovna byla řádně označena 17 
v souladu s § 17 odst. 7 a 8, viz KS v Českých Budějovicích 50 A 44/2017.

K pozastavení provozování vázané živnosti v provozovně z důvodu, že před- 18 
metná provozovna je k účelu provozování živnosti užívána v rozporu s účelem, 
pro který byla zkolaudována, viz NSS 9 As 71/2011-95.

§ 18 [Tržní řády]

(1) Obec může vydat tržní řád formou nařízení obce290. V tržním řádu 
vymezí místa pro nabídku a prodej zboží (dále jen „prodej zboží“) a pro 
nabídku a poskytování služeb (dále jen „poskytování služeb**) mimo pro
vozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným 
úkonem vyžadovaným stavebním zákonem298’. Těmito místy jsou tržnice 
a tržiště (dále jen „tržiště*4).

(2) Obec může tržním řáděni vymezit
a) kapacitu a požadavky na vybavenost tržišť,
b) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
c) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
d) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řád

ného provozu, nebo
e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště pro zajištění řádného 

užívání tržiště osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
(3) Obec může tržním řádem dále

a) rozdělit tržiště podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované 
služby, nebo

b) stanovit, že se tržní řád nevztahuje na některé formy prodeje zboží nebo 
poskytování služeb prováděných mimo provozovnu.

(4) Obec může nařízením obce290 stanovit, že některé formy prodeje 
zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu jsou v obci 
nebo v její části zakázány.

2,n § II odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), veznění pozdějších před
pisů.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
zněni pozdějších předpisů. f

Obec může v přenesené působnosti vydat tržní řád, který umožňuje obcím 
regulovat ve svém územním obvodu provoz tržnic, tržišť, trhů, tržních míst, 
tj. prodej zboží a poskytování služeb mimo kolaudovanou (kamennou) pro
vozovnu.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ............ .....................
Udboii_^ivnoslenský
Oddělení kontrolně správní

PROTOKOL
pořízený v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledku kontroly provedené 
podle ustanovení § 60a a násl. zákona Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, sledující, zda a jak  jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními 
zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, na podmínky provozování živnosti uložené 
v rozhodnutí o udělení koncese a na poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona, dodržování povinností při 
značení lihu a nakládání s lihem podle zákona ě. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o povinném značení lihu) a dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona 353/2003 Sb., o 
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o spotřebních daních).

O značení kontrolního orgánu a kontrolujících:
K ontro ln í o rgán: Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1 -  
Nové Město
K ontrolu jící:

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Ondřej Hromádko číslo průkazu:.. . . . . . ......... telefon:5 ... . . .. . . . . .. . . . .

Člen kontrolní skupiny: Ing. Angel Tonkov číslo průkazu:.. . . . . . ......... telefon: . . . . . .. . . . . .. . . . .

O značení kontrolované osoby;

obchodní firma: 

sídlo: Rybná 716/24, 110 00, Praha 1 -  Staré Město

IČO:

‘ .jjj-v ’ ' ’ <* y$
P ředm ět kontroly:

Kontrola plnění povinností stanovených živnostenským  zákonem , ustanovením i zvláštních právních předpisů 
vztahujícím i se na živnostenské podnikání a na podm ínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o 
udělení koncese na poskytování služeb podlej} 69a živnostenského zákona. _  _  __

1 Telefonní spojení využívejte prosím  v pracovních dnech mezi 08:00 a 10:00 h. P ro  běžnou kom unikaci (ne však 
pro zasílání dokladů) m ůžete též využít e-mailu ve tva ru  jmeno.prijfneni@prafial.cz
Úřad městské Části Praha 1
Vodičkova 18.CZ-115 68
tel.:+420 221 097 111, fax:+420 221 097 513
posla@prahal.cz, www.prahal .cz 1 /4
datová schránka Městské části Praha 1: b4eb2my
IČO: 00063410, DIČ: CZÚ0063410

mailto:jmeno.prijfneni@prafial.cz
mailto:posla@prahal.cz
http://www.prahal


M ĚSTSK Á  ČÁST PRAHA 1 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
Odbor živnostenský 
Oddělení kontrolně správní

Adresa provozovny; Rybná 716/24, Praha 1

Vykonávaná činnost (název provozovny): „ubytovací služby"

K ontroln í úkon, kterým  byla kontrola zahájena: 

doručením oznámení

D atum  zahájení kontroly: 17 .08.2020

Osoba přítom ná na místě zahájen í kontroly:

Jm éno a příjm ení:

A dresa bydliště:
Průkaz totožnosti

druh: povolení k dlouhodobému pobytu 

vydal:'

Datum  narozenu
■ -?vv?’w ■ ■

číslo:

dne:

Vztah ke kontrolované osobě: zplnomocněná zástupkyně

V souvislosti se zahájením kontroly byla osoba přítomná na místě kontroly vyzvána, aby poskytla kontrolnímu orgánu 
k výkonu kontroly potřebnou součinnost podle § 7, § 8 a § 10 kontrolního řádu. Součinnost byla poskytnuta.

K ontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů , které byly 
porušeny včetně podkladů, z kterých tato zjištění vycházejí:

O z n a č e n í  ž i v n o s t e n s k é  p r o v o z o v n y

>  Provozovna byla v době kontroly trvale a zvenčí viditelně označena v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 
živnostenského zákona, tj. identifikačním číslem osoby, obchodní firmou.

>  Provozovna určená pro prodej zboží a poskytování služeb spotřebitelům nebyla, v rozporu s ustanovením 
§ 17 odst. 8 písm a) živnostenského zákona, trvale a zvenčí viditelně označena jménem a příjmením osoby 
odpovědné za činnost provozovny (bylo uvedeno pouze „Alex & Kate") a byla v souladu s ustanovením § 17 odst. 8 
písm. b) živnostenského zákona, trvale a zvenčí viditelně označena prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk 
se spotřebiteli (dle tel. domluvy).

O z n a č e n í  s í d l a :

Kontrolovaná právnická osoba v postavení podnikatele, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 živnostenského zákona, 
označila objekt, v němž má sídlo obchodní firmou a identifikačním číslem osoby.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
Odbor živnostenský 
Oddělení kontrolně správní

D o l o ž e n é  d o k l a d y :

* €
p r á v n í  d ů v o d  u ž í v á n í  k o n t r o l o v a n é  p r o v o z o v n y  ve  smyslu ustanovení § 1 7  odst.3  
živnostenského zákona, konkrétně pak: „Smlouva o nájmu bytu“ na kontrolovanou bytovou je d n o tk ta H B in a  
adrese*

doklad o přih lášení ubytovatele k platbě m ístního poplatku z  pobytu ve smyslu ustanovení § 14 zákona 
č. 565/2019 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 4 a vyhlášky hl. m. Prahy č. 
18/2019 Sb. hlavního města Prahy, o místním poplatku z pobytu,

Sm louva o rezervaci a poskytování ubytovacích jednotek , uzavřená mezi kontrolovanou osobou 
(„Poskytovatel ubytování") a s p o l e č n o s t í a g e n t u r a " ) ,  
předmětem smlouvy je  administrativní z ^ p s^ v a n ^ iD y io v a c ic í^ I tK e ^ ^ y x o v ^ e a n o tc e , zejména zajištění 
řádného provozu nemovitostí ve vlastnictví poskytovatele ubytování,

Smlouva o poskytování služeb, uzavřená mezi kontrolovanou osobou („Strana 2") a společností!
(„Strana 1"), předmětem smlouvy je  úplné obstarávání správy a základní údržby 

ňeniovitosti^zejm éna administrativní zajištění řádného provozu nemovitostí ve vlastnictví „Strany 2“ . 
Nemovitost jc  určena k pronájmu třetím osobám.

P O P I S  K O N T R O L O V A N É  P R O V O Z O V N Y  A Č I N N O S T  V Y K O N Á V A N Á  V P R O V O Z O V N Ě :

Provozovna kontrolované osoby se nachází v objektu na adrese Rybná 716/24 Praha / ,  v bytové jednotce č S R ^

V rámci výkonu živnosti ohlašovací volné „ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského 
zákona“, obor činnosti „ Ubytovací služby“ kontrolovaná osoba v provozovně nabízí a poskytuje krátkodobé ubytování 
od jedné noci, v 3 pokojích pro maximálně deset zákazníky.

V provozovně nedochází k žádné přípravě polo mů ani nápojů, zákazníci si mohou připravit pokrmy pouze samostatně.

Pro kontrolovanou společnost zprostředkovává ubytování společnost T0 Přes
internetové stránky poskytující nabídku ubytování (např. booking, Air BnB apod.) Koiurolovana společnost nevybírá od 
zákazníků žádnou hotovost. Zákazník v případě zájmu o ubytování zaplatí prostřednictvím Online plateb.

Základní údržbu (úklid) v prostorách kontrolované provozovny, správu nemovitosti a administrativní zajištění řádného 
provozu poskytuje pro kontrolovanou osobu externě najatá společnost i

Ubytovatel vede domovní knihu v písemné podobě (popřípadě vytištěnou v elektronické podobě), ve smyslu ust. § 101 
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen  zákon o pobytu 
cizinců na území České republiky).

Ubytovatel, v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje útvaru policie ubytování cizince do 3 pracovních dnů od jeho 
ubytování.

Wi-Fi připojení k internetu je  k dispozici zákazníkům zdarma. 

Kontrolovaná společnost neprovozuje internetové stránky.

Z á v ě r :

Provedenou kontrolou bylo zjištěno porušení § 17 odst. 8 písm a) živnostenského zákona, kterého se kontrolovaná 
společnost dopustila tím, že trvale a zvenčí viditelně neoznačila svou provozovnu jménem a příjmením osoby odpovědné 
za činnost provozovny (bylo uvedeno pouze „Alex & Kate).
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
Odbor živnostenský 
Oddělení kontrolně správní

POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON:

Poslední kontro ln í úkon: posouzení kontrolního zjištění a doložených dokladů. 

Datum provedení posledního kontrolního ú k o n u :íJB B É ri!Í£

POUČENÍ KONTROLOVANÉ OSOBY KONTROLNÍM ORGÁNEM:

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v tomto protokolu může kontrolovaná osoba podle § 13 kontrolního řádu podat u 
shora uvedeného kontrolního orgánu písemné a odůvodněné námitky, a to ve lhňtě 15 dnů ode dne doručení protokolu.

Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat 
odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

itrolní skupiny: Mgr. Ondřej Hromádko podpis:

Člen kontrolní skupiny: Ing. Angel Tonkov podpis:

Z á z n a m  o  v y h o t o v e n í  p r o t o k o l u : 

Protokol o kontrole obsahuje -4- listy a byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.

Datum a čas vyhotovení protokolu o kon iro lc :g jtig |H |fi0 i*

Rozdělovník:
lx  pro kontrolní orgán
lx  pro ků^Ui,olo^;iii^.u3,qbu U^fcil^LČ^^j^si^ednictvím  datové schránty)

4 /4





Apartment
.......................... . . . .. 
t a  ............... 
p.cř. po tel domluvě 
+.......................



1

Apartment
......................... .... . .
/Č ...............
p.d. po tel domluvě
+.......................
Odpovědný  z a  p r o v o z  A l e x  S-l

...  .
Kate

■i*



Identifikační číslo provozovny: ..................... ... ..................................... ............. ...................

.................................................................. 
IČO: 71273794

Provozní doba
Dle objednávek hostů, tel: ....................

Odpovědná osoba:
• ...................... ....................
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PRAGUE APARTMENT 4U 
...................

HBH55B55BBE5:

Identifikační číslo provozovny:...................... ... .........................110 00, Praha 1 -  Nové Město

........ .......................................................... 
....... ................

Provozní doba
Dle objednávek hostů, tel:.....................

Odpovědná osoba:
• ...........................................
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Zpětná vazba k dokumentu: 
„Uplatnění současných zákonů 
v problematice krátkodobého 

ubytování".

z pohledu:
FINANČNÍHO 

ODBORU MČ PÍ

Interní dokument sloužící pro účely MČ Praha 1



POPLATEK Z POBYTU

Úřad m ěstsk é  části P raha 1

O dbor finančn í 
o d d ě len í m ístn ích  příjm ů

zpracovala: Pavlína Vojtíšková 
dne: 27. 01. 2021

Krátkodobé ubytování
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Krátkodobé ubytování
Do problematiky krátkodobého ubytování spadá i správa místního poplatku z pobytu. Souvislost mezi 

řádným plněním veškerých povinností poplatníka, nebo naopak neplněním, a mezi problémy způsobenými 

bezohlednými pronajímateli a návštěvníky jsou sice marginální, ale pro kompletní uchopení problému jsou 

zde shrnuty nej důležitější informace k poplatku.

Poplatek z pobytu
základní pojmy

> předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních 

dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu;

> poplatník poplatku z pobytu - poplatek z pobytu platí osoba, která v obci není přihlášená;

> plátce poplatku z pobytu - poskytovatel úplatného pobytu;

> povinnost platit poplatek vzniká poskytnutím úplatného pobytu osobě, která není hlášená v obci;

> sazba poplatku činí 21 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu;

zákonná úprava

> výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů;

> obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu s účinností od

1 .1 .2 0 2 0 ;

> správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;

registrace

plátce provede registraci k poplatku z pobytu přímo v sídle místně příslušného správce poplatku,

kde v ohlášení uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo 

pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba 

uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 

v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku 

souvisí s podnikatelskou činností plátce;

c) adresy všech zařízení nebo míst, kde poskytuje úplatný pobyt, a počet lůžek sloužících 

k poskytnutí úplatného pobytu v těchto zařízeních nebo místech.
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Lhůty
Plátce je povinen správci poplatku:

1. do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu podat ohlášení k registraci,

2. do 15 dnů ode dne ukončení činnosti tuto skutečnost nahlásit,

3. do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů uvedených v ohlášeních, tuto změnu oznámit,

4. do 15 dnů každého následujícího měsíce podat ohlášení k místnímu poplatku z pobytu a zaplatit za dané 

období vypočtený poplatek z pobytu.

sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní 

procesní povinnosti nepeněžité povahy.

Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek může správce poplatku navýšit až na trojnásobek.

informace
Správa poplatku z pobytu se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zde § 

9 odst. 1 říká: „ Správa daní je neveřejná. Osoby zúčastněné na správě dam a úřední osoby jsou povinny za 

podmínek stanovených tímto nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se 

správou daní dozvěděly." Z tohoto důvodu není možné poskytovat informace o konkrétním subjektu.

shrnutí

Poplatek z pobytu patří mezi místní poplatky, jejichž funkce je fiskální a regulační. Vzhledem ke stavbě 

poplatku, kdy poplatníkem je pronajímatel a plátcem ubytovaný, funkci regulační příliš neplní. Maximální 

výše poplatku je v současné době, dle OZV, 21 Kč/os/den. Výše maximální sazby je daná zákonem a 

v kompetenci obcí1 je upravit částku OZV, ovšem pouze do maximální stanovené výše zákonem.

Správa poplatku se řídí daňovým řádem a správce poplatku má v kompetenci pouze kontrolovat, zda je 

subjekt k poplatku přihlášený, zda řádně podává měsíční hlášení a včasnou a kompletní úhradu poplatku.

1 v případě městských částí Prahy vydává OZV a rozhoduje o výši poplatku MHMP
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Povinnosti poskytovatele krátkodobého ubytování dle zákona o místních poplatcích a daňového řádu

•při nesplnění této povinnosti správce poplatku poplatníka vyzve k registraci (pokud se o něm dozví, či dostane nějaké hlášení, že 
daný provozovatel provozuje);

• pokud neodpoví na výzvu do 15 dnů od dne doručení, může správce poplatku uložit pokutu za neplnění nepeněžité povinnosti, to až 
do výše 500.000 Kč. Tuto pořádkovou pokutu lze ukládat opakovaně.

--------------------------- ------ --- ---------- - x

Poskytovatel musí podávat každý měsíc (do 15. dne následujícího měsíce) „Hlášení k místnímu poplatku z pobytu", kde poskytovatel 
uvede, kolik byl celkový počet dnů všech osob, které podléhají poplatku a celková částka vybraná od hostů ( 21kč/os./započatý d e n -  
kromě dne příjezdu)

L________ „_______ ________ _____ ________ __3

•při nesplnění této povinnosti správce zašle (poštou nebo datovou schránkou) poplatníkovi výzvu k prokázání skutečností -  pokud 
poplatník neodpoví do 15 dnů ode dne doručení, může správce poplatku udělit pořádkovou pokutu (viz. odst. výše).

Poskytovatel je povinen vybranou částku odvést na účet příslušnému městskému úřadu dle adresy provozování ubytování. A to za 
uplynulý měsíc do 15. dne následujícího měsíce (např. za leden do 15.2.), to pod variabilním symbolem, který mu byl přidělen správcem 
poplatku při doručení „Ohlašovací povinnosti"

•pokud částku neodvede včas a ve správné výši, správce poplatku poskytovatele upozorní na nedoplatek, to digitální nebo 
analogovou podobou písemnosti s názvem „Vyrozumění o nedoplatku", kde poplatníka upozorňuje na nedoplatek a dává mu 
náhradní termín splatnosti a to 15 dnů od doručení vyrozumění. Také ho upozorňuje, že pokud nedoplatek neuhradí, může správce 
poplatku nedoplatek navýšit až na trojnásobek;

•pokud poplatník i nadále neuhradí dlužnou částku, správce poplatku vyhotoví platební výměr, kde může dlužnou částku zvýšit až na 
trojnásobek. Platební výměr se zasílá poštou nebo datovou schránkou. Na odvolání proti platebnímu výměru má poplatník 30 dnů 
ode dne doručení. Po uplynutí 30 dnů od doručení se stává platební výměr pravomocný a musí se do 15 dnů zaplatit. Po uplynutí 
lhůty 15 dnů se stává vymahatelným a nyní správce poplatku může přistoupit k exekučnímu řízení;

•pokud není tedy platební výměr uhrazen včas a ve správné výši, správce poplatku vyhotoví exekuční příkaz, kde dlužná částka dle 
platebního výměru se navýší o 2% o exekuční náklady, které jsou vymáhané spolu s dluhem. Nejčastěji se používá Exekuční příkaz na 
přikázaní pohledávky z účtu. Proti exekučnímu příkazu může poskytovatel podat do 30 dnů námitku, která však nemá odkladný 
účinek na exekuční příkaz. Exekuční příkaz nabývá právní moci dnem doručením poskytovateli, --> vyhotoví se vyrozumění o právní 
moci, které se doručí do banky, kde se exekuce provádí. Na základě této právní moci banka vyplatí správci poplatku dlužnou částku.

---- ---------------------------- ■■ ------------------------------------------ -\
Poskytovatel je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu v souladu se  zákonem č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a uchovávat ji po dobu 6Tet

^ —  — -----------  -------------------------  . - ________________________________________________________ _____ J

iVeškeré změny oproti podanému Ohlášení je poskytovatel povinen správci poplatku nahlásit do 15 dnů ode dne kdy nastala.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA I 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Odbor pece o veřejný prostor 

Odděleni životního prostředí

Pro: V ýbor proti vylidňování cen tra , 

B. S itá r  B aboráková
Č .j.

Vyřizuje /1. K renk / 506 Počet stran 2 Datum 10.2.2021

Věc: Uplatňováni současných zákonů v problematice krátkodobých pronájmů

Dobrý den.

v rámci obdržených podkladů Výboru proti vylidňování centra, k problematice uplatnění současných zákonů 

v problematice krátkodobého ubytování. Vám z hlediska nového zákona č. 54l/2020Sb.. o odpadech, který 

vstoupil v platnost 1.1.2021 sdělujeme následující:

Zákon o odpadech taxativně stanovuje podmínky původců odpadů. Nově rozšiřuje povinnosti fyzických osob. 

které původní zákon l85/2000Sb.. o odpadech zcela vypouštěl. Ve starém ani novém odpadovém zákoně není 

krátkodobé pronajímání bytu řešeno. Pokud přijmeme, že krátkodobé pronajímání bytu je  bráno jako 

podnikatelská činnost, lze v obecné rovině přisoudit povinnosti původců odpadu provozovatelům tohoto 

způsobu ubytování. Hned na začátku je  nutno upozornit, že ani nadřízený orgán Odbor ochrany prostředí 

MHMP k tomuto nemá jednotné stanov isko.

V rámci povinností původců, dle zákona o odpadech, lze pro provozovatelích vymáhat některé povinnosti:

1) soustřeďovat odpady odděleně (třídit jednotlivé složky -  minimálně směs, papír, plast, sklo, kov a

biologický odpad).

2) mít uzavřenou písemnou smlouvu s oprávněnou osobou (svozovou společností, nikoliv SVJ či správcem

budovy).

3) mít smluvně zajištěnou dostatečnou kapacitu nádob a odpovídající četnost svozu těchto nádob.

Společenství vlastníků, spoluvlastník, vlastník objektu či správcovská společnost nesmí mít s provozovatelem 

krátkodobého ubytování uzavřenou písemnou smlouvu na zajištění odvozu živnostenského odpadů. Pokud 

nemají oprávnění k nakládání s odpady. Existence této smlouvy je  bráno jako porušení zákona o odpadech a lze 

uložit pokutu až do výše I mil. korun. Nelze mísit komunální odpad (složky tříděného i směsného odpadu) 

s živnostenským odpadem. To je  bohužel současná praxe, která se nám kontrolní činností např. v ulici Růžová i 

Příčná potvrdila. Zároveň jsou nádoby na tříděný odpad, které jsou hrazeny z prostředků Hlavního města Prahy 

využívány provozovateli krátkodobých ubytování v rozporu s pravidly, které se SVJ zavázaly dodržovat. 

Zamezit odkládání živnostenského odpadu do těchto separačnich nádob. Dále vzniká otázka, zda má SVJ či 

spoluvlastník domu právo neumožnit provozovateli krátkodobého pronájmu přistavení nádob ve společných 

prostorách (chodbě, průchodu, dvoře, schodišti). Pokud je  v domě provozováno krátkodobé ubytování např. 

třemi různými provozovateli, musí mít všichni tři provozovatelé své nádoby, v rozsahu stanoveném zákonem o 

odpadech. Zastáváme názor, že pokud dle živnostenského zákona musí být provozovna řádně označena a SVJ či



MÉSI SKÁ ČÁSI PRAHA ! 
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Odbor peče o veřejný prostor 

Oddělení životního prostředí

spoluvlastník domu je  povinen toto označeni na společném majetku strpět, vztahuje se lato povinnost strpěli i 

přistavené nádoby. Stejně tak strpěl pohyb lidi v domě. Zákon o odpadech tuto věc ale neřeší. Nádoby na odpad 

nesmí být mimo taxativně stanovenou dobu umístěny v Pražské památkové rezervaci na ulici. Dostatečný 

prostor pro umístění nádob je  problémem vlastníků domu. Na tuto povinnost pamatují např. Pražské stavební 

předpisy.

V rámci možnosti provádění fyzických kontrol přímo v nahlášených domech, kde je  provozováno krátkodobé 

ubytování sdělujeme následující:

Tento způsob kontroly je  neproveditelný. Provozovatel se na provozovně nevyskytuje. Často se je problém se 

doslat za vchodové dveře domu. Na zvonek nikdo nereaguje. Nahlášený provozovatel je  tak písemně vyzván 

k doložení smluv. Z důvodu absencí datových schránek jsou provozovatelé obesílány doporučeným dopisem, 

často opakovaně. Součinnost je  poskytována až po opakované výzvě a upozornění na možné uložení sankce. 

Celková doba takové kontroly, při dodržení zákonných Ihňtje cca 3-5 měsíců. Zjištěním je  prozatím skutečnost, 

že odvoz odpadu je  smluvně zajištěn u správcovské firmy. Provozovatel ubytování doloží potvrzeni od SV.I o 

úhradě části společných nákladů za odpad. SV.I, které provozovatele krátkodobého pronájmu nahlásí, o 

existenci této smlouvě dobře ví, a přesto se domáhá kontroly.

Vlna krátkodobého ubytování byl fenoménem posledních několika let. Postihoval zejména centrální městské 

části. Po tuto dobu jsm e ani od nadřízeného orgánu MHMP, stavebního či živnostenského úřadu neobdrželi 

metodiku, případné dílčí stanoviska. Výše napsané sdělení je  postojem oddělení životního prostředí k výkladu 

nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Die našeho názoru jsou jediným možným řešením:

a) zákaz krátkodobého ubytováni

nebo

b) povolení krátkodobého ubytování za jasně stanovených a vymahatelných pravidel a podmínek

Mostská část Praha i 
.............................

......... . . ....... ..... . . .... .....

....................... 
. . ..... .... ... . . . . . . .............. 

. ..



Zpětná vazba k dokumentu: 
„Uplatnění současných zákonů 
v problematice krátkodobého 

ubytování".

z pohledu:
ODBORU PŘESTUPKŮ

MČ PÍ

Interní dokument sloužící pro účely MČ Praha 1



Dobrý den,

materiál jsem si nastudoval, není tam ale nic, co by se dotýkalo mého odboru a mých 
kompetencí (přestupky na úseku veřejného pořádku - rušení nočního klidu.)

Stále platí, že rušení nočního klidu se může dopustit i osoba právnická. Pokud tedy bude 
hluk vycházet z bytu, který je provozovnou a je i tak označen, lze postihnout 
provozovatele správním trestem za rušení nočního klidu.
Výhodou tohoto postupu je, že se nemusí zjišťovat fyzické osoby, které v bytě jsou - to 
platí zejména u cizinců, kteří jsou v 99% oznamováni Městskou policií systémem - 
jméno, příjmení a u kolonky bydliště je napsán pouze stát v lepším případě město. ( 
např. Kevin ........., bytem Utah, USA nebo Dmitrij ........., bytem Rusko, Petrohrad...). 
Pokud je přestupek dobře a spolehlivě zjištěn, nic nebrání v zahájení řízení proti 
provozovateli.

S pozdravem

Bc. Pavel Ručka
v e d o u c í o dbo ru


