
HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY

Váš dopis č. j.: UMCP 1 211440/2021
Ze dne: 8.4.2021
Naše č. j.: HSHMP 22818/2021
Vyřizuje: Ing. Jiří Hanzl
Tel.: 296 336 792
E-mail: jiri.hanzl@hygpraha.cz
V Praze dne: 4.5.2021
Počet stran/příloh:2/0

STARÁME SE SPOLEČNĚ
S VÁMI O VAŠE ZDRAVÍ

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

Problematika krátkodobého ubytování v bytech v Praha 1

Vážená paní Bronislavo Sitár Baboráková,

k Vaší prosbě o informace a odpovědi v problematice krátkodobého ubytování v bytech Vám 
sděluji, že orgán ochrany veřejného zdraví postupuje při své kontrolní a rozhodovací činnosti 
pouze v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů (dále jen „zákon"). Zasahovat do nerušeného výkonu práv spojených s užíváním a 
nakládáním s nemovitostí, kontrolovat způsob jejího užívání, nařizovat odstraňování závad a 
usměrňovat osoby v jejich počínání citovaný zákon hygienikovi současná právní úprava 
neumožňuje.

K ubytování prostřednictvím platformy Airbnb v souvislosti s výskytem onemocnění Covib-19 
HSHMP sdělujeme, že požadavky na ubytovací zařízení jsou sice stanoveny v § 21a zákona, ale v 
zásadě se však jedná o požadavek na zpracování provozního řádu ubytovacího zařízení, kdy 
povinnými osobami jsou osoby poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních v rámci jimi 
provozované hostinské činnosti či osoby provozující živnost ubytovací služby.

Platforma Airbnb není provozovatelem ubytovacích zařízení, pouze zajišťuje ubytování v 
prostorách, které vlastní fyzické osoby, na které se povinnosti stanovené zákonem nevztahují. 
Proto ani orgán ochrany veřejného zdraví nemůže sdílené ubytování ovlivňovat.

Veškeré požadavky na bydlení, vztahy mezi uživatelem a pronajímatelem jsou obsaženy v 
občanském zákoníku, kde je také uvedeno, že „Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může 
se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc (dále jen „orgán veřejné moci"). Není-li 
v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud".

Tuto informaci doplňuji o stručné informace související s problematikou krátkodobého ubytování:

1) Hygienické normy pro ubytovací jednotky nejsou v našem právním systému obsaženy. Některé 
požadavky k ubytovacím zařízením jsou však stanoveny např. v oborové normě ON 735412 -  
kategorizace veřejných ubytovacích zařízení a klasifikační znaky pro jejich zařazování do tříd, 
nebo ČSN 761110 -  Služby cestovního ruchu, klasifikace ubytovacích zařízení -  kategorie

mailto:jiri.hanzl@hygpraha.cz


HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MÉSTA
PRAHY

hotel, hotel garni, penzion, motel a fotel. Opakovaně však zdůrazňuji, že orgán ochrany 
veřejného zdraví, tedy i jejich zaměstnanci, mohou výkon státní kontroly zaměřovat pouze do 
oblastí, které jsou jim právními předpisy svěřeny. Problémy s krátkodobým ubytováním 
v bytech mezi tyto oblasti nepatří.

2) Kontrola zda byty jsou užívány v souladu s kolaudovaným stavem je v pravomoci příslušného 
stavebního úřadu, a to zejména, když vlastníci v bytech v souvislosti s ubytování provedli 
stavební úpravy, které jsou v rozporu s kolaudovaným stavem.

3) V zásadě však způsob bydlení -  krátkodobého pronájmu bytu by měly řešit stanovy 
Společenství vlastníků jednotek (SVJ). V jejich ustanoveních mohou být krátkodobé pronájmy 
omezeny, zvláště v případech, kdy taková činnost narušuje poklidné bydlení. V této věci již 
jsou známé případy soudních rozhodnutí, která tento způsob ochrany nájemníků podpořila.

Ing. Eva Moravcová
Ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 
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