
   
 

   
 

13. jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu 

komunitního života (dále „VPVC“) 

 

zápis z jednání dne 4. 1. 2022 od 16:30 hod. na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 

 v zasedací místnosti č. 212 

 

 

 

Zahájení jednání: jednání zahájila v 16:35 hod. a řídila Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně  

Ukončení jednání: jednání ukončila v 19:00 hod. Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně 

Přítomni: Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (předsedkyně), Ing. Michal Caban (místopředseda), Mgr. 

Jan Eisenreich (člen), Mgr. Eva Holá, PhD. (člen), Mgr. Filip Kračman (člen) 

Omluveni:  Mgr. Pavel Nazarský, Mgr. Petr Scholz, Jan Wolf 
Neomluveni:  
Hosté:  JUDr. Pavel Marc, Bc. Petr Rachůnek, Jan Rachůnek, Mgr. Kristián Šrám 
Zapsal: Gabriela Bejrová 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Eva Holá, PhD. 
 
 

Program jednání: 

1. Uvítání, prezence 
2. Zapisovatel, ověření zápisu, schválení programu jednání 
3. Host – informace o proběhlém soudu (vstupní systém - otisk prstů) 
4. Vyhláška o místních poplatcích 
5. Informace k sociodemografickému průzkumu MČ Praha 1 a ke Strategii udržitelného rozvoje 

MČ Praha 1 pro období 2021-2031 
6. Různé 
7. Závěr 

 

K bodu č. 1: Uvítání, prezence 

Jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života (dále jen „VPVC“ zahájila 
v 16:35 předsedkyně Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (dále jen „předsedkyně“).  

Předsedkyně přivítala členy a hosty na 13. jednání VPVC. Předsedkyně konstatovala, že je přítomna 
nadpoloviční většina členů a VPVC je usnášeníschopný. 

_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 2: Zapisovatel, ověření zápisu, schválení programu jednání 

Předsedkyně seznámila přítomné se zapisovatelem jednání, kterým je tajemnice VPVC Gabriela 
Bejrová. Dále navrhla jako ověřovatele zápisu Mgr. Evu Holou, PhD, která toto přijala. Předsedkyně 



   
 

   
 

vznesla dotaz, zda členové VPVC souhlasí se zápisem z 12. jednání výboru. Tento zápis členové 
obdrželi e-mailem dne 15. 12. 2021.   

Předsedkyně představila členům program jednání. Nechala o programu hlasovat.  

Usnesení UVPVC/22/13/1 – VPVC stanovuje ověřovatelem zápisu č. 13 Mgr. Evu Holou, PhD. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato 

Usnesení UVPVC/22/13/2 – VPVC schvaluje program jednání Výboru proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života představený předsedkyní VPVC 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato 

Usnesení UPVC/21/12/3 - VPVC schvaluje zápis z 12. jednání Výboru proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života a to ve znění navrženém předsedkyní a rozeslaném e-mailem členům 
VPVC dne 15. 12. 2021 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato 
__________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 3 - informace o proběhlém soudu (vstupní systém - otisk prstů) 
 
Předsedkyně přivítala na jednání pozvaného hosta JUDr. Pavla Marce, který členy seznámil se 
soudním sporem, kterého se zúčastnilo SVJ, jehož je předsedou. 
 
JUDr. Marc seznámil členy s důvodem vzniku zmíněného soudního sporu. V době před pandemií 
v domě eskalovala situace s poskytováním ubytovacích služeb v bytech. Docházelo ke znečišťování 
společných prostor, poškozování společného majetku, odkládání odpadků ve společných prostorách 
atd. Většinu vlastnických podílů v domě stále měli trvale žijící.  Po dohodě bylo zajištěno technické 
řešení vstupu do domu, kdy bylo naistalováno zařízení, které porovnává shodu otisku prstu dříve 
nahraného s otiskem prstu aktuálně přiloženého.  
V roce 2019 se SJV usneslo na instalování této čtečky a to při zachování funkčnosti původního 
číselného kódu. Kódy nebudou přidělovány hostům ubytovaným krátkodobě za účelem 

dosahování zisku. 
Spoluvlastníci, kteří ve svém bytě poskytovali krátkodobé ubytování, podali žalobu. Městský soud 
v Praze tuto žalobu zamítl. Bylo podáno odvolání a Vrchní soud tento rozsudek potvrdil. 
 
16:45 přišel na jednání Ing. Caban 
 
Následně proběhla diskuse na téma stanovy SVJ a domovní řád. Předsedkyně přivítala možnost této 
inspirace a dostala svolení stanovy šířit.  
 
Krátce byla diskutována i legálnost či nelegálnost provozování krátkodobého ubytování v bytech, 
které jsou kolaudované k bydlení.  
 
 

 
K bodu č. 4 - Vyhláška o místních poplatcích 
 
Před tímto bodem byl předřazen bod č. 5 
 
Předsedkyně připravila znění usnesení, které se týká místního poplatku z pobytu, který byl navýšen 
změnou obecně závazné vyhlášky 18/2019 Sb. hl. města Prahy a jehož využití řeší také na MHMP 
uzavřené Memorandum o vzájemné spolupráci v souvislosti s úpravou místního poplatku (schválené 



   
 

   
 

Radou Hl. M. Prahy usnesením číslo 2581 ze dne 25. 10. 2021). Návrh tohoto usnesení dostali členové 
e-mailem společně s pozvánkou na jednání. 
Předsedkyně informovala, že od MHMP vyžádala informace, jak se přerozdělují vybrané peníze. Tuto 
informaci zatím neobdržela.  
Následně proběhla diskuze k tématu. Bod byl odložen na příští jednání VPVC. 
 

 
K bodu č. 5 - Informace k sociodemografickému průzkumu MČ Praha 1 a ke Strategii udržitelného 
rozvoje MČ Praha 1 pro období 2021-2031 
 
Bc. Petr Rachůnek z oddělení participace a projektů představil členům Strategii udržitelného rozvoje 
MČ Praha 1 pro období 2021-2031, na jejímž vytvoření oddělení v současné chvíli pracuje.  
 
Představil harmonogram tvorby této strategie a spolupracovníky. Ke strategii udržitelného rozvoje 
byla také přizvána řada expertů a bude také tvořena společně s veřejností. To pomůže zajistit její 
přesah přes politické spektrum.  
V tuto chvíli se začínají uskutečňovat setkání s veřejností, kterých bude 20. Zároveň proběhnou online 
setkání s odborníky. Tato setkání by měla být ukončena v březnu 2022 a budou vyhodnocena.  
Následně se sejdou pracovní skupiny, které společně navrhnou, co by měla strategie obsahovat. 
Souhrnně se na strategii podílí: 
1) veřejnost  
2) experti 
3) pracovní skupiny tvořené zaměstnanci MČ a politiky  
Dodavatel následně vytvoří souhrnnou informaci a doporučení k případným změnám.  
Sběr dat bude ukončen cca na konci 04/2022, v cca 05 – 06/ 2022 bude dodavatel zpracovávat 
zprávu, cca 07-09/2022 budou probíhat diskuze s pracovními skupinami. Na konci září 2022 by měla 
politická reprezentace přijmout či nepřijmou tuto strategii hlasováním na jednání Zastupitelstva. 
 
17:34 z jednání odešel Mgr. Kračman. 
 
Mgr. Kristián Šrám představil sociodemografický průzkum, který odborně zaštiťuje sociolog Mgr. Et 
Mgr. Daniel Prokop (Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.). Průzkum je rozdělen na 3 části – 
kvalitativní část, kvantitativní část a skupinové diskuze.  
Cílem průzkumu je kvalifikovat témata, která se pojí ke kvalitě života v MČ P1, současné problémy, 
očekávané problémy směrem do budoucna. 
Kvalitativní část probíhá formou rozhovorů, cca 60 – 90 min. Respondenti jsou oslovování napříč 
sociodemografickým spektrem.  Do této chvíle proběhlo 15-20 rozhovorů.  
 
Předsedkyně poděkovala za informace a požádala o poskytnutí zprávy, až budou v souvislosti 
s průzkumem nové informace. 
 

 
K bodu č. 6 – Různé 
 
Mgr. Holá požádala pí předsedkyni, aby na dalším jednání byla řešena otázka opět narůstajícího 
narušování nočního klidu na některých místech Prahy 1. Předsedkyně souhlasila s tím, že k jednání 
přizve pracovníka ÚMČ Praha 1 odpovědného za řešení této kategorie přestupků. 
 

 
 
 
 



   
 

   
 

K bodu č. 7  – Závěr 
 
Předsedkyně členům poděkovala za účast na jednání a jednání v 19:00 ukončila.  Další termín jednání 
VPVC je stanoven na 22. 3. 2022. 
 

 
Zapsal: Gabriela Bejrová, tajemnice                                            …………………………………………… 

Ověřil: Mgr. Eva Holá, PhD., člen                                                      …..……………………………………… 

Schválil: Bronislava Sitár Baboráková, DiS.                                     ……………………………………………. 


