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1. Úvod 
 
V roce 2013 byla zhotovena studie „Analýza bezpečnosti jednotlivých ulic a míst na území Prahy 1“, 
která měla za úkol vytipovat oblasti pro zvýšení bezpečnosti a navrhnout technická a technologická 
řešení včetně návrhu rozšíření Městského kamerového systému 
V roce 2018 byla vydána studie „Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti 
a veřejného pořádku v ulicích MČ Praha 1 v období 2018-2022“, která se podrobně zabývala 
analýzou bezpečnostní a pořádkové situace, trestnou činností, kriminalitou a přestupky proti 
veřejnému pořádku a shrnovala výkony a problémy Policie ČR a Městské police na území MČ Praha 
1. Zároveň tato studie v neveřejné části popisovala nasazení moderních digitálních IP kamerových 
systémů a dalších technických prostředků na území MČ Praha 1 a nových moderních technologií 
pro zvýšení bezpečnosti, ochranu měkkých cílů před terorismem a pro boj proti rušení nočního klidu 
a sprejerům. 
 
Tento dokument navazuje na předchozí dva materiály, ze kterých tato analýza vychází a zároveň 
pokračuje. Dokument se zabývá hlavními současnými problémy z hlediska bezpečnosti, veřejného 
pořádku a eliminace negativních jevů na území Městské části Praha 1 v roce 2022, analyzuje 
současný stav zajištění úrovně bezpečnosti a prevence kriminality a veřejného pořádku, navrhuje 
některá řešení pro zlepšení stavu a vyhodnocuje splnění dílčích cílů stanovených předchozím 
dokumentem „Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného 
pořádku v ulicích MČ Praha 1 v období 2018-2022“ z roku 2018. Zároveň přináší porovnání za 
uplynulé období 2018-2022 včetně vyhodnocení splnění cílů z minulosti a navrhuje řešení 
v jednotlivých oblastech dané problematiky pro období 2023-2026. Je zpracován v souladu 
s „Metodikou pro tvorbu strategických dokumentů prevence kriminality a víceletých bezpečnostních 
analýz“ vydanou Ministerstvem vnitra České republiky v roce 2020.  
 
Cílem předkládané studie je popsání hlavních problémů a rizik spojených s kriminalitou a 
narušováním veřejného pořádku na území Městské části Praha 1 a jejich vývojových trendů. Dále 
je předmětem studie sociální a institucionální analýza jevů a navržení zejména preventivních 
nástrojů pro minimalizaci negativních jevů. Analýza si dále klade za cíl shromáždit podstatné 
informace týkající se současného stavu bezpečnosti a veřejného pořádku a stanovit záměry pro 
zlepšení stavu do budoucnosti, včetně vymezení harmonogramu tohoto procesu a jeho investiční a 
provozní nákladovosti v následujících letech. Tím poskytnout výchozí informace pro subjekty, které 
rozhodují o budoucích opatřeních pro zvýšení bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného 
pořádku. V souladu se zadávací dokumentací zadavatele je studie zaměřena na návrhy možných 
legislativních, organizačních a technických řešení pro zlepšení bezpečnosti, prevence kriminality, 
veřejného pořádku, řízení dopravy a na rozšíření stávajících technologií, které na území Městské 
části Praha 1 jsou již nyní provozovány. Dokument rovněž nabízí doplnění současných 
provozovaných technických prostředků na území MČ Praha 1 o další aktivní prvky ochrany 
spojenými s rychlou reakcí na vzniklé přestupky a páchání trestné činnosti. Součástí materiálu jsou 
také návrhy technických opatření pro posílení pasivní bezpečnosti stálých obyvatel a návštěvníků 
Městské části Praha 1.  
 
Dokument se zabývá následující problematikou: 

• Shrnutím výročních zpráv o činnosti PČR I a MP Praha 1 včetně jejich analytického 
porovnání v letech 2018-2022, 

• Analýzou současného stavu zajištění bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku 
na území MČ Praha 1, s přihlédnutím na legislativní podmínky, 

• Vyhodnocením splnění cílů stanovených původním dokumentem z roku 2018 s přihlédnutím 
k reálným či novelizovaným zákonným možnostem zadavatele,  
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• Analýzou stávajících a návrhy nových technických, technologických a projektových opatření 
či řešení ke zvýšení bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku na území 
zadavatele, 

• Zohledněním legislativních změn majících vliv na řešení dílčích problémů a stížností v rámci 
oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku,  

• Tematickým shrnutím aktuálních dopadů podnikatelských činností, ovlivňujících bezpečnost, 
prevenci kriminality a veřejný pořádek v rámci MČ Praha 1, a to zejména problematikou pub 
crawl a popíjením alkoholických nápojů v době nočního klidu na veřejných prostranstvích, 

• Problematikou dopadů krátkodobého ubytování (analýza současného stavu, statistiky, 
analýza legislativního postavení MČ Praha 1 i poskytovatelů ubytování), porovnání Prahy se 
srovnatelnými městy v rámci EU, statistická zohlednění doprovodných dopadů a hrozeb 
(hluk, trestná činnost, nebezpečí vzniku požárů), návrhy dílčích řešení, vytipováním tzv. 
„steakholderů“ u této problematiky atd., 

• Technickými a legislativními opatřeními, která postihují dění na veřejných prostranstvích 
okolo nočních podniků s přihlédnutím odpovědnosti podnikajících subjektů za utváření tzv. 
předpolí pro porušování legislativy, 

• Popisem a návrhem legislativních nástrojů a postupů předcházení a řešení dílčích způsobů 
porušování veřejného pořádku (The Roof parties, automobilový pózering, neurvalá nabídka 
přepravních služeb, ohňostroje a pyrotechnika atd.), 

• Problematikou zavádění a vymáhání dopravních opatření pro bezpečnost chodců (sdílené 
elektrokoloběžky), cyklisté (osobní i food doručovatelé), jednokolky, či jiné osobní 
přepravníky atd., 

• Zohledněním vlivu provozování nízkoprahových sociálních služeb na veřejná prostranství, 
s konkretizací jednotlivých poskytovatelů, 

• Dopady sociálně patologických jevů na území zadavatele, 
• Specifikací faktorů ovlivňujících bezvadný provoz Městského kamerového systému (dále jen 

,,MKS“) s návrhy na jednotlivá opatření, 
• Návrhy možných řešení pro zajištění opatření ve vazbě na bezpečnost, prevence kriminality, 

veřejného pořádku a řízení dopravy, 
• Problematikou dopadů využívání nabídky sexuálních služeb v bytových domech, 
• Problematikou graffiti, vč. analýzy aktuálního stavu, určením nejvíce postižených oblastí, 

identifikací vlastníků konkrétních staveb či mobiliáře a návrhy dílčích opatření, 
• Problematikou černé reklamy, včetně analýzy aktuálního stavu, určením nejvíce postižených 

oblastí, identifikací vlastníků konkrétních staveb či mobiliáře a návrhy dílčích opatření, 
• Analýzou legislativního prostředí, objasněním a doporučeními možností a postupů v rámci 

jednotlivých oblastí dle potřeby, jenž bude vycházet z obsahové skladby témat zpracovaných 
touto studií. 

Studie je rozdělena na dvě části. První část studie se zabývá popisem současného stavu 
bezpečnosti a veřejného pořádku v Městské části Praha 1 se zaměřením na největší problémy a 
jejich řešení na základě možností, které mají ze zákona při výkonu služby Policie České republiky, 
Městská policie a popřípadě Úřad městské části Praha 1. Obsahuje část, která se věnuje 
problematice bezpečnostního auditu se zaměřením na statistiku a analýzu protiprávních činů 
(přečinů, zločinů a přestupků) za období 2018-2022.  
 
Druhá část studie (která je vzhledem k citlivým bezpečnostním údajům neveřejná) se věnuje 
technickým prostředkům, jako jsou kamery a operační střediska Městského kamerového systému, 
zvuková čidla, dálkově ovládané vjezdové zábrany, SOS sloupky, analytické softwarové nadstavby 
a prostředky umělé inteligence, jejichž instalace na území Městské části Praha 1 pomáhá Policii 
České republiky, Městské policii a příslušným orgánům Úřadu MČ Praha 1 odhalovat trestné činy a 
přestupky a zároveň působit preventivně na případné pachatele.      
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1.1. Přehled použitých podkladových materiálů 

Pro zpracování této studie byly vedeny následující konzultace a čerpáno bylo z následujících 
zdrojů: 
 

1. „Analýza bezpečnosti jednotlivých ulic a míst na území Prahy 1“, Elso Industrial spol. s r.o., 
2013 

2. „Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku 
v ulicích MČ Praha 1 v období 2018-2022“, Elso Industrial spol. s r.o., 2018 

3. „Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2020“, OŘ Policie Praha I  
4. „Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2021“, OŘ Policie Praha I, 
5. „Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“, Městská policie Hl. m. Prahy, 

Obvodní ředitelství Praha 1 
6. „Výsledná zpráva o činnosti za rok 2020“, Městská policie Hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství 

Praha 1 
7. ,,Přehled oprávněných stížností na provozovny za období 2019-2022 Prahy 1“, Úřad MČ 

Praha 1 
8. Zápisy z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality (BEKO) Rady MČ Praha 1 

za období 2020-2022 
9. Metodika pro tvorbu strategických dokumentů prevence kriminality a víceletých 

bezpečnostních analýz“, Ministerstvo vnitra České republiky, 2020 
10. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027, Ministerstvo vnitra 

České republiky, 2021 
11. Materiály a webové stránky Výboru proti vylidňování centra, zřízeného Zastupitelstvem MČ 

Praha 1 
12. Webové stránky ÚMČ Praha 1 
13. Projektové podklady pro výstavbu MKS na území MČ Praha 1 
14. Projektové podklady pro výstavbu dopravně-bezpečnostních opatření na území MČ Praha 

1  
15. Firemní materiály výrobců technologií 
16. Veřejně dostupné zdroje na internetu 
17. Problematika Airbnb pronájmů – AK Mgr. Vaněk 
18. Problematika zavírací doby - AK Ladislav Kudrna 
19. Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 1 
20. Osobní konzultace se zastupiteli MČ Praha 1 a pracovníky Úřadu MČ Praha 1 
21. Airbnb v Praze: Analýza množství, struktury a rozmístění nabízených ubytování - V. 

Marianovská IPR HMP 2021 
22. Stanovisko k současné právní regulaci krátkodobých pronájmů a její efektivity v Praze - AK 

Pavela 3/2021 vypracováno na podnět Výboru proti vylidňování centra a pro podporu 
komunitního života (dále jen VPVC) 

23. Uplatnění současných zákonů v problematice krátkodobého ubytování - vypracováno na 
podnět VPVC - 1/2021 

24. Problematika krátkodobého nájmu obytných prostor - přehled zákonných úprav - Jan 
Eisenreich – 3/2021 - vypracováno na podnět VPVC 

25. Návrh řešení v problematice krátkodobého ubytování. Výbor proti vylidňování centra - 
1/2022 
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2. Manažerské shrnutí 
 

Nápad trestné činnosti a přestupků vůči veřejnému pořádku na území Městské části Praha 1 
v období 2018-2022 ve srovnání s obdobím 2014-2018 byl výrazně ovlivněn celosvětovou pandemií 
virové nemoci covid-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Celosvětové cestovní restrikce, 
obavy z nákazy a vládní protiepidemická opatření způsobily v období 3/2020 až 1/2022 totální 
propad turistické návštěvnosti Prahy. Množství návštěvníků Prahy, které bylo v roce 2019 rekordních 
8 milionů, prudce poklesl v roce 2020 o 75 % - tj. takřka 6 mil. hostů. V průběhu roku 2021 již došlo 
k postupnému mírnému oživení mezinárodní turistiky v souladu s uvolňováním překážek při 
překračování hranic, zlepšující se informovaností a stále se zvyšující proočkovaností. Počet 
návštěvníků české metropole se meziročně navýšil o 8 %. Oproti roku 2019 je to ale o 70 % hostů 
méně. Ze statistik Policie České republiky OŘ Praha I a statistik Městské policie OŘ Praha 1 pokles 
návštěvnosti Prahy v tomto období odpovídá poklesu nápadu trestné činnosti typicky spojené 
s turismem, jako jsou kapsářství, drogy a rušení nočního klidu. Například u kapsářství byl pokles 
nápadu TČ ve sledovaném období 2019-2021 o cca 70 %, což velmi dobře koreluje s poklesem se 
shora uvedeným poklesem návštěvnosti centra Prahy v uvedeném období.  
 
Rovněž počet přestupků proti veřejnému pořádku, který je v gesci Městské policie OŘ Praha 1, klesl 
ve sledovaném období přibližně na polovinu.  
 
Vzhledem k celosvětově rozšířené aplikaci očkování proti nákaze covidové infekce a vznikem 
nových méně nebezpečných mutací viru, došlo od začátku roku 2022 k pozvolnému celosvětovému 
návratu turismu do tradičních míst – Prahu nevyjímaje. V důsledku opětovného zvyšování 
návštěvnosti se začíná projevovat v Městské části Praha 1 opět nárůst pouliční kriminality a zvýšení 
násilné trestné činnosti včetně zvýšení hlukové zátěže v nočních hodinách.  
 
Oblast obecné kriminality a řízení dopravy na území Městské části Praha 1 spadá pod Obvodní 
ředitelství Policie České republiky I. Z hlediska nápadu trestné činnosti patří útvary tohoto ředitelství 
stále k nejzatíženějším jak v Praze, tak v celé České republice.  
 
Výše nápad trestné činnosti v obvodu OŘ Praha I. se odvíjí od velké kumulace turistů a návštěvníků 
Prahy, především ze zahraničí. To je dáno atraktivností centra Prahy, umístěním restaurací, hotelů, 
bank, centrálních úřadů a především památek. Na tyto návštěvníky se zaměřují osoby, které 
využívají jejich neznalosti prostředí k páchání trestné činnosti. Zvýšené nároky na účast policistů 
mají také četné kulturní, společenské a různé protestní akce v centru Prahy, zejména na Václavském 
či Staroměstském náměstí. 
 
Kriminalita v Městské části Praha 1 ve srovnání s předchozím obdobím nevykazuje vzrůstající 
tendenci, a to i přes problémy vyplývající z personálního podstavu nebo opět narůstajícím turistickým 
ruchem. Například práce příslušníků 11. oddělení SKPV, jenž navázala na činnost specializovaného 
týmu Krystal, vedla k razantnímu snížení výskytu drogové kriminality na území MČ Praha 1. 
Zadržení bezmála tří stovek dealerů drog, nebo odhalení několika provozoven, kde docházelo 
k distribuci, nebo jinému zneužívání OPL, jsou jen některé příklady činnosti tohoto oddělení.  Drtivou 
většinu pachatelů se podařilo pravomocně odsoudit a v dalších mnoha případech byl vydán zákaz 
pobytu na území Hlavního města Prahy. V současné chvíli je na první pohled viditelné, že se tyto 
osoby v centru města již nenacházejí. 
 K těmto výsledkům napomáhá také Městská část Praha 1 nákupem potřebné techniky, investicemi 
do Městského kamerového systému, úzkou spoluprací v rámci Bezpečnostní komise a podporou 
příslušníků PČR OŘ Praha I ve formě přidělování služebních bytů.  
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Největším bezpečnostním rizikem v oblasti působení PČR OŘ Praha I pro příští období zůstává opět 
majetková a násilná kriminalita - především loupeže, vloupání do bytů, objektů a vozidel. Vzhledem 
k technologickému pokroku bude narůstat počítačová kriminalita spáchaná v prostředí internetu 
hackerskými útoky na počítačové systémy a neoprávněnými přístupy osob do vyhrazených datových 
souborů.  
 
Nadále je třeba se věnovat pouliční trestné činnosti včetně kapesních krádeží a drogové kriminalitě 
včetně vyhodnocování změny aktuálních trendů v této činnosti a včasnému zavádění protiopatření. 
Rovněž je třeba vyhodnocovat rizika teroristické hrozby vůči židovské obci a jejím zařízením, vůči 
obchodním centrům a místům s větší kumulací osob a přijímat odpovídající opatření.  
 
Na veřejný pořádek, vymáhání dodržování obecně závazných vyhlášek či agenda spojená 
s tzv. dopravou v klidu, primárně dohlíží strážníci Obvodního ředitelství Městské policie Praha 1. 
Zde je bohužel nutné konstatovat, že situace je v těchto oblastech i přes dočasný pokles 
návštěvnosti centra Prahy v letech 2020-2021 opět velmi neuspokojivá. To je zapříčiněno především 
přetrvávajícími personálními podstavy a obecně nízkou respektovaností obecní policie, jako takové. 
V kontextu s vracejícím se alkoturismem, a jím vyvolanými negativními dopady, kterým musí občané 
Městské části Praha 1 opět čelit, znemožňují objektivně kladnější hodnocení. 
  
Hlavním jmenovatelem je po roky se táhnoucí problém jménem: Kritický personální podstav 
strážníků u OŘ Městské policie Praha 1, respektive u Městské policie hl. m. Prahy obecně. 
Městská část Praha 1 nemá možnost tento stav žádným přímým způsobem ovlivnit. I přes 
opakované žádosti a urgence ze strany vedení Městské části Praha 1 směřované jak na kompetentní 
orgány Městské policie Hl. m. Prahy nebo na volené zástupce HMP, jenž je zřizovatelem městské 
policie, tento podstav není reálně vyřešen. Není ani možné konstatovat, že řešení zůstává pouze 
v rovině slibů, protože předchozí sliby jsou především ze strany vedení Městské policie hl. m. Prahy 
zpochybňovány a odmítány.  
 
K opticky nedostatečnému počtu strážníků ve výkonu služby přímo v ulicích centra přispívá rovněž 
to, že 70 % časového fondu u řešených přestupků ze strany městské policie zabírá problematika 
tzv. dopravy v klidu, tedy nesprávné parkování a administrativa spojená s výběrem uložených pokut, 
a to i přes zavedení kontrol oprávněnosti parkování vozidel elektronickým systémem, využívající 
elektromobily s instalovanými kamerami pro detekci jednotlivých SPZ.   
 
Jak už bylo uvedeno, Městská část Praha 1 nemůže počet strážníků sloužících na jejím území přímo 
ovlivnit. Nicméně Městská policie Praha 1 podporuje formou přidělování služebních bytů strážníkům, 
sloužícím na území MČ Praha 1, investicemi do techniky nebo peněžními odměnami jedničkovým 
strážníkům. Bohužel. i přes tuto podporu, počet strážníků v ulicích Prahy 1 nestoupá. 
 
Dopady tohoto stavu jsou dlouhodobě zřejmé. Jedním z nejpalčivějších problémů občanů Městské 
části Praha 1 je nadměrná hluková zátěž vznikající z mnoha zdrojů, avšak s převážně společným 
jmenovatelem. Tím je alkoturismus. Nejvíce jsou takto zatížena katastrální území Staré Město a 
Josefov, kde v rámci jarní a letní turistické sezony dochází v podstatě k permanentnímu obtěžování 
občanů nadměrným hlukem, k narušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu. Množství 
pohostinských zařízení typu barů, klubů, diskoték, after party klubů či nonstop podniků, doplněné o 
pestrou nabídku alkoholu z „večerek“ asijských podnikatelů, lákají, respektive nepřímo generují 
doslova tisíce alkoholu chtivých osob, putující ulicemi historického centra Prahy. Proti nim 
standardně stojí několik desítek strážníků městské policie.  
K již tak značné hlukové zátěži je nutné připočítat dopady Zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek (někdy také nazýván protikuřácký zákon), který nutí hosty 
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podniků všeho druhu kouřit před provozovnami, což je rovněž zdrojem hluku a narušování nočního 
klidu. 
 
Vše uzavírá fenomén zvaný Pub Crawl. Organizované putování, či spíše vymetání hospod a barů 
skupinami podnapilých turistů čítající až 250 osob. Jejich primárním cílem je „si pořádně zakalit 
s krásnými holkami na pozadí historického centra Prahy“, jak uvádí propagační materiály 
společností, které toto alkoholové putování v Praze organizují. 
 
Městská část Praha 1 je z celého města nejvíce zaplavena sdílenými elektrokoloběžkami, na kterých 
navíc turisté ohrožují chodce na chodnících. Koloběžky jsou velmi často jen turistická atrakce, která 
občas slouží podnapilým alkoturistům k pořádání závodů. Je registrováno mnoho případů, kdy došlo 
ke zranění chodců. Koloběžky jsou běžně ponechávány pohozené na chodnících, kde tvoří překážky 
pro chodce a především pro handicapované.   
Vedení radnice chystá několik kroků, jak jejich pohyb v centru regulovat. Zatím se debatuje o 
zavedení zón na frekventovaných místech, kde se motor koloběžek vypne a nepůjde s nimi jet dál. 
Radnice chce také zavést možnost, aby se nevypínal placený pronájem koloběžky, dokud nebude 
stát na určeném místě. Tento režim už zkouší Praha 3, která rovněž vymezila řadu parkovacích míst 
pro koloběžky. Rovněž bezohledné jízdy cyklistů po chodnících a jízdy tzv. elektrických jednokolek 
ztrpčují život chodcům v centru města. 
 
Kapitolou samou o sobě je využívání bytů za účelem poskytování krátkodobého ubytování v bytech 
pronájmů turistům přes internetové platformy typu Airbnb, či booking.com. Související dopady mají 
za následek snížení kvality života především obyvatel centra Prahy, kteří jsou mnohdy vystaveni 
hluku v nočních hodinách, poškozování společných prostor bytových domů, zvyšujícím se nákladům 
na údržbu společných prostor v bytových domech a výskytu značného množství cizích lidí, jejichž 
chování narušuje klidné soužití v domě a pocit bezpečí jeho obyvatel. To vše způsobuje postupný 
úbytek stálých obyvatel v centrálních částech Prahy. Dalším negativním jevem spojeným s 
krátkodobým ubytováním v bytech je skutečnost, že v důsledku využívání bytů ke krátkodobému 
ubytování přichází obce o poplatky z pobytu. Obce sice mohou poplatky po provozovatelích 
požadovat, avšak ne vždy mají možnost zjistit a potvrdit, že jsou byty ke krátkodobému ubytování 
využívány. V neposlední řadě pak dochází k deformaci podnikatelského prostředí, protože na ostatní 
poskytovatele ubytovacích služeb jsou právními předpisy kladeny mnohem vyšší nároky. 
 
Vzhledem k celosvětovým covidovým restrikcím došlo v období 2020-2021 k razantnímu poklesu 
návštěvníků Prahy, a tím k navázanému poklesu krátkodobého ubyt v centru Prahy. Po odeznění 
pandemie začátkem roku 2022 a po uvolnění epidemiologických restrikcí došlo opět k nárůstu 
krátkodobého ubytování a k návratu problémů spojených s tímto druhem činnosti. Snaha o regulaci 
krátkodobého ubytování a s tím částečné potlačení negativních jevů provázející tento typ 
provozování volných bytů je zatím v Praze spíše bezzubá. Existují dvě cesty, které jsou legislativně 
možné, ale zatím nebyly příliš úspěšné. 
 
Regulace pomocí novely živnostenského zákona z dubna 2020 narazila na neochotu ubytovacích 
on-line platforem poskytovat i pod hrozbou vysokých pokut žádané údaje příslušným živnostenským 
úřadům. Další návrhy novel živnostenského zákona směřující k regulaci současného stavu narazily 
na nedostatečnou vůli politických stran tyto návrhy podpořit. (Sněmovní tisk č. 41). 
Další návrh na regulaci trhu s krátkodobým ubytováním má návrh novely zákona o podmínkách 
podnikání v oblasti cestovního ruchu. Regulace má v první řadě rozdělit profesionální a příležitostné 
ubytovatele a vztahovat se bude pouze na profesionály, jejichž příjmy z této činnosti přesahují 
30 tisíc korun za rok, tedy částku, která je osvobozena od daně z příjmu. Tím by vzniklo jasné 
odlišení sdílené ekonomiky od apartmá v hotelu. Oproti snahám o regulaci krátkodobého ubytování 



 
Vyhodnocení současného stavu, analýza aktuálních problémů a návrhy řešení jednotlivých témat v oblasti bezpečnosti, 

prevence kriminality a veřejného pořádku, v rámci Městské části Praha 1, pro období 2023-2026 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                           Strana  10  

v minulých letech má být dodržování opatření tentokrát pojištěno tvrdou právní vymahatelností 
včetně hrozby velmi vysokých pokut a ztráty živnostenských oprávnění. 
 
Důsledné vymáhání stávajících právních předpisů a vyhlášek je další cestou k řešení negativních 
jevů provázejících ubytování typu Airbnb. Aplikace těchto předpisů v české realitě bohužel tvrdě 
narážejí na společenský právní nihilismus v České republice, a tím se stávají neúčinnými.  
 
V roce 2020 vznikl v rámci zastupitelstva MČ Praha 1 „Výbor proti vylidňování centra a pro podporu 
komunitního života“. Hlavní náplní činnosti tohoto výboru je boj proti negativním jevům spojeným 
s krátkodobým ubytováním v bytech na území MČ Prahy 1. Pro ubytování převážně zahraničních 
turistů. Výbor se snaží najít legislativní a jiné prostředky pro právní regulaci a vymahatelnost opatření 
pro potlačení těchto negativních jevů, a tím najít úlevu pro rezidenty městské části, kteří trpí 
negativními důsledky spojenými s touto podnikatelskou činností.  
 
Městská část Praha 1 není a ani nemůže být se současným stavem veřejného pořádku, především 
v nočních hodinách, spokojena. V rozšiřování a přijímání konkrétních aktivních i pasivních opatření, 
jakož i velmi důsledném posuzování jednotlivých problémů v daných „mikrolokalitách“, je třeba 
pokračovat. Zohlednění právního postavení Městské části Praha 1, konkrétní kroky, dílčí změny, 
legislativní omezení, ale výrazná zlepšení, jsou popsána v jednotlivých kapitolách.  
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3. Činnost OŘ Policie ČR Praha I v období 2018-2022 a 
výroční zprávy    

 
Území Městské části Praha 1 spadá pod Obvodní ředitelství Policie České republiky Praha I. Na 
tomto území působí vedle dopravního inspektorátu a služby kriminální policie a vyšetřování pět 
místních oddělení – MO Bartolomějská, MO Benediktská, MO Krakovská, MO Malá Strana, MO 
Masarykovo nádraží a vyhrazené oddělení Můstek. Služebna Můstek nemá vymezenou územní 
působnost a jeho hlavním úkolem je příjem oznámení, zejména od zahraničních turistů. Z tohoto 
důvodu je zde i nepřetržitá služba tlumočníků.  
 
Z hlediska nápadu trestné činnosti patří útvary tohoto ředitelství k nejzatíženějším jak v Praze, tak v 
celé České republice. Nejvíce zatížené místní oddělení je v Krakovské ulici. Největší problémy 
představuje majetková a násilná kriminalita, jako jsou kapesní krádeže, loupeže a vloupání do 
motorových vozidel a trestné činy spojené s drogami.  
 
Vysoký nápad trestné činnosti v obvodu OŘ Praha I se odvíjí od velké kumulace turistů a návštěvníků 
Prahy, především ze zahraničí, což je dáno atraktivností centra Prahy, umístěním restaurací, hotelů, 
bank, centrálních úřadů a především památek. Na tyto návštěvníky se zaměřují osoby, které 
využívají jejich neznalosti prostředí k páchání trestné činnosti. Zvýšené nároky na účast policistů 
mají také četné kulturní, společenské a různé protestní akce v centru Prahy, zejména na Václavském 
náměstí.  
 
V tomto dokumentu jsou využity statistiky OŘ PČR Praha I o trestné činnosti na území MČ Praha 1 
z let 2021 a 2020 a pro porovnání statistika z roku 2017.  
Rok 2021 byl charakteristický dalším celkovým snížením nápadu trestné činnosti vůči roku 2020. 
Snížení nápadu obou porovnávaných období ve srovnání s rokem 2017 bylo způsobeno především 
protiepidemickými opatřeními a jejich dopadem na turistický ruch, a tedy dopadem na navazující 
pouliční kriminalitu. Vysoce kladně je nutno hodnotit výrazné zvýšení objasněnosti u většiny 
sledovaných oblastí. V roce 2022 se dle, prozatím neúplných statistik, opět projevoval nárůst pouliční 
kriminality a zvýšení násilné trestné činnosti. Vše v souvislosti s návratem turistického ruchu na 
území hlavního města Prahy. 

3.1. Hlavní úkoly Policie ČR na území MČ Praha 1  

Policie ČR se na území MČ Prahy 1 zabývá objasňováním, potíráním a prevencí trestné činnosti a 
kriminality, řešením bezpečnosti a přestupků v dopravě, přestupků proti veřejnému pořádku a úkoly 
při zajišťování veřejného pořádku při konání veřejných shromáždění.  
 
Hlavními oblastmi jejího působení jsou 
  

• Majetková kriminalita, kterou tvoří: 
- krádeže věcí z motorových vozidel 
- krádeže motorových vozidel 
- vloupání do bytů 
- kapesní krádeže 
-  

• Násilná kriminalita, kterou tvoří: 
- vraždy 
- loupeže pouliční, v obchodech a na finančních institucích  
- domácí násilí 



 
Vyhodnocení současného stavu, analýza aktuálních problémů a návrhy řešení jednotlivých témat v oblasti bezpečnosti, 

prevence kriminality a veřejného pořádku, v rámci Městské části Praha 1, pro období 2023-2026 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                           Strana  12  

- úmyslné ublížení na zdraví 
- vydírání a nebezpečné vyhrožování 
- mravnostní kriminalita 
- porušování domovní svobody 

 
         

• Hospodářská kriminalita, kterou tvoří: 
- korupce 
- podvody 
- neoprávněné držení platební karty 
- padělání a pozměňování peněz 
- daňové delikty 

 
• Boj proti drogám 
• Bezpečnost silničního provozu 

   
 

3.2. Trestná činnost na území MČ Praha 1   

Na území Městské části Praha 1 bylo registrováno v roce 2021 celkem 4 113 trestných činů. Z toho 
bylo objasněno 1 238 skutků, což je 30,1 %. Oproti roku 2020 došlo ke snížení nápadu o 322 
trestných činů a ke zvýšení objasněnosti o 5,2 %. Pro porovnání - v roce 2017 bylo registrováno 
9 399 trestných činů.   
 
Trestně stíhaných v roce 2021 bylo 1 399 osob, z toho bylo 41,9 % recidivistů. 23 trestných skutků 
bylo spácháno mladistvými a 1 skutek nezletilými. Pro porovnání - v roce 2017 bylo trestně stíhaných 
1 804 osob, z toho bylo 32 % recidivistů. 21 trestných skutků bylo spácháno mladistvými a 2 skutky 
nezletilými.   
 
 

3.3. Majetková kriminalita 

 
Největší podíl na trestné činnosti na území MČ P1 má majetková kriminalita, kde bylo v roce 2021 
oznámeno 2 707 případů s objasněností 17,3 %. Oproti roku 2020 došlo ke snížení nápadu trestné 
činnosti o 163 případů a ke zvýšení objasněnosti na 29,8 %. Pro porovnání - v roce 2017 bylo 
oznámeno 7 191 případů majetkové kriminality s objasněností 9,9 %. 
Největší počet případů byl ohlášen na místních odděleních Bartolomějská, Krakovská a 
Benediktská.   
 
Krádeže z motorových vozidel 
V roce 2021 bylo evidováno 271 případů krádeží věcí z motorových vozidel s objasněností 24,7 %. 
U vloupání do vozidel se pachatelé zaměřují na cennosti uložené na viditelném místě ve vozidle 
nebo sledují, jaké věci jsou dávány do zavazadlového prostoru. Pachatelé vloupání provádějí 
rozbitím okna vozidla nebo také pomocí elektronického zařízení kopírujícího dálkové otevírání 
vozidla.  
Oproti roku 2020 došlo ke snížení nápadu trestné činnosti o 8 případů a ke zvýšení objasněnosti o 
16,5 %. Pro porovnání - v roce 2017 bylo evidováno 327 případů krádeží věcí z motorových vozidel 
s objasněností 5,8 %.  
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Krádeže motorových vozidel 
V obvodu Prahy 1 bylo odcizeno v roce 2021 celkem 18 vozidel, z nichž bylo 11 vypátráno. Oproti 
roku 2020 bylo odcizeno o 4 vozidla více. Nejvíce vozidel bylo odcizeno v obvodu místního oddělení 
Benediktská a Bartolomějská. 
Trendem jsou krádeže luxusních vozidel prováděných organizovanými skupinami převážně ze 
zahraničí se sofistikovaným technickým vybavením  
Pro porovnání - krádeží motorových vozidel bylo v roce 2017 evidováno 27 případů. 
 
Vloupání do bytů 
U vloupání do bytů bylo v roce 2021 evidováno 38 případů a objasněno bylo 9 vloupání, což je 23,7 
%. V roce 2020 došlo k 75 vloupáním s objasněností 14,4 %.  
Pro porovnání – v roce 2017 bylo evidováno 66 případů vloupání. 

Nejčastějším způsobem vloupání zůstává vypáčení vstupních dveří či oken, příp. po předchozím 
vyháčkování, dále také rozbitím skleněné výplně dveří či oken a použití speciální špachtle k otevření 
neuzamčených dveří u tzv. spících bytů ap. Předmětem zájmu jsou pak především šperky, peníze, 
starožitnosti, drobná elektronika, ale i dražší obuv a oděvy, kosmetika či sportovní potřeby. 

Kapesní krádeže 
V roce 2021 byl nápad kapesních krádeží 769 případů s objasněností 7,7 %. V roce 2020 bylo 
evidováno 921 kapesních krádeží s objasněností 8,1 %.  
Pro porovnání - v roce 2017 byl nápad kapesních krádeží 3 543 případů. Objasněnost kapesních 
krádeží byla 4,5 %. Tento markantní rozdíl je výsledkem pandemické situace v předchozích dvou 
letech 2020-2021, kdy došlo k obrovskému útlumu turistického ruchu. Nárůst kapesních krádeží se 
ihned zvyšoval vždy po částečném uvolnění restrikcí. 
 
 
Celoroční koncentrace zahraničních turistů, ostatních návštěvníků Prahy i místních obyvatel je 
typická pro historický střed Prahy a je živnou půdou pro kapesní krádeže.  
Kapesní krádeže byly v předchozích letech často páchány organizovanými skupinkami pachatelů, 
cizinci zejména z Rumunska, Bulharska a dalších zemí. Vzhledem k pandemickému omezení 
v cestování v minulém období se zvýšil podíl pachatelů Čechů oproti pachatelům z ciziny a rovněž 
je vyšší podíl obětí, kteří jsou občany České republiky.   
 
Nejčastějšími místy páchání kapesních krádeží jsou: 

 
- metro po celé své trase A, B i C (zejména přestupní stanice), 
- areál Pražského hradu, 
- tramvajové linky zejména č. 22, 9 a 18, 
- restaurace (odložené věci), rychlá občerstvení jako McDonald´s, KFC a Subway, 
- Staroměstské náměstí, Karlův most a další místa s velkou kumulací turistů, 
- pěší zóny v centru Prahy, 
- obchodní domy (Palladium) a obchody se značkovým oblečením, 
- noční kluby Karlovy lázně, Batalion, Vagon, James Dean, Chapeau Rouge, Cross., Moon, M1. 
 
Nejčastějšími způsoby páchání kapesních krádeží jsou: 
 
-využití velkého počtu lidí v turisticky exponovaných místech, v MHD, obchodních domech a nočních 

klubech, 
- krádeže odložených věcí v restauracích, podnicích rychlého občerstvení, nočních klubech apod., 
- vytržení kabelky či tašky, nebo proříznutí kapes batohů, 
- při nabídce sexuálních služeb. 
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3.4. Násilná kriminalita 

V roce 2021 bylo nahlášeno PČR na území MČ Praha 1 164 případů násilné kriminality 
s objasněním 108 případů, tj. objasněnost 65,9 %. Ve srovnání s rokem 2020 byl nápad 174 případů 
s objasněnosti 61,5 %. 
Pro porovnání - v roce 2017 bylo nahlášeno PČR na území MČ Praha 1 206 případů násilné 
kriminality s objasněním 121 případů. 
 
Vraždy 
V roce 2021 stejně jako v roce 2020 nedošlo na území MČ Praha 1 k vraždě. 
Pro porovnání - v roce 2017 došlo na území MČ Praha 1 ke dvěma trestným činům vražd. Obě 
vraždy byly plně objasněny. 
 
Loupeže 
V roce 2021 došlo na území MČ Praha 1 k 22 loupežím, z čehož bylo objasněno 18 případů, tj. 
objasněnost 81,8 %. V roce 2020 bylo spácháno 30 loupeží s objasněností 73,3 %.  
Pro porovnání – v roce 2017 došlo k 33 případům loupeží s objasněností 58 %.   
 
 
U loupeží se nejčastěji jednalo o tzv. pouliční loupeže, páchané příležitostně bez předchozího 
tipování, loupeže v hernách nebo obchodech. Mezi nejzávažnější patří loupeže spáchané pod 
hrozbou střelné nebo bodné zbraně a loupeže, při kterých je proti poškozenému použito hrubé násilí 
nepoměrné k předmětu zájmu. Poškozenými při pouličních loupežích se často staly osoby pohybující 
se noční Prahou při cestách do bydliště nebo na hotely a ubytovny, často pod vlivem alkoholu. 
Velkým problémem zůstává přetrvávající značný počet loupeží, ke kterým vůbec nedošlo, nebo u 
kterých oznamovatel pozměnil skutkový děj. Osoby se snaží trestním oznámením nejčastěji zakrýt 
zpronevěru, krádež či ztrátu svěřených či osobních věcí. Oběťmi násilných trestných činů často 
bývají osoby, u nichž pachatelé předpokládají minimální odpor a snadný průběh loupeže nebo 
podvodu, jako jsou senioři, ženy, mladiství a bezdomovci.  
 
Loupeže na finančních institucích 
V roce 2021 byly na území MČ Praha 1 registrovány 3 případy loupeží na finančních institucích, 
z toho 2 případy byly objasněny na rozdíl od roku 2020, kdy nedošlo k žádnému případu tohoto 
druhu. 
V roce 2017, který zde používáme pro porovnání trendů, také nedošlo na území MČ Praha 1 
k loupeži na finanční instituci.   
 
Domácí násilí 
V roce 2021 byly registrovány na území MČ Praha 1 dva případy domácího násilí. Stejné množství 
těchto trestných činů bylo registrováno v roce 2020.  
 
 

3.5. Hospodářská kriminalita 

U hospodářské kriminality byl na území MČ Praha 1 v roce 2021 nápad trestné činnosti 540 skutků, 
z čehož bylo objasněno 149 případů, tj. 27,6 %. V roce 2020 došlo v této oblasti k 813 trestným 
činům s objasněností 20,7 %. 
Pro porovnání - u hospodářské kriminality bylo v roce 2017 vyšetřováno PČR na území MČ P1  1371 
trestných činů, objasněno bylo 343.  
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Velkou část nápadu hospodářských trestných činů tvořily případy neoprávněného držení platební 
karty, dále následovaly případy padělání a pozměňování peněz, podvodů, úvěrových podvodů, 
zastření původu věci a neodvedení daně. Stále častěji jsou registrovány případy neoprávněného 
přístupu do počítačových systémů.  
 
Korupce 
V roce 2021 OŘ PČR Praha I na území MČ Praha 1 registrovalo 12 trestných činů souvisejících s 
korupcí. V roce 2020 došlo k registraci 10 těchto trestných činů. Jednalo se o podplácení, přijetí 
úplatku a nepřímé úplatkářství.   
 

3.6.  Extrémismus 

 
V roce 2021 bylo spácháno 6 trestných činů souvisejících s extremistickými projevy v rámci obvodu 
MČ Praha 1, z nichž byly 3 objasněny. V roce 2020 bylo spácháno 9 těchto trestných činů s 
objasněností 3 případů.  
Pro porovnání – v roce 2017 bylo spácháno 6 trestných činů souvisejících s extremistickými projevy 
v rámci obvodu MČ Praha 1, z nichž byly tři objasněny.   

 
U těchto uvedených trestných činů se jednalo o podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení 
práv a svobod člověka, k hanobení rasy či národnosti a k podněcování k rasové a národnostní 
nenávisti. Většinou šlo o jejich publikování na internetu, případně o prezentování názorů na 
veřejnosti. 

3.7. Drogy 

V roce 2021 bylo v rámci MČ Prahy 1 stíháno 192 pachatelů drogové trestné činnosti. V roce 2020 
bylo stíháno 139 pachatelů této trestné činnosti. 
Pro porovnání – v roce 2017 bylo v rámci Prahy 1 stíháno 157 pachatelů drogové trestné činnosti. 
 
Tak jako u jiných oblastí kriminality došlo v letech 2020 a 2021 v Praze 1 vzhledem k epidemii 
koronaviru u trestné činnosti související s drogovou scénou ke značným proměnám. Vdůsledku 
opatření proti šíření pandemie a s tím spojeným prudkým poklesem zahraničních turistů 
navštěvujících hlavní město došlo zároveň k razantnímu poklesu turistů ze západních zemí, kteří  
byli před epidemií hlavními představiteli tzv. alkoholové a drogové turistiky v Praze. Tento stav se 
promítl do struktury drogové trestné činnosti tak, že došlo oproti minulým letům k poklesu cizinců 
podílejících se na distribuci drog, a tím k poklesu počtu cizinců na celkovém počtu pachatelů 
drogových trestných činů. Na celkové drogové trestné činnosti tím výrazně vzrostl podíl pachatelů 
české národnosti.  
Vzhledem k úbytku zahraničních turistů a k uzavírání provozu restaurací a barů v důsledku opatření 
proti šíření koronaviru došlo rovněž k proměně struktury omamných a psychotropních látek u 
zjištěných trestných činů. Snížil se počet registrovaných trestných činů spojených s distribucí 
kokainu, ale zvýšil se podíl distribuce extáze a metamfetaminu, který na trestné činnosti tradičně 
dominuje. 
Pokles počtu zahraničních turistů v ulicích Prahy, a tím vyvolaný přesun prodeje drog především 
tuzemským zákazníkům, způsobil také částečnou změnu distribučních kanálů pro prodej drog. 
Předchozí pouliční prodej drog dealery v nočních hodinách obvykle zájemcům z řad zahraničních 
turistů v oblasti Václavského náměstí a okolních ulic, Staroměstského náměstí a uliček v okolí klubu 
Chapeau Rouge začal částečně přecházet na sofistikovaný internetový způsob prodeje tuzemcům 
přes tržiště v darknetu s následným doručováním na domicil kurýrní službou a platbou 
v kryptoměnách.  
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Pro obvod Prahy 1 byl také charakteristický pouliční prodej drog velmi nízké kvality, kdy drobní 
dealeři prodávají menší množství drogy toxikomanům ze samého dna společnost, kteří si ji krátce 
po zakoupení aplikují. Z drog se vedle pervitinu nejčastěji prodávají tablety léků, které byly původně 
určeny na léčbu drogové závislosti na opiátech. Systematickou činností oddělení obecné kriminality 
OŘ PČR Praha I se podařilo snížit množství pouličního prodeje substitučních léčiv částečným 
vytlačením dealerů a zájemců z řad toxikomanů mimo území centra Prahy, a tím ke snížení nápadu 
této trestné činnosti v oblasti MČ Prahy 1. 
 
11. oddělení bylo zřízeno v červenci 2020 na Obvodním ředitelství Policie ČR Prahy 1 jako 
samostatné oddělení, které se zabývá především pouliční a drogovou kriminalitou. Do konce října 
2021 se jim podařilo zadržet už tři sta dealerů drog a dalších omamných látek. Svou činností navázali 
na tým Krystal, který působil v Praze 1 od ledna 2019. Tým Krystal tvořila menší skupina policistů 
vnější služby a kriminalistů, která se zaměřovala na prodej drog v centru metropole. Protože se jejich 
práce osvědčila a dosáhli velmi dobrých výsledků, vzniklo samostatné oddělení, které v této činnosti 
pokračuje. V současné době je jeho součástí třiadvacet policistů. V terénu pracují v uniformách i v 
civilu. Příslušníci 11. oddělení se zaměřili především na Václavské náměstí a okolí Hlavního nádraží, 
kde se drogy prodávaly nejvíce. V těchto místech se jim podařilo prakticky zcela zastavit nelegální 
nabídku léčiv, jako jsou SubutSuboxone a Rivotril, které narkomanům nahrazují o mnoho dražší 
omamné a psychotropní látky. Z tří set zadržených jsou z devadesáti procent dealeři drog. Ostatní 
byli kapsáři nebo násilníci. Podařilo se také vypátrat tři desítky osob, po kterých bylo vyhlášené 
pátrání. Uživatelům omamných látek uložili pokuty za více než 450 tisíc korun. V průběhu roku navíc 
odhalili i několik provozoven, kde se omamné a psychotropní látky distribuovaly nebo užívaly. 
Drtivou většinu pachatelů se podařilo pravomocně odsoudit a v řadě dalších případů byli potrestáni 
zákazem pobytu na území Prahy. Patrné je to i na první pohled v ulicích metropole, kde těchto 
problémových lidí znatelně ubylo. 
 

3.8. Bezpečnost silničního provozu  

V roce 2021 policisté DI OŘP Praha I provedli 36 dopravně-bezpečnostních akcí v obvodu Prahy 
1. Přestupky na úseku alkoholu šetřil DI OŘP Praha I a zpracované spisy předával příslušnému 
odboru Magistrátu hl. města Prahy. Policisté zjistili v obvodu Prahy 1 celkem 9 řidičů pod vlivem 
alkoholu, 2 řidiče pod vlivem drog, zadrželi 3 řidičské průkazy a bylo zasláno 451 oznámení do 
bodového systému. 

Pro porovnání – v roce 2017 policisté DI OŘP Praha I provedli 24 dopravně-bezpečnostních akcí 
v obvodu Prahy 1. Policisté zjistili v obvodu Prahy 1 celkem 42 řidičů pod vlivem alkoholu, 7 řidičů 
pod vlivem drog, zadrželi 6 řidičských průkazů a bylo zasláno 471 oznámení do bodového systému. 

Mimo účast na dopravně-bezpečnostních akcích se policisté DI podílejí na řízení dopravy při 
konání různých kulturních akcí a protestních shromážděních. 

3.9. Preventivní činnost PČR  

V rámci prevence kriminality jsou organizovány místními odděleními PČR vlastní policejní akce 
zaměřené na veřejný pořádek, dopravu a snížení nápadu pouliční trestné činnosti. Rovněž jsou 
kontrolovány provozovny restaurací, diskoték a nočních klubů. V centru dochází k preventivním 
akcím prováděným oddělením hlídkové služby OŘP Praha I se zaměřením na alkohol a drogy jak v 
restauračních zařízeních, tak na Václavském náměstí a v jeho okolí včetně Vrchlického sadů.  

V souvislosti s epidemií koronaviru byla v letech 2020-2021 směřována preventivní činnost PČR 
také k dodržování vyhlášených protiepidemických opatření.  

Hlídky dopravní i pořádkové policie jsou přítomny na místech nebezpečných pro chodce, zejména 
v blízkosti škol v době začátku a ukončení vyučování.  
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Důležitou činností jsou vlastní policejní akce zaměřené na snížení určitého druhu kriminality v území, 
které aktuálně nebo dlouhodobě vykazuje zvýšený nápad trestné činnosti.  

Jednou z tradičních preventivních činností, kterou provádějí příslušníci OŘ PČR Praha I jsou besedy 
se žáky škol na území MČ Praha 1. Cílem besed je seznámit žáky a vyučující s prací policie a s 
problematikou osobního bezpečí, bezpečí na internetu, šikany a kyberšikany, alkoholu a drog a s 
dopravní výchovou. Besední a prezentační činnosti se žáky základních a mateřských škol byly 
v době trvání protiepidemických opatření bohužel omezeny.  

3.10. Oblast spolupráce OŘ PČŘ  Praha I s ÚMČ P1  

Dle vyjádření OŘ PČR Praha 1 a Úřadu městské části Prahy 1 probíhá oboustranná spolupráce na 
velmi kvalitní úrovni a v atmosféře oboustranného zájmu k řešení nastolených problémů ve prospěch 
bezpečnostní situace v obvodu. 

PČR velmi vyzdvihuje činnost ÚMČ Praha 1 při bezpečnostních opatřeních, při kterých aktivně 
spolupracuje s PČR a poskytuje pomoc svých pracovníků. Tato spolupráce probíhala při kontrolách 
provozoven se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým. Kladně je rovněž PČR hodnocena 
spolupráce s živnostenským odborem a odborem sociálně právní ochrany dětí MČ Praha 1. 

Velmi pozitivně probíhala spolupráce PČR s komisí pro bezpečnost ÚMČ Praha 1, která se 
pravidelně scházela. Na komisi jsou projednávány stížnosti a podněty občanů, je hodnocena 
bezpečnostní situace a ve spolupráci s městskou policií jsou přijímána adekvátní opatření. Kromě 
uvedené komise se ředitel OŘP Praha I účastnil schůzek se starostou Prahy 1 a radním pro 
bezpečnost MHMP, kde jsou vyhodnocovány bezpečnostní rizika a jejich dopady na občany a turisty, 
reakce na mimořádné situace včetně bezpečnostních opatření týkajících se měkkých cílů a opatření 
na řešení situace v době pandemie koronaviru.  
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3.11. Statistika -porovnání nápadů trestné činnosti na území MČP 1 za minulé období  
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4. Činnost OŘ Městské policie Praha 1 v období 2018-2022  a 
výroční zprávy 

 
Městská policie zabezpečuje na území hlavního města Prahy místní záležitosti veřejného pořádku 
v rámci působnosti obce a plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 
Společně s PČR, HZS, ZZS tvoří kompaktní celek zajišťující bezpečnost občanů a návštěvníků 
hlavního města Prahy.  
 
Aktivity Městské policie jsou orientovány především do oblastí veřejného pořádku, životního 
prostředí a dopravy ve městě. Stěžejním prostředkem pro plnění úkolů MP by měl být dostatečný 
počet strážníků v ulicích města v přímém výkonu hlídkové služby. 
 
Městská policie na území MČ Praha 1 spadá po Obvodní ředitelství městské policie Praha 1 –
Opletalova 19 a má okrskové služebny Opletalova 19, Uhelný trh 10, Letenská 23 a Lodecká 2. 
 
V Městské části Praha 1 sloužilo ke konci roku 2021 kolem 226 strážníků.  
Pro porovnání - v roce 2017 sloužilo v MČ Praha 1 kolem 242 strážníků.  
 
Strážníci dohlížejí na veřejný pořádek v oblasti Městské části Praha 1, kde je 283 ulic, ve kterých se 
denně pohybují statisíce osob a kde jsou tisíce pohostinských zařízení. 
Strážníci denně řeší bezdomovce vzbuzující veřejné pohoršení nebo znečišťující veřejné 
prostranství, stovky v noci hlučících opilých turistů, nelegální živnostenské podnikání, zlodějské 
taxikáře, neoprávněně parkující vozidla na chodnících a v křižovatkách, bezohledné cyklisty a turisty 
na motorových koloběžkách jezdících neoprávněně po chodníku a na pěších zónách, popíjení 
alkoholu na veřejných prostranstvích v místech, kde je to zakázáno, porušování protikuřáckého 
zákona a další přestupky. OŘ MP Praha 1 zajišťuje také převoz podnapilých osob nacházejících se 
na území MČ Prahy 1 do protialkoholní záchytné stanice, a to i na vyžádání jiných útvarů MP nebo 
Policie ČR. 

 
V oblasti veřejného pořádku má Městská policie dohlížet především na: 

• dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití 
• dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 
• podílet se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku  
• podílet se na prevenci kriminality v obci 
• provádět dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích včetně porušování 

protikuřáckého zákona  
• v obci včetně dohledu nad nedovolenými zábory veřejných prostranství 
• provádět dohled nad závadami veřejného osvětlení, sjízdnosti a schůdnosti komunikací, 

nebezpečnými závadami ve veřejné zeleni, závadami na dopravním značení   
• provádět dohled nad dodržováním provozní doby restaurací, barů a stánků s alkoholem 
• odhalovat přestupky a jiné správní delikty, kterými jsou především: 
• popíjení alkoholu na místech, kde je to zakázáno  
• rušení nočního klidu 
• osoby, místa spojená s bezdomovectvím 
• žebráctví 
• sprejerství 
• neoprávněná (černá) reklama a nabídka služeb 
• součinnost s přepravní kontrolou DP a uzávěry stanic metra po skončení provozu  
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V oblasti životního prostředí má Městská policie dohlížet především na: 
 

• dodržování obecně závazných vyhlášek o čistotě  
• dodržování obecně závazných vyhlášek o ochraně veřejné zeleně  
• vraky vozidel ponechaných na veřejných místech a jejich odstranění  
• nepovolené skládky a jejich likvidace 
• volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích a úklid psích exkrementů majiteli  
 

V oblasti dopravy má Městská policie dohlížet především na:  
 
• bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích  
• překážky v provozu na pozemních komunikacích a porušování zákazu stání a zastavení a 

stání na chodníku 
• dodržování pravidel pro provozování taxislužby a osobní smluvní přepravy 
• dodržování pravidel zón placeného a vyhrazeného stání   
• přestupky páchané chodci, cyklisty, bruslaři na kolečkových bruslích  
• přestupky motorem poháněných vozítek a koloběžek  
• přestupky páchané pivními koly  
• dodržování nejvyšší dovolené rychlosti vozidel pomocí mobilních radarů v případě zvláště 

nebezpečných úseků komunikací  
• dodržování nejvyšší dovolené rychlosti vozidel vyhodnocováním dat z úsekových a 

stacionárních radarů  
• zajišťování bezpečnosti dětí při cestě do školy na vytipovaných přechodech v blízkostech 

škol  
 

4.1. Personální a technické zajištění výkonu služby MP MČ P1 

Mnohaletá zkušenost ukazuje, že jediným účinným nástrojem pro zajištění klidu a veřejného pořádku 
na veřejných prostranstvích města je dostatečný počet strážníků v přímé hlídkové službě na ulicích.   

Úkoly pro hlídkovou činnost MP MČ Praha 1 v denních směnách: 
 
- Zajištění přechodů u sedmi základních škol, a to jak v ranních hodinách, tak při odpoledním 

dohledu, přičemž v ranních hodinách se strážníci soustředí zejména na bezpečnost dětí ve 
vztahu k dopravě a v odpoledních hodinách je to prevence proti případné šikaně mezi dětmi, 
pohybu závadových osob, zejména osob s nějakou úchylkou a drogově závislých a 
případných dealerů. 
Na činnosti se v uvedené době podílí celkem 8 strážníků. 
 

- Kontroly dodržování tržního řádu zákazu požívání alkoholických nápojů, řešení drobných 
krádeží v obchodní síti a jiné projevy krádeží, příp. drobných rvaček.  
Na uvedené problematice se v denní směně podílí 8 strážníků v mobilních hlídkách L 156. 
 

- Řešení dopravní problematiky spojené s neoprávněným parkováním v rezidentní zóně, 
pěších zónách, neoprávněné vjezdy do pěších zón a zákazů vjezdu, neoprávněné parkování 
na přechodech pro chodce, v místech pro invalidy, vyhrazených parkovištích pro zásobování 
a dalších vyhrazených parkovištích. Uvedená problematika čítá denně jen na území Prahy 
1 cca 500 dopravních přestupků, přičemž spácháno je jich objektivně cca 5 000. Za jeden 
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den je v pracovních dnech nařízeno odstranění cca 15 vozidel, více nedovoluje kapacita 
přidělených odtahových vozidel. 
Na uvedené problematice se podílí v kombinaci s ostatní hlídkovou činností 8 strážníků ve 
čtyřech dvoučlenných mobilních hlídkách, včetně používání TPZOV.  
 

- Další hlídkovou činnost vykonávají strážníci okrskáři v rámci svých okrsků a ve své podstatě 
odhalují a řeší veškeré přestupky, které v průběhu služby zjistí.  
Na uvedené činnosti se podílí 7 strážníků. 
 

- Strážníci vykonávají v denní době trvalou hlídkovou činnost v oblasti Vrchlického sadů, příp. 
nové haly Hlavního nádraží, a to s prioritním zaměřením na osoby bez domova, které zde 
opakovaně páchají protiprávní jednání spojené s požíváním alkoholu, znečišťují veřejné 
prostranství a drobné rvačky vůči sobě. Problémem řešení osob bez domova na celém 
území MČ Praha 1 je naprosto nulová vynutitelnost práva prostřednictvím sankcí a u daných 
osob lze vynutit jen momentální opatření k zabránění pokračování v protiprávním jednání, 
které má účinnost jen do doby, než hlídka odejde do jiného místa. Tento stav se bez 
legislativních nástrojů nedá nijak účinně řešit a je velkým dluhem státu v právní oblasti vůči 
nepřizpůsobivým osobám. 
Místo zajištuje dvoučlenná hlídka, přičemž pro plné pokrytí problematiky a území by bylo 
nezbytné zařadit do místa nejméně dvě hlídky tak, aby byli ve čtyřech strážníci v hlídce 
schopni provádět rychlé a důsledné zákroky i vůči větším skupinám pachatelů. 
 

- Dále se strážníci podílejí na speciální hlídkové službě spojené s odvozem opilých osob na 
záchytnou stanici, přičemž tato hlídka vykonává činnost spádově pro všechny útvary MP hl. 
m. Prahy, dále pro všechny útvary PČR, příp. pro zdravotní zařízení.  
Tuto službu vykonávají dva strážníci. V hlídce je zařazen i jeden policista PČR.  
 
 
Hlídková činnost v denních směnách dále zahrnuje: 
 

- Kontrola předzahrádek a neoprávněných záborů pro různé stavby, kde je zjišťována značná 
nekázeň, a to buď úplně chybějí oprávnění k záboru, příp. rozšiřování záboru nad povolený 
stav. Kontrola dodržování provozní doby předzahrádek. 
 

- Kontrola nedovoleného buskingu, který se v současné době rozrůstá i o cizince, kteří nejsou 
řádně obeznámeni s pravidly, která vyplývají z vyhlášek Hl. m. Prahy. 

- Kontrola závad na dopravním značení, příp. schůdnosti chodníků a administrativní vyřízení 
žádosti o nápravu či opravu. 

- Dohled nad lokalitami, které jsou vyhledávány žebráky a bezdomovci. Jen u žebrajících 
osob, které popíjejí na různých místech nebo jen žebrají, se jedná o 15 různých lokalit. 

- Občasné zajišťování součinnostních akcí, kde je nezbytný dohled strážníků nad veřejným 
pořádkem, a to jak nad akcí, které jsou spolupořádány městem či městskou částí, tak akcemi 
pořádanými různými subjekty na základě oznámení. 

Úkoly pro hlídkovou činnost MP MČ Praha 1 v nočních směnách: 

Pro noční směnu, kdy nejsou ve službě strážníci okrskáři, je v průměru k dispozici 24 strážníků, z 
toho 10 strážníků působí v oblasti Nového Města a 10 strážníků v oblasti Starého Města a tzv. 
Petrské čtvrti, dva strážníci zajišťují hlídkovou službu v oblasti Malé Strany a 2 strážníci tvoří 
posádku „opileckého vozidla“. Celkem je tedy v průměru na noční směně 24 strážníků, přičemž 
minimální potřeba by byla 40 strážníků. 
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Pro území Nového Města jsou problémovými místy: 

• Vrchlického sady 
• Václavské náměstí 
• Oblast kolem Spálené ulice a Národní ulice 
• Oblast kolem ulic Křemencova, Na Struze, Opatovická, Pštrossova, Ostrovní 
• Oblast ulic Krakovská, Ve Smečkách, Štěpánská 
• Čelakovského sady 

Ve všech těchto lokalitách se pravidelně zdržuje nebo prochází stovky osob, z čehož část se ve 
skupinách zdržuje před provozovnami, kde konzumují alkohol a baví se vzájemně pod okny 
nájemníků, což generuje více či méně rušivý noční klid. V noci přibývá poškozování zaparkovaných 
vozidel, vzájemné potyčky opilých osob, znečišťování prostor ulice před provozovnami, mnohdy s 
rozbitým sklem z vynášených sklenic z provozoven apod. K této činnosti je nutné přičíst větší 
množství vyřizování telefonátů občanů na l. 156, příp. přímo na telefon služeben a následného 
zajišťování zákroků v konkrétních místech včetně domů, příp. bytů. Důležitým parametrem, který je 
třeba vzít v potaz, je čas, po který hlídka zákrok provádí. Pokud se jedná o běžné řešení bez 
problémového pachatele protiprávního jednání, jedná se cca o 15 zákrokových minut. Pokud se 
jedná o skupinu osob značně ovlivněných alkoholem, s určitou mírou agresivních projevů vůči hlídce, 
trvá takový zákrok 30 minut až dvě hodiny, pokud je nutné osoby předvádět na Policii ČR a následně 
sepisovat úřední záznam. Po celou tuto dobu je hlídka vyblokována, a nelze ji na jiné zákroky použít. 
I z tohoto důvodu je nutné mít pro zajišťování hlídkové služby více strážníků, než je tomu do 
současné doby. 

Pro území Starého Města je hlídková služba směřována prioritně do lokalit: 

- Ulice Dlouhá 
- Ulice V Kolkovně, Kozí, Masná 
- Malá Štupartská, Jakubská 
- Staroměstské náměstí 
- Veleslavínova 
- Oblast Betlémské náměstí, Náprstkova, a část trasy v ulici Karoliny Světlé směřující k 

Novotného lávce a opačně 
- Ulice Rybná, Králodvorská 
- Melantrichova, Rytířská 
- Uhelný trh, Michalská 

 

A dále další ulice, kudy procházejí skupiny opilých osob mezi jednotlivými provozovnami. Výjezd na 
volání občanů k takto procházející skupině je problematický v tom, že než se dostane hlídka na 
místo, už je procházející skupina o mnoho set metrů dále v jiné lokalitě a nelze ji ani nalézt. 

Vzhledem k tomu, že v nočních hodinách na většině území MČ Praha 1 není vyhláška o zákazu pití 
alkoholu účinná, nelze ani preventivně vynucovat její dodržování, a snižovat tak počty osob, které 
na ulici alkohol požívají. Současná legislativa neumožňuje MČ Praha 1 nájemcům soukromých NP 
omezit prodej alkoholu po 22. hodině, což je jedna z hlavních příčin problémů. MČ Praha 1 nemůže 
vstupovat do soukromoprávních vztahů mezi vlastníky objektů a nájemců NP. 
Novela vyhlášky HMP o pití alkoholu na veřejných místech z května 2022 pouze rozšířila počet míst, 
kde je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje na veřejnosti a zavedla možnost postihu osob, 
které se budou na vybraných veřejných prostranstvích zdržovat s otevřenou lahví s alkoholickým 
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nápojem na rozdíl od předchozí vyhlášky, kdy pro postih strážník musel vidět člověka, jak pije 
alkohol. MČ Praha 1 požadovala plošný zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích na celém území Prahy 1 od 22.00 do 6.00 hodin, ale tento návrh byl zastupiteli HMP 
odmítnut. 
 
Rozdělení služeben  
Personální průměrný stav v roce 2021 
 

1. OŘ MP Praha 1, Opletalova 19 
Zajišťuje nepřetržitou hlídkovou službu v oblasti Nového Města a autohlídek linky 156 a 
operační středisko OŘ MP Praha 1  
68 strážníků v přímém výkonu služby rozdělených do 4 směn po 17 strážnících a dále 16 
strážníků rozdělených do 4 směn po 4 strážnících jako dozorčí služba včetně operátorů 
MKS 

2. Okrsková služebna Uhelný trh 10 
Zajišťuje nepřetržitou hlídkovou službu v oblasti Starého Města 
40 strážníků v přímém výkonu služby rozdělených do 4 směn po 10 strážnících a dále 4 
strážníci rozdělení do 4 směn po 1 strážníku jako dozorčí služba a operátoři hydraulických 
vjezdových sloupků v pěších zónách 
 

3. Okrsková služebna Letenská 23 
Zajišťuje nepřetržitou hlídkovou službu v oblasti Malé Strany a Hradčan 
16 strážníků v přímém výkonu služby rozdělených do 4 směn po 4 strážnících a dále 4 
strážníci rozdělení do 4 směn po 1 strážníku jako dozorčí služba a operátoři MKS pro 
Karlův most 

4. Okrsková služebna Lodecká 2 
Zajišťuje denní hlídkovou službu ve všech okrscích MČ Praha 1 a nepřetržitou hlídkovou 
službu v oblasti Petrské čtvrti 
39 strážníků-okrskářů + 8 strážníků hlídkové služby + 4 strážníci pro dozorčí službu 
 

V Městské části Praha 1 sloužilo ke konci roku 2021 226 strážníků.  
 
V přímé službě z toho sloužilo 199 strážníků, 4 strážníci byli po celý rok v pracovní neschopnosti a 
23 strážníků vykonávalo obslužné a řídicí funkce v nepřímém výkonu služby (ředitel, zástupce, 
přestupkové pracoviště, sekretariát, kontrola, analytika, hospodářství). 
 
Dle výše uvedených tabulkových počtů vychází, že pro denní směnu výkonu hlídkové služby je 
tabulkově k dispozici 41 strážníků. Skutečný stav denní směny byl v průměru 32 strážníků vzhledem 
k čerpání dovolených, školení, pracovní neschopnosti a náhradnímu volnu za přesčasy.  
 
Na noční směnu je tabulkově k dispozici 32 strážníků, avšak z podobných důvodů jako u denní 
směny bylo k dispozici průměrně pouze 26 strážníků. Těchto 26 strážníků se většinou pohybuje po 
městě ve dvojicích, což znamená, že 13 dvojic pokrývá v noci dohled nad 283 ulicemi městské části. 
Území MČ Prahy 1 je specifické vysokou zátěží narušování veřejného pořádku a jiného 
protiprávního jednání a je v tomto ohledu nesrovnatelné s ostatními částmi Prahy. Proto je uvedený 
nízký počet strážníků, zajišťujících noční směny, zcela nedostatečný, obzvláště když je velká část 
ulic v centrální části města považována za kritická z hlediska nočního hluku a narušování veřejného 
pořádku. Stav, který by byl personálně potřebný, je minimálně 60 strážníků, kteří by na noční směnu 
měli nastoupit.  
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Personální nedostatečnost počtu strážníků, sloužících na území MČ Prahy 1, je dlouhodobá 
záležitost, která má negativní vliv na plnění úkolů Městské policie OŘ Praha 1, které jsou dány 
zákonem o městské policii.  
 
Pro zajištění všech hlídkových úkolů byla ředitelem Obvodního ředitelství MP Praha 1 v roce 2014 
stanovena optimální potřeba 340 strážníků pro zajištění všech hlídkových úkolů v oblasti zajištění 
veřejného pořádku na území MČ Praha 1, zejména v nočních hodinách. Dle koncepce služby 
ředitelství Městské policie Praha z roku 2018 měl být pro období do roku 2023 cílový tabulkový stav 
strážníků sloužících na území Městské části Praha 1 330 strážníků. 
 
V lednu 2014 byl tabulkový stav prvního pražského obvodu 276 strážníků. K 1. lednu 2016 
museli být propuštěni strážníci, kteří nesplňovali zákonný požadavek maturity pro výkon služby 
dle zákona č. 274/2008 Sb. Výsledkem byl aktuální stav 242 strážníků v dubnu 2018. Tento stav 
se stále snižoval až k současnému stavu, kdy v Městské části Praha 1 sloužilo ke konci roku 
2021 průměrně kolem 226 strážníků.  
 
Nábor městských strážníků v Praze a jejich přidělování pod ředitelství Městské policie jednotlivých 
městských částí je zcela v gesci ředitelství Městské policie HMP. Vzhledem k neuspokojivém stavu 
především veřejného pořádku v ulicích Prahy 1, daným specifikům Městské části Praha 1, jenž je 
centrem, a tedy logickým středobodem negativního dění v Praze, a k oprávněným stížnostem 
občanů Prahy 1, jsou ze strany vedení Městské části Praha 1 opakovaně vznášeny žádosti o větší 
zohlednění specifik a zvýšení preference Obvodního ředitelství Městské policie Praha 1, vůči jiným 
obvodním ředitelstvím, což by v důsledku umožnilo navýšení počtu strážníků alespoň do výše 
naplnění tabulkového stavu. 
 
MČ Praha 1 navrhovala jako nouzové řešení trvalého podstavu strážníků převést potřebný počet 
strážníků z jiných městských částí k výkonu služby v Městské části Praha 1 v nočních hodinách 
jarních a letních měsíců, kdy je situace v oblasti narušování veřejného pořádku v Praze 1 
nejkritičtější. Toto opatření by mělo být chápáno pouze jako nouzové do doby naplnění kmenových 
stavů, protože strážníci sloužící v jiných útvarech nemají potřebné místní znalosti, a proto nemohou 
plně nahradit činnost kmenových strážníků.  
 
Požadavky na zvýšení počtu strážníků sloužících v ulicích MČ Prahy 1 byly ze strany ředitelství 
Městské policie hl. m. Prahy opakovaně označovány jako oprávněné. Nicméně za sledované období 
nebylo provedeno opatření pro jeho realizaci a mezi hlavními důvody nečinnosti ředitelství byl fakt, 
že Městská část Praha 1 i při současném podstavu má již nyní největší počet strážníků v přepočtu 
na jednoho obyvatele a dále, že přesuny strážníků z jiných městských částí není možné realizovat 
z toho důvodu, že by to nikdy nedopustilo politické vedení těch jednotlivých okrajových městských 
částí. 
 
Městská část Praha 1 se snaží ze svých zdrojů motivovat zaměstnance Městské policie k výkonu 
služby. V roce 2021 byl z prostředků MČ P1 - bezpečnostního fondu – vyplacen k rozdělení jeden 
milion Kč jako mimořádná odměna pro 185 strážníků, kteří se svým pracovním přístupem a 
iniciativou zasloužili o výborné výsledky v jejich práci.  

Velkou motivací pro práci u Městské policie na území MČ Praha 1 je možnost přidělení služebních 
bytů v rámci kvóty/stabilizace pro profese sloužící k plnění úkolů na území Městské části Praha 1. 
Rovněž z majetku Městské části Praha 1 jsou pronajímány byty jako služební stabilizační vybraným 
příslušníkům PČR OŘ Praha 1 sloužícím na území Městské části Praha 1. 
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4.2. Městská policie - přestupky řešené Městskou policií OŘ Praha 1    

4.2.1. Statistický přehled činnosti MP OŘ Praha 1 za rok 2021 

 
 
 
 
 



 
Vyhodnocení současného stavu, analýza aktuálních problémů a návrhy řešení jednotlivých témat v oblasti bezpečnosti, 

prevence kriminality a veřejného pořádku, v rámci Městské části Praha 1, pro období 2023-2026 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                           Strana  26  
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4.2.2. Statistický přehled činnosti MP OŘ Praha 1 za rok 2020 
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4.2.3. Statistický přehled činnosti MP OŘ Praha 1 za rok 2019 
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4.3. Souhrnný přehled činnosti MP OŘ Praha 1 a porovnání nejdůležitějších ukazatelů 

 

 
 
 
 
 

Období 2019 2020 2021 

Druh 
přestupku 

počet 
přestupků pokuty počet 

přestupků pokuty počet 
přestupků pokuty 

veřejný 
pořádek 14 619 4 637 460 Kč 7 048 1 975 700 Kč 6 458 1 278 959 Kč 

doprava 104 074 10 134 499 Kč 68 998 6 299 700 Kč 123 271 5 768 017 Kč 

ostatní 641 253 665 Kč 4 580 240 000 Kč 16 687 479 624 Kč 

CELKEM 119 334 15 025 624 Kč 80 626 8 515 400 Kč 146 416 7 526 600 Kč 
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Při porovnání shora uvedené statistiky poskytnutých OŘ MP Praha 1 vychází, že celkem v roce 2021 
bylo řešeno celkem 146 416 přestupků, v roce 2020 celkem 80 626 přestupků a v roce 2019 119 
334 přestupků.   
Z toho v oblasti dopravy bylo řešeno v roce 2021 123 271 přestupků, v roce 2020 68 998 přestupků 
a v roce 2019 104 074 přestupků. 
 
Pro srovnání - roce 2016 bylo řešeno celkem 450 206 přestupků a v roce 2017 celkem 273 914 
přestupků. Z toho v oblasti dopravy bylo řešeno v roce 2016 286 810 přestupků a v roce 2017 
celkem 171 614 přestupků.  
 
V poměru řešení v oblasti doprava - ostatní přestupky vychází poměr počtu přestupků v roce 2021 
na 84 % v oblasti dopravy vůči všem přestupkům, v roce 2020 je tento poměr 86 % a v roce 2019 
byl tento poměr 87 %. Pro srovnání - v roce 2016 byl poměr řešení v oblasti doprava - ostatní 
přestupky 64 %, v roce 2017 byl tento poměr 63 %. 
 
Pokud shrneme celkové statistické výsledky v počtu řešených přestupků a přiřadíme k nim u většiny 
z nich nezbytnou administrativní zátěž, je pak zcela zřejmé, že strážníci při takto vysokém počtu 
řešených přestupků z části nemohou vykonávat hlídkovou činnost v ulicích, a jsou z důvodu 
administrativy nuceni vykonávat i práci na služebnách. Čistě z časového hlediska je pak možné 
konstatovat, že čas strávený na služebně při administrativní části zásahů je čerpán na úkor času, 
který by strážníci mohli trávit přímo v ulicích.  
 
Hlavní příčina poklesu celkového počtu řešených přestupků ve srovnání let 2016 a 2017 s lety 2019 
až 2021 je covidová pandemie a s tím razantní útlum turistického ruchu a s ním spojených 
negativních jevů. Markantní rozdíl je v oblasti přestupků vůči veřejnému pořádku. V době epidemie 
se přesunul nápad přestupkové činnosti do oblasti dopravy, protože část řidičů přestala respektovat 
dopravní předpisy, především v oblasti parkování a v oblasti neoprávněných vjezdů na pěší zóny. 
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5. Analýza současného stavu zajištění bezpečnosti, prevence 
kriminality a veřejného pořádku na území MČ Praha 1 

5.1. Současná situace  

Městská část Praha 1 je díky své poloze a počtem kulturních památek jednou z nejvyhledávanějších 
městských částí hlavního města Prahy. Do doby před vypuknutím covidové pandemie, například v 
roce 2018, do Prahy přijelo 7,9 milionu návštěvníků, z nichž většina navštívila také Městskou část 
Praha 1. Jedná se pouze o oficiální údaj, v době nekontrolovaného rozšíření sdíleného ubytování 
nebylo možné počty ubytovaných efektivně kontrolovat.  
 
Overturismus je definován jako „nadměrný růst počtu návštěvníků, který vede k přeplněnosti 
v oblastech, kde obyvatelé trpí důsledky dočasných a sezonních špiček cestovního ruchu, které si 
vynutily trvalé změny jejich životních stylů, přístupu k občanské vybavenosti a obecnému blahobytu“. 
Praha přitom patří mezi města, která jsou tímto procesem ohrožena nejvíce. 
 
Vyrovnat se s negativními jevy, které přináší overturismus, a s dalšími fenomény, jako jsou zvýšená 
kriminalita, alkoholový turismus, party turismus a turismus rozlučkových party, není snadné. 
Zastaralá legislativa nepřipravená na nové globální fenomény, jako jsou ubytovací servery AirBnb a 
Booking.com nebo půjčovny koloběžek a kol bez provozoven, nebo nedostatečná schopnost 
kontroly a dohledu nad pražským centrem, jsou jen některé ze strukturálních nedostatků, které brání 
návratu k městu, které slouží všem jeho uživatelům, a které na první místo staví své obyvatele. 
 
Městská část Praha 1 se dlouhodobě potýká s negativními dopady příjezdové turistiky, od zvýšené 
kriminality přes agresivní rušení nočního klidu až po problémy spojené s krátkodobým ubytováním 
v bytech a komplikacemi způsobenými různými dopravními prostředky pro turisty, které se do 
historického centra rozhodně nehodí. 
 
Nadměrný hluk v ulicích v nočních hodinách je v současnosti jednou z nejčastějších příčin 
oprávněných stížností občanů Městské části Prahy 1 a aplikace legislativních a technických opatření 
proti zdrojům nadměrného hluku je velmi důležitým současným úkolem. Zajištění bezpečnosti, 
veřejného pořádku, práva na klidný spánek a pokojný život obyvatel Městské části Praha 1 musí být 
spolu s uklizenými ulicemi, opravenými fasádami bez graffiti či černé reklamy hlavními prioritami 
volených zastupitelů.  
 
Občan i návštěvník Městské části Praha 1 musí mít pocit, že je chráněn před terorismem, násilnou 
či majetkovou kriminalitou, ale i zároveň před nadměrným hlukem v nočních hodinách, 
nedodržováním veřejného pořádku a čistoty a porušováním pravidel vzájemného soužití a pravidel 
silničního provozu. 
 
Pro naplnění těchto cílů disponuje Městská část Praha 1 několika základními nástroji. Ty lze rozdělit 
na represivní, legislativní a edukativní. Nástroje mající represivní, ale i často edukativní a osvětový 
charakter. V MČ Praha 1 hlavní nástroje představují složky Policie ČR, Obvodní ředitelství Praha 1 
a Městská policie Obvodní ředitelství Praha 1 a dále pravomoci příslušných odborů a oddělení v 
rámci Úřadu MČ Praha 1. 
 
Policie ČR má na starosti především oblast kriminality, pořádkovou službu a plnění úkolů v oblasti 
silničního provozu.  
Městská policie dohlíží především na přestupky v oblasti veřejného pořádku a dopravní přestupky 
v ulicích města. 
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Možnosti Úřadu Městské části Praha 1 jsou v oblasti působení na bezpečnost a veřejný pořádek 
omezené. Účinný nástroj, spočívající ve vytváření vlastních regulačních vyhlášek, je stávající 
legislativou velmi limitován. Je to dáno především postavením jednotlivých městských části na území 
hlavního města Prahy – Prahu 1 nevyjímaje. Nové vyhlášky, případně novely stávajících vyhlášek 
může na území hlavního města Prahy vydávat pouze hlavní město Praha. Městská část má 
omezenou možnost vyvíjet tlak na vznik a novelizaci vyhlášek. Tento tlak je omezen na legislativní 
iniciativu v podobě návrhů jednotlivých novel či návrhů nových obecně závazných vyhlášek. Těmi 
se hlavní město, reprezentované politickou reprezentací, může, ale nemusí zabývat. V případě 
návrhů na novely zákonů nemá Městská část Praha 1 žádné přímé možnosti, stejně jako jiné 
městské části. Vždy se musí obrátit na hlavní město Praha, které návrh může, ale nemusí postoupit 
dále. 
  
Důležitým nástrojem je sběr podnětů od občanů a jejich zapojování do aktivit pro zvyšování 
bezpečnosti a dodržování pořádku v místech, kde žijí. V rámci Městské části Praha 1 je zřízena 
Komise pro bezpečnost prevenci kriminality a veřejný pořádek, která má povahu poradního orgánu 
Rady městské části Praha 1. Komise se obvykle schází pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní. Na půdě 
komise jsou projednávány aktuální problémy a kauzy příslušné oblasti. Komise se rovněž zabývá 
oprávněnými stížnostmi a podněty občanů. Zároveň je hodnocena bezpečnostní situace na území 
městské části. To vše za účasti vedení Policie ČR Praha I a Městské policie OŘ Praha 1. Rada MČ 
Praha 1 vymezuje komisi tyto pravomoci: 

• Projednává otázky bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku na území MČ 
Praha. 

• Projednává podněty a stížnosti k bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1. 
• Připravuje stanoviska k bezpečnostní situaci pro Radu MČ Praha 1 a podává Radě MČ Praha 

1 návrhy na zlepšení bezpečnostní situace. 
• Spolupracuje s Městskou policií Praha 1 a s Policií ČR Praha 1. 
• Navrhuje způsoby naplnění a využití bezpečnostního fondu. 
• Připravuje návrh rozpočtu bezpečnostního fondu a kontroluje jeho hospodaření. 
• Připomínkuje návrh rozpočtu ORJ 0751 prevence kriminality. 
• Projednává podmínky a témata grantů v oblasti prevence kriminality. 
• Spolupracuje s jinými komisemi Rady MČ Praha 1. 
• Doporučuje RMČ P1 konkrétní opatření a návrhy v oblasti bezpečnosti a prevence 

kriminality. 
• Navrhuje koncepci bezpečnostního řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku na 

území Prahy 1. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha 1 svým rozhodnutím z ledna 2020 zřídilo „Výbor proti vylidňování centra a 
pro podporu komunitního života“. 
 
Hlavní náplní činnosti tohoto výboru je boj proti negativním jevům spojeným s krátkodobým 
ubytováním v bytech na území MČ Prahy 1 pro ubytování převážně zahraničních turistů přijíždějících 
do Prahy. Výbor se snaží najít legislativní a jiné prostředky pro právní regulaci a vymahatelnost 
opatření pro potlačení těchto negativních jevů. V rámci činnosti výboru vznikla webová platforma   
www.chcisevkliduvyspat.cz pro informování a širší aktivní zapojení občanů do aktivit směřujících 
k omezení problémů spojených s krátkodobým ubytováním v bytech, chováním neukázněných 
turistů a s bezohledností ubytovatelů vůči ostatním obyvatelům bytového domu.  
 
Jedním z výsledků činnosti Výboru je také projekt ,,Volejte Opletalku“ realizovaný spolu s Městskou 
policií Praha 1. MČ Praha 1 zařídila dvě standardně placené telefonní linky, kterými se občané 
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dovolají přímo na služebnu Městské policie v Opletalově ulici pracovníkovi určenému přímo pro 
řešení problémů s krátkodobým ubytováním, zejména při rušení nočního klidu po 22. hodině. 

Od roku 2014 až do současnosti došlo v oblasti zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku ke 
změnám, které ovlivnily situaci v této oblasti. Městská část Praha 1 investovala značné částky do 
modernizace Městského kamerového systému a do systému ochrany měkkých cílů. 

Změny zaznamenala legislativa směrem k represivním složkám. Některé obecně závazné vyhlášky 
byly novelizovány, případně byly vydány nové. V platnost vešel Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek (někdy také protikuřácký zákon). Tím se však objevil 
nový problém, skupiny kuřáků postávajících pro svoji cigaretu před svojí provozovnou a rušící noční 
klid v okolí hlučnou konverzací. 

Na území Prahy platila od července 2008 vyhláška č. 12/2008 zakazující požívání alkoholických 
nápojů na veřejných prostranstvích. Týkala se hlavně míst v okruhu 100 metrů od škol, školských a 
zdravotnických zařízení, od vchodů do stanic a vestibulů metra, na dětských hřištích a pískovištích. 
Zakázáno je také požívání alkoholu v prostoru zastávek veřejné dopravy. Součástí této vyhlášky je 
příloha, která obsahuje seznam veřejných prostranství nebo jejich částí, na nichž je v hlavním městě 
zakázáno požívání alkoholických nápojů.  
 
Vyhláška byla nahrazenou zcela novou vyhláškou č. 9/2022 z května tohoto roku. 
 
Současná legislativa neumožňuje MČ Praha 1 nájemcům soukromých provozoven s prodejem 
alkoholických nápojů omezit prodej alkoholu po 22. hodině Toto je jedna z hlavních příčin problémů 
s narušováním veřejného pořádku a dodržováním nočního klidu způsobeným množstvím lidí, kteří 
si po uzavírací době hospod a restaurací kupují v nočních prodejnách „potravin“ - večerkách alkohol, 
který konzumují na veřejných prostranstvích, mnohdy přímo pod okny spících občanů. MČ Praha 1 
nemůže vstupovat do soukromoprávních vztahů mezi vlastníky objektů a nájemců NP. Snaží se řešit 
situaci dodatky v nájemních smlouvách na provozovny sídlící v objektech v majetku MČ Praha 1, 
nepřináší to kýžený efekt. 

Dlouhodobým problémem byly samobalancující osobní přepravníky typu Segway, které v rukou 
nezkušených a často podnapilých turistů ohrožovaly chodce v širším centru Prahy. Změnou Zákona 
361 O provozu na pozemních komunikacích, který iniciovala Městská část Praha 1 a který konečně 
definoval, co to je onen Segway, se podařilo zakázat vjezd na území Pražské památkové rezervace, 
tedy celé Prahy 1. Původně zákon na tyto transportéry pohlížel jako například na invalidní vozíky. 
Zákaz jízdy transportérů Segway, včetně elektrických samovyvažovacích jednokolek na území PPR, 
potvrdil Ústavní soud ČR v prosinci 2021. 

V letech 2014-2020 rapidně stoupl počet bytů v centru města určených pro krátkodobé ubytování 
prostřednictvím internetových, a do jisté míry neosobních až anonymních platforem typu AirBnB. 
S tím byly spojeny negativní dopady na stálé obyvatele MČ Praha 1. Toto bylo covidovou pandemií 
silně utlumeno až po stav, kde některé krátkodobě najímané byty majitelé začínali nabízet 
k dlouhodobým podnájmům, kde zisk byl podstatně nižší. Bohužel po odeznění pandemie v létě 
tohoto roku se situace s krátkodobým ubytováním znovu vrací spolu se všemi s tím spojenými 
negativními jevy.  
 
Od roku 2014 až do začátku covidové pandemie v březnu 2020 se dále navyšoval počet hostinských 
provozoven s otevírací dobou do ranních hodin. Rok od roku se navyšoval počet turistů a ruku v ruce 
s tímto navýšením narůstala také nabídka turistických služeb. Ty byly mnohdy zaměřené na 
zprostředkování a konzumaci alkoholu doslova ve dne v noci.  
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Koronavirus Covid-19 byl poprvé identifikován v prosinci 2019 v čínském Wu-chanu. Světová 
zdravotnická organizace vyhlásila propuknutí globálního stavu zdravotní nouze v lednu 2020 a 
pandemie v březnu 2020. 
 
Vzhledem k nebývalým protiepidemickým opatřením v ČR, ale i v celém světě došlo od začátku 
pandemie SARS-19 od března 2020 k razantnímu poklesu počtu zahraničních návštěvníků Prahy. 
Tím došlo k relativnímu omezení většiny negativních jevů, jako jsou alkoholový a drogový turismus, 
pouliční kriminalita a narušování veřejného pořádku včetně porušování nočního klidu. Po opadnutí 
epidemie lze v letošním roce 2022 pozorovat stoupající nárůst počtu turistů pomalu směřující 
k původním počtům, a to spolu se všemi doprovodnými negativními jevy. 
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6. Zohlednění legislativních změn ovlivňujících řešení dílčích 
problémů a stížností v rámci oblasti zajištění bezpečnosti a 
veřejného pořádku 

   

6.1. Neefektivita postihování přestupků  

V červenci letošního roku uplynulo již pět let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“), jenž shrnuje obecnou 
úpravu přestupkového práva, a rovněž zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, jenž 
vymezuje některé skutkové podstaty přestupků, jež se objevují ve více sektorech veřejné správy. 
Zároveň s výše specifikovanými právními předpisy nabyl účinnosti zákon č. 183/2017 Sb., kterým 
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
a zákona o některých přestupcích. 

Zákon č. 250/2016 Sb., nahrazující původní právní úpravu obsaženou v zákoně č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, vymezuje pojem přestupek jako „společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně 
za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin“, 
stanovuje podmínky odpovědnosti za přestupek, dále pak druhy správních trestů a ochranných 
opatření, předpoklady pro jejich uložení, a dále pak přestupkový zákon vymezuje zvláštní pravidla 
pro postup správních orgánů v řízení o přestupku, který se jinak řídí správním řádem jako obecným 
procesním předpisem. Shora specifikovaný zákon byl od nabytí účinnosti modifikován již pěti 
novelizacemi a dvěma nálezy Ústavního soudu, přičemž nejpodstatnější dosavadní novelou je 
zákon č. 417/2021 Sb., jenž nabyl účinnosti 1. 2. 2022 a jenž je především reakcí na požadavky 
aplikační praxe. 

Zákonem č. 417/2021 Sb. byl změněn rovněž trestní zákoník, když jako trestný čin maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání podle ust. § 337 trestního zákoníku, za nějž hrozí trest odnětí 
svobody až na dvě léta, je nyní postihováno opakované nebo soustavné jednání směřující ke 
zmaření účelu omezujícího opatření spočívajícího v zákazu navštěvovat místa, kde se konají 
sportovní akce, a omezujícího opatření uloženého v řízení o přestupku podle zákona o návykových 
látkách, které spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa. Zároveň byla do 
přestupkového zákona doplněna úprava kontroly dodržování omezujícího opatření ze strany Policie 
ČR a obecní policie, pokud to je s ohledem na povahu uloženého omezujícího opatření možné (např. 
u omezujícího opatření spočívajícího v zákazu vstupu na veřejně přístupné místo). Výše popsaná 
změna má dle důvodové zprávy pomoci k zesílení vymahatelnosti omezujících opatření, která se tak 
mají stát odpovídající náhradou za zrušený správní trest zákazu pobytu, jenž byl obcemi až do 31. 
12. 2016 využíván alternativně v případech obtížné vymahatelnosti sankce, a to především u 
recidivujících pachatelů přestupků. Institut zákazu pobytu představoval skutečně efektivní nástroj při 
řešení opakujících se problémů vyvolaných týmiž osobami. V případě porušení zákazu pobytu 
mohla být naplněna skutková podstata trestného činu maření úředního rozhodnutí a vykázání a 
pachateli hrozil trest odnětí svobody. 

Podle ust. § 35 přestupkového zákona lze za přestupek uložit správní trest napomenutí, pokuty, 
zákazu činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty či zveřejnění rozhodnutí o přestupku. 
Kromě správních trestů je možné uložit tzv. ochranná opatření, která nemají represivní účel, ale 
spíše preventivní charakter – mezi tato se řadí omezující opatření (např. zákaz navštěvovat určitá 
veřejně prospěšná místa či místa, kde se konají sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 
povinnost podrobit se kurzu zvládání agrese) a zabrání věci či náhradní hodnoty, a které lze uložit s 
účinky pro konkrétně určené veřejné prostranství vymezené v rozhodnutí o přestupku. Omezující 
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opatření tak naplňují kritérium proporcionality, a nevzniká tak nejistota ohledně souladu s ústavním 
pořádkem jako v případě dřívější sankce zákazu pobytu.  

Ani ukládání omezujících opatření není však často efektivní, když při absenci účinného postihu za 
spáchání trestného činu při jejich nedodržení, jsou na pachatelích přestupků takřka nevynutitelná. 
Právě z tohoto důvodu byla jakožto alternativa zrušeného správního trestu zákazu pobytu rozšířena 
využitelnost omezujících opatření a byl zaveden trestní postih za porušení omezujícího opatření. 
S ohledem na princip subsidiarity trestní represe byl však trestní postih omezen toliko na 
nejzávažnější oblasti, např. drogové delikty či tzv. divácké násilí.  

Do trestního zákoníku tedy byla zanesena nová skutková podstata trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání podle ust. § 337, za nějž bude hrozit trest odnětí svobody až na dvě 
léta, když trestné je nově opakované (tj. nejméně dvakrát) nebo soustavné jednání směřující ke 
zmaření účelu omezujícího opatření. Znak skutkové podstaty shora specifikovaného trestného činu, 
jenž spočívá v „maření účelu omezujícího opatření“, má zamezit postihu tzv. bagatelních věcí – např. 
nedodržení omezujícího opatření, kdy osoba, jíž byl zakázán vstup, toliko náhodně projde daným 
místem, aniž by se na tomto následně dopustila nedovoleného jednání. Zmaření účelu omezujícího 
opatření je zpravidla představováno situací, kdy se osoba dopouští takového protiprávního jednání, 
ve spojení s nímž jí bylo dané omezující opatření uloženo za současného porušování samotného 
omezujícího opatření (např. osoba na místě, na které má zakázán vstup, přechovává návykové 
látky).  

Trestní postih je tedy nyní aplikovatelný na maření účelu omezujících opatření spočívající v zákazu 
navštěvovat místa, kde se konají sportovní akce a omezujících opatření uložených v řízení o 
přestupku podle zákona o návykových látkách, které spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně 
přístupná místa. Pakliže se v daném případě s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe 
nejedná o trestný čin dle ust. § 337 odst. 1 písm. d) trestního zákoníku, může být dané jednání 
vyhodnoceno jako přestupek podle stávajícího ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona o některých 
přestupcích spočívající v úmyslném nedodržení omezujícího opatření, za nějž hrozí uložení pokuty 
do 20 000 Kč.  

Rozsah sankcí, aplikovatelný dle přestupkového zákona, je dlouhodobě považován za 
nedostatečný, když v případě, kdy není možné uložit správní sankce zákazu činnosti nebo 
propadnutí věci a kdy se napomenutí jeví nedostačující, nemá správní orgán jinou možnost, než 
uložit peněžitou pokutu. Uložení pokuty však mnohdy není dostačujícím nástrojem pro zamezení 
pachateli v dalším páchání deliktů.  

Z aplikační praxe je nadto zřejmé, že vymahatelnost pokut je často problematická a pokuta nebývá 
dostatečně účinným nástrojem k eliminaci určitých negativních skutečností narušujících veřejný 
pořádek nebo dobré mravy. V případech pokutování osoby např. pro porušování obecně závazné 
vyhlášky obce zakazující konzumaci alkoholu na některých veřejných prostranstvích v obci, či osoby, 
která opakovaně a úmyslně způsobuje škodu na cizím majetku krádeží, zničením či poškozením 
věci, platí, že pokud tato odmítne pokutu zaplatit a pokutu nelze vymoci ani v exekučním řízení (např. 
pro nemajetnost), ocitá se taková osoba prakticky mimo sankční systém. Zejména u recidivujících 
pachatelů přestupků může s ohledem na výše uvedené zesilovat dojem jakési beztrestnosti, neboť 
tyto osoby často čerpají sociální dávky, jež nejsou postižitelné exekucí na mzdu. Komplikovaná 
vymahatelnost uložených sankcí má nesporně negativní vliv na efektivnost postihu za přestupek. Na 
tomto místě je třeba rovněž upozornit, že samotné zahájení správního řízení s několikaměsíčním 
odstupem od doby spáchání přestupku má značně negativní dopad nejen na průběh správního 
řízení (zejména důkazní situace), ale i na účel případného sankcionování pachatele, kdy si tento se 
značným časovým odstupem často ani není vědom, za jaké protiprávní jednání je postihován. 
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Dle obvyklé představy laické veřejnosti policista či strážník odhalí nežádoucí jednání a zjištěný 
problém vyřeší tím, že uloží pachateli vysokou sankci, jejímž vymožením pachatele od dalšího 
potenciálního páchání protiprávního jednání definitivně odradí. 

Skutečností však je, že v oblasti přestupkového práva záleží toliko na pachateli přestupku, zda 
s uloženou sankcí vysloví souhlas, a zda vyjádří ochotu uloženou pokutu zaplatit. V opačném 
případě nezbývá policistovi či strážníkovi uplatnit jiný postup než sepis úředního záznamu a 
následné postoupení věci správnímu orgánu. V problematice ukládání sankcí hraje podstatnou roli 
Úřad městské části Praha 1, resp. Odbor občansko správních agend, jenž zajišťuje výkon státní 
správy v rámci přenesené působnosti na úseku ověřování listin a podpisů, přihlašování občanů 
k trvalému pobytu, vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, jakož i projednávání 
přestupků.  

Pakliže je přestupce v přestupkovém řízení pasivní, nedostavuje se k nařízeným jednáním, úmyslně 
prodlužuje řízení apod., může se v konečném důsledku postihu skutečně vyhnout. Obzvláště 
recidivující přestupci shora popsané mezerovosti tuzemského právního systému neváhají využít, 
přičemž se spoléhají i na nízkou výši sankcí vyměřenou správním orgánem. Vzhledem k tomu, že 
do procesu správního řízení je zapojena celá řada osob, které v jednotlivých fázích řízení 
vykonávají administrativní úkony - tj. strážníci, policisté a úředníci, je konečný výsledek řízení při 
nízké sankci skutečně značně neefektivní. 

Obec má právo na samosprávu, přičemž integrální součástí tohoto práva je právo autonomní, 
samosprávné novotvorby, resp. právo vydávat obecně závazné vyhlášky (v oblasti samostatné 
působnosti, čímž se liší od nařízení obcí), a to na základě zmocnění čl. 104 Ústavy ČR. 

Podle ust. § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, se fyzická osoba dopustí přestupku 
tím, že poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce a za tento přestupek lze uložit 
pokutu do 100 000 Kč. Na základě shora citované právní úpravy tak obec stanovením povinností v 
obecně závazných vyhláškách dotváří objektivní stránku citované blanketní skutkové podstaty 
obsažené v zákoně. K posouzení formální a obsahové stránky obecně závazné vyhlášky 
specifikoval Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 63/04 tzv. „test ústavnosti“, který lze v současnosti 
považovat za východisko při posouzení souladu obecně závazné vyhlášky se zákonem. Test čtyř 
kroků sestává z a) přezkumu pravomoci obce vydávat OZV a souladu způsobu realizace této 
pravomoci s právním řádem; b) zkoumání, zda se obec při vydávání OZV nepohybovala mimo 
hranice zákonem vymezené věcné působnosti; c) zkoumání, zda obec při vydávání OZV nezneužila 
zákonem jí svěřenou působnost a d) přezkumu obsahu OZV z hlediska tzv. nerozumnosti. 

Shora specifikovaným testem ústavnosti prošel v minulosti zákaz i pouhého zdržování se na 
veřejném prostranství s otevřenou láhví (nádobou) s alkoholickým nápojem, jež je dle nálezu 
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 11/09 ze dne 7. 9. 2010 považováno za požívání alkoholických 
nápojů. Ústavní soud v daném nálezu konstatoval, že „konzumace alkoholu - se znakem způsobilosti 
narušit veřejný pořádek - se věcně i logicky neomezuje na samotné (vlastní) požívání alkoholického 
nápoje (tj. pití jako takové), nýbrž zahrnuje i obdobně tomu imanentní a veřejně reflektovatelné 
činnosti, jež počínají opatřením alkoholického nápoje a pokračují jeho ,,veřejnou" připraveností ke 
skutečné konzumaci. Právě znak takové ,,veřejné připravenosti" obec přiléhavě reflektuje v 
dotčeném ustanovení podmínkou, že jde o alkoholický nápoj v ,,otevřené lahvi či jiné nádobě", jakož 
i podmínkou ,,zdržování se"; ta je významná nejen proto, že je typovým ,,předpolím" konzumace, 
nýbrž i tím, že ze zákazu vylučuje pouhý přenos nádoby (přes veřejné prostranství), jenž - oproti 
tomu - sám o sobě veřejnou konzumaci alkoholu neimplikuje. Lze proto uzavřít, že zákaz zdržování 
se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem 
subsumovat pod zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství lze.“ … Ústavní soud uzavřel, 
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že „je-li aprobovatelné regulovat konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích, a tato 
ospravedlnitelná regulace zahrnuje právem i jednání vlastní konzumaci ‚přípravná‘ (její ‚předpolí‘), 
pak je stejně tak - logicky i věcně - udržitelné, aby postihla činnosti obdobně přípravné (konzumaci 
alkoholických nápojů nutně předcházející), resp. činnosti, jež zakázanou ,,veřejnou" konzumaci 
svým účelem umožňují.“  

V následných nálezech ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 28/09, a ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. Pl. 
ÚS 13/09, vztáhl Ústavní soud citovaný závěr i na regulaci provozní doby hostinských zařízení a 
konstatoval, že i když samo o sobě provozování hostinské činnosti veřejný pořádek nenarušuje, je 
možno ji v kontextu citovaného nálezu rovněž v určitých lokalitách považovat za „předpolí“ vytvářející 
předpoklady pro narušování veřejného pořádku, a obec má proto možnost na základě zmocnění 
vyplývajícího z § 10 zákona o obcích a čl. 104 Ústavy stanovit povinnosti subjektům tuto činnost 
provozujícím, a to včetně povinnosti spočívající v omezení provozní doby v nočních hodinách.  

V nálezu ze dne 13. 6. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 34/15, posuzoval Ústavní soud otázku, zda lze zákaz 
sezení podřadit pod povinnosti ukládané za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku podle ust. § 10 písm. a) zákona o obcích z důvodu, že zakázané sezení, ačkoliv není ve 
své šíři samo o sobě způsobilé veřejný pořádek narušit, je předpolím, resp. přípravným jednáním, 
vytvářejícím předpoklady pro narušování veřejného pořádku. Svůj původní závěr vyplývající ze 
shora uvedených nálezů, připouštějící možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou na základě 
zmocnění vyplývajícího z § 10 písm. a) zákona o obcích povinnosti k regulaci záležitostí, které samy 
o sobě nejsou způsobilé veřejný pořádek narušit, ale mohou být pouze přípravným jednáním, 
vytvářejícím předpoklady pro narušování veřejného pořádku, doplnil tak, že na základě § 10 písm. 
a) zákona o obcích nelze stanovit povinnosti k regulaci místních záležitostí, které mohou být 
nanejvýš pouze přípravou k narušení veřejného pořádku, aniž by samy mohly veřejný pořádek 
narušit. Ústavní soud ve shora citovaném nálezu rovněž uzavřel, že ,,zakázané sezení“ … nemůže 
být samo o sobě místní záležitostí, která by mohla veřejný pořádek narušit. K tomu by bylo třeba 
nastoupení dalšího kvalifikovaného jednání. Není možné tvrdit bez dalšího vysvětlení možnost 
narušení veřejného pořádku zakázaným sezením, např. na veřejně přístupném schodišti, které 
nemůže samo o sobě narušit veřejný pořádek žádným ze způsobů, kterými zákaz sezení obě města 
ve svých vyjádřeních k návrhu odůvodňovala (poškození majetku, újma na zdraví nebo ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu). Od shora uvedených závěrů se Ústavní soud neodchýlil 
ani ve svém nálezu sp. zn. Pl. 42/18, v němž byla obdobná problematika řešena v souvislosti s 
obecně závaznou vyhláškou města Most.  

Jedním z mnoha příkladů důsledků absence účinných veřejnoprávních nástrojů je případ, jenž MČ 
Praha 1 řeší s nájemcem objektu ve Vodičkově ulici. V objektu je umístěna provozovna nájemce, 
mj. bar, přičemž podnapilí hosté, navštěvující danou provozovnu, poškozují a znečišťují nově 
zrekonstruovanou pasáž objektu ve vlastnictví MČ Praha 1. Nájemce daných prostor sloužících 
podnikání, resp. provozovatel zcela odmítá svou odpovědnost za nevhodné chování návštěvníků, 
uskutečňované mimo prostory provozovny a toliko konstatuje, že nemá žádné oprávnění 
k jakémukoliv zásahu proti těmto osobám.  

Návrh nové vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 
nahrazující stávající obecně závaznou vyhlášku č. 12/2008 Sb., předložený k projednání Radě HMP, 
zahrnoval zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a jejich částech na 
území Městské části Praha 1, a to v časovém rozmezí od 22.00 do 06.00 hod., tj. v době nočního 
klidu. Je třeba podotknout, že situace v centrálních městských částech je specifická zejména 
s ohledem na extrémní kumulaci osob, ale i hostinských zařízeních jakožto míst k jejich setkávání. 
Hlavní problém zde v současnosti nepředstavují podnapilí lidé bez domova, ale zejména zahraniční 
turisté, kteří do centra Prahy přijíždějí se záměrem konzumovat alkohol a nezřízeně se bavit, přičemž 
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často před k tomu určenými provozovnami preferují veřejná prostranství, což se samozřejmě 
nesetkává s pochopením místních občanů. Zákaz konzumace alkoholu na území Městské části 
Praha 1 má tak za cíl nejen ochranu veřejného zájmu, ale současně i ochranu práva občanů na 
pokojné bydlení a spánek, jakožto součást práva na ochranu soukromého a rodinného života v 
širším slova smyslu. Návrh vyhlášky vymezuje další prostory, kromě prostor uvedených v příloze, 
na nichž rovněž platí zákaz konzumace alkoholických nápojů. Obecně jsou vymezena okolí dětských 
hřišť a pískovišť, škol a školských zařízení, zdravotnických zařízení, stanic metra a pohostinských 
zařízení. V případě pohostinských zařízení není zákaz omezen na provozní dobu daného zařízení, 
kdy tato úprava zohledňuje skutečnost, že zákaz konzumace alkoholických nápojů je pouze v 
provozní době daných zařízení, jakož i jeho kontrola a vymáhání, by byly zejména v centrálních 
městských částech značně neefektivní. Výskyt negativních jevů, souvisejících s užíváním 
alkoholických nápojů v době nočního klidu, tj. zpravidla právě mimo provozní dobu daných zařízení, 
je minimálně v centrálních městských částech považován za palčivý problém. Pro účely vyhlášky je 
definován pojem „otevřená láhev nebo nádoba“ jako láhev anebo jiná nádoba s porušeným, či již 
jednou separovaným uzávěrem, tj. zátkou, víkem, víčkem, špuntem či obdobným uzávěrem. 
Vzhledem k tomu, že dle právního názoru Ústavního soudu se požíváním alkoholických nápojů 
rozumí i zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s 
alkoholickým nápojem, byl pro účely vyhlášky definován pojem „otevřená láhev nebo nádoba“ jako 
láhev anebo jiná nádoba s porušeným, či již jednou separovaným uzávěrem, tj. zátkou, víkem, 
víčkem, špuntem či obdobným uzávěrem. Cílem daného vymezení je zajištění účinného fungování 
kontrolního mechanismu. Je tak reagováno na skutečnost, že kontrolní orgány vyjádřily pochybnosti 
ohledně výkladu daného pojmu, kdy například nebylo zřejmé, zda lze zákaz vztahovat na kelímek 
s oddělitelným plastovým víkem s otvorem pro brčko apod. Obdobné vymezení termínu „otevřená 
láhev nebo nádoba“ je ostatně užito v obecně závazné vyhlášce Statutárního města Karlovy Vary č. 
10/2020, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích na 
území statutárního města Karlovy Vary, schválené dne 10. 11. 2020, přičemž při výkonu kontrolní 
činnosti je daná formulace příslušnými orgány efektivně aplikována. V případě schválení návrhu 
vyhlášky by bylo možné postihovat podnapilé osoby vyskytující se na veřejném prostranství (např. 
právě v dané pasáži, pakliže naplňuje znaky veřejného prostranství) s lahví alkoholu v rukou, aniž 
by byl svědkem samotné konzumace alkoholu na veřejnosti, neboť samotné zdržování se na 
veřejnosti s otevřenou lahví vyhláška zapovídá, jakožto tzv. předpolí konzumace alkoholu, jak již 
bylo shora podrobně rozvedeno.  

Nová obecně závazná vyhláška HMP o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích, přijatá v květnu 2022, však pouze navýšila počet míst, na nichž je zakázána 
konzumace alkoholických nápojů a zavedla možnost postihu osob, které se na vymezených 
veřejných prostranstvích zdržují s otevřenou lahví s alkoholickým nápojem. MČ Praha 1 navrhovala 
plošný zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích na celém území Prahy 
1 v době od 22.00 do 6.00 hodin, avšak tento návrh byl zastupiteli HMP odmítnut. Nezbývá, než 
nepolevit v úsilí a nadále vyvíjet aktivitu a iniciovat potřebná jednání o novelizaci předmětné úpravy, 
a to ve smyslu podrobné definice otevřené lahve či nádoby k zajištění co nejširší možnosti postihu 
závadného jednání, zejména za situace, kdy je obdobná právní úprava již zavedena v jiné obci (např. 
Karlovy Vary) a je zde efektivně vymáhána. 

Vyjma aktivity MČ Praha 1, vztahující se k úpravě místních záležitostí veřejného pořádku 
prostřednictvím podílení se na tvorbě obecně závazných vyhlášek a nařízení, je žádoucí vyvíjet 
snahu o přímé zapojení jednotlivých provozovatelů pohostinských zařízení, prodejců alkoholu apod. 
do eliminace nežádoucích jevů na území MČ Praha 1. Jako možný prostředek dosažení shora 
popsaného cíle se jeví zahájení jednání s nájemci prostor sloužících podnikání provozujícími 
potenciálně rizikovou činnost (rizikovou ve smyslu potenciálního výskytu zmiňovaných nežádoucích 
projevů), a to ohledně zajištění úklidu a údržby prostor přiléhajících k provozovně na náklady 
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nájemce či ohledně převzetí povinnosti nájemce zabezpečit přilehlé prostory proti jejich poškození 
či znehodnocení ze strany jejich zákazníků a o převzetí odpovědnosti za vzniklou škodu (např. 
formou dodatku k již uzavřené nájemní smlouvě či zakotvení takové povinnosti nájemce do nových 
nájemních smluv či samostatných inominátních smluv). 

Zásadním problémem je tedy absentující legislativa, když lze konstatovat, že za poslední desetiletí 
nedošlo v řešené oblasti k žádnému výraznějšímu posunu. Současná legislativa obci neumožňuje 
vstupovat do soukromoprávních vztahů mezi vlastníky objektů a nájemci prostor sloužících 
podnikání, když souhlas obce s umístěním provozovny na jejím území byl z tuzemské legislativy 
vyňat již v 90. letech. Živnostenský zákon nadále neukládá provozovatelům restaurací a barů 
povinnost zamezovat hostům ve vynášení konzumovaných nápojů ke konzumaci vně objekt na 
veřejné prostranství a tito nejsou ani povinni dbát a pečovat o bezprostřední okolí provozovny (např. 
úklid prostor přiléhajících bezprostředně k provozovně). Nadále není omezen prodej alkoholu v 
běžné prodejní síti, tzn., že především večerky mají nadále zásadní podíl na objemu prodeje a 
rozsahu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Rovněž postihování rušení nočního klidu 
je řešeno velmi neuspokojivým způsobem, když strážníci ani policisté nedisponují přenosným 
certifikovaným hlukoměrem a jednoznačně stanovenými pravidly měření k objektivizaci měření 
hluku. Je nesporné, že chybějící či mezerovitá legislativa v dané oblasti má bezprostřední vliv na 
stav veřejného pořádku, zejména v nočních hodinách. Z legislativního hlediska je nutné do 
budoucna zvažovat takovou právní úpravu, která odstraní výše popsané zákonné překážky řešení 
výše specifikovaných negativních jevů, jako zcela nezbytné se však jeví zavedení účinnějších 
správních trestů, např. znovuzavedení zákazu pobytu, veřejně prospěšných prací, nařízení 
ústavního léčení apod. 

Vzhledem k výše uvedenému je třeba zdůraznit, že Zastupitelstvo hlavního města Prahy disponuje 
pravomocí zákonodárné iniciativy, tj. pravomocí předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně. 
Jednou z možných cest, směřujících ke změně stávající úpravy soukromého a veřejného práva, je 
tedy aktivní zapojení MČ Praha 1 do legislativního procesu – ať již samotným předkládáním návrhů 
příslušným orgánům HMP, či připomínkováním návrhů již předložených. Jedná se samozřejmě o 
dlouhodobý a složitý proces, vzhledem k jeho významu je však zásadní, aby se na tomto obce 
aktivně podílely a hájily tak zájmy svých občanů. 

Druhou – nepochybně méně komplikovanou cestou ke změně, je využití jedné z nejdůležitějších 
pravomocí hlavního města Prahy jakožto subjektu územní samosprávy, a to možnosti vydávání 
právních předpisů v samostatné působnosti - obecně závazných vyhlášek, příp. právních předpisů 
v přenesené působnosti, tzv. nařízení.  

Na tomto místě je třeba připomenout, že pravomoc k vydávání obecně závazných vyhlášek se týká 
pouze zastupitelstva hlavního města Prahy, neboť dle ust. § 89 odst. 3 zákona o hlavním městě 
Praze zastupitelstvu městské části nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky. Platí tak, že úprava 
místních poměrů jednotlivých městských částí je realizována z ústřední úrovně města, což si však 
žádá přesné vymezení pravidel vzájemné spolupráce a komunikace mezi městskými částmi a 
hlavním městem. Přestože jednotlivé městské části nejsou samy oprávněny vydávat obecně 
závazné vyhlášky, mohou prostřednictvím svých orgánů návrhy a vznik obecně závazných vyhlášek 
hlavního města Prahy připomínkovat či iniciovat.   

Obecně se postupuje tak, že hlavní město Praha předloží písemný návrh obecně závazné vyhlášky 
nebo nařízení hlavního města Prahy před jejich přijetím městským částem k vyjádření a současně 
vyvěsí návrh příslušného právního předpisu na elektronickou desku k připomínkovému řízení.  
Vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými městskými částmi existují podstatné rozdíly (historické části 
vs. hustě zastavěná sídliště, či části venkovského typu), je evidentní, že i jejich postoj k právní 



 
Vyhodnocení současného stavu, analýza aktuálních problémů a návrhy řešení jednotlivých témat v oblasti bezpečnosti, 

prevence kriminality a veřejného pořádku, v rámci Městské části Praha 1, pro období 2023-2026 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                           Strana  42  

úpravě záležitostí jejich občanů se bude podstatně různit. Z toho důvodu je schválení obecně 
závazné vyhlášky, resp. dosažení vzájemné shody všech zúčastněných stran, k jejímu přijetí 
poměrně obtížné.  

Řešením dané situace by nepochybně bylo zmocnění jednotlivých městských částí k vydávání 
obecně závazných vyhlášek platných na jejich území, např. po pojednání navrhovaného znění 
obecně závazných vyhlášek ze strany orgánu hlavního města Prahy. I v tomto směru by bylo 
žádoucí iniciovat jednání s příslušnými orgány. 

Na tomto místě je vhodné podotknout, že dne 1. 1. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o 
Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen 
„zákon o Sbírce“), kterým byl mimo jiné zřízen informační systém s názvem Sbírka právních předpisů 
územních samosprávných celků a některých správních úřadů, dostupný na https://sbirkapp.gov.cz. 
Od 1. 1. 2022 se v návaznosti na ust. § 2 odst. 1 zákona o Sbírce vyhlašují právní předpisy územních 
samosprávných celků jejich zveřejněním ve Sbírce; zároveň byla zrušena povinnost obcí zasílat 
Ministerstvu vnitra vyhlášené obecně závazné vyhlášky. Obce mají povinnosti ve Sbírce zveřejnit 
stávající platné právní předpisy vyhlášené do konce roku 2021 prostřednictvím úředních desek 
obecních úřadů, a to nejpozději do 31. prosince 2024. Výše popsaná evidence nepochybně usnadní 
orientaci v právních předpisech vydaných územně samosprávnými celky a umožní MČ Praha 1 
získat přehled, příp. inspiraci, ohledně obsahu těchto právních předpisů, což je nepochybně užitečné 
pro její vlastní legislativní činnost.   

  



 
Vyhodnocení současného stavu, analýza aktuálních problémů a návrhy řešení jednotlivých témat v oblasti bezpečnosti, 

prevence kriminality a veřejného pořádku, v rámci Městské části Praha 1, pro období 2023-2026 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                           Strana  43  

 

7. Vyhodnocení splnění cílů stanovených původním 
dokumentem z roku 2018 s přihlédnutím k reálným či 
novelizovaným legislativním možnostem zadavatele  

 
Městská část Prahy 1 si v roce 2018 stanovila v rámci analýzy několik cílů a směrů, kterými má 
v úmyslu se zaobírat, aby občané Prahy 1 měli vyšší pocit bezpečí a bezpečnosti na ulicích a v 
domech a mohli vést spokojený život, jež se odráží v jejich vztahu k prostředí, ve kterém žijí.  
 
V rámci analýzy z roku 2018 pak bylo shrnuto i nadále platné, že vnímání bezpečnosti je 
individuální a skládá se z mnoha vrstev. Občan musí mít pocit, že je chráněn před terorismem, 
násilnou či majetkovou kriminalitou. Pro kvalitu života ve městě je neméně důležitým vjemem 
udržování veřejného pořádku, čistoty a dohled nad dodržováním pravidel vzájemného soužití. Pocit 
spokojenosti života ve městě rovněž ovlivňuje i bezpečnost chodců a dodržování nočního klidu. 
Zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku, práva na klidný spánek a pokojný život obyvatel Městské 
části Praha 1, musí být spolu s uklizenými ulicemi, opravenými fasádami bez graffiti či černé 
reklamy, hlavními prioritami. Pro naplnění těchto cílů disponuje Městská část Praha 1 několika 
základními nástroji a prostředky, kdy tyto měla v úmyslu zaměřit zejména na nejvíce palčivé 
problémy v dané oblasti a směřovat k celkovému snížení kriminality a spokojeného života občanů 
městské části Prahy 1.  
 
Hlavním problémem, který asi nejvíce trápí občany Městské části Praha 1, je nadměrný hluk 
v ulicích v nočních hodinách, který je způsoben zejména návštěvníky barů a klubů v centru Prahy, 
kteří tato místa opouštějí v nočních hodinách ve značně podnapilém stavu a na noční klid a 
spokojený spánek obyvatel Prahy 1 neberou ohled. 
 
Městská část Prahy 1 v této uvedené souvislosti učinila krok, který měl alespoň částečně zabránit 
porušování nočního klidu podnapilými osobami, a to stanoviskem MČ Praha 1 k navrhovanému 
znění nové obecně závazné vyhlášky, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích, nahrazující „Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích“. Tato vyhláška měla nově 
zakázat požívání alkoholu na veřejných prostranstvích Městské části Prahy 1 mezi 22. hodinou až 
6. hodinou – tento krok by rozhodně skupinkám cizinců minimálně znepříjemnil jejich hlučné 
potulování a posedávání v centru Prahy v nočních hodinách s alkoholem v ruce. Bohužel návrh 
nenesl stejně kladný ohlas Rady hlavního města Prahy, která návrh zamítla jako protiústavní. V 
kontextu uvedeného Městská část Prahy 1 a její právní analýza k tomuto tématu neshledala stejný 
závěr jako Rada HMP, a stojí si za tím, že vyhláška je zcela v souladu s právním řádem ČR a 
judikaturou soudního systému ČR.  
 
Ve vztahu ke zhodnocení účinnosti opatření a přístupu k problematice negativních jevů v období 
2018 až 2022 je bohužel nutno konstatovat, že není objektivně zhodnotitelné. Vývoj kriminality a 
veřejného pořádku, jakož i účinnost zavedených opatření, není možno posoudit a učinit z něho 
relevantní závěry, protože více jak polovina období probíhala díky pandemii Covid-19 
v nestandardním prostředí. Z uvedeného důvodu nelze objektivním způsobem posoudit oficiální 
statistiky o kriminalitě Policie ČR a městské policie Praha, ani vyhodnotit efektivnost zavedených 
opatření a naplnění cílů stanovených v rámci analýzy z roku 2018.  
 

Nutno konstatovat, že v letech 2010 až 2018 docházelo kontinuálně k poklesu majetkové a pouliční 
kriminality na celém území České republiky. Nelze však již uzavřít, že tento trend by pokračoval i 
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nadále, v době před nástupem pandemie Covid-19 začal vývoj kriminality na některých místech, 
včetně hlavního města Prahy, vykazovat nárůst, který se v době pandemie přirozeně zastavil. 
 
Obecně pandemie Covid-19 měla mimo jiné za následek obecný útlum negativních jevů, který byl 
způsoben zejména restriktivními opatřeními, které byly zavedeny za účelem omezení šíření viru.  
S ohledem na změnu způsobu života, kdy více lidí zůstávalo během pandemie doma a v rámci 
veřejných prostor se nacházelo méně lidí, došlo k poklesu majetkové kriminality vloupáním a 
kapesních krádeží, které se díky enormnímu poklesu lidí ve veřejné dopravě, ale i na ulicích a 
udržováním odstupů staly obtížněji realizovatelnými. Současně s ohledem na zavedená opatření, 
kterými byl regulován provoz podniků (případně byl jejich úplný zákaz), či bylo omezeno vycházení, 
došlo k výraznému snížení výskytu rušení nočního klidu. Vliv na rušení nočního klidu a obecně další 
negativní jevy, související například s krátkodobým ubytováním, byly eliminovány i poklesem (až 
takřka vymezením) turistického ruchu. 
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8. Analýza stávajících a návrhy nových technických, 
technologických a projektových opatření ke zvýšení 
bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku na 
území zadavatele 

 
Městský kamerový systém (MKS) je budován a rozšiřován jako nástroj k monitorování veřejného 
prostranství s cílem zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků hlavního města Prahy. Městský 
kamerový systém, instalovaný na území Prahy, je ve vlastnictví Magistrátu hlavního města Prahy a 
je pod gescí Odboru informatické infrastruktury, Oddělení technického zabezpečení bezpečnostního 
systému.  
 
Struktura MKS je rozdělena na samostatná kamerová stanoviště, na infrastrukturu, na záznam 
snímků z kamer a jejich distribuci klientům MKS a klientům třetích stran, dále také na aplikační část. 
Provozovatelem MKS je Odbor krizového řízení Magistrátu HMP. 
 
V současné době je v systému integrováno cca 1 110 bezpečnostních kamer MKS umístěných v 
ulicích Prahy. Spolu s kamerami Dopravního podniku, TSK a s lokálními kamerovými systémy ve 
správě jednotlivých městských části je v kamerovém systému integrováno cca 4 500 kamer. Uživateli 
jsou oprávnění zaměstnanci Policie České republiky, Městské policie hlavního města Prahy, 
Dopravního podniku hlavního města Prahy, Technické správy komunikací hlavního města Prahy, 
Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, Záchranné zdravotnické služby hlavního 
města Prahy, Správy služeb hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy – 
zaměstnanci operačního střediska krizového štábu hlavního města Prahy a zaměstnanci odboru 
informatiky. Klientských pracovišť je v současné době cca 80. Všechna tato pracoviště se mohou 
dle svých přidělených práv připojit na kamery MKS, a tak mohou v případě mimořádných událostí 
sledovat detailně zásah nebo událost, pokud se nacházejí v polygonu viditelnosti kamer v příslušné 
lokalitě.  
 
Prioritními uživateli Městského kamerového systému jsou Policie České republiky a Městská policie, 
které MKS využívají hlavně při sledování míst se zvýšeným výskytem pouliční trestné činnosti. Tou 
bývají zejména loupeže, vloupání do motorových vozidel a jejich krádeže, aktivity drogových 
překupníků a podvody při směně peněz. Kamery rovněž zajišťují přehled o dopravní situaci a 
veřejném pořádku v obvodu. V místech, kde jsou instalovány, dochází k lepší informovanosti o 
situaci, a především k rychlejším a častějším zákrokům proti pachatelům trestné činnosti. Ve svém 
důsledku se kamerový systém projevuje snížením trestné činnosti v příslušných lokalitách. 
 
PČR a MP mají jako jediní možnost pořizovat záznam z kamer monitorujících veřejná prostranství. 
Všichni ostatní mají pořizování záznamu a jeho následné vytěžování ze zákona zakázáno. MKS 
umožňuje záznam z kamer po dobu až 30 dní. K záznamu smí přistupovat pouze Policie ČR a 
Městská policie, kteří jsou správci dat a zároveň jsou klienty MKS.  
 
Systém MKS umožňuje integraci lokálních bezpečnostních kamerových systémů. Do MKS je 
integrován kamerový systém Dopravního podniku Metro, kamerový systém TSK a některé lokální 
bezpečnostní kamerové systémy městských částí. MKS disponuje bezpečnostní přístupovou 
vrstvou pro klienty třetích stran, která umožňuje distribuci snímků z kamer pro uživatele třetích stran 
bez bezpečnostního rizika a bez úniku záznamu z kamer. 
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Kamerový systém MKS HMP se osvědčil jako významný nástroj pro: 
• Prevenci – již pouhá instalace kamer se odráží ve snížení nápadu trestné činnosti ve 
sledovaných lokalitách. 
•  Represi – na základě obrazu z MKS operátor může monitorovat velké území a ihned 
informovat příslušné složky Policie České republiky a Městské policie hlavního města Prahy, které 
mohou bezprostředně reagovat. 
• Získávání informací – při dohledu nad stavem a ději v zájmové oblasti. 
• Důkazní materiál – vedle případů, kdy je záznam z MKS HMP použit jako přímý důkaz, slouží 
v mnoha dalších případech jako operativně taktický materiál využívaný pro činnost služby kriminální 
policie a vyšetřování. 
• Snižování nápadu trestné činnosti zvyšováním množství odhalených přestupků či trestných 
činů. 
• Ochranu památek a veřejného majetku – narušení monitorované kulturní památky nebo 
objektu je neprodleně detekováno. 
• Krizového řízení – MKS umožňuje využití informací z obrazu orgánům krizového řízení hl. m. 
Prahy při vzniku mimořádných událostí. Obraz z kamer MKS je rovněž využíván Informačním 
systémem krizového řízení (ISKŘ). 
• Dohled v místních záležitostech veřejného pořádku – přispívá k eliminaci protiprávního 
jednání, jako jsou páchání dopravních přestupků, vandalských projevů, sprejerství, kapesních 
krádeží, neoprávněného výlepu plakátů, poškozování památek, distribuce drog, pouliční kriminalita, 
zakládání černých skládek, odhazování odpadků a narušování veřejného pořádku při sportovních a 
společenských akcích. 
Na území Městské části Praha 1 bylo k 31. 12. 2021 instalováno celkem 303 kamer Městského 
kamerového systému. Z prostředků MČ Praha 1 byl systém MKS na území MČ v letech 2014-2022 
průběžně rozšiřován a modernizován. V současné době jsou všechny kamery barevné, IP digitální 
s vysokým rozlišením FHD a vyšším a s vysokou citlivostí umožňující noční vidění. Některé kamery 
jsou multifokální multisenzorové se super vysokým rozlišením pro panoramatické sledování 
rozsáhlých ploch.  
 
Dohledové pracoviště MKS Policie České republiky v Městské části Praha 1 s velkou monitorovou 
stěnou a dvěma operátorskými pracovišti MKS je umístěno na integrovaném operačním středisku 
Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy dislokovaném na Obvodním ředitelství policie 
Praha 1 v Bartolomějské ulici. Služba na tomto pracovišti probíhá v nepřetržitém režimu.  
 
V budově OŘ PČR Bartolomějská bylo v roce 2022 vybudováno samostatné operátorské pracoviště 
MKS vyhrazené pro činnost 11. oddělení obecné kriminality. Místní oddělení PČR Malá Strana – 
Tržiště je rovněž vybaveno operátorským pracovištěm MKS s videostěnou. 
 
Policie ČR OŘ Praha 1 využívá MKS hlavně při sledování míst se zvýšeným výskytem pouliční 
trestné činnosti - loupeže, vloupání do motorových vozidel a jejich krádeží, sledování drogových 
překupníků. Zajišťuje přehled o dopravní situaci a veřejném pořádku v obvodu.  
 
V místech, kde jsou instalovány kamery MKS, dochází k lepší a rychlejší informovanosti hlídkové 
služby a detektivů SKPV a k častějším zákrokům proti pachatelům trestné činnosti, což se ve svém 
důsledku projevuje snížením nápadu trestné činnosti v těchto místech. 
 
O všech případech zachycených kamerami jsou neprodleně informovány místně příslušné základní 
útvary a věcně příslušná oddělení SKPV. Vedle případů, kdy je záznam použit při operativní činnosti 
jako důkaz, slouží záznam v mnoha dalších případech jako operativně taktický materiál využívaný 
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pro činnost SKPV (vloupání a krádeže motorových vozidel, pouliční loupeže, drogová problematika, 
vandalismus atd.). Pomocí záznamu se daří i dokazovat, že se oznámený trestný čin vůbec nestal 
nebo že se dotyčná osoba v jí uváděných místech a časech vůbec nenacházela.  
 
Citace vyjádření ředitele OŘ PČR Praha 1 plk. Mgr. Aleše Benedikta z výroční zprávy OŘ PČR 
Praha 1 „Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2021“: 
 
„Městský kamerový systém je bezesporu přínosem pro práci policie a je jedním z prostředků, který 
pomáhá policistům snižovat nápad trestných činů, a tím zvyšovat větší bezpečnost občanů“. 
 
Vedle Policie ČR jsou hlavním uživatelem MKS na území MČ Praha 1 složky Městské policie OŘ 
Praha 1. V roce 2018 byl investicí MČ P1 modernizován velín Městské policie v Opletalově ulici, kde 
byla zřízena dvě operátorská stanoviště MKS a velká monitorová stěna. Služebna Letenská je 
vybavena monitorovacím pracovištěm MKS, kde jsou kromě jiného sledovány výnosy kamer 
instalovaných na Karlově mostě. Kamery MKS jsou Městskou policií využívány pro dálkové 
monitorování v rámci vyhrazené působnosti a úkolů MP podobně jako u Policie ČR.  
 
V dalším období 2022-2026 bude systém MKS instalovaný na území MČ Praha 1 vzhledem k vysoce 
kladným zkušenostem a přínosům ke zvyšování bezpečnosti rozšiřován jak instalací dalších 
kamerových stanovišť na místech vytipovaných PČR a MP, tak dalším zaváděním tzv. umělé 
inteligence kamerového systému. Inteligentní videoanalýza je již součástí systému MKS 
instalovaném na území MČ Praha 1 a její využití bude dále prohlubováno novými softwarovými 
funkcemi a aplikacemi. Na základě metadat budou analyzovány příznaky trestné činnosti.  
Instalovaný analytický program bude sbírat a analyzovat sebraná data a bude automaticky 
upozorňovat na možný výskyt trestné činnosti v dané oblasti. Díky tomuto upozornění nejbližší hlídka 
Policie ČR nebo Městské policie může včas zasáhnout v místě problémů. Analytické programy 
budou mít i možnost na základě analýzy shromážděných velkých datových souborů predikovat 
trestnou činnost v daném místě, a tím umožnit hlídkám těmto negativním jevům preventivně 
předcházet. 
 
Chytré kamery umí automaticky sledovat dodržování nastavených pravidel v dopravě, například 
upozornit na průjezd zákazem vjezdu u škol, jízdu v protisměru v jednosměrce, na vjezd auta do 
pěší zóny nebo na parkování v rozporu se zákonem. Při zajišťování veřejného pořádku rychle 
upozorní na znečišťování veřejných prostranství, poškozování veřejně prospěšných zařízení 
i soukromého majetku, na odložené a zapomenuté věci.  
 
Technické systémy pro zvýšení bezpečnosti občanů a úrovně veřejného pořádku realizované 
a nově navrhované na území Městské části Praha 1, jako jsou městský kamerový systém, 
inteligentní videoanalýza, systém dálkového monitorování hluku, dálkově ovládané vjezdové 
protiteroristické sloupky a podobná technická řešení, jsou podrobně popsány v neveřejné 
Části 2 studie.  
 

8.1. Faktory ovlivňující bezvadný provoz Městského kamerového systému 

 
• Zeleň - údržba městské zeleně není plošně prováděna tak, že zohledňuje rozmístění 
stanovišť MKS a perimetry jednotlivých kamer. 
Vedlejším efektem prosperity a rozrůstání parkové či uliční zeleně je zasahování bujných výrostků 
do perimetru kamer MKS. Tím je zasažen optimální výhled na veřejná prostranství, čímž dochází 
k snížení možnosti plnohodnotného využití potenciálu kamerového stanoviště. 
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Jak už bylo zmíněno dříve, Městský kamerový systém je v majetku i ve správě HMP. Nicméně MČ 
Praha 1 se výrazným způsobem podílí na jeho modernizaci a rozšiřování. Díky tomu bylo možné 
zahájit vyhodnocování poznatků z jeho provozu a na takto získané podněty adekvátně reagovat. Od 
roku 2019 Praha 1 mimo jiné zajištuje koordinovaný proces bezpečnostně-technického prořezu 
zeleně, která přímým způsobem ovlivňuje perimetry dotčených kamer, čím v konečném důsledku 
snižuje jejich potenciál. 
Na území MČ Praha 1 v současné době působí tři subjekty spravující zeleně, ovlivňující výhledy 
kamer MKS. Při plánování prořezu je třeba zohlednit jak majitele, tak i správce. 
V rámci zavádění systémového opatření vyšlo mimo jiné najevo, že dotčené subjekty, spravující 
veřejnou zeleň, nemají informace o rozmístění stanovišť MKS. Díky tomu kromě prořezu samotného 
nezvažují vliv takové investiční akce pro jednotlivé kamery, a to ani při výsadbě nových stromů či 
keřů.  
 
Fotografie „Před a Po“ z technického prořezu z roku 2022 
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• Stavby a rekonstrukce  
Dalším faktorem, ovlivňujícím operační hodnotu kamer v rámci systému MKS, je stavební činnost, 
a to jak její průběh, tak i následný vliv na bezprostřední souvislosti s MKS. 
 
Mobilní ploty, zařízení staveniště atd. dočasně zabraňují výhledu kamer MKS. Navíc tak vznikají 
zákoutí, která vyloženě vybízejí k protiprávnímu jednání, a to jak v mezích přestupků, tak i trestných 
činů. Ačkoliv se jedná o dočasná omezení funkčnosti jednotlivých stanovišť MKS v době provádění 
stavební činnosti, tak mezi dotčenými orgány je mimo jiné zařazen Odbor informatických činností 
MHMP. Tento odbor se však vyjadřuje pouze k období provádění stavby, ale již se nevyjadřuje 
k dopadům jednotlivých staveb ovlivňujícím činnost MKS po dokončení stavby. 
 
Výrazně negativním dopadem pro činnosti MKS jsou změny v rámci veřejných prostranství, 
vycházející ze stavební činnosti, a to z důvodu neprojednání jejich vlivu na následné využívání MKS. 
.   
Příkladem ilustrujícím takové situace je rekonstrukce spodní části Václavského náměstí, v rámci 
které mimo jiné vznikla nová stromořadí, nerespektující stanoviště kamery MKS. Již velikost stromu 
bezprostředně po výsadbě zasahuje do zhruba 1/3 záběru kamery č. 101361, viz foto.  
  

                                       
 
 
 
 
Na základě ověření u pracovníka Odboru informatických činností MHMP se v rámci územních řízení 
vyjadřují k vlivu průběhu stavby na dotčené stanoviště MKS. Odbor, který v rámci struktury MHMP 
zajišťuje chod MKS, se v současné době nevyjadřuje k dopadům staveb na operační hodnotu. 
Nezohledňují budoucí dopady stavby – tj. např., že strom vyroste. S časovým odstupem je navazující 
dopady takové systémové chyby možné ilustrovat například na kameře č. 101124, která je na 
samostatném sloupu v ulici osazena přímo mezi stromy. Její perimetr je tak z cca 50 % omezen, viz 
foto.  
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Spolupráce mezi Městskou částí Praha 1 a Policií ČR by měla mimo jiné zohledňovat také tyto 
aspekty ovlivňující využitelnost a efektivitu budoucích stanovišť kamer MKS. Obě instituce by měly 
být dotčenými orgány ve věci vyjadřování k stavebním záměrům v rámci veřejných prostranství.   
 

• Home pozice a nečinnost – pravidelné znemožnění funkčnosti kamer odporující jejích 
primárním důvodům instalace. 
Home pozice je obecný název funkce jednotlivých kamer MKS, kdy po restartování kamery 
z důvodů technické závady nebo dlouhodobého nevyužívání dochází k jejímu natočení do 
přednastavené pozice. Až neuvěřitelným dojmem působí skutečnost, že tato pozice je nejméně 
vhodný perimetr - zeď objektu či sloup VO, kde je kamera umístěna. Tyto pozice byly nastaveny 
pravděpodobně při první montáži kamer.  
Vzhledem k velkému počtu kamer neprovádějí pracovníci MP a PČR na operačních střediscích 
pravidelné kontroly všech kamer. Tímto se stává, že kamera „kouká“ několik dní do sloupu, či zdi a 
případný žádaný záznam z toho důvodu neexistuje.  
Nečinnost – mnoho kamerových stanovišť je vybaveno jak pevnými, tak i otočnými kamerami. 
V rámci činnosti na operačním středisku se zapomenutím stane, že otočná kamera zůstane 
natočená do stejné pozice jako pevná, či zazoomovaná na konkrétní bod.  
 
Ukázka nevhodně nastavené home pozice: 
 

 
Kamera není k dispozici je poměrně častým hlášením po pokusu zobrazení kamery 

z webového rozhraní. 
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Webové rozhraní využívají jako praktický nástroj detektivové služby kriminální policie a vyšetřování 
při monitorování teoretického (kvalifikovaným odhadem) pohybu pachatele trestné činnosti. Snadno 
dokáží odhadnout, zda kamera mohla pachatele zaznamenat, pokud se mohou např. přes mobilní 
telefon podívat, jaký má kamera perimetr. 
Bohužel tato prověření nejsou přípustná, pokud náhled kamery nelze při terénní práci zobrazit, 
protože Kamera není k dispozici. 
Ukázka hlášení „Kamera není k dispozici“: 
 

 
Ukázka dostupnosti zobrazení kamer MKS na přenosném zařízení ze dne 2. 6. 2022 při rozsáhlé 

večerní kontrolní akci, které se účastnili jak zaměstnanci ÚMČ Praha 1, MP a PČR prostřednictvím 
policistů v civilu i uniformovaných. 

 
Z namátkově 30 zobrazených kamer v centru města: 

- 21 kamer nemá náhled k dispozici,  
- 7 kamer je po restartu a v základní pozici – tj. „kouká do zdi“, 
- 2 se zobrazují standardně  
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• Údržba po znečištění krytu kamery má taktéž vliv na správné obrazové funkce video 
zobrazení. 
Vnější kryt bývá znečištěn trusem ptáků či pylem ze stromů, vnitřní často jemným prachem. 
Včasná a pravidelná údržba je efektivním podpůrným nástrojem vedoucím k bezvadnému chodu 
kamer MKS. 
V roce 2022 provedla servisní společnost čištění vytipovaných kamer od PČR. 
 
Ukázka nočního vidění kamery ve Vrchlického sadech před vyčištěním. (Kamera dle technických 
parametrů má zobrazovat záznam i za špatných světelných podmínek) 
 

 
 

• Technické závady či nedostatky kamer MKS pokud jsou zjištěny, musí být obratem 
nahlášeny. 

Nesprávné fungování kamer MKS musí být nahlášeno neprodleně kompetentnímu oddělení, které 
má zajistit obratem servis: 
Magistrát hl. města Prahy – Oddělení technického zabezpečení bezpečnostního systému 
 
Ukázka technické závady kamer MKS na Karlově mostě: 
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Doporučení: 

- koordinovat poznatky MP či PČR se subjekty správy zeleně a udržovat perimetry kamer 
bez nežádoucích bujných výrostů z městské zeleně, 

- ve spolupráci s PČR a MP vyvíjet aktivity směřující k zohledňování rozmístění kamer MKS 
v rámci příprav stavebních prací a rekonstrukcí, 

- se servisní společností spravující MKS projít nastavení home pozic kamer, ty změnit na 
požadovaný perimetr; nastavovat vhodný perimetr při instalaci nových kamer,  

- nastavit u kamer po nečinnosti přesun do home pozice, 
- zajistit bezproblémové zobrazování kamer přes webové rozhraní, 
- neprodleně hlásit poruchy, špatná technická nastavení či znečištění, 
- pravidelně čistit kryty kamer, 
- v pravidelných intervalech kontrolovat funkčnost všech kamer.  
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9. Shrnutí aktuálních dopadů podnikatelských na bezpečnost 

a veřejný pořádek v rámci MČ Praha 1 
 

9.1. Hluk a rušení nočního klidu 

 

 
 

V  oblasti Starého Města (1,29 km2) a Josefova (0,881 km2) je dle agendového informačního systému 
evidence obyvatel hlášeno 7 396 (Staré Město) a 1 248 (Josefov) občanů s trvalým pobytem. Oproti 
tomu Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 1 v těchto lokalitách eviduje více než 700 
provozů s hostinskou činností. Na základě několika místních šetření i monitoringu situace 
v pozdních nočních hodinách je možné konstatovat, že více jak 2/3 těchto provozoven se zaměřuje 
na služby související s nočním životem, respektive tzv. alkoturismem. Převažující nabídkou je 
logicky alkohol, v poslední době stále častěji doplněný o nabídku Groow shopů, specializující se na 
canabis produkty.  
 
Dle místního šetření ze dne 21. 7. 2022 je jenom v ulicích U Milosrdných, Dušní, Kozí, Dlouhá, 
Masná, V Kolkovně, v současné době přes 40 provozoven se zaměřením na noční život a 
alkoturismus. Toto číslo koresponduje s údajem Živnostenského odboru, neboť v rámci monitoringu 
situace Oddělení samosprávních činností a vnější kontroly MČ Praha 1, byly započítány nejen bary, 
kluby, puby, pop upy (součást hostinské činnosti), ale také provozovny typu „večerka“, kterých je ve 
sledovaných oblastech 13. V drtivé většině jde o prodejny asijských podnikatelů s převažující 
nabídkou alkoholu, cigaret, kuřáckých pomůcek atd. I když se již dávno nejedná o místa s prodejem 
vyloženě levného alkoholu, v porovnání s běžným supermarketem je zde alkohol stále výrazně 
levnější, oproti cenám v barech či klubech. Naopak nebyly započítány například hotely nebo 
provozovny hostinské činnosti, které svojí povahou, cílovou skupinou a nabídkou služeb 
neodpovídaly hodnotícím kritériím. Jako příklad lze uvést Sushi restauraci Yami v Masné ulici nebo 
Bistro Bake Shop na rohu ulic V Kolkovně a Kozí. 
 
Jedním z vedlejších dopadů dva roky trvající covidové pandemie je zneplatnění nepsaného pravidla, 
že noční život, vyžadující od barů a klubů otevírací dobu do ranních hodin, je záležitostí od čtvrtka 
do neděle. Výsledky místních šetření a monitoringu, postihující nejen situaci na ulicích, ale také 
monitoring nabídek a ověřování kapacit souvisejících služeb dokládá, že už středeční noc je již 
v podstatě možné trvale zařadit do tzv. euro-víkendů, kde Praha zaujímá přední postavení v rámci 
evropské poptávky. Tato změna „statusu quo“ plně navazuje na další ukazatele. Těmi mimo jiné jsou 
razantně narůstající počty zahraničních turistů, jejich neurvalé chování, absolutní ignorace pravidel, 
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které se z pozice konzumentů nabízených služeb zavázali dodržovat (např. žádné party v bytech 
Airbnb nebo jízda a odkládání koloběžek mimo chodník). Alarmující informací je skutečnost, že 
koncem července bylo opakovaně doloženo, že negativní dopady alkoturismu jsou patrné také už i 
v pondělí a úterý. V době sledování se jednalo o ojedinělé případy, nicméně pravděpodobnost 
dalšího nárůstu je velmi vysoká.   
 
Téměř dva roky trvající pandemická situace, a s ním spojené omezení cestování i nabídky služeb, 
vyvolala u značné části zahraničních návštěvníků Prahy pocit, že nyní je třeba si vše vynahradit a 
dost možná si užít, dokud to jde. Totiž způsoby a razance vynucování si absolutního práva dělat si 
cokoliv, brutalita a krajní bezohlednost, s jakou se občané Prahy 1 denně musejí střetávat, je 
alarmující a zcela bezprecedentní. Jakoby snad občané Prahy 1, kteří se nebojí ozvat, pokud se cítí 
být omezováni, byli pro tuto sortu turistů obtížností, který nemá právo kazit jejich volnočasové 
aktivity, a tak je k nim přistupováno. Jako příklad lze uvést každodenní situace, kdy se mnohočlenná 
skupina na koloběžkách řítí po chodníku, na pěší uživatele chodníku cinká a vynucuje si jejich uhnutí 
z cesty. Snad jako by občané Prahy byli komparzem v Disneylandu, který je tady pro zpestření 
pobytu neurvalých zahraničních turistů. 
 
Současná situace v souvislosti s rušením nočního klidu narušování veřejného pořádku, je po výrazně 
klidnějších covidových letech vnímána občany Prahy 1 jinou optikou, než tomu bylo před rokem 
2019, což v konečném důsledku působí frustrujícím až depresivním dojmem. Byly to právě tzv. 
covidové roky, díky kterým občané Prahy 1 dostali možnost prožít v tomto ohledu velmi klidné 
období. Na druhou stranu synergickým a zcela logickým efektem bylo uvědomění si, jakým to 
plíživým pohybem se alkoturismus a jeho negativní dopady v letech 2010-2019 vetřely do jejich 
životů a domovů. Celá situace je navíc zhoršena bezprecedentní razancí nástupu dopadů 
alkoturismu, kdy se doslova během jednoho měsíce ulice Prahy 1 opět staly bojovými zónami. 
  
O to víc musí z razantních a konkrétních kroků radnice MČ Praha 1 být bez nejmenších pochyb 
zřejmé, že právo na podnikání není a nebude stavěno nad právo na pokojný život a spánek tam, 
kde mnoho z občanů Prahy 1 žije po celý život a jejich rodiny i po několik generací. Logickým 
důsledkem by byla naprostá ztráta v důvěru ve volené zastupitele, složky IZS a orgány státní správy. 
Z Prahy 1 by se exponenciálně vytrácela duše, atmosféra a život obecně. Genius loci neutváří 
provozy barů, klubů, Pop-Upů a jejich denně se měnící klientela, nýbrž občané, co zde skutečně 
trvale žijí. Jejich rodiny, přátelé a vzpomínky, jenž jsou mnohdy motivací pro aktivní zájem o svoje 
okolí, jsou nedílnou a nesmírně důležitou součástí koloritu historického centra Prahy. Komunální 
volby v roce 2022 by na Praze 1 mohly být těmi posledními, ve kterých budou skuteční občané 
rozhodovat o tom, jak má centrum metropole vypadat. Ačkoli se počet obyvatel přehoupnul přes 30 
tisíc, už nyní je to částečně číslo virtuální. 
 
V oblastech Starého Města a Josefova se aktuálně nachází několik zdrojů nadměrné hlukové zátěže 
pocházející z veřejných prostranství. Naprostá většina těchto zdrojů, svým charakterem, původem i 
časem výskytu, zapadají do obecné i odborné představy o negativních dopadech tzv. alkoturismu.  
 
Pojem alkoturismus je obecně používán v souvislosti především se zahraničními návštěvníky Prahy, 
jejichž bezohledné chování, zvukové či verbální projevy vycházejí z bujaré zábavy, ke které 
neodmyslitelně patří alkohol. Nebývá sporu, zda byl alkohol v takových situacích požit, ale jde o to, 
v jaké míře. Alkoturisté jsou skupiny 3-20 osob a to jak mužů, tak i žen. Skupin, kde jsou zastoupeny 
obě pohlaví, bývá výrazně méně. Nicméně s postupným navyšováním míry požitého alkoholu 
dochází, bez rozdílu v pohlavích, k postupnému odstraňování veškerých zábran. To je doprovázeno 
nárůstem negativní kreativity, která bývá mnohdy přiživována vzájemným hecováním. Skupiny 
bývají rozpoznatelné díky týmovým tričkám s nápisy typu „Drunk team“, případně převleky v rámci 
tzv. Stag parties. Společnými jmenovateli jsou skandování, hulákání nebo vzájemné hecování. Jsou 
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cílovou skupinou nabídky služeb, v rámci které je podávání alkoholu samozřejmou prioritou do té 
míry, že na požívání alkoholu a následném opojení jsou tyto služby v zásadě postaveny.  
 
Na základě mnoha ukazatelů, mezi které patří mimo jiné monitoring veřejných prostranství z vlastní 
iniciativy, obsah podnětů občanů, výsledky místních šetření oddělení OSČVK, monitoring a 
průzkumy aktuální nabídky a cen krátkodobého ubytování v bytech a apartmánech v Praze 1, jakož 
i dalších dílčích ukazatelů, ovlivňující stav veřejného pořádku v ulicích MČ Praha 1, je prokázáno, 
že dopady spojené s alkoturismem se v letní turistické sezoně roku 2022 začaly opět negativně 
projevovat. A to s rychlostí, razancí a neurvalostí, která je zcela bezprecedentní a navíc podpořená 
nezvykle vysokými květnovými nočními teplotami. V konečném důsledku tak od května 2022 dochází 
k nárůstu problémů v záležitostech, týkajících se narušování veřejného pořádku spojeným s 
požíváním alkoholických nápojů v rámci veřejných prostranství, dobu nočního klidu nevyjímaje.  
 
Aktuální situace v oblasti veřejného pořádku byla pravidelně diskutována a analyzována mimo jiné 
v rámci jednání Komise pro bezpečnost, prevenci kriminality a veřejný pořádek, Rady městské části 
Praha a také v rámci pravidelných, bezpečnostních porad kanceláře starosty MČ Praha 1, za účasti 
zástupců vedení OŘ PČR Praha 1, OŘ MP Praha 1 a HZS Praha. 
 
Byly rovněž zmapovány dílčí ukazatele, identifikující ohniska a konkretizující zdroje jednotlivých 
problémů, které v konečném důsledku vedou především k narušování veřejného pořádku a rušení 
nočního klidu.  
 

9.2. Konkretizace jednotlivých problémů 

 
V oblasti Starého Města a Josefova byly identifikovány následující zdroje nadměrné hlukové zátěže, 
které, jak už bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, souvisejí se záležitostmi, narušujícími veřejný 
pořádek, dobu nočního klidu nevyjímaje.  
 
Zaznamenání stavu, ověření relevantních informací, dohledání navazujících služeb, způsob 
provádění a celková analýza situace byly základními vstupními předpoklady pro posouzení reálných 
možností MČ Praha 1. 
 
 
Aktuálně se jedná zejména o: 
 

• Pub Crawl  
• Doprovodné jevy konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 
• Automobilový pózering 
• Dopady dodržování tzv. protikuřáckého zákona – hlučící davy před podniky, související 

s umožněním vynášení nápojů před provozovny 
• Celodenní hudba z prodejen a provozoven  
• Stag parties  – zapíjení svobody  
• After party kluby a nonstop podniky  
• Hluk z automobilů nabízející přepravní služby 
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9.2.1. Pub Crawl 

Jako jeden z nejvíce obtěžujících jevů, mající negativní a zcela zásadní dopady na dodržování 
nočního klidu, čistotu a veřejný pořádek obecně, byl shledán – Pub Crawl. Organizované vymetání 
barů a klubů skupinami, čítající až 250 osob. Je třeba konstatovat, že současná legislativa 
neumožňuje obcím žádným přímým způsobem nabídku, provádění ani rozsah této služby ovlivnit, 
ve smyslu nařízení či regulace. V minulosti se v této věci podařilo dosáhnout dílčích úspěchů, které 
vycházely ze zohlednění reálných i souvisejících možností MČ Praha 1. Jejich aplikace v minulosti 
přinesla snížení negativních dopadů tohoto fenoménu v takové míře, že bylo možné hovořit o 
zlepšení.  
 
Na přelomu dubna a května tohoto roku, tedy ihned po potvrzení, že se tento nechvalně známý 
fenomén opět vrací do ulic Prahy 1, byl zahájen detailní monitoring těchto služeb, s cílem přesné 
identifikace jednotlivých aspektů přímo na ulicích, i ve vytipovaných provozovnách. Jednalo se o 
zcela bezprecedentní přípravu vyžadující vysoce operativní přístup mimo běžnou pracovní dobu a 
mimo běžné pracovní postupy. Pracovníci Městské části Praha 1 se, coby turisté, osobně účastnili 
nabízených služeb. Trasy, program a další detaily Pub Crawl služeb, byly získávány přes fiktivní 
komunikace vedené v cizích jazycích a z mezinárodních emailových adres.  
 
V rámci průzkumu trhu bylo zjištěno několik platforem umožňujících zakoupení lístku, či tzv. fee 
ještě před příjezdem ze zahraničí do ČR. Při dalším dohledávání bylo zjištěno, že se v konečném 
důsledku jedná o ty samé společnosti. V současné době byly detekovány tři hlavní společnosti, 
které nabízejí službu Pub Crawl na území Městské části Praha 1. 
 

 
Drunken Monkey s.r.o. – U Milosrdných 848/4 

Nad Petruskou 639/6, PSČ 120 00 
IČ: 242 13 900, 

Ryan Andrew Ellzey 
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Nalodění na loď Cecilie ve 22.45 hod. 

 

Za spolupracující subjekty v rámci služby Pub Crawl je možné označit: 

 

Název podniku  Název společnosti IČ   Adresa podniku 

Chapeau Rouge   TEOHUNTER s.r.o.  IČ: XXXXX,   Jakubská 2 

K.U. Bar    XXXX    IČ: XXXXX   Rytířská 13 

Double Trouble   XXXXXX   IČ: XXXXXX,   Melantrichova  

Hangár    Toris s.r.o.   IČ: 251439981,  Dušní 9 

Fashion Club    AK Truck s.r.o.,   IČ: 025 52 035,   nám. Republiky 8 

Karlovy lázně   Pram ABS s.r.o.,   IČ 25671529,   Novotného lávka 198/13 

Drunken Monkey  Event Horizon s.r.o.,  IČ 242 13 900,   U Milosrdných 848/4 (provozna) 

The Clock Tower Bar Crawl s.r.o., - prodej vstupenek 
 
 

V rámci přípravy na místní šetření a při koordinované kontrolní akci bylo mimo jiné zjištěno, že se 
trasy, podřízené plánu návštěv barů či klubů, mohou měnit v závislosti na obsazenosti jednotlivých 
podniků. Tedy trasy, které byly detekovány během předchozích místních šetření a monitoringu, 
mohou doznat určitých změn, v závislosti na cílových destinacích. Seznam podniků není nikde 
taxativně uveden. Informace o podnicích, které nebyly během jednotlivých monitoringů navštíveny, 
ale bylo důvodné se domnívat, že i ony se čas od času na službě Pub Crawlu podílejí, byl získán na 
základě fingované komunikace, vyjadřující zájem o nabízené služby. Opět vše v anglickém jazyce a 
na základě mezinárodních emailových adres. Jednotlivé podniky a trasy jsou zaznamenány v této 
mapě: 
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Jeden ze zápisů – Hlášení z pochůzky, týkající se služby Pub Crawl. 

 

 

           
Místní šetření a monitoring situace ohledně služby Pub Crawl v květnu 2022 
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Souběžně se začátkem května došlo díky roli prostředníka k zorganizování pracovního jednání s 
jednatelem jedné ze společností, které službu Pub Crawl, v tehdy největším rozsahu nabízel a 
poskytoval. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že jeho skupiny již nadále nebudou pro svoje přesuny 
využívat malých úzkých uliček Starého Města, ačkoliv pro ně znamenají kratší trasu, nýbrž velkých 
rozlehlých ulic, jakými jsou například Na Příkopě, Národní třída nebo Smetanovo nábřeží. Dále bylo 
přislíbeno navýšení počtu „průvodců, vůči počtu klientů konzumujících jejich služby“. 
 
Živnostenský odbor Úřadu městské části Prahy 1 souběžně monitoroval, prováděl a nadále provádí 
kontrolní úkony v nočních podnicích, které jsou navštěvovány v rámci tzv. Pub Crawl. Kontrolami 
zjištěné nedostatky jsou s podnikateli projednávány, podnikatelům jsou ukládány sankce a zjištěná 
porušení jiných právních předpisů jsou oznamována příslušným institucím podle jejich kompetencí. 
Rovněž kontrolní pracovníci se několikrát Pub Crawlu přímo zúčastnili, s cílem získání informací pro 
další úkony.  
 

„Organizující subjekt musí disponovat živností volnou. Osoba doprovázející skupinu lidí, kteří 

zakoupili vstupenku na Pub Crawl, však nevykonává žádné průvodcovské služby ve smyslu zákona o 

cestovním ruchu, tudíž nemusí disponovat průkazem průvodce. 

 

Přestože živnostenské úřady nejsou kompetentní k řešení nadměrné hlučnosti z provozovny, příp. ke 

zjednání nápravy, provozovatelé podniků jsou v rámci kontrol důrazně upozorňováni na povinnost 

nenarušovat životní prostředí hlukem z provozu provozovny a dodržovat noční klid od 22.00 do 6.00 

hodin ve smyslu ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“  

 

Proti těmto skupinám je pro hlídky Městské policie velmi obtížné zasahovat vzhledem k množství 
osob ve skupině a nutnosti důkazu pro udělení pokuty. Cizinci jsou dobře poučeni, že jakmile 
nezaplatí sankci na místě, která je v ČR nevynutitelná, vyhnou se jakémukoliv postihu. Pro uložení 
sankce si strážník musí opatřit dokumentační důkaz, zejména při požívání alkoholu na veřejnosti, 
což je uprostřed velkého rozdivočelého davu cizinců pro hlídku MP velmi obtížné. U hlučných 
projevů, pokřikování a hromadného zpěvu je sankcionování ještě mnohem komplikovanější. 
 
Rovněž preventivní kontrola totožnosti není dle současné legislativy možná. Tedy nástroj – ověření 
totožnosti, kdy drtivá většina účastníků Pub Crawlu čelila dopadům faktu, že svoji totožnost v době 
konzumace této služby nemohli na místě prokázat, již není možné využívat. V současné době je 
zapotřebí mít ze strany represivních složek legitimní důvod pro kontrolu totožnosti.  
 
Na druhou stranu se stále nabízí možnost velmi důsledného posouzení všech souvisejících okolností 
a dodržování pravidel, které současná legislativa na provoz služby Pub Crawl i spolupracující 
subjekty klade.  
 

9.2.2. Popíjení alkoholu zakoupeného ve večerkách přímo na ulici 

 
Dalším faktorem, negativně ovlivňujícím situaci související s veřejným pořádkem, je opětovný narůst 
množství osob, které požívají alkoholické nápoje v parcích mimo provozní dobu nebo přímo v ulicích 
Prahy 1 pod okny spících občanů. V rámci obytných zón jsou nejvíce postižená místa jako Kozí 
plácek, nároží ulic Dlouhá a Rámová, Haštalské náměstí, Masná/Štupartská (v blízkosti sportoviště), 
Rybná a Královodvorská - obě v okolí OD Kotva. 
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Místa jako Slovanský a Střelecký ostrov, nebo náměstí Václava Havla, sice přímo nenavazují na 
bytové domy, nicméně i zde, především v letních měsících, dochází k více či méně „organizovaným“ 
či spontánním pitkám desítek až stovek osob, aniž by byly například zajištěny elementární služby 
jako toalety, odpadkové koše nebo následný úklid. Ze strany účastníků takových večírků dochází k 
narušování veřejného pořádku, poškozování nebo znečišťování mobiliáře i veřejných prostranství 
nejen v místě akce, ale především v jeho okolí, kde už jsou těmito dopady zasaženi také občané. O 
to víc je skutečnost, že v případě Střeleckého a Slovanského ostrova se obdobné situace v letech 
2014-2018 podařilo vyřešit, politováníhodná. Nezbytná opatření k vymáhání pravidel, jež vedla 
k zajištění dodržování návštěvních řádů, totiž byla v roce 2019 výrazně ponížena nebo úplně 
zrušena. Především v případě Slovanského ostrova toto rozhodnutí vedlo k totální rezignaci na 
dodržování pravidel návštěvního řádu. Vše vyústilo v červnu 2022, kdy byla napadena obsluha 
tamních toalet, jejichž vypálení v roce 2013 bylo tím symbolickým utrženým uchem. Určitou 
paralelou může být skutečnost, že také situace související s veřejnými toaletami opět nastartovala 
zavádění opatření, která by podobným případům měla ideálně předcházet, případně výrazně pomoci 
s následným objasňováním. V červenci zde byly zahájeny přípravné práce pro montáž kvalitního 
osvětlení podúrovňového vstupu do toalet a instalaci kamerového systému. 
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Dle zjištěných okolností je možné konstatovat, že účastníci tohoto druhu „zábavy“ převážně přijíždějí 
s alkoholickými nápoji zakoupenými jinde než u zmíněných „večerek“ asijských podnikatelů v centru 
Prahy. Tyto večerky se „dostávají ke slovu“ ve chvíli, kdy přivezený alkohol dochází a do klasického 
supermarketu je buď daleko, nebo je po otevírací době. Na základě zjištění je tedy možné 
konstatovat, že zákazem prodeje alkoholických nápojů po 22. hodině by výrazným způsobem ubylo 
osob, preferujících i navazujících negativních dopadů.  
 
V této souvislosti bylo dále konstatováno, že současná legislativa neumožňuje Městské části Praha 
1 omezit prodej alkoholu po 22. hodině v případě nájemců soukromých nebytových prostorů. 
Městská část Praha 1 nemůže vstupovat do soukromoprávních vztahů mezi vlastníky objektů a 
nájemci jejich nebytových prostorů. Souhlas obce s umístěním provozovny na jejím území byl 
z české legislativy vyňat v 90. letech bez náhrady. 
 
Prodej alkoholu v NP ve správě MČ Praha 1 byl již omezen dodatky v nájemních smlouvách. Na tato 
porušování neeviduje MČ Praha 1 k dubnu 2022 žádnou stížnost, stejně jako na dopady provozu 
hostinské činnosti, prováděné v nebytových prostorách Praha 1, s provozem po 22. hodině. 
 
V této souvislosti bylo na květnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 přijato usnesení č, 
UZ22_0387 s názvem: Informace o opatřeních k zajišťování bezpečnosti a dodržování veřejného 
pořádku na území MČ Praha 1. V bodě 5 tohoto je uvedeno: přijmout závazná pravidla pro pronájem 
nebytových prostor svěřených Městské části Praha 1 pro provozovny otevřené po 22. hodině tak, 
aby v nájemní smlouvě bylo provozovatelem zajištěno dodržování nočního klidu zákazníky provozu 
pod hrozbou sankce 
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Zcela zásadní změnou, umožňující mnohem efektivnější řešení negativních dopadů spojených 
s požíváním alkoholických nápojů na veřejnosti, je zcela nová, obecně závazná vyhláška č. 9/2022  
O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Ta nahradila „Obecně 
závaznou vyhlášku č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy“.  
Obecně závazná vyhláška, č. 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích, byla v roce svého vydání (2008) původně koncipována jako reakce na 
oprávněné stížnosti občanů na výskyt osob bez trvalého přístřeší vykazující závadové chování, či 
jiných osob, které na veřejnosti popíjely alkoholické nápoje, avšak nebylo žádného přímého 
legislativního instrumentu, jak tyto situace řešit. Od té doby se situace na veřejných prostranstvích 
zásadně změnila. Hlavní problém již nepředstavují podnapilé osoby bez domova, nýbrž tisíce osob, 
především z řad turistů a návštěvníků. Ti se do Prahy, tedy zejména Prahy 1, přijíždějí bavit a čím 
dál častěji před provozovnami upřednostňují ulice, náměstí či parky, jako místa bujarého 
alkoholového veselí. Vše na úkor občanů Prahy 1 i městské části Praha 1 jako takové.  
 
V rámci hledání jednotlivých opatření proběhla v minulém roce mezi zástupci Městské části Praha 1 
a hlavního města pracovní jednání. Cílem bylo vytipovat a realizovat možnosti legislativních změn. 
Tyto změny by jednak měly zjednodušit získání obecného povědomí o platnosti jednotlivých 
zákonných povinností návštěvníků Prahy 1 a jednak by měly posílit akceschopnost především 
Městské policie. To vše při zohlednění aktuálního vývoje situace kolem veřejného pořádku. 
Jednotlivé ulice, kde se alkoholické nápoje nesměly požívat, mohly být matoucí a ztěžovaly 
vymáhání jejich dodržování. Rovněž policie nemohla například účinně zasahovat, pokud nebyli 
přímými svědky požívání alkoholických nápojů. 
 
Nové znění na výše uvedené situace přesně reaguje. Zároveň také zjednodušuje obecné povinnosti 
z ní vyplývající. Kromě doplnění ulic, kde je požívání alkoholických nápojů na veřejnosti zakázáno, 
je největší změnou stanovení zákazu zdržování se na veřejných prostranstvích s otevřenou lahví či 
jinou nádobou s alkoholickým nápojem, což je aktuální judikaturou považováno za předpolí 
samotného užívání alkoholu, které obec může regulovat. To je pro vymáhání dodržování této 
vyhlášky značný posun k lepšímu, protože se tak výrazným způsobem rozšíří prostor pro vymáhání 
dodržování této obecně závazné vyhlášky.   
 
Díky takovému znění vyhlášky dostala především Městská policie do rukou jednoznačný právní 
nástroj, který je, v případě Městské části Praha 1, pro laickou veřejnost plně srozumitelný a reaguje 
na aktuální vývoj situace kolem stavu veřejného pořádku na Praze 1 a v konečné fázi činí konání 
Městské policie efektivnější. Již nebude nutné čekat, až dojde k požití alkoholického nápoje před 
zraky strážníků jako dosud. 

9.2.3. Protikuřácký zákon č. 65/2017 Sb. a rušení nočního klidu 

Dne 31. května 2017 vstoupil v platnost Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek (někdy také protikuřácký zákon), který upravuje opatření k ochraně před 
škodami způsobenými užíváním návykových látek a působnost správních úřadů a územních 
samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona. Nahradil předchozí 
zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 
 
Tím, že kuřáci nesmí nadále kouřit ve vnitřních prostorách hospod a barů, ale smí kouřit pouze venku 
– na veřejných prostranstvích, dochází k situacím, kdy se hloučky kuřáků v noci při kouření hlasitě 
baví na ulicích před vchody do provozoven, popíjejí alkohol přinesený z provozovny, a tím ruší noční 
klid. Tento zákon má největší dopad na Prahu 1 – centrum barů a podniků, které navštěvují tisíce 
turistů, ale i tuzemských návštěvníků z celé Prahy. 
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10. Technická a legislativní opatření postihující dění na 
veřejných prostranstvích v okolí nočních podniků 

10.1. Opatření proti hluku u restaurací, barů a klubů    

Hluk a s ním související rušení nočního klidu v okolí restaurací, barů a klubů lze klasifikovat na hluk 
šířící se z vnitřních prostor pohostinských provozoven a na hluk vznikající v prostorách před těmito 
provozovnami.  

Lze shrnout, že v minulosti, převážně v letech 2007-2010, občany MČ Praha 1 obtěžovaly zejména 
hlučné provozovny, jejichž provozní hluk procházel stavebními konstrukcemi celých domovních 
bloků a často bylo zjištěno porušování kolaudačních podmínek.  

Vzhledem k dlouhodobému a konstantnímu úsilí MČ Praha 1, spočívajícímu mimo jiné ve spolupráci 
se státní správou (jež na základě vytrvalého tlaku MČ Praha 1 realizovala přísné a časté kontroly a 
udělovala pokuty), bylo však v této oblasti dosaženo určitého úspěchu, když téměř všichni 
provozovatelé pohostinských zařízení investovali do odhlučnění svých provozoven. V důsledku této 
nápravy nepředstavuje v současnosti zásadní problém hluk ze samotných hostinských provozoven, 
ale především hluk vycházející z otevřených oken provozoven v letních měsících, hluk z 
předzahrádek a hluk spojený se srocováním hostů před provozovnami a na veřejných prostranstvích 
(i v důsledku vydání protikuřáckého zákona).  

Ačkoliv je s provozovateli pohostinských zařízení, jakož i vlastníky dotčených nemovitostí problém 
diskutován a opakovaně jsou projednávány způsoby eliminace hluku v okolí těchto podniků, 
doposud nebylo nalezeno efektivní řešení. Jedním z prostředků omezení hlučnosti hostů 
provozoven je již zmiňovaná instalace lanových koridorů pro rozlišení kouřících hostů, srocujících 
se před provozovnou, od ostatních osob nacházejících se na daném místě, kdy toto opatření má 
usnadnit kontrolu hlasitých hostů ze strany provozovatelů. 

Další možností řešení hluku u pohostinských zařízení je rovněž instalace hlukoměrů vně a uvnitř 
vybraných problémových provozoven. Hlukoměr s displejem instalovaný před provozovnou by 
umožňoval rychlou a efektivní kontrolu hluku strážníky a zároveň by hlukoměr osazený uvnitř 
provozovny informoval o situaci provozovatele zařízení odpovědného za dodržování právních 
předpisů. Předmětné hlukoměry by rovněž mohly být napojeny na operační středisko Městské 
policie Praha 1 a v případě překročení povolené hladiny hluku automaticky upozornit operátora. 
Pakliže by se v okolí provozovny nacházel kamerový systém, bylo by možné dálkově zkontrolovat 
situaci a případně vyslat na místo policejní hlídku.  

V případě narušování nočního klidu se jako první možnost nabízí postih osoby, která noční klid 
narušuje, a to dle přestupkového zákona. Projednat spáchání přestupku přitom může přímo policejní 
orgán na místě, tzn. v blokovém řízení, to však toliko v případě, že přestupce je ochoten uloženou 
peněžitou sankci zaplatit. V opačném případě nezbývá policejnímu orgánu, než předat věc k 
projednání správnímu orgánu. 

Uplatňovat postih lze i vůči provozovateli pohostinských zařízení narušujících noční klid. 
Provozovatelé obdobných zařízení jsou dle ust. § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví povinni zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním 
předpisem. U příslušné hygienické stanice lze vyžádat měření hluku v daném místě a v případě 
překročení stanovených limitů je na místě uložení sankce (uložení pokuty, ale i pozastavení 
provozu nebo používání zdroje hluku, je-li to nezbytné k ochraně veřejného zdraví, a to do doby 
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odstranění závady). Na tomto místě je však třeba akcentovat, že za hluk dle výše uvedeného 
právního předpisu nejsou považovány hlasové projevy fyzických osob. V případě rušení nočního 
klidu toliko hlasitými projevy hostů daného zařízení není tedy hygienická stanice oprávněna 
zasáhnout. 

Je vhodné se rovněž obrátit na příslušný stavební úřad účelem prověření, zda stavba, v níž se daná 
provozovna nachází, je za tímto účelem zkolaudována, případně dát podnět živnostenskému úřadu 
ke kontrole její činnosti.  

Rovněž je na místě obrátit se na vlastníka předmětné nemovitosti, v níž je zařízení provozováno 
s výzvou k učinění opatření vedoucích k omezení rušení sousedů hlukem nad míru přiměřenou 
poměrům, neboť vlastníku se dle ust. § 1012 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku zakazuje 
nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob. Občany je vhodné upozornit na 
možnost podání žaloby na zdržení se hluku dle ust. § 1013 občanského zákoníku. V případě rušení 
hlukem i po vydání soudního rozhodnutí je splnění povinnosti vymahatelné v rámci exekuce 
ukládáním pokut. 

Hluk z předzahrádky umístěné mimo prostory pohostinského zařízení, jež není povolena stavebním 
úřadem, je oprávněna regulovat obec, přičemž za účelem řízení provozu letních zahrádek a pro 
dosažení zajištění místních záležitostí veřejného pořádku je oprávněna vydat tržní řád (nařízení HM 
Praha č. 21/2021 Sb., kterým se vydává tržní řád). V tržním řádu je obec oprávněna určit místa, kde 
předzahrádky nepovoluje a zároveň stanovit provozní dobu těch zahrádek, jež budou tržním řádem 
povoleny. Provoz předzahrádky mimo dobu povolenou tržním řádem, popř. hluk pocházející od 
jejích návštěvníků rušících noční klid, řeší policejní orgán jakožto přestupek. 

10.2. Zavírací doba restaurací, barů a klubů 

Na území MČ Praha funguje téměř 4 000 provozoven specializujících se na restaurační, 
pohostinskou a hudebně klubovou činnost. V oblasti Starého Města se nachází přes 800 obdobných 
provozoven. Provozní doba těchto zařízení končí zpravidla v pozdních nočních hodinách, přičemž 
výjimku nepředstavují ani nonstop zařízení. Některé provozovny přitom otevírají např. až kolem 3. 
hodiny ranní a prezentují se jako příležitost pro tzv. after-party pro dokončení celonočního 
alkoholového tahu. Na území MČ Praha 1 fungují minimálně tři obdobná zařízení - Studio 54 
v Hybernské, Cafe Fano v Haštalské a Ateliér v Rybní ulici.  

Občanům MČ Prahy 1, žijícím v lokalitách nejvíce postižených tímto jevem, nezbývá než 
opakovaně předkládat stížnosti Městské části Praha 1, jednotlivým radním či zastupitelům, 
zastupitelstvu, případně tito volají na tísňové linky Městské policie či Policie ČR. 
Situace na veřejných prostranstvích přerostla v roce 2014 přijatelnou mez, když představovala pro 
rezidenty již neúnosnou zátěž - u těchto se v důsledku přemíry stresu a dlouhodobého nedostatku 
spánku často vyskytovaly zdravotní potíže, pročež se nezřídka po desítkách let vystěhovávali a 
centrum se pomalu začalo vylidňovat.  

MČ Praha 1, vědoma si významné změny postoje Ústavního soudu prezentované v nálezu sp. zn. 
Pl. ÚS 13/09, v němž Ústavní soud judikoval, že pod rozsah zmocnění dle ust. § 10 písm. a) 
obecního zřízení lze podřadit rovněž stanovení počátku a konce provozní doby hostinských a jiných 
obdobných zařízení, započala pracovat na návrhu obecně závazné vyhlášky. Ústavní soud v daném 
nálezu mimo jiné konstatoval, že v oblasti veřejného pořádku naplňuje obec jednu ze svých 
policejních funkcí a při absenci zákonné opory usiluje vydáváním vlastních právních předpisů o 
stanovení zákazů určitého chování, jež považuje za škodlivé a které přitom není regulováno platnými 
zákony, přičemž vždy musí jít o úpravu místních záležitostí, a uzavřel, že provozování hostinské 
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činnosti, ačkoliv tato činnost sama o sobě není narušením veřejného pořádku, je v určitých lokalitách 
možné považovat za „předpolí“ vytvářející pro narušování veřejného pořádku předpoklady, a tedy, 
že obec má možnost je na základě ust. § 10 obecního zřízení a čl. 104 Ústavy regulovat omezením 
provozní doby v nočních hodinách. 

S ohledem na výše uvedené MČ Praha 1 schválila nejprve v roce 2014 a následně v roce 2018 
návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje provozní doba vybraných hostinských zařízení 
ve dnech předcházejících dni pracovního klidu na 03.00 hodin, v ostatních dnech na 02.00 hodin, 
s počátkem provozní doby každý den nejdříve na 6.00 hodin. Návrh regulace provozní doby byl 
založen zejména na vymezení jednotné noční zavírací doby pro veškeré provozovny v řešené 
lokalitě tak, aby mohly být policejní hlídky, ale i úklidová služba či zdravotníci připraveni v určitou 
dobu na početné davy opouštějící v noci pohostinská zařízení. 

Vydání příslušné obecně závazné vyhlášky, upravující provozní dobu pohostinských zařízení, je ve 
výlučné působnosti h. m. Praha, jež dlouhodobě i přes skutečnost, že se situace s narušováním 
veřejného pořádku a rušením nočního klidu rok od roku zhoršuje v souvislosti s narůstajícím počtem 
zahraničních turistů, potřebnost regulace zlehčuje a rozporuje. 

Lze shrnout, že MČ Praha 1 využívá v boji proti negativním důsledkům provozování pohostinských 
zařízení v době nočního klidu veškeré dostupné právní prostředky, a to dle svých možností a počtu 
přidělených městských strážníků. Je však nutné konstatovat, že bez podpory účinné regulace 
provozní doby pohostinských zařízení a omezení dostupnosti alkoholických nápojů ze strany HMP, 
není MČ Praha 1 schopna efektivního zajištění veřejného pořádku v nočních hodinách. Přitom 
masová konzumace alkoholických nápojů v nočních hodinách prokazatelně vytváří předpolí pro 
porušování veřejného pořádku a nočního klidu ve smyslu judikatury Ústavního soudu shora 
specifikované. 
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11. Dílčí úspěchy v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a 
veřejného pořádku 

 
Stejně jako může být trestný čin otázkou několika sekund, jeho objasnění může trvat nepoměrně 
déle. Reakce na jednotlivé podnikatelské záměry, ačkoliv legální, ale bezohledně prováděné na úkor 
občanů Prahy 1 s alibistickým zdůvodněním to my ne, to naši klienti, není mnohdy legislativně 
jednoduchá. Je zřejmé, že v důsledku takových služeb je historické centrum Prahy doslova 
vykořisťováno, a nadále dochází k prohlubování pověsti Prahy, coby party místa, kde jsou levné 
pivo, hezké holky a nikdy nekončící zábava, bez nutnosti dodržovat pravidla. Doslova raketový 
rozvoj technologií či globálního propojení, činí předcházení nebo okamžité reakce na zavádění 
takových služeb, nereálnými. Po mnoha letech se podařilo legislativně vyřešit samo-balancující 
osobní přepravníky – Segway, což si vyžádalo novelu Zákona o provozu na pozemních 
komunikacích. Doslova obratem se zde však objevily sdílené elektrické koloběžky. V minulých letech 
se podařilo dosáhnout zrušení služby Beer bikes – Pivních kol. Nahrazení službou Beer boat na 
sebe nenechalo dlouho čekat. Jejich dopad sice zdaleka není tak drtivý, jako v případě pivních kol, 
nicméně schopnost okamžitého nahrazení jinou službou je zřejmá.  
 
Každopádně schopnost reakce nabídky služeb, které jsou realizovány na úkor občanů, je výrazně 
jednodušší, než zákonná možnost takové služby regulovat nebo jim dokonce předcházet. Přesto se 
v této oblasti dosáhlo výrazných úspěchů, bez kterých by situace byla zcela nesnesitelná.   
 
Výrazně, téměř úplně, došlo k zániku provádění ohňostrojů mimo dny vymezené obecně závaznou 
vyhláškou navrhovanou MČ Praha 1. Z třech, ale i sedmi hlučných a obtěžujících ohňostrojů týdně, 
které v podstatě nešlo předvídat, a často končívaly třeba zaběhlými domácími mazlíčky, se nyní s 
touto „zábavou“ setkáváme na Praze 1 jen velmi ojediněle.  
 
Úspěchu bylo dosaženo také v případě hudebního, tzv akustického buskingu. Ten byl novelou 
obecně závazné vyhlášky výrazně usměrněn tak, že MČ Praha 1 v roce 2019, tedy před covidem, 
ani v roce 2022, neeviduje žádnou oprávněnou stížnost. Současnou podobu akustického buskingu 
lze obecně nazvat důstojnou, ohleduplnou a v 95 % rozhodně nedělá historickému centru Prahy 
ostudu. Ani tato kultivace se neobešla bez zdlouhavých legislativních kroků, které nebyly pro mnoho 
zastupitelů hlavního města Prahy samozřejmé, jak by se očekávalo.  
 

11.1. The Roof Parties 
Výrazného úspěchu bylo dosaženo v případě rozšiřující se nabídky The Roof Parties – tanečních 
party na střechách či terasách. Díky bezodkladnému zachycení nové nabídky takových služeb, velmi 
nadstandardnímu posouzení relevantních informací v jednotlivých případech, se tento narůstající 
problém podařilo eliminovat již v zárodku. Party na střechách domů sice končívaly ve 22.00 hodin, 
ale začínaly již v sobotu ve 14 či 15 hodin. Díky taneční hudbě, lidově označované jako „Tuc Tuc“, 
byly pro své okolí značně obtěžující. Hluk se navíc nesl mnohem dál než v případě kamenných 
provozoven v ulicích. Výrazné snížení komfortu bydlení pak umocnila potřeba větrání bytů v 
podvečerních hodinách. To vše bylo postaveno proti skutečnosti, že z legislativního pohledu se 
nejednalo o protiprávní jednání.  
 
Největšího úspěchu v tomto směru bylo dosaženo v případě objektu s uliční adresou Dlouhá 23, kde 
sídlí hudební klub Roxy. Po dvou takových sobotních střešních „zpestřeních“ byl ze strany vedení 
MČ Praha 1 kontaktován zástupce majitele dotčeného objektu. Ačkoliv je opět nutné připomenout, 
že „de jure“ nebylo počínání organizátora protiprávní, majitelé objektu pochopili rozčarování sousedů 
jejich objektu. Tyto party na střeše svého domu pak již neumožnili. 
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Za dílčí úspěch lze považovat případ terasy obchodního domu Kotva. Na základě iniciativy vedení i 
pracovníků MČ Praha 1 došlo k omezení užívání terasy po 22. hodině. A to nejen v případě hudební 
produkce, ale také v případě poskytování pohostinských služeb. Terasa po 22. hodině nadále slouží 
pouze pro omezený počet kuřáků, pod dohledem bezpečnostního pracovníka provozovatele. I přes 
tyto dílčí kroky však nedošlo k omezení hudební produkce v čase od cca 15 hodin do 22 hodin. Tato 
produkce byla shledána jako legální, avšak obtěžující. Navrhovaná dílčí opatření (vybudování 
zádveří, průhledné protihlukové stěny nevyžadující souhlas MHMP OPP) nebyla zavedena. Opět 
pouze na základě osobních vazeb starosty MČ Praha 1 a majitele objektu došlo k dohodě ve smyslu 
udělení výpovědi nájemci - provozovateli hudebního klubu Fashion. Ten se však proti takovému 
postupu ohradil a věc nyní řeší právní zástupci obou stran. 
 
Třetí lokalitou těchto roof top „mejdanů“ byla pochozí střecha obchodního domu Máj. Využívání 
plochy terasy bylo ještě před aktuální rekonstrukcí umírněno a účel využívání byl na úkor party bistra 
změněn ve prospěch společenského podniku restauračního typu. 
 
V případě řešení problematiky party na střechách či terasách zástupci Městské části Praha 1 konaly 
vysoko nad rámec svých běžných povinností. Ve prospěch občanů Prahy 1 využili svých osobních 
vazeb a kontaktů s cílem eliminovat tento jev hned v počátku. Tohoto cíle bylo bezesporu dosaženo. 
 
 

11.2.  Rehabilitace pasáže objektu Vodičkova 700/32 
 
Pasáž v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32, Praha 1, užívá městská část Praha 1 na 
základě Dohody o vzájemných právech, která byla uzavřena v roce 2009 se Společenstvím vlastníků 
jednotek domu č.p. 700/32, k. ú. Nové Město, v Praze 1. Dohoda mimo jiného v bodě 3.3. uvádí, že 
MČ Praha 1 se zavazuje zajišťovat na své náklady běžné opravy a údržbu pasáže Předmětného 
domu. V pasáži se však dlouhodobě objevovaly sociálně patologické jevy, jako nitrožilní aplikace 
OPL a konzumace alkoholu, což reflektovala BEKO ve svém doporučení ze dne 26. 4. 2020. 

Dotčená pasáž je jednou z mnoha pasáží, které protínají objekty paláce Lucerna, Domu U Nováků 
a objektu společnosti EGAP a.s. Pasáž MČ Praha 1 byla nejtmavší, nejšpinavější a nesla výrazné 
prvky zanedbání co do čistoty i péče o stavebně technický stav. Jinými slovy byla ostudou souboru 
vysoce reprezentativních objektů, které tvoří blok domů mezi ulicemi Vodičkova, Václavské náměstí, 
Štěpánská a V Jámě. Přímo v pasáži jsou celkem tři vstupy do části bytového domu SVJ Vodičkova 
32, sídlí zde značná část Odboru občansko-správních činností, který na Praze 1 například zajišťuje 
agendu voleb České republiky a své sídlo zde má také Hospodářská komora Prahy 1. 

Prostor vyžadoval nejen důkladnou očistu, ale také další opravy v oblasti částečně zastavěného 
výkladce a především stropu, ze kterého během čištění spadla na pracovníka úklidové společnosti. 
Bylo obrovské štěstí, že celý incident dopadl „pouze“ třídenní bolestí v oblasti krční páteře 
pracovníka MC Invest. Pozornost si v celkovém kontextu následně zasloužilo i kamenné obložení 
pilastrů (jedno obložení vlivem zatékání vody odpadlo úplně, další jsou popraskaná) a štukové 
korintské hlavice, které jsou vlivem času na mnoha místech odštípnuté.  

Současně s jednotlivými kroky, vedoucími k obnově vzhledu pasáže, docházelo od konce června 
2020 k systémovému a koordinovanému řešení výskytu drogově závislých osob, respektive dalších 
závadových osob. K vnitrožilní aplikaci OPL (!!tedy na půdě MČ Praha 1 a v ulici, kde sídlí ÚMČ 
Praha 1!!) zde docházelo i 4x denně. Ve spolupráci s 1. oddělením obecné kriminality PČR došlo 
v rámci Pultu centrální ochrany (v rámci dlouhodobého a 24hodinového dohledu nad režimem 
v pasáži - zajišťuje firma Schwarz) k nastavení postupu efektivního vyhodnocování závažnosti dění 
v pasáži. To bylo možné realizovat díky výraznému prosvětlení a vyčištění pasáže od graffiti, 
k upgradu stávajícího kamerového systému, a především díky instalaci online mikrofonu, kterým 
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jsou závadové osoby vykazovány. Až když tato opatření selžou, je na základě kvalifikovaného 
posouzení závažnosti dění volána Městská policie. V případě aplikace OPL či jiné trestné činnosti 
je volána PČR (díky projednání záležitosti v rámci bezpečnostní porady Prahy 1, které se za Prahu 
1 zúčastnil pan starosta Hejma a radní Bureš), poskytla spojení přímo na operační centrum Praha 
1. S vědomím, že je PČR volána až jako poslední řešení a díky přímému telefonickému kontaktu 
byly dojezdové časy v rámci jednotek minut. Díky takto vysoce kvalifikovanému a koordinovanému 
systémovému postupu se podařilo výskyt závadových osob snížit na cca 1 případ za tři/čtyři i více 
dnů. Toto popisuje dopis předsedy SVJ Vodičkova 32, kterým za výše uvedené kroky písemně Praze 
1 poděkoval. Konkrétní detailní statistika za období od 19. 6. do 26. 8. 2020 je uvedena zde. 

 

 

 

Poslední součástí projektu, který byl v rámci jednání komise pro bezpečnost, prevenci kriminality a 
veřejný pořádek Rady MČ Prahy 1 nazván: „Řešení sociálně patologických jevů v pasáži objektu 
s uliční adresou Vodičkova 32“, byla realizace zbudování a instalace nové bezpečnostní mříže. Ta 
stávající nevyhovovala orgánům památkové péče, ale především požárně bezpečnostním 
předpisům. Přínos umístění mříže v rámci nočních hodin je neoddiskutovatelný, protože bez mříže 
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by jednak docházelo k průniku osob do okolních objektů a jednak by pasáž byla, s ohledem na okolní 
zavřené pasáže, místem vykonávání potřeb všeho druhu. Tomu je, s ohledem na nízkou 
společenskou nebezpečnost a rychlost takového jednání, velmi těžké zabránit. 

Dne 24. 8. 2020 proběhlo první jednání na MHMP OPP, přičemž bylo pověřeným pracovníkem 
Odboru památkové péče konstatováno, že bude možné jít úspornou cestou mříže, která nebude 
muset být tolik zdobná jako mříže okolních objektů, čímž se výrazně ušetří náklady na zbudování. 
K uhrazení části nákladů na zbudování nové mříže se přihlásilo jak SVJ Vodičkova 32, tak i 
Hospodářská komora Praha 1. 

Na základě toho byl Radě MČ Praha 1 předložen návrh usnesení, který byl přijat pod číslem 
UR21_0092. V souladu s tímto usnesením byla mimo jiné podána žádost o investiční dotaci 
Ministerstva vnitra na „Hardware pro bezpečnostní a preventivní účely“ v rámci programu Prevence 
kriminality na místní úrovni 2021. Název projektu zněl: „Městská část Praha 1 – Bezpečnostní mříž 
objektu Vodičkova 700/32, Praha 1  – 2021“. 

Tato a další dvě žádosti MČ Praha 1 o investiční dotace na bezpečnostní hlásku do Vrchlického 
sadů a Kamerový systém pasáže objektu Vodičkova 681/18 byly prvními žádostmi MČ Praha 1, 
podanými od roku 2012. Důvodem obnovení zájmu ucházet se o možnost čerpání těchto dotací bylo 
vyřešení obtížností, vycházejících z administrativní zátěže dotačních programů Ministerstva vnitra 
ČR.  Díky nové a velmi úzké spolupráci koordinátora prevence kriminality MČ Praha 1 a projektového 
manažera v oblasti bezpečnosti, jimi vybudovaných a nastavených operativních komunikačních 
kanálů se zástupci Ministerstva vnitra a Policie ČR I., a to vše podpořené úzkou spoluprací starosty 
MČ Praha 1 s ředitelem Policie ČR I., bylo možné uspět hned ve třech žádostech o investiční dotace 
v rámci programu Prevence kriminality na místní úrovni 2021. 

V důsledku systémového a komplexního přístupu k projektu rehabilitace pasáže objektu Vodičkova 
700/32, koordinovaném útvarem starosty MČ Praha 1, došlo k vyřešení tamních mnohaletých 
problémů. Pasáž je nyní důstojnou součástí vysoce reprezentativních objektů v tomto uličním bloku 
a je důkazem, že pokud je na problematiku nahlíženo se snahou najít řešení, není problém takového 
cíle dosáhnout. 

 

         

Přední část pasáže z Vodičkovy ulice 
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Kamerové záběry dění pasáže objektu Vodičkova 700/32 
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Dnešní vzhled pasáže Vodičkova 700/32 
 

 
11.3.  Zklidnění ulic Ostrovní a Mikulandská 

 
Změnou v takovém rozsahu, že je místními občany považována za úspěch, bylo řešení dlouholetého 
problému v ulici Ostrovní, v souvislosti s provozovnou rychlého občerstvení Fior di Pizza. Obyvatelé 
okolních bytových domů si opakovaně stěžovali na skutečnost, že tato provozovna svojí tehdejší 
otevírací dobou 17.00-05.00 logicky přitahuje alkoturisty. Hosté, či spíš zákazníci obtěžovali nejen 
rušením nočního klidu, ale také znečišťováním veřejného prostranství v mnoha podobách. 
 
„Ta provozovna je pro ty nadrátované dementy jako maják a oni v jejich stavu vůbec netuší, co je za 
den, natož, že by třeba mohli někoho rušit“ - znělo jedno z expresivních vyjádření místní obyvatelky. 
 
Důkladnou kontrolou relevantních informací a po následné kontrole bylo zjištěno, že se tato 
provozovna svým provozem dopouští protiprávního jednání, za což jí byla ve správním řízení 
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uložena pokuta, což mimo jiné vyústilo v úpravu otevíracích hodin. Rovněž Městská policie se na 
tuto oblast více zaměřila v rámci pravidelné pochůzkové činnosti. 
 
Ulice Ostrovní a třeba Mikulandská byly rovněž přidány do nové vyhlášky č. 9/2022 a zákazu 
požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. Instalace celkem čtyř informačních cedulí o platnosti 
obecně závazných vyhlášek na žádost místních občanů doplnila systémové a koordinované kroky, 
díky kterým se tuto oblast podařilo výrazně zklidnit co do rušení nočního klidu a následného 
znečišťování odpadky. 
 

 

 
Otevírací doba fast food podniku 17.00-05.00 nevěstila nic dobrého 
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11.4 Konec reklamy na telefonních budkách 
 

Mezi dílčí úspěch je možné zařadit dosažení deinstalace jednotlivých telefonních kabin na základě 
oprávněných stížností občanům, že tyto již dávno neslouží svému účelu. Naopak se na nich 
objevovala reklama na kabarety či podniky zaměřené na alkoturismus. V jejich útrobách pak 
docházelo k protiprávnímu jednání, nejčastěji to byla distribuce OPL. 
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Důležitým krokem v tlaku na provozovatele telefonních kabin byla důsledná kontrola oprávněnosti 
umístění tzv. zařízení pro reklamu na telefonních kabinách, které byla pravým důvodem setrvání 
kabin a v ulicích města. 
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12. Problematika dopadů krátkodobého ubytování   
 

V roce 2020 vznikl v rámci zastupitelstva MČ Praha 1 „Výbor proti vylidňování centra a pro podporu 
komunitního života“. Hlavní náplní činnosti tohoto Výboru je boj proti negativním jevům spojeným 
s krátkodobým ubytováním v bytech na území MČ Prahy 1.  
 
Výbor vedený Bronislavou Sitár Baborákovou, DiS, která mezi provozovnami krátkodobého 
ubytování skutečně bydlí,  si klade za cíl sledovat, analyzovat a připomínkovat legislativní a jiné 
prostředky pro právní regulaci a vymahatelnost opatření pro potlačení těchto negativních jevů. Zvýšit 
informovanost občanů v této oblasti. Analyzovat zahraniční zkušenosti v oblasti. A klade důraz na 
vymahatelnost a systém kontroly. 
 
Výbor si nechal zpracovat několik podrobných analýz k této problematice: 

• „Stanovisko k současné právní regulaci krátkodobých pronájmů a její efektivity“ - AK Pavela 
3/2021 

• „Uplatnění současných zákonů v problematice krátkodobého ubytování“ –  spolek Snesitelné 
bydlení v centru Prahy - 1/2021 

• „Vyjádření úředníků příslušných odborů Úřadu MČ Prahy 1 k dokumentu ,,Uplatnění 
současných zákonů v problematice krátkodobého ubytování“ ÚMČ Praha 1 – 1/2021“ 

 
V této kapitole jsou použity některé materiály poskytnuté tímto výborem pro zkrácený popis 
současné komplikované legislativní situace v této oblasti a jsou nastíněna možná východiska.  
 
V posledních letech exponenciálně roste trend využívání bytů za účelem poskytování krátkodobého 
ubytování (resp. poskytování ubytovacích služeb) zejména turistům, což má za následek snížení 
kvality života především obyvatel hl. m. Prahy, kteří jsou mnohdy vystaveni hluku v nočních 
hodinách, poškozování společných prostor bytových domů, zvyšujícím se nákladům na údržbu 
společných prostor v bytových domech a výskytu značného množství cizích lidí, jejichž chování 
narušuje klidné soužití v domě a pocit bezpečnosti jeho obyvatel. To vše způsobuje postupný úbytek 
stálých obyvatel v centrálních částech Prahy. Dalším negativním jevem, spojeným s krátkodobým 
ubytováním v bytech, je skutečnost, že v důsledku využívání bytů ke krátkodobému ubytování 
přichází obce o poplatky z pobytu. Obce sice mohou poplatky po provozovatelích požadovat, avšak 
ne vždy mají možnost zjistit, že jsou byty ke krátkodobému ubytování využívány a zda byla skutková 
podstata naplněna. V neposlední řadě pak dochází k deformaci podnikatelského prostředí, protože 
na ostatní poskytovatele ubytovacích služeb jsou právními předpisy kladeny mnohem vyšší nároky. 
 
Výše nastíněné problémy jsou těmi nejčastějšími, s nimiž musí obce a jejich obyvatelé bojovat, a 
které vrhají na současný trend krátkodobého ubytování negativní světlo. Praha, jako turisticky 
nejvytíženější město České republiky (a z pohledu hustoty cestovního ruchu i celé Evropy, protože 
turismus je koncentrován na výrazně menší ploše než v jiných evropských metropolích), patří k 
nejvíce zasaženým městům.  

Největším poskytovatelem krátkodobého ubytování je platforma Airbnb, která funguje v České 
republice od roku 2009. Podle expertních analýz se Airbnb svými službami v Praze již vyrovnala 
objemu obchodu klasických ubytovacích zařízení. Kromě Airbnb působí na trhu například Flipkey, 
HomeAway, House Trip, Vacation Rentals či Vrbo. Nabídku na tento typ ubytování má na svém 
portálu hotelových služeb také server Booking.com. 
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Studie objednaná vládou České republiky ukázala, že 73 procent domů a bytů pronajímaných přes 
Airbnb není sdílené ubytování, ale poskytování ubytovacích služeb. Podle studie dosáhly roční 
výnosy z pronájmů jenom přes Airbnb v Praze v roce 2016 celkem 1,8 miliardy korun. Přes Airbnb 
je v Praze nabízeno k ubytování zhruba 18 500 bytů. Podle studie z asi 3 500 ubytovatelů v Praze 
1 odvádí poplatky pouze 450 ubytovatelů, což je 11,5 procenta. Tedy téměř 90 % poskytovatelů 
ubytování porušuje zákon. 

V Praze 1 je podle odhadu radnice pronajímáno prostřednictvím platforem krátkodobého ubytování 
dokonce 3 000 až 5 000 ze zhruba 15 tisíc bytů. Popsaný způsob užívání ve svém důsledku vede 
ke zvýšené zátěži společných prostor domu a zvýšenému výskytu imisí hluku a nepořádku mající 
původ ve způsobu užívání konkrétní bytové jednotky. Městská část Praha 1 eviduje od začátku roku 
2018 do května kolem 250 stížností na provozování bytů přes alternativní platformy typu Airbnb. Pro 
porovnání v roce 2017 přišlo na tento typ ubytování kolem 50 stížností.  

Na radnici se obrací jednotliví obyvatelé i zástupci sdružení vlastníků. V takových bytech je přihlášen 
jeden vlastník, byt však užívá často řádově až osm lidí. Byty jsou rovněž pro takový počet nabízeny. 
Z toho vyplývají další zásadní negativa jako celonoční hluk, výskyt cizích lidí v bytových domech, 
nepořádek a kouření uvnitř v domě, odpady volně se hromadící vedle přeplněných popelnic nebo 
sklepní kóje používané jako sklad prádla. Dále dochází k obtěžování místních občanů omyly 
krátkodobých nájemců v podobě zvonění na zvonky nebo dobývání se do jiných bytů. 
S poskytováním bytů na krátkodobé ubytování, souvisí i časté rušení nočního klidu v podobě 
pořádání party v jednotlivých bytech při otevřených oknech nebo na rovnou balkonech. 

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 první městské části hlášeno 24 021 osob, z toho přímo na adrese ÚMČ Praha 1 pak 1 277 
osob. Odhadovaný počet reálně zde bydlících obyvatel osciloval 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 užívají jako hotelové pokoje virtuálních hotelových řetězců mající rozmístěné stovky 
„svých“ pokojů v desítkách bytových domů. Tento byznys je organizován s využitím digitálních 
platforem a navázaných „správcovských“ firem.  
 
Byty jsou 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 kriz. 
 
Z hlediska bydlení v takovém bytovém domě, ve kterém se nachází byť jen jeden „byt pro krátkodobé 
ubytování“, 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. 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. 
„Hotelové domy“  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 
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jeho provozovateli 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 mimořádné události evakuaci řídí. Trvale bydlící se ale v prostoru, kde bydlí, 
orientují, znají únikovou trasu. To se ale nedá tvrdit o spotřebitelích ubytovacích služeb, kteří tyto 
služby konzumují v 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.  
 

                               
 
Vlastník bytu provozovaného pro krátkodobého ubytování obvykle nedbá na stanovy SVJ, Občanský 
zákoník či domovní řád a ani náhodou své povinnosti nepřenáší na osoby, jimž ve svém bytě 
umožňuje přebývat. „Hosté“ mnohdy nevědí, ve kterém patře/bytě mají konzumovat zakoupenou 
ubytovací službu. Chování hostů a agenturních zaměstnanců generuje zvýšené zatěžování 
společných prostor domu i ostatních bytů (hluk, ztráta bezpečí, soukromí, nepořádek, vibrace, 
zvýšené opotřebení…), čímž je výrazným způsobem znehodnocena investice ostatních vlastníků 
bytů, což v některých případech vede i ke vzniku další provozovny v domě a vytlačení trvale žijících 
obyvatel. 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. 
 
Důvodů, proč je důležité se zabývat regulačními opatřeními zaměřenými na činnost online 
ubytovacích platforem (resp. na poskytování krátkodobého ubytování v bytech a rodinných 
domech), je hned několik. Tyto důvody souvisí primárně s vyskytujícími se problémy a negativními 
dopady, které jsou s těmito aktivitami spojeny, a to i přestože řada z nich byla v období 
koronavirové pandemie eliminována v souvislosti s propadem turismu. 
 
Negativní dopady „sdíleného ubytování“ lze i s přihlédnutím ke stávajícím zkušenostem z hl. m. 
Prahy rozdělit zejména do následujících okruhů: 

• Snížení kvality života rezidentů a změna charakteru obytných zón (patrné zejména v 
centrálních a turisticky oblíbených částech města) 

• Snížení dostupnosti bydlení (vyšší hladina tržního nájemného v důsledku nižší nabídky 
bytů určené pro klasický dlouhodobý pronájem) 

• Šedá zóna ekonomiky (neregistrovaná podnikatelská činnost a nevymahatelnost 
zákonných a daňových povinností souvisejících s neposkytováním informací o 
poskytovatelích ubytování) 
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• Nerovné podmínky pro podnikání (ve vztahu k provozovatelům klasických ubytovacích 
zařízení) 

• Bezpečnostní riziko (chybí přehled o ubytovaných osobách – obzvlášť vysoké riziko v 
období pandemie, ale také nedodržování požárních aj. předpisů souvisejících s 
ubytovacími službami) 

 
Městská část Praha 1 nemá mnoho pravomocí, jak krátkodobé ubytování omezit. Existují zákony, 
pod které krátkodobé ubytování spadá, jako je např. občanský, živnostenský nebo stavební zákon 
a řada dalších. Ty ovšem vznikaly v době, kdy se o platformách typu Airbnb ani nevědělo, jsou 
zastaralé a nereagují na digitální dobu. Novelizace zákonů by mohla pomoci situaci aspoň částečně, 
ale hlavně rychle řešit. Komplexní řešení by představoval návrh nového zákona, který by dal 
krátkodobému ubytování jasná a spravedlivá pravidla. Ministerstvo pro místní rozvoj na vzniku 
nového zákona pracuje. Platformy zprostředkovávající krátkodobé ubytování využívají každou 
skulinku, aby regulace samospráv napadaly u soudů. Například Amsterdam zavedl poměrně přísná 
omezení, ale vloni nizozemský soud rozhodl ve prospěch sdružení zastupujícího zájmy majitelů 
domů, kteří pronajímají své nemovitosti prostřednictvím Airbnb a dalších platforem. Úplný zákaz je 
podle soudu zásahem do vlastnického práva a práva na volný pohyb služeb. To, co se zdálo jako 
fungující model, bylo nyní zpochybněno. 
 
Krátkodobé ubytování je velmi populární jak mezi poskytovateli, tak mezi uživateli a je naopak velmi 
nepopulární mezi stálými rezidenty objektů, ve kterých je tento druh takzvané sdílené ekonomiky 
provozován.  Řešením nemůže být snaha o zákaz platforem typu Airbnb, ale snaha prosadit zásadní 
regulaci tohoto jevu, která bude spravedlivá pro všechny zúčastněné subjekty.  
 
Aktuální problematika negativních důsledků krátkodobého ubytování je v současné době řešena 
v České republice na několika úrovních. Předkládané návrhy je možno rozdělit na návrhy 
zákonodárné a návrhy týkající se důsledného vymáhání stávajících právních předpisů a vyhlášek.  
 
Od roku 2018 byly na území České republiky přijaty dvě základní novely zákonů v oblasti narovnání 
podnikatelského prostředí (jednotky Airbnb byly zařazeny mezi ubytování, z nichž musí být 
odváděny poplatky z pobytu) a v oblasti poskytování informací (živnostenský úřad má pravomoc 
požadovat po digitálních platformách informace o nabízených jednotkách). 
 
Schválenými legislativními změnami jsou povinnost odvádět poplatek z pobytu pro všechny 
poskytovatele krátkodobého ubytování a povinnost online ubytovacích platforem sdílet informace 
s úřady. 
 
 
Od 1. ledna 2020 vešla v účinnost novela zákona o místních poplatcích (zákon č. 565/1990 Sb.), 
jejímž jedním z hlavních cílů bylo narovnat podmínky pro všechny poskytovatele krátkodobého 
ubytování a zároveň zajistit obcím a městům příjmy více odpovídající nákladům spojeným s 
krátkodobým pobytem turistů a návštěvníků. Novela nahradila dřívější poplatky za lázeňský nebo 
rekreační pobyt tzv. místním poplatkem z pobytu, které mohou vybírat všechny obce a jemuž 
podléhá jakýkoliv krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu. Povinnost 
odvádění tohoto poplatku se tak rozšířila i na poskytovatele, kteří nabízejí krátkodobé ubytování ve 
vlastních bytech či domech prostřednictvím online platforem (Airbnb apod.). Nehraje tedy již roli, zda 
je místo ubytování zkolaudováno jako ubytovací zařízení, či nikoliv. Zároveň novela umožnila i 
navýšení poplatku. Od 1. ledna 2021 platí nová maximální možná sazba místního poplatku z pobytu, 
a to ve výši 50 Kč za osobu na den (v roce 2020 činila maximální výše tohoto poplatku 21 Kč). 
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V dubnu 2020 byla přijata novela zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých 
činností v oblasti cestovního ruchu (zákon č. 159/1999 Sb.), která dává živnostenským úřadům 
pravomoc požadovat po provozovatelích digitálních ubytovacích platforem informace o osobách, 
které na nich vykonávají svou podnikatelskou činnost. 
Zákon nově ukládá internetovým zprostředkovatelům krátkodobého ubytování informační povinnost 
vůči živnostenským úřadům, které jsou dále oprávněny poskytovat tyto informace dalším orgánům 
veřejné moci. Zprostředkovatel musí obecnímu živnostenskému úřadu do 30 dnů od doručení jeho 
výzvy sdělit: 

• Počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě, 
• celkovou cenu za služby cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě, 
• adresu místa, na které jsou služby cestovního ruchu poskytovány, a 
• označení poskytovatele služby, se kterým zákazníkovi zprostředkoval uzavření smlouvy 

související s poskytováním služeb cestovního ruchu. 
 

Digitální zprostředkovatel musí také hlásit informace o podnikatelích, kteří skrze jejich platformu 
poskytují byty. Za porušení informační povinnosti může být zprostředkovateli uložena pokuta až do 
výše jednoho milionu korun. Živnostenské úřady mohou získané informace poskytnout i dalším 
orgánům vykonávajícím veřejnou moc. 
 
Bohužel, dosavadní praxe po přijetí novely poukázala na skutečnost, že i přes zákonnou povinnost 
a po zaslání výzev ze strany živnostenských úřadů se žádostmi o poskytnutí údajů, poskytovatelé 
online ubytovacích platforem identifikační údaje o poskytovatelích ubytování a o rozsahu jejich 
činnosti odmítají poskytnout. Ani hrozba pokuty v maximální míře nedonutila ubytovací platformy 
poskytnout vyžádané údaje. 
 
V Senátu byl v roce 2020 představen senátorem Markem Hilšerem legislativní návrh komplexního 
zákona o sdíleném ubytování, který zavádí povinnost licencí a registračních čísel, aby bylo jasné, 
kdo byty pronajímá. Dále jednotný rejstřík pro informace o tom, kde jsou byty pronajímány. Návrh 
zákona se snaží především o posílení pravomocí obcí a jimi určených orgánů, kterým přináší kromě 
stávajících nástrojů regulace a kontroly další nástroje k efektivnímu postihnutí dané problematiky.  
 
Senátorský návrh byl formou obecně závazné vyhlášky. Vzhledem k tomu, že jde o živnostenské 
podnikání, což je výkon ve státní správě, není vyhláška možná vzhledem k rozporu s ústavou a 
návrh zákona nebyl akceptován.  
 
Rada hlavního města Prahy pověřila v lednu 2022 radní JUDr. Hanu Kordovou Marvanovou k 
předložení zákonodárné iniciativy pro novelu živnostenského zákona. Tato novela by obcím 
umožnila za účelem regulace krátkodobých ubytovacích služeb v bytových domech, rodinných 
domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci vydat nařízení, které upraví období, po které bude 
v těchto prostorách poskytování ubytovacích služeb zakázáno včetně podmínek, za kterých bude 
možné tyto služby poskytovat. Tento návrh se do značné míry inspiroval v časových regulacích 
poskytování těchto služeb v zahraničních městech, jako jsou např. Amsterdam (30 dní/rok) nebo 
Berlín (182 dní/rok). Vzhledem k tomu, že by se jednalo o pouhou novelu stávajícího zákona a ne o 
nový návrh, mohlo dojít k rychlému schválení návrhu ve Sněmovně. Bohužel předložený návrh 
narazil na nedostatečnou vůli ostatních politických stran tento návrh podpořit.  
 
Dalším návrhem na regulaci trhu s krátkodobým ubytováním je návrh novely zákona o podmínkách 
podnikání v oblasti cestovního ruchu, který přichází z Ministerstva pro místní rozvoj a který přednesl 
v lednu 2022 poslanec Jakub Michálek. V případě schválení by novela mohla vstoupit v platnost od 
ledna příštího roku. Regulace má v první řadě rozdělit profesionální a příležitostné ubytovatele 
a vztahovat se bude pouze na profesionály, jejichž příjmy z této činnosti přesahují 30 tisíc korun za 
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rok, tedy částku, která je osvobozena od daně z příjmu. Tím by vzniklo jasné odlišení sdílené 
ekonomiky od apartmá v hotelu. Oproti snahám o regulaci krátkodobého ubytování  
v minulých letech má být dodržování opatření tentokrát pojištěno právní vymahatelností. Pokud 
budou porušovat pravidla, u velkých poskytovatelů může pokuta dosáhnout až na 10 milionů korun. 
V případě opakovaných prohřešků a nemožnosti domluvy jim hrozí zákaz činnosti.  

 

Důležitou roli má v plánované regulaci hrát také posílení pravomocí obcí, které jsou turisticky 
vytížené, aby mohly stanovovat vlastní podmínky pro jednotlivé ubytovatele, a tím řešit problémy na 
svém území. Obce budou samy rozhodovat například o tom, jaké náklady s turismem mají a jaké 
poplatky potřebují, aby je pokryly a zajistily další rozvoj obce a služeb pro občany.  
 
Důsledné vymáhání stávajících právních předpisů a vyhlášek je druhou cestou k řešení negativních 
jevů provázejících ubytování typu Airbnb. Nesnáze této cesty popisuje dokument „Uplatnění 
současných zákonů v problematice krátkodobého ubytování“ – zpracováno na podnět Výboru proti 
vylidňování centra a pro podporu komunitního života 1/2021 
 
V současné době existuje celá řada různých legislativních nástrojů a závazných předpisů řešící 
problematiku negativních jevů krátkodobého ubytování: 
 
[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 č. 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.) 
 
Aplikace těchto předpisů v české realitě tvrdě naráží na právní nihilismus v České republice, a tím 
se stávají neúčinnými.  

• Neexistuje dobrý systém kontroly a vymahatelnosti 
• Zákony jsou obcházeny 
• Vede právo vlastnit, pokulhává listina práv a svobod 
• Vedou se soudy, ale ty nejsou dostatečně edukovány v problematice 
 

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 je byt užíván pro poskytování ubytovacích služeb, je konána podnikatelská 
činnost, tedy činnost již nyní regulovaná jinými právními předpisy. Pro takovou podnikatelskou 
činnost musí mít podnikatel v souladu s živnostenským zákonem provozovnu, která musí odpovídat 
dalším právním předpisům. Byt takovým prostorem není, neboť nesplňuje nároky z pohledu nároků 
stavebně technických, bezpečnostních, hygienických a dalších. Avšak při vedení právního sporu 
SVJ s majitelem krátkodobě pronajímaného bytu čeká statutární zástupce SVJ i SVJ jako celek 
soudní proces v délce několika let s nejistým výsledkem. 
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Z pohledu stavebního zákona při jistém zjednodušení lze konstatovat, že v řešené problematice 
právní řád 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.  
 
Současně se stavebním zákonem je nutné přihlížet též k územnímu plánu a v centrální části Prahy, 
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. Zkušenosti jsou takové, že stavební úřady pracují velmi pomalu chybí 
dostatečné personální obsazení zejména kontroloři. 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 nechalo pro Sdružení vlastníků jednotek zpracovat komplexní materiál 
popisující skutkový stav věci a z něho dovozená doporučení (např. změnu stanov nebo rozúčtování 
nákladů na provoz a údržbu domu). V dopise předsedům sdružení vybízí, aby do stanov zařadili 
nová ustanovení, například že člen společenství vlastníků nesmí provozovat v bytě jakoukoliv 
podnikatelskou činnost. Rovněž navrhuje, aby vlastníci museli neprodleně hlásit každou změnu osob 
užívajících byt. Tato ustanovení ve stanovách mohou působit preventivně. Jako další krok 
vlastníkům radí, aby změnili způsob rozpočítávání nákladů na údržbu domů. Tento postup může 
pomoci vlastníkům domů, kde byty ještě nejsou pronajímány, tím, že vlastníci bytů, které jsou 
krátkodobě využívány, budou platit více.  

K tomu je však třeba sta procent hlasů všech vlastníků. Navíc je třeba jasně stanovit, co je 
krátkodobý pronájem. 

Podle odhadů magistrátu město ročně přichází zhruba o 120 milionů korun na neuhrazených 
ubytovacích poplatcích z krátkodobého ubytování. Magistrát by měl využít své zákonodárné 
iniciativy a navrhnout změnu zákona. Následně by přijal vyhlášku, která by problém řešila. Praha o 
tom nyní jedná s Ministerstvem pro místní rozvoj. Konkrétní výsledky jednání nejsou známy. 

Dle právního rozboru zadaného MČ Praha 1 lze problém lze v rovině civilněprávní řešit dvěma 
způsoby. 
 
V první řadě je tu aktivní legitimace společenství jednotek, které dle Nejvyššího soudu (22 Cdo 
3281/2008, 29 Cdo 3269/2010) může podat negatorní žalobu proti osobě, která neoprávněně 
zasahuje do práv vlastníků jednotek ke společným částem domu. Stejnou žalobu může individuálně 
podat i samostatně nebo společně s SVJ i jednotlivý vlastník jednotky. Vždycky bude záležet na tom, 
kde se imise projevují, tj. zda zasahují do společných částí domu nebo jen do konkrétní jednotky. 
Podle Nejvyššího soudu je logické, a odpovídá to i principu hospodárnosti, aby společenství 
vlastníků, které je právnickou osobou sui generis, zřízenou výlučně pro správu společných prostor 
bytového domu, bylo oprávněno ve prospěch ochrany vlastnických práv jednotlivých vlastníků bytů 
a zároveň spoluvlastníků společných prostor podat negatorní žalobu, neboť lze předpokládat, že 
případná opatření vedoucí ke zdržení se obtěžování sousedního vlastníka imisemi hluku, se týkají i 
společných částí domů a pozemků, jejichž správu společenství vlastníků bytů vykonává. 
V soudním řízení se lze zápurčí žalobou domáhat, aby se jiný vlastník zdržel nedovolených imisí s 
tím, že každé jednotlivé porušení by bylo možné sankcionovat finanční sankcí, kterou soud zahrne 
do rozsudku. 
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Pro úspěch žaloby však nestačí jen subjektivní pocit žalobce. Ten musí především prokázat, že 
imise vnikají na jeho nemovitost v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují její 
obvyklé užívání. Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn, 22 Cdo 3797/2016: ,,Stanovení toho, 
zda jde o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům, je věcí soudcovského uvážení. Soud však 
musí vždy zjistit, jaká míra obtěžování nepřekračuje přiměřené poměry jak v daném typu lokalit, tak 
i v konkrétním místě. 
 
V jednom z případů se NS zabýval tím, zda je užívání bytu k podnikání v podobě jeho poskytování 
ke krátkodobým pronájmům v rozporu s jeho stavebním určením.  
 
Podle Nejvyššího správního soudu (2 As 39/2007-80) nevybočí-li způsob užívání bytu z mezí daných 
hledisky stavebně-právními, tj. byt bude užíván k přebývání oprávněných osob způsobem 
odpovídajícím povaze bytu, nepřipadá v úvahu postih podle stavebního zákona. 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. 
 
K prokázání toho, že míra imisí je nad míru přiměřenou poměrům, nestačí jen poukázání na to, že 
vlastník byt užívá k podnikání v oboru krátkodobých pronájmů. Z tohoto pohledu je v daných 
případech důvod vzniku imisí irelevantní, neboť stejně by mohla být posuzována jiná podnikatelská 
činnost, kterou lze provozovat i v bytě. Důležité je u soudu prokázat, že imise ze sousedovy jednotky 
vnikají do společných prostor nebo jednotek jiných vlastníků nad míru přiměřenou poměrům a 
zároveň podstatně omezují užívání takové postižené jednotky nebo společných prostor domu. Např. 
v důsledku podnikatelské činnosti jsou společné prostory domu více znečištěné, což vyžaduje vyšší 
náklady na údržbu v porovnání s minulými účetními obdobími, ze sousedního bytu vnikají k 
sousedům vibrace a hluk (nikoliv nutně nad hladinou hygienických norem!), které jsou prokazatelně 
oproti minulosti více obtěžující, nebo by takové nebyly, kdyby byl byt užíván jen k bydlení. Každý 
případ bude jistě velmi individuální na dokazování. 
 
Další možností je zanesení pravidel užívání společných prostor domu do domovního řádu. V něm 
lze zavést takový režim, který bude konfliktním situacím předcházet a případně zavede i sankce za 
jeho porušení. Nicméně ani v domovním řádu nelze bez souhlasu všech vlastníků sjednat zákaz 
konkrétního způsobu užívání bytů. 
 
Ze shora uvedených souvislostí vyplývá, že řešení negativních jevů spojených s krátkodobým 
ubytováním nebude v Praze jednoduché. Na rozdíl od jiných evropských velkoměst. 
 
Zatímco velké západoevropské metropole jako Paříž, Berlín, Barcelona nebo Amsterdam už před 
časem zavedly přísná pravidla, mezi která patří například omezení počtu dnů v roce, kdy smějí 
pronajímatelé hostům své nemovitosti nabízet, byty v Praze se ke krátkodobému ubytování 
pronajímají prakticky bez omezení. Příkladem může být Berlín. Pokud někdo vlastní v Berlíně dva a 
více bytů, tak je může tímto způsobem pronajímat maximálně po dobu devadesáti dnů v kalendářním 
roce. Vlastníci mohou své byty nabídnout platformě Airbnb (nebo ubytovateli podobného typu) jen 
tehdy, pokud k tomu získají souhlas od svých sousedů. 
 
Ideálním, avšak bohužel v současných poměrech pouze idealistickým řešením problematiky 
krátkodobého ubytování, se zdá být následující návrh Výboru proti vylidňování centra a na podporu 
komunitního života na tzv. licence pro poskytovatele krátkodobého ubytování: 
 
Udílení licencí by bylo v pravomoci obcí. Udělení licence by rovněž bylo vázáno na zaplacení 
poplatku obci, což by sloužilo jako vstupní bariéra. 
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Každý poskytovatel by byl registrován osobním registračním kódem, pod kterým by byla úřadem 
vedena evidence všech jím poskytnutých ubytování. 

• Každý pronájem by musel být oznámen samosprávě 
• Poskytování krátkodobého ubytování by bylo omezeno na maximálně 30 dní v kalendářním 

roce 
• Byt či dům by směl být pronajat maximálně 4 osobám 
• Byt či dům smí být pronajat maximálně 4 osobám 
• Licence by byla udělována vždy na jeden rok 
• Porušování pravidel poskytování krátkodobého pronájmu by bylo penalizováno systémem 

vysokých pokut 
• V případě trojnásobného porušení daných pravidel by licence byla odejmuta 

 
Lze se jen obávat, že tento jednoduchý návrh nebude opět průchozí na všech legislativních úrovních 
z důvodů uvedených v předchozí odstavcích. A složitější výše uvedené návrhy legislativních 
opatření, které jsou mimo vliv zastupitelů Městské části Praha 1, budou potřebovat svůj obvyklý čas 
na realizaci. 
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13. Problematika dopravních opatření souvisejících 
s narušováním veřejného pořádku i s bezpečností chodců 

 
 

13.1. Automobilový pózering 

Dalším palčivým problémem, který se postupným a velmi hlučným pohybem rozmáhá v ulicích Prahy 
1, je tzv. automobilový pózering. Řidiči výkonných továrních i následně výkonově upravených 
automobilů záměrně nechávají odstup od před nimi jedoucích automobilů. Následně na první 
převodový stupeň, jenž vyžaduje vyšší množství paliva, vytáčí motor do vysokých otáček, což je 
doprovázeno burácením motoru a umocněno hlukem z mnohdy laděných výfukových systémů. 
Následným „sundáním nohy z plynu palivo nestihne vzdmout v motoru, čímž vzniká následný 
zvukový efekt, způsobený spalováním přebytečného paliva ve výfukovém potrubí vozu. Vozidla mají 
také často příliš zatmavená okna a čas od času dochází například k pálení pneumatik. Posuzování 
homologace by mohlo být jedno z řešení. Stejně tak posouzení, zda se nejedná o nebezpečnou či 
bezohlednou jízdu, za což hrozí sankce do výše 2 000 Kč. 
 
Kulisou pro hluk z motoru jsou nejčastěji úzké ulice Starého Města, kde se řev mezi domy odráží a 
kumuluje. Tím, však mimo rušení a obtěžování obyvatel, dochází k potenciálně nebezpečným 
situacím. Nechávání velkých rozestupů a následný razantní start jistě není běžným rozjížděcím 
manévrem. Ten další účastníci silničního provozu (například řidiči vozidel, kteří chtějí vyparkovat z 
kolmých parkovacích míst, kde je velmi omezený výhled dozadu) mohou jen velmi těžko předvídat. 
Navíc v přeplněných úzkých ulicích Prahy 1 často dochází k pohybu pěších osob (často zmatených 
turistů) po silnici. Dalším nebezpečím je kluzký povrch pražské mozaiky, který procentuálně zaujímá 
významné místo v površích silnic Prahy 1, a který je pro podobné předvádění zcela nevhodný. 
 
Dopravní inspektorát PČR 1, s jurisdikcí pro Prahu 1, na základě podnětů MČ Praha 1 prověřuje 
možnost spolupráce s Celní správou. Ta je mimo jiné oprávněna odebírat státní poznávací značky 
těm automobilům, jejichž majitelé nemají zaplacení pokuty za porušování pravidel silničního 
provozu. Efektivita, vymahatelnost i reálný přínos pro řešení tohoto problému budou vyhodnoceny 
v nejbližší době.  
 
Zatím posledním zvažovaným řešením je instalace příčných zpomalovacích prahů. Zde je však třeba 
zohlednit skutečnost, že ten nejvíc obtěžující jev, tedy brzda, prudký rozjezd na první převodový 
stupeň a následné sundání nohy z plynu, nebo rovnou brzda, je záležitostí 40-50-60 metrů. Navíc ty 
nejvýkonnější vozy ruší svým hlukem z motorů i při prostém stání a vytáčení motoru vozidla na 
neutrál. Tedy reálný přínos zpomalovacích prahů je velmi omezený, evokující spíše teoretickou 
rovinu přínosu s prvky jisté míry alibismu. Například jen v ulici V Kolkovně by musely být 
nainstalované dva až tři zpomalovací prahy, aby zde došlo alespoň k částečnému omezení tohoto 
jevu. 
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Lze shrnout, že luxusní sportovní vozidla či automobily s  upravenými výfukovými systémy opatřené 
elektromechanickou klapkou nebo automobily s dodatečně instalovanými výkonnými hudebními 
systémy představují další zdroje nežádoucí hlukové zátěže, kterou sice řidič daného vozidla 
shledává pravděpodobně zábavnou či poutající pozornost, avšak obyvatelé MČ Praha 1 spíše za 
otravnou, zbytečnou a nepříjemnou. 

Speciálně v ulicích Starého Města, v nichž se řev motoru odráží a kumuluje, a v nichž převládá 
kluzký povrch pražské mozaiky, vznikají vedle problému s obtěžováním obyvatel hlukem i skutečně 
nebezpečné situace. Především při shora popsaném rozjížděcím manévru, kdy si pozér nechává 
před sebou velký volný prostor a následně razantně startuje, bezesporu hrozí riziko, že další 
účastníci silničního provozu budou zaskočeni a nestihnou na daný manévr včas zareagovat. Rovněž 
pro chodce na přeplněných ulicích, a zejména zahraniční turisty, kteří občas nečekaně vcházejí do 
silnice, představuje daný jev skutečné nebezpečí.   

Nelze než uzavřít, že automobilový pózering je vskutku rizikové a nezodpovědné povyražení, jež v 
ulicích MČ Praha 1 bezesporu není žádoucí. Městská část Praha 1 však nedisponuje žádným 
přímým nástrojem k řešení daného problému. Vhodné by nepochybně bylo navýšení počtu akcí 
dopravní policie zaměřených proti této kategorii nezodpovědných řidičů. 

Je na místě rovněž zmínit, že automobilový pózering mnohdy souvisí s pořádáním nelegálních 
automobilových závodů, které se svolávají na sociálních sítích. Nástrojem v boji proti takovýmto 
závodům je však zejména změna legislativy. Inspiraci lze hledat například v Německu, kde za 
organizaci nelegálních závodů nebo za účastenství hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. 

 

13.2. Omezení vjezdu cyklistů do části pěší zóny - elektrické koloběžky 

Kreativita půjčovatelů vozítek Segway hledajících náhradu zisků vytvořila jiné problémy, a to v 
provozování tzv. elektrických koloběžek a elektrokol v centru města na pěších zónách. Elektrokola 
a elektrokoloběžky na pěších zónách, řízená bezohlednými osobami, se stávají nebezpečím pro 
chodce v zóně vyhrazené dle zákona pouze pro pěší. Dominantní způsob pohybu v centru po mnoho 
let je pěší chůze. V pěších zónách v centru, kde je největší koncentrace pohybu osob, musí mít 
chodec všechny priority včetně pocitu bezpečí. 
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K patnácti stům červených vozítek, které provozuje v Praze společnost Lime, se v červenci 2021 
přidalo 250 zelených elektrokoloběžek od firmy Bolt. MČ Praha 1 se snaží omezit vjezd 
elektrokoloběžek do pěších zón.  
Městská část Praha 1 je z celého města nejvíce zaplavena sdílenými koloběžkami, na kterých 
vypůjčovatelé ohrožují chodce agresivní jízdou na chodnících a odkládáním koloběžek na zcela 
nevhodných místech, kde tím vznikají překážky pro chodce. Legislativní řešení je velmi 
komplikované. Snaha o zavedení značek se zákazem vjezdu těchto dopravních prostředků do 
pěších zón dosud neuspěla. Vedení radnice chystá několik dalších kroků, jak jejich pohyb v centru 
regulovat. Zatím se debatuje o zavedení zón na frekventovaných místech, kde se motor koloběžek 
vypne a nepůjde s nimi jet dál. 
 

13.3. Beer Bikes – Pivní kola 

Nejvyšší správní soud v červenci 2021 ukončil spor ohledně zákazu tzv. pivních kol v ulicích Prahy. 
Dosud je zakazovalo pouze opatření obecné povahy. Kasační stížnost provozovatelů pivních kol po 
rozsudku Městského soudu z března tohoto roku u Nejvyššího soudu neuspěla. S konečnou 
platností je tak v části metropole tato atrakce zakázaná, jedná se konkrétně o území a komunikace 
v městských částech Praha 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 10.  
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14. Vliv provozování nízkoprahových zařízení sociálních služeb 
na veřejná prostranství 

 

Městská část Praha 1 na svém území zajišťuje vysoký počet nízkoprahových služeb pro osoby bez 
přístřeší a osoby závislé na návykových látkách. Negativně je ze strany občanů vnímáno chování 
klientů ve veřejném prostoru, nikoliv služba jako taková. Služby jsou převážně ze strany široké 
veřejnosti či od stěžovatelů považovány za přínosné a potřebné. Nicméně zacházení s odpadky, 
vykonávání tělesných potřeb na místech ne k tomu určených ze strany klientů, je v blízkosti NDC 
(nízkoprahové denní centrum) toliko častým jevem, že stížnosti je potřeba považovat za oprávněné. 
K některým dalším projevům mj. patří zbytky stravy, ošacení apod. v okolí NDC. Toto vzbuzuje 
v občanech dojem naddimenzovanosti služby a nezřídka vytváří názor, že si někteří klienti nabízené 
pomoci neváží. To vše v kombinaci nedostatečného počtu center, která by měla být rovnoměrně 
rozmístěna a rozšířena po celém území Prahy, ale bohužel nejsou, způsobuje přetíženost těch 
stávajících. Sociálně patologické chování klientů je tím tak častým a v malé lokalitě koncentrovaným 
jevem, že to ve své konsekvenci vrhá „špatné světlo“ na službu samotnou.    
 
Zásadní dopady drogové scény nese zejména centrum Prahy, území Městské části Prahy 1 
nevyjímaje. I když během pandemické situace došlo k výraznému snížení pouličního prodeje drog, 
a to především díky činnosti 11. OOK SKPV OŘ I. PČR, prodej drog a zejména jejich aplikace, je 
z mnoha faktorů v centru Prahy dlouhodobým jevem.  
 
Městská část Praha 1 je zatížena otevřenou drogovou scénu, přičemž jedním z  hlavních projevů 
tohoto jevu je snaha dotčených osob obstarat si peníze na drogu, tuto si zakoupit a následně 
aplikovat. Nejčastěji se prodávají tablety léků, které byly původně určeny na léčbu drogové závislosti 
na opiátech (Subutex, Suboxone), dále pak pervitin, marihuana a heroin. Kokain je spíše záležitostí 
klubové scény/movitějších jedinců a na ulici je jeho podíl spíše menšinový.  
 
Základním cílem zůstává snížení dostupnosti ilegálních látek na černém trhu, což je plně v 
gesci represivních složek. Pro potřeby úspěšné realizace protidrogové politiky je bezpodmínečně 
nutná úzká spolupráce s Policií ČR, dále pak s Městskou policií hlavního města Prahy. Praxe také 
potvrzuje, že významnou roli zastává kooperace mezi zástupci represivních složek a pracovníky 
adiktologických služeb. Nežádoucí aspekty chování klientů nízkoprahových center na veřejném 
prostranství, a tím i přímé dopady na ostatní občany se dlouhodobě snaží mírnit i terénní programy, 
a to například: 

• Výměnou použitých injekčních stříkaček 
• Odborným sociálním poradenstvím 
• Základním lékařským ošetřením 
• Sběrem použitého injekčního materiálu 

 

Na území Městské části Praha 1 jsou v současnosti poskytovány adiktologické služby v tomto 
rozsahu: 
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Drop In o.p.s. Uživatelé Kontaktní centrum Karolíny Světlé 18 
Drop In o.p.s. Uživatelé Terénní program Vybrané lokality Prahy 1 
Sananim z.ú. Blízcí uživatelů Poradna pro rodiče Žitná 1574/51 
Sananim z.ú. Uživatelé Sanitka Vrchlického sady 
Sananim z.ú. Osoby ohrožené 

hazardním hraním a 
jejich blízcí 

Gambling ambulance Žitná 1574/51 

Sananim z.ú. Uživatelé Ambulantní služby 
CADAS 

Žitná 1574/51 

Sananim z.ú. Osoby po léčbě a v 
substituci 

Pracovní a sociální 
agentura PSA 

Žitná 1574/51 
 

Sananim z.ú. Mladiství a dospělí 
ohrožení závislostí 

Adiktologická ambulance 
a adiktologická 

ambulance pro mladistvé 
(AA) 

Žitná 1574/51 
 
 
 

 
Sananim z.ú. Uživatelé Terénní program Vybrané lokality Prahy1 

 
Sananim z.ú. Uživatelé, kteří se 

v kontextu užívání dostali 
do konfliktu se zákonem 

Centrum pro osoby 
v konfliktu se zákonem 

(COKUZ) 

Žitná 1574/51 
 

Sananim z.ú. Osoby po léčbě závislostí Café Therapy Školská 30 
Progressive o.p.s. Uživatelé Terénní program Žitná 51 
Progressive o.p.s. Uživatelé Kontejnery Fixpoint Lodní mlýny, Boršov, 

Vrchlického sady - 2x 
Progressive o.p.s. Žáci ZŠ a SŠ, laická 

veřejnost 
Osvěta a poradenství 

(CROSS OVER) 
Žitná 51 

Progressive o.p.s. Účastníci akcí spojených 
s hudební produkcí 

Party harm reduction Žitná 51 

MUDr. Milada 
Klabochová 

Uživatelé AT poradna Palackého 5 

Občanská poradna Osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé na 

návykových látkách 

Odborné sociální 
poradenství 

Jakubská 676/3 

Al - Anon Příbuzní a přátelé 
alkoholiků 

Poradenství pro blízké 
alkoholiků 

Na Poříčí 16 

Anonymní gambleři 

Praha 

Osoby ohrožené 

hazardním hraním 

Poradenství Na Poříčí 1042/16 

 

Praha 1, jakožto druhá nejmenší městská část, disponuje nejvyšší počtem adiktologických služeb. 
Tento nerovnoměrný stav byl akcentován zejména v Protidrogové strategii Městské části Praha 1 
pro období 2022-2023. Počet služeb na území celé Prahy je dle analýz zpracovaných HMP 
nedostačující.  Například na 100 000 obyvatel má být zřízeno 1 kontaktní centrum. Ovšem na Praze 
1 je situace zcela opačná, což se týká obzvláště terciární prevence. V celé Praze působily dosud tři 
kontaktní centra. Nicméně do konce roku 2022 je v plánu ukončení provozu kontaktního centra, 
situovaného v rámci Městské části Praha 5. Důvodem je výpověď nájemní smlouvy neziskové 
organizaci Progressive o. p. s. ze strany Prahy 5, kdy tato městská část vnímala jako negativum 
dopady na bezprostřední veřejný prostor. Reálně tedy přes opakované přísliby ze strany HMP 
nedojde k rozšiřování souvisejících služeb, ba naopak. Místo otevření dalšího takového centra, jenž 
by přispělo k rovnoměrnému rozvrstvení na území hlavního města Prahy, dojde k uzavření 
stávajícího centra bez náhrady. V konečném důsledku tedy lze očekávat částečný přesun klientů 
této služby z Prahy 5 na Prahu 1. 
 
Terénní programy jsou na území Městské části Praha 1 zajišťovány 3 organizacemi (Drop In, o. p. 
s., Sananim, z. ú., Progressive, o. p. s.). Rozsah poskytovaných služeb je v rámci Prahy 1, oproti 
jiným územím, zdaleka nejvyšší. Terénní programy zajišťují výměnu injekčního materiálu, odborné 
sociální poradenství nebo sběr použitého injekčního materiálu každý všední den včetně víkendů.  
Od roku 2016 působí na Praze 1 projekt Fixpoint - kontejnery na použité injekční stříkačky. V rámci 
Prahy 1 jsou k dispozici celkem čtyři takové kontejnery. Od roku 2021 došlo u programu Fixpoint 
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k navýšení financování ze strany Městské části Praha 1, kdy posledním novým místem je kontejner 
v ulici Boršov. 
 
Dle zasílaných dat dochází v posledních letech k úbytku nálezů injekčního materiálu, a to jak uvnitř 
kontejnerů, tak i v rámci navazujícího veřejného prostranství. Počet kontaktů terénních pracovníků 
a počty vydaného a přijatého injekčního materiálu mají též klesající tendenci.  Mezi objektivní příčiny 
lze zařadit pandemickou situaci, působnost represivních složek, částečný přesun klientů těchto 
služeb na Prahu 5, který kulminoval v roce 2021.  
 
Oblast bezdomovectví: 
Stejně jako v případě drogové scény, tak i bezdomovectví, je v rámci centrální části velkoměsta jev, 
který za současné legislativy není možné zcela vymýtit. Chudoba není zločin a nikdo není nikoho 
oprávněn nutit využívat jednotlivé sociální služby. Na území Městské části Praha 1 v současné době 
působí tito poskytovatelé sociálních a nízkoprahových služeb: 
 

- Naděje:  
• Nízkoprahové denní centrum Bolzanova 
• Nízkoprahové denní centrum U Bulhara  
• Projekt zaměstnávání osob bez domova/úklid/sociální projekt 
• Mobilní jednotka – Těšnov, Cihelná 

 
- Farní charita Praha:  

• Terénní program  
• Nízkoprahové denní centrum pro ženy – Žitná 1383/35 

 
- Projekt ŠANCE: 

Ve Smečkách 28, je preventivní a humanitární program zaměřený na komerčně sexuálně 
zneužívané děti a mládež. Jeho součástmi jsou poradenství a pracovní terapie - dílna na 
montáž propisovacích tužek v ulici Školská 25. Dalšími službami jsou možnost praní prádla, 
hygiena, lehké občerstvení. 
 
 
 

- Nový prostor z. ú. - Řeznická 14 
- Občanská poradna - Odborné sociální poradenství, Jakubská 676/3 

 
Výdej stravy: 
Spolek Filantropie, z.s.: Humanitární potravinová a zdravotní pomoc, Wilsonova 300/8, každý 
čtvrtek 13-15 h. 
 
Výdej stravy zajišťují i některé výše jmenované organizace, tj. Naděje, Farní charita Praha a Projekt 
ŠANCE. 
 
Dle údajů neziskových organizací byla důvodem zahájení poskytování těchto služeb na území Prahy 
1 poptávka ze strany klientů, respektive adresátů takové služby. Nicméně je třeba konstatovat, že 
určitý vliv služeb na stahování klientů do centra zde alespoň částečný je. Toto můžeme pozorovat 
při čtvrtečním výdeji stravy (Filantropie, hl. nádraží/cca 70 osob). Počet nízkoprahových denních 
center pro osoby bez domova je na území Prahy nedostatečný. Na Praze 1 je denní centrum U 
Bulhara přetíženo (okolo 160 osob/den). Farní charita pro ženy je kapacitně dostačující (nyní okolo 
20 osob/den, před pandemií COVID-19 cca 30 osob/den). Denní centrum v Bolzanově ulici cca 50 
osob/den. Co do výskytu osob bez přístřeší je třeba zohlednit roční období, kdy v zimních měsících 
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je nápor na centra vyšší. K největší kumulaci klientů těchto služeb dochází v okolí hlavního nádraží. 
Dalšími exponovanými lokalitami jsou například Václavské náměstí, náměstí Republiky nebo okolí 
Masarykova nádraží. Osoby bez přístřeší se zdržují v uvedených lokalitách, kromě možnosti 
využívání nabízených služeb, také kvůli příležitosti k žebrotě, účasti na pouliční kriminalitě, případně 
ze zvykových důvodů. 
 
Oprávněné stížnosti občanů na negativní dopady vyplývající z výskytu a chování těchto osob na 
veřejném prostranství v těsné blízkosti nízkoprahových denních center, vyústily v uzavření 
deklarace volených zástupců Městské části Praha 1, Městské části Praha 2 a Městské části Praha 
5.  
 
 

 

Podpis deklarace dne 17. 9. 2021 na Žofíně 
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Tisková zpráva k uzavření deklarace: 
 

CENTRÁLNÍ ČÁSTI PRAHY CHTĚJÍ ULEVIT OBYVATELŮM OD NÁPORU NARKOMANŮ A LIDÍ BEZ DOMOVA. 
VYZÝVAJÍ HLAVNÍ MĚSTO K RYCHLÉMU SPOLEČNÉMU ŘEŠENÍ 

 
Desetibodová deklarace městských částí Praha 1, 2 a 5 požaduje od vedení hlavního města mimo jiné 
zlepšení komunikace v oblasti protidrogové politiky. Klíčové je pak rozšíření služeb pro drogově závislé a 
lidi bez domova, ale zároveň i účinné postihy pro dlouhodobě problémové osoby. Jedině tak se sníží zátěž 
v přetížených lokalitách a s tím souvisejících problémů. 
 

„Praha bojuje s velkým nárůstem drogově závislých i lidí bez domova a největší zátěž dlouhodobě nesou ulice, 

parky i dětská hřiště Prahy 5. Situaci magistrát řeší laxně, bohužel se tu setrvačně sypou peníze do systému, 

který zcela evidentně selhává. Ačkoli se s ním snažíme komunikovat, výsledky to přináší minimální. Je 

evidentní, že odpovědní nevnímají naléhavost situace. Je to setrvačnost, odtržení od reality běžných obyvatel, 

od našeho veřejného prostoru. Proto jsem přišla s touto iniciativou. Pan primátor Hřib a jeho radní by se měli 

přijít podívat, s čím se obyvatelé Pětky denně potýkají,“ říká starostka MČ Prahy 5 Renáta Zajíčková. 
Navýšení počtu kontaktních center mimo centrální městské části podporuje i starosta Prahy 1 Petr Hejma, 
jehož městská část má s problematikou lidí, vykazujících závadové chování, bohaté zkušenosti. 
„Studie i zahraniční zkušenosti ukazují, že velká centra, jako je například U Bulhara, nejsou dobrým řešením a 

že atomizace a decentralizace služeb vedou k daleko větší adresnosti a efektivnosti. Problémy s lidmi bez 

domova a drogově závislými nemohou řešit jen centrální městské části,“ upozornil starosta MČ Praha 1 Petr 
Hejma. 
Vedení radnice druhé městské části chce navíc revidovat obecně závazné vyhlášky, související s pohybem a 
koncentrací osob, vykazujících závadové chování ve veřejném prostoru. Uvítalo by i legislativní změny, které 
by městům a městským částem dalo větší pravomoci při omezování pohybu rizikových skupin obyvatel. 
„Požadujeme revizi obecně závazných vyhlášek souvisejících s touto problematikou. Zde je rozhodně prostor 

ke zlepšení. Uvítali bychom také návrat institutu vykázání. V rámci novelizace přestupkového zákona radnice 

přišly o možnost problémové lidi z území městské části vykázat. Byla to chyba. Strážníci městské policie tím 

ztratili jedinou možnost, jak efektivně postihovat dlouhodobě problémové osoby či drogově závislé. Hlavní 

město by se o to mělo se svou zákonodárnou iniciativou zasadit,“ dodává starostka MČ Praha 2 Jana 
Černochová. 
Zásadní je ale podle zástupců městských částí aktivita odpovědných lidí z vedení metropole. Deset bodů 
deklarace proto požadují splnit bez zbytečných odkladů. 
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15. Problematika nabídky sexuálních služeb 
 
Judikatura na tuto problematiku pohlíží následovně:  

Kuplířství je trestný čin, který spočívá v tom, že kuplíř přiměje či svede jinou osobu k 
provozování prostituce, případně z prostituce jiného jen profituje. Trestní právo tak zde vyjadřuje 
společenský zájem nejen na ochraně mravnosti, ale i svobodného rozhodování člověka. 

Podle § 189 současného trestního zákoníku hrozí za podobné jednání trest odnětí svobody na šest 
měsíců až na čtyři léta, v případě značného prospěchu nebo organizované skupiny na dvě léta až 
osm let (ještě vyšší sazby přichází na řadu při újmě na zdraví nebo dokonce smrti). Pokud by však 
bylo k prostituci použito dítě, je podle § 168 odst. 3 písm. d) v rámci trestného činu obchodování s 
lidmi trestní sazba pět až dvanáct let. 

 

Pro regulaci prostituce a řešení problémů s  prostitucí spojených na území Hl. m. Prahy v roce 2018 
je z hlediska právní úpravy k  dispozici stále pouze vyhláška Hl. m. Prahy č. 11/2005 Sb., kterou se 
stanoví zákaz nabízení erotických vystoupení nebo erotických služeb  vykonávaných v jakékoli 
podobě na celém území Hl. m. Prahy a zákon č. 40/1995 Sb, o regulaci reklamy zakazuje reklamu, 
která by mohla být v rozporu s dobrými mravy a obsahovat pornografické prvky. Návrh zákona  o 
regulaci prostituce předložený Radou Hl. m. Prahy v roce 2013 byl vládou zamítnut, a od té doby 
žádná jiná právní norma nevznikla. Bez příslušného zákona, který prostituci popíše, aby ji bylo 
možno zákonně potlačovat, je regulace tohoto jevu obtížná. Jediným současným přímým 
instrumentem je tak stále shora uvedená vyhláška č. 11/2005 Sb., zákon č. 40/1995, který lze 
uplatnit proti tzv. „letáčkářům“ a v kombinaci s jinými směrnicemi a nařízeními, například s těmi 
hygienickými, nebo živnostenskými. 
 

Na základě prověření několika málo podnětů občanů je potřeba objektivně konstatovat, že v 
návaznosti na stávající legislativu je nabídka sexuálních služeb a její provádění těmto okolnostem 
přizpůsobeno. ÚMČ Praha 1 nemá k dispozici žádné legislativní instrumenty pro prokázání takového 
jednání. 

Zkontrolovat jednotlivá místa – tzv. priváty, nebo „salóny“ erotických masáží není mnohdy vůbec 
možné, protože se jedná o soukromé byty. V konečném důsledku opět vyšlo najevo, že ÚMČ Praha 
1 nemá potřebné legislativní ani jiné instrumenty, kterými by mohl podněty tohoto typu prověřit. 

Na konkrétním příkladu z Nového Města se ukázalo, že bez konzumace konkrétní služby není ani 
možné propojit konkrétní tzv. privát s konkrétní nabídkou, neboť nebyla uvedena konkrétní adresa. 
Uvedena byla pouze nedaleká část veřejného prostranství, s cílem navázání kontaktu a následném 
společném odchodu do privátu. Konkrétní adresy nejsou konkrétní v pravém slova smyslu, ale pouze 
orientační. 

V případě „provozoven“ typu kabaret sice kontrola možná je, avšak pro kontrolní pracovníky už není 
možné doložit, zda je či byla naplněna skutková podstata protiprávního jednání ve smyslu kuplířství 
či nabídky a provozu erotických služeb. 

V případě tzv. privátů, kdy má osoba k dispozici byt či pokoj a domluví se s „klientem“ na libovolné 
sexuální službě za úplatu, není protiprávním jednáním, tudíž činem jakkoli postižitelným. 
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    Zdroj: mapy.sex.cz / červenec 2022 

Úvodní fotografie z inzertního serveru zobrazuje ikony k nabízeným sexuálním službám, a to 
včetně konkrétní lokality na území MČ Praha 1 („P“ – priváty; „E“ – eskortní služby; „M“ – erotické 
masáže). V oblasti Václavského náměstí je rovněž několik provozoven typu „kabaret“.  
 
Prostým porovnáním počtu nabídek z běžně dostupné inzerce oproti jiným městským částem, které 
vytváří širší centrum Prahy, lze konstatovat, že služby tzv. „privátu“ v bytových domech jsou 
srovnatelné, či nižší. Úřad MČ Prahy 1 eviduje pouze ojedinělé stížnosti či podněty k prošetření o 
poskytovaných sexuálních službách v bytových domech. 
 

Lze snadno pochopit, že případná přítomnost hojně navštěvovaného privátu v bytovém domě není 
pro ostatní obyvatele v rámci soužití žádoucí nebo dokonce příjemná. Případné stížnosti však nelze 
směřovat k úřadu MČ, PČR či MP.  
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16. Problematika graffiti 
 
Trvalým problémem, který způsobuje velké škody na majetku jak městské části, tak na majetku 
občanů, je činnost sprejerů. Sprejeři ničí fasády domů svými graffiti a tagy zejména v bočních ulicích 
centra, kde je v noci malý výskyt chodců. 
 
Hlavní možností ochrany před sprejery je aplikace preventivních nátěrů fasád v nejvíce ohrožených 
lokalitách a metoda včasného překrývání místa poškozeného činností sprejera. 

Dalším významným pomocníkem v boji proti sprejerům je Městský kamerový systém, který již 
několikrát umožnil chycení sprejerů při činu a jejich následné usvědčení.  

16.1. Preventivní antigraffiti nátěry    

Praha 1 dlouhodobě čelí problémům s graffiti a tagy, které se objevují po celém jejím území, a proto 
v roce 2017 spustila pilotní program  Antigraffiti  pro odstraňování následků činnosti sprejerů z budov 
či městského mobiliáře a pro prevenci. Radnice Prahy 1 chce zvolenou ochranu uplatnit zejména u 
nově opravených fasád, na které poskytla žadatelům grant.  

Jedna ze zvolených technologií pochází z Německa. Je to dvousložkový barevný nátěr, z něhož se 
dá graffiti poměrně lehce odstranit buď suchým ledem, nebo speciální kapalinou. A to opakovaně. 
Cena za nátěr se pohybuje kolem tisíce korun na metr čtvereční. Následné náklady na odstraňování 
případných nových graffiti jsou minimální.  

Problémem je však to, že tento nátěr je nutno často obnovovat vzhledem k tomu, že životnost nátěru 
je maximálně dva roky, kdy jeho vlastnosti rychle degradují. U tohoto nátěru současně dochází 
k výhradám odboru památkové péče, který kritizuje lesklost, prodyšnost a poškození zdiva při 
aplikaci nátěru.  

Proto Městská část Praha 1 přechází na jiný způsob ochrany fasád budov proti sprejerům, který je 
popsaný dále. 

16.2. Metoda včasného překrývání  

Zároveň s aplikací preventivních antigraffiti nátěrů byl také MČ Praha 1 spuštěn pilotní projekt 
„ANTIGRAFFITI 1“, který bojuje s graffiti formou jeho včasného překrývání ve smyslu „Syndromu 
rozbitého okna“. V problematice graffiti je rozhodující hlavně včasná reakce a efektivita celého 
procesu, a proto se zvolila metoda rychlého překrývání. Vychází se z předpokladu, že když autor 
nápisů vidí, že jeho dílo bylo hned překryto, odradí ho to od jeho dalšího počínání. Dále skutečnost, 
že jsou všechny fasády v ulici čisté, působí jako psychologická podvědomá zábrana vůči první 
čmáranici.   

Pro zkušební provoz byly zajištěny speciálně připravené barvy a pracovníci zajišťující rychlé 
překrývání graffiti mají k dispozici elektrické vozítko pro pohyb a transport vybavení a mobilní boxy 
s vybavením pro rychlé překrytí poškozených míst. 

Důležitou částí projektu uskutečněnou v rámci „CHYTRÁ P1“ je mobilní aplikace, kterou jsou 
vybaveni pracovníci služeb realizující program „ ANTIGRAFFITI 1“. Pomocí této aplikace pracovníci 
zjišťují, na kterých domech mohou provést zásah – zda je budova ve vlastnictví či správě Městské 
části Praha 1 nebo zda její vlastníci již udělili souhlas a zapojili se do programu. Pracovníci pomocí 
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této aplikace ve všech případech, tedy i při zjištění graffiti či tagů na objektech, kde nelze provést 
zásah, provádějí plnou dokumentaci poškození fasády objektu sprejery. Pomocí portálu, kde je 
shromažďována dokumentace o poškození fasád sprejery, jsou vlastníci objektů vyzýváni  
k odstranění poškození fasády a k zapojení do programu. Registrovaní účastníci, zapojení do 
programu, mají možnost v rámci svého účtu sledovat informace o poškození fasády a vytisknout 
protokol pro hlášení škody na pojišťovnu a další důležité informace. 

Cílem metody překrývání je tzv. „ekonomicky léčit ulice“, tedy odstranit graffiti levněji, než stojí 
vandaly jejich barva a hlavně rychle překrývat poškození fasád v celých ulicích tak, aby majitelé 
objektů po snížení výskytu vandalizujících sprejerů mohli provést trvalou opravu fasád.  

Metoda překrývání spolu se „syndromem rozbitého okna“ byla úspěšně aplikována v mnoha 
světových metropolích a výsledky jsou statisticky prokázány. Tam, kde to povrch omítky a podklad 
dovolí, dochází v rámci programu ANTIGRAFFITI 1 kombinací páry a tlaku k úplnému odstraňování 
graffiti a tagů. Takto byla vyčištěna zeď na Kampě u Hergetovy cihelny, zeď hřiště v Masné a další 
objekty. 

Vzhledem k tomu, že většina budov na území MČ Praha má soukromé vlastníky, hledá Praha 1 
možnosti, jak do programu Antigraffiti 1 zapojit také majitele domů a SVJ, a tak přispět k čistému 
centru města. 
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17. Problematika černé reklamy a vliv tzv. reklamního smogu 
na stav vnímání veřejného prostranství 

Centrum Prahy je díky své poloze místo s logicky nejvyšší fluktuací lidí. Na této premise 
z dlouhodobého hlediska nic nezměnila ani pandemická situace. Černá reklama byla a bude svým 
sdělením zaměřena především na zahraniční turisty, z nichž 100 % během svého pobytu v Praze 
navštíví či projde Prahou 1. Reklama je zde „nejvíce na očích“, a tedy nejefektivnější.  
 
Výjimku tvoří nabídka na stěhovací, vyklízecí služby, případně reklama na kulturně společenské 
akce. Nicméně se jedná o jednorázové excesy, které je možné díky pravidelným pochůzkám 
kontrolních pracovníků městské samosprávy MČ Praha 1 řešit v jednotkách hodin, maximálně dnů. 
 
Hlavním úspěchem od roku 2018 bylo navázání na úspěšná jednání s hlavním městem Prahou, 
respektive se zástupci správcovské organizace Technologie hlavního města Prahy 1. Díky tomu 
pokračovala aplikace antiplakátovacího nátěru na patice a lamp VO, a to na základě kontrolní 
činnosti a podnětů kontrolních pracovníků MČ Praha 1. 
 
Tím došlo nejen k obnově nátěru stožárů veřejného osvětlení, ale tyto stožáry VO jsou rovněž 
chráněny proti černému výlepu. Díky výše uvedenému postupu klesl počet zadavatelů černé reklamy 
až o 90 %. Ulice jsou v podstatě čisté a těch několik letáků, které jsou k mobiliáři připevněny drátem, 
jsou ještě týž den odstraněny. Stejný postup byl realizován také ve spolupráci s Dopravním 
podnikem Praha. 
 
Díky systémovému postupu proti černé reklamě, jenž Městská část Praha 1 iniciovala a realizovala 
od roku 2014 a koordinovala v tomto směru spolupráci s HMP, DP Praha, THMP (dříve spol. Eltodo), 
a TSK, došlo k téměř úplnému vymýcení černé reklamy plakátového či bannerového typu. Nálepky, 
které lze jen stěží považovat za klasickou formu černé reklamy. V naprosté většině případů se jedná 
o projev formy vandalství v rovině mohu si dělat, co chci. Nejčastějším místem výskytu dopadů 
takového chování jsou dopravní značky a lampy VO. V rámci spolupráce s TSK a THMP pravidelně 
dochází ke kontrolní a dokumentární činnosti, která je podkladem pro cílené odstraňování tohoto 
druhu znečištění z uličního mobiliáře.  
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Jeden ze symbolů černé reklamy z roku 2013 již v Praze 1 nenajdeme 

  

     
Ojedinělý výskyt černé reklamy v roce 2022 

 

Současný stav v oblasti černé reklamy přesto lze objektivně považovat za v zásadě bezproblémový, 
ale rozhodně není dílem shody okolností, nýbrž výsledkem dlouhodobě systémového a 
koordinovaného postupu Městské části Praha 1. 
 
Narůstajícím problémem se v tomto směru v poslední době stává motiv reklamních sdělení, 
umístěných v rámci schválených ploch pro reklamu. Výkladce nebytových prostorů, části uličních 
fasád objektů, určených k označení a propagaci provozoven, případně „zařízení pro reklamu“, kam 
lze zařadit například kolmé výstrče. Ačkoliv se z pohledu SÚ Praha 1, respektive MHMP OPP a 
NPÚ, jedná o legální plochy pro reklamní sdělení či označení provozoven, jejich obsah či vyvedení 
oprávněně budí podezření a rozpaky, že takový způsob vyvedení reklamního sdělení nemůže být 
v Pražské památkové rezervaci přípustný. Nejčastějšími případy jsou prodejny typu „večerka“, které 
navíc často zaujaly místo po provozovnách, které se nezaměřovaly na alkoturismus. Obsah a 
vyvedení takových reklamních sdělení jen umocňuje pocit, že je právo na podnikání považováno za 
jakousi nadřazenou prioritu tím více, čím více je takové podnikání agresivnější.  
 
Kapitolami samy o sobě jsou pak obsah a vyvedení reklamních sdělení na reklamních plochách, 
které by objektivně mohly splňovat nároky orgánů památkové péče, ale jejich obsah inzerující 
například THC - Canabis produkty, či thajské masáže, je objektivním trnem v oku všem občanům, 
kterým není vzhled, atmosféra a osud historického centra Prahy lhostejný. 
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Mostecká ulice – součást Královské cesty a dolní část Václavského náměstí, jehož nový vzhled 

zaměstnával stovky odborníků a politických představitelů více jak 12 let… 

 
Mnohé motivy reklamních sdělení, spolu se způsobem jejich vyvedení či realizace a zaměřením na 
alkoturismus v celkovém kontextu, působí natolik dehonestujícím dojmem, že výraznou měrou 
přispívají k přesvědčení, že si v historickém centru Prahy může každý podnikatel dělat, co chce, aniž 
by se tím někdo kompetentní zabýval. Nerealizované cíle, vyhlášené současným vedením MHMP 
ve věci reklamního smogu, takové přesvědčení jenom podporují. MČ Praha 1 v této oblasti zcela 
neoddiskutovatelně prokázala, že tato problematika je řešitelná, pokud bude mít adekvátní 
personální zázemí a podporu politického vedení nejen v rámci Prahy 1, ale především v rámci 
vedení hlavního města Prahy.  
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18. Analýza legislativního prostředí, objasnění a doporučení 
možností a postupů v jednotlivých oblastech 

 
Značná část problematických jevů, vyskytujících se na území Městské části Prahy 1, je legislativně 
komplexněji podchycena a tyto negativní jevy jsou postihovány v rámci trestního či přestupkového 
práva. Mezi komplexněji legislativně podchycené oblasti lze řadit problematiku graffiti, černé 
reklamy, krádeží a jiné majetkové kriminality, jakož i problém drog, zejména jejich prodej. 
 
V těchto oblastech není ani tak nezbytné přijímat další legislativní opatření, ale spíše maximalizovat 
jejich uplatňování, a to zvýšením odhalování, objasňování a trestání takové činnosti. To je možné 
docílit výlučně navýšením počtu strážníků a zvýšením systému kontrol prostřednictvím nových 
technických opatření či zvýšeným využíváním stávajících technických prostředků. 
 
Ve vztahu k drogové problematice se jako nedostatečná legislativní úprava jeví problematika 
uživatelů drog. Užívání drog není považováno za nelegální, tj. nejedná se o přestupek ani trestný 
čin. Užívání drog jako takové může přinést uživateli právní postih pouze tehdy, dochází-li k užití 
drogy v situacích, kdy to zákon zakazuje, např. v souvislosti s řízením motorových vozidel, v 
zaměstnání apod. V takových případech je pak postižitelné i neoddělitelné držení drog (byť pro 
vlastní potřebu) v jakémkoliv množství, kdy v malém množství se jedná o přestupek, v množství 
větším než malém se jedná o trestný čin. Z logiky plyne, že tedy při užívání drogy dochází 
automaticky k nezákonnému jednání souvisejícímu s držením drogy. V případě snahy o 
postihování všech uživatelů, tedy držitelů drogy, dochází k enormnímu nárůstu přestupkové 
agendy, a tato oblast tak bývá často opomíjena, a to i v případě užívání drog na veřejnosti, kdy toto 
s sebou nese obdobné a ne-li dokonce zásadnější negativní dopady, jako je tomu u užívání 
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. V této souvislosti by se jako vhodné jevilo 
zavedení nových legislativních opatření, která by musela být provedena na úrovni zákona, kdy by 
došlo k výslovnému zařazení užívání drog na veřejnosti mezi přestupky. 
 
Ohledně dalších problematických oblastí je možno uzavřít, že legislativní úprava se jeví jako 
nedostatečná, kdy pro některé oblasti prozatím zcela absentuje. Jedná se především o 
problematiku rušení nočního klidu, krátkodobého ubytování a bezpečnosti v dopravě i bezpečnosti 
chodců v souvislosti s využíváním alternativních typů přepravních prostředků, jako jsou elektrické 
koloběžky. 

18.1. Noční klid 

Problematika nočního klidu je upravena na úrovni zákona, kdy § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje, že noční dobou se 
rozumí doba mezi 22. a 6. hodinou.  
 
Problematiku nočního klidu dále řeší zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, kdy v § 5 stanoví, že rušení nočního klidu je přestupkem a dále uvádí, že 
dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny, přičemž však obec může 
obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena 
dobou kratší, nebo dokonce nemusí být dodržována. 
 
Zákon o některých přestupcích tak dává obcím spíše šanci dobu nočního klidu pro výjimečné 
případy omezit, kdy tohoto bývá využíváno zejména v souvislosti s různými obecními slavnostmi a 
v souvislosti se svátky (například silvestrovská noc). Oproti tomu naopak zákonná úprava 
obsažená v zákoně č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
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(obdobně jako v zákoně o obcích) umožňuje uložit povinnosti obecně závaznou vyhláškou 
v samostatné působnosti, a to k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména 
může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými 
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně 
závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejně přístupných místech jsou 
takové činnosti zakázány, a dále může ukládat povinnosti pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, 
stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, zejména 
může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s 
dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v 
časech určených, nebo stanovit, že na některých veřejně přístupných místech v obci jsou takové 
činnosti zakázány. Zákon tak dává zmocnění pro přijímání příslušných opatření, která by negativní 
jevy mohla eliminovat, avšak na úrovni hlavního města Prahy, nikoliv jednotlivých městských částí.  
 
I přes zavedení represivních opatření při porušování nočního klidu, které je považováno za 
přestupek, je porušování nočního klidu na území městské části Prahy 1 na denním pořádku a je 
v zásadě nejpalčivějším problémem. Byť je snaha o eliminaci tohoto problému prostřednictvím 
regulace některých situací, které vedou ke zvýšenému výskytu rušení nočního klidu, například 
přijetí vyhlášky č. 12/2008 zakazující konzumaci alkoholických nápojů na vymezených místech, 
které byly novelou z roku 2022 dále rozšířeny, k rušení nočního klidu dochází v nepřiměřené míře 
i nadále. Jak již bylo mnohokrát akcentováno, negativní dopad na rušení nočního klidu měl i tzv. 
protikuřácký zákon (č. 65/2017 Sb.), kdy se hluk před restauračními zařízením a různými kluby 
zejména v nočních hodinách značně navýšil v důsledku postávání kuřáků vně prostor příslušného 
zařízení. Pro eliminaci tohoto problému by pak bylo vhodné legislativní opatření, které by 
odpovědnost za případné rušení nočního klidu přenášelo na provozovny (do určité vzdálenosti) a 
sankce za porušení by byly stanoveny velmi motivačně pro dodržování všech opatření. Další 
variantou by na úrovni provozoven byl požadavek na zřízení „kuřáren“, kdy v případě jejich 
absence by podniky měly stanovenou dřívější zavírací dobu či nebyly oprávněny po stanovené 
hodině vpouštět do prostor další příchozí (a tedy by neumožňovaly chodit kouřit před provozovny).  
 
Nicméně jako jedním z možných účinných opatření, regulujícím vícero příčin zvýšeného hluku, se 
stále jeví obecně závazná vyhláška, kterou se jednotně stanoví provozní doba pohostinských 
zařízení v určených oblastech stanovených jednotlivými městskými částmi. Přínosem takto 
stanovené zavírací doby je pak nejen zvýšená regulace dodržování nočního klidu, ale i možnost 
přizpůsobení se hromadnějšímu odchodu více lidí z provozovny ze strany strážníků Městské policie 
či zdravotní záchranné služby, jakož i možnost naplánování efektivnějšího úklidu ulic. Taková 
vyhláška je navrhována ze strany Městské části Praha 1 od září 2014, avšak orgány Hl. m. Prahy 
je prozatím odmítána, ač k obdobnému řešení bylo přistoupeno již ze strany několika měst v rámci 
České republiky. V rámci takových vyhlášek není zavírací doba stanovena plošně pro celé území 
města, ale je zaměřena na nejproblematičtější oblasti. V některých případech docházelo před 
zavedením takovéhoto opatření do praxe k dohodě s provozovateli příslušných podniků, kdy byla 
dána příležitost těmto podnikům zavést příslušná technická opatření na jejich straně, aby 
napomohli eliminovat rušení nočního klidu, kdy v případě efektivity těchto opatření by město 
nemuselo přistoupit k povinné zavírací době. K těmto opatřením patřilo tedy zejména zřízení 
speciálních kuřáckých koutků, odizolování hluku, nevpouštění nových návštěvníků po určité hodině 
apod.  
 
Vedle eliminace hluku u provozoven s pozdější zavírací dobou je nezbytné se zaměřit i na další, 
dalo by se říci nejčastější, příčinu vzniku nadměrného hluku, a tou je alkohol a jeho konzumace na 
veřejných prostranstvích, a to často i po zavírací době přilehlých podniků. Na území hlavního města 
Prahy sice již byla přijata vyhláška, která zakazuje konzumaci na veřejných prostranstvích, 
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nicméně její dodržování se snižuje zejména v nočních hodinách, kdy je snížena jak sociální 
kontrola, tak i úsudek osob, které pokračují v konzumaci alkoholu i mimo provozovny. K eliminaci 
nejen tohoto negativního jevu, ale ke snížení konzumace alkoholu obecně, by značně přispělo 
zavedení zákazu prodeje alkoholických nápojů za účelem konzumace mimo provozovnu po 
stanovené hodině (nejpozději po 22. hodině, ale jako vhodné se jeví i po 20. hodině, jako je tomu 
například v Norském království). Zákaz prodeje po určité hodině by bylo vhodné zavést alespoň na 
území hl. města Prahy, kdy k přijetí formy zákona formou vyhlášky zmocňuje obce § 13 zákona č. 
379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů. Jako příhodnější by se však jevilo 
zavedení obdobného zákazu v rámci posílení protialkoholové politiky plošně v rámci celé České 
republiky formou zákona, kdy obdobná praxe je nyní běžná v mnoha státech (například již 
zmiňované Norské království, Švédské království, ale i např. Australské společenství).  

18.2. Bezpečnost v dopravě – provoz alternativních dopravních prostředků 

Po vyřešení problematiky Segway prostřednictvím novely zákona o silničním provozu, kdy došlo na 
území městské části Praha 1 ke komplexnímu zákazu využívání Segway v této oblasti, bylo  Segway  
nahrazeno jinou formou, a to zahájením provozování půjčoven elektrických koloběžek.  
 
Městská část Praha 1 je z celého města nejvíce zaplavena sdílenými elektrokoloběžkami, na kterých 
navíc turisté ohrožují chodce na chodnících. Koloběžky jsou velmi často jen turistická atrakce, která 
občas slouží podnapilým alkoturistům k pořádání závodů. Je registrováno mnoho případů, kdy došlo 
ke zranění chodců. 
Vedení radnice chystá několik kroků, jak jejich pohyb v centru regulovat. Zatím se debatuje o 
zavedení zón na frekventovaných místech, kde se motor koloběžek vypne a nepůjde s nimi jet dál. 
Radnice chce také zavést možnost, aby se nevypínal placený pronájem koloběžky, dokud nebude 
stát na určeném místě. Tento režim už zkouší Praha 3, která rovněž vymezila řadu parkovacích míst 
pro koloběžky. 
 
Plošný zákaz jejich vjezdu by se mohl jevit zjevně nepřiměřeným, kdy by bylo i obtížné nastavit rozdíl 
mezi používáním elektrických koloběžek a běžných koloběžek. Je však zjevné, že zvýšené ohrožení 
bezpečnosti chodců a provozu přináší nejen rekreační využívání elektrokoloběžek ze strany turistů, 
ale také využití tohoto způsobu přepravy ze strany kurýrních či donáškových společností. Jejich 
zaměstnanci z povahy svého zaměstnání spěchají, čímž vzniká vyšší míra rizika srážky s chodcem 
na již tak přeplněných chodnících. Současně mnoho problémů souvisí i s ponecháváním koloběžek 
na parkovacích místech, jejichž je na území městské části Praha 1 již tak nedostatek, či na 
chodnících, kde blokují plynulý průchod.  
 
Jako řešení pro uvedené problematiky se nabízí zavedení regulace podnikatelů, kteří na území 
hlavního města Prahy tyto systémy alternativní přepravy provozují, která by podmiňovala 
provozování obdobného typu podnikání povolením hlavního města Prahy, včetně stanovení 
podmínek, kde by mohl být omezen vjezd do některých oblastí, případně nastaveny podmínky 
provozování takových služeb. Jako příklad lze uvést řešení realizované v rámci Městské části Praha 
3, kde je sdílené koloběžky možné odložit pouze na určených místech. Vynutitelnost je postavená 
na skutečnosti, že dokud není k vrácení využito nějaké z určených míst, služba je výpůjčitelem 
nadále konzumována, a to včetně navyšování úhrady za tuto službu. 


