
 

 

14. jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života (dále 

„VPVC“) 

 

zápis č. 14 z jednání dne 22. 3. 2022 od 16:30 hod. na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. v zasedací 

místnosti č. 212 

 

 

Zahájení jednání: jednání zahájila v 16:30 hod. a řídila Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně  

Ukončení jednání: jednání ukončila v 18:30 hod.  Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně 

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

Pavel Nazarský (člen), Mgr. Filip Kračman (člen), Mgr. Eva Holá, PhD. (člen), Jan Wolf (člen)  

Omluveni: Mgr. Jan Eisenreich (člen), Mgr. Petr Scholz (člen), JUDr. Marek Novotný (člen), 

Zapsal: Gabriela Bejrová 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Eva Holá, PhD. 

Hosté: Bc. Ručka, J. Vaculín 

Program jednání: 

 

1. Uvítání, prezence 
2. Zapisovatel, ověření zápisu, schválení programu jednání 
3. Pomoc Ukrajině 
4. Téma Hluk a rušení nočního klidu (Bc. Pavel Ručka - Vedoucí odboru OSA) 
5. Prague City Tourism - kampaň (Mgr. František Cipro) – odloženo 
6. Různé 
7. Závěr 

 

K bodu č. 1: Uvítání, prezence 

Jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života (dále jen „VPVC“ zahájila 
v 16:30 předsedkyně Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (dále jen „předsedkyně“). Předsedkyně 
přivítala členy na 14. jednání VPVC. Předsedkyně konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina 
členů a VPVC je usnášeníschopný. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 



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

Předsedkyně seznámila přítomné se zapisovatelem jednání, kterým je tajemnice VPVC Gabriela 
Bejrová. Dále navrhla jako ověřovatele zápisu Mgr. Eva Holá, PhD, která toto přijala. Předsedkyně 
vznesla dotaz, zda členové VPVC souhlasí se zápisem z 13. jednání výboru. Tento zápis členové 
obdrželi e-mailem dne 7. 3. 2022.   

Předsedkyně představila členům program jednání s tím, že bod č. 5 bude přesunut na další jednání 
VPVC. Nechala o programu hlasovat.  

Usnesení UVPVC/22/14/1 – VPVC stanovuje ověřovatelem zápisu č. 14. Mgr. Evu Holou, PhD. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato 

Usnesení UVPVC/22/14/2 – VPVC schvaluje program jednání Výboru proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života představený předsedkyní VPVC 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato 

Usnesení UVPVC/22/14/3 - VPVC schvaluje zápis z 13. jednání Výboru proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života a to ve znění navrženém předsedkyní a rozeslaném e-mailem členům 
VPVC dne 7. 3. 2022 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato 

 
K bodu č. 3: Pomoc Ukrajině 

 

Předsedkyně informovala  členy, že v současné chvíli je na území Prahy 1 cca 2 000 Ukrajinců, z toho 

63 předsedkyně společně s kolegyní ubytovala v bytech MČ. Dále byly zprovozněny  2 tělocvičny, 

provoz má na starost pí. Čelišová.  Dále zmínila, že jakákoliv pomoc je vítána.  Praha 1 zatím od státu 

ani MHMP neobdržela finanční příspěvek,  ale zpětně by měla MČ příspěvek obdržet.  

Všichni ubytovaní prošli administrativním kolečkem na KACPU, bez toho není možné je ubytovat.  

Z 99 % se jedná o ženy s dětmi.  

 

 

K bodu č. 4: Téma Hluk a rušení nočního klidu 

 

Předsedkyně informovala, že v roce 2021 poptala p. Stejskala (Městská policie) s dotazem o počtu 

oznámení souvisejících s krátkodobým ubytováním –  obdržela informaci, že pro rok 2021 registrují 

11 oznámení.   

Dále požádala o aktualizovanou statistiku Bc. Ručku a p. Stejskala. Od p. Ručky obdržela odpovědi, 

které členům na jednání představila. Jednalo se o počty porušení vyhlášky č.12/2008 Sb., o hl.m 

Praze (alkohol), rušení nočního klidu  - fyzická osoba, rušení nočního klidu  - právnická osoba za roky 

2020 – 2022.  V 90 % se jedná o osoby bez domova.  

 

Dle zkušeností předsedkyně nedochází k propsání všech výjezdů policie. P. Ručka informoval, že 

pokud výjezd končí domluvou, nedochází k jeho nahlášení.  

 

Na toto téma proběhla diskuze. Mgr. Nazarský zmínil, že výjezd policie je zásadní, jelikož se i 

v případě uložení symbolické pokuty jedná o důkaz, že se jednalo o rušení nočního klidu. Toto je cesta 

řešení rušení nočního klidu provozovnami (restaurace a noční podniky) 

 



Bc. Ručka informoval, že zákon umožňuje dávat pokutu právnickým osobám. Pokud policie neztotožní 

lidi v bytě, je možné zahájit správní řízení s právnickou osobou. V opačném případě je řízení nutné 

vést s osobou fyzickou, která byla ztotožněna.  

 

P. Vaculín seznámil členy s tím, že na bezpečností komisi i v rámci gesce pana starosty bylo 

rozhodnuto, že MČ by měla přistoupit ke zpracování analýzy stavu veřejného pořádku 

s vyhodnocením aktuální situace pro roky 2022 – 2026. Aktuální analýza, která byla zpracována 

v roce 2018, již končí. Od Jejího vypracování bylo zaznamenáno mnoho legislativních změn, některé 

problémy se podařilo vyřešit. Analýza umožnila MČ ucházet se o dotace v rámci dotačního programu 

ministerstva vnitra. Ve všech žádostech MČ uspěla a obdržela dotaci, kterou využila. Dokument by 

mohl MČ umožnit se o dotace znovu ucházet. Zároveň by vyhodnotil aktuální situaci, vyhodnotil by 

zprávy Policie ČR, Městské policie, posoudil by jednotlivé oblasti ve veřejném pořádku a bezpečnosti. 

A nabídl by aktuální řešení. Součástí dokumentu by měla být i legislativní část, která by jednoznačně 

upřesnila, jaké jsou legislativní možnosti MČ, úřadu MČ, tak aby byly pro občana srozumitelné.  

Dále by se také věnovala problémům s krátkodobým ubytováním.  

 

Předsedkyně by uvítala, pokud by VPVC mohl na přípravě této analýzy více spolupracovat. Za VPVC by 

mohla dodat analýzy, které má dosud zpracované na krátkodobé ubytování (SWOT). Zpracovat 

modelové situace.  

 

Mgr. Holá se dotázala, zda se z původní analýzy podařilo některé problémy vyřešit.  P. Vaculín 

informoval, že se podařilo vyřešit např. bublináře, segwaye, ohňostroje, definice hlukových zátěží.  

 

p. Vaculín informoval, že VPVC bude prostřednictvím předsedkyně požádán o spolupráci při zadání 

analýzy. Následně se vyjádří BEKO a poté bude předloženo Radě MČ Praha 1.  Analýza by měla být 

hotová v září 2022.  

 

Bc. Ručka vyjádřil požadavek, zda by bylo možné v analýze zmínit, že by bylo vhodné, aby Policie ČR, 

Městská Policie měly pravidelné informační schůzky s odbory státní správy při řešení problémů. Aby 

si problémy vysvětlily ještě dříve, než je budou posílat.  Bohužel takto to zatím nefunguje.  

 

Usnesení UVPVC/22/14/4  - VPVC vítá záměr na zpracování analýzy Stavu bezpečnosti a veřejného 

pořádku 2023-2027 a ukládá prostřednictvím předsedkyně se podílet na činnosti pracovní skupiny 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato 
 
 V 17:30 odešel z jednání J. Vaculín. 
 
Pokračovala diskuse s Bc. Ručkou. Ten zmínil, že je důležité, aby spolupracovala státní správa s policií.  
 
Usnesení UVPVC/22/14/5 - Výbor doporučuje zastupitelstvu,  

 aby doporučilo starostovi, aby požádal městskou policii a Policii ČR dle  § 98 zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze při řešení problému nočního klidu  a dalších porušení 
veřejného pořádku ve veřejném prostoru/ulicích na území městské části  Prahy 1 s plánem 
cílených kontrol  zaměřených na výše uvedené  

 aby doporučilo starostovi  na základě informací z OSA zajistit, aby zajistil organizování 
pravidelných metodických schůzek zástupců státní správy, městské policie a Policie ČR včetně 
cizinecké policie s cílem zabezpečení veřejného pořádku na území MČ Praha 1 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti,  se zdržel, usnesení bylo přijato 



K bodu č. 5 – Prague City Tourism – kampaň -bod byl odložen na další jednání VPVC 

 

K bodu č. 6 – Různé 

Usnesení UVPVC/22/14/5 - Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 15. 3. 2022 z diskuze 
vyplynula nejistota správnosti užití / možné bezzubosti níže uvedené formulace, která je uváděna 
ve smlouvách o prodeji prostor MČ Praha 1 druhé straně:  

„nově vzniklé bytové jednotky č. XX budou využívány výhradně k trvalému bydlení 

a nebudou využívány ke krátkodobému ubytování ani v nich nebudou provozovány 

ubytovací služby ani umístěna jakákoliv provozovna a to pod sankcí 2.000.000 Kč ve 
prospěch SVJ.“ 

Na tomto základě pověřuje výbor předsedkyni jednat s právním oddělením MČ Praha 1, aby bylo 

prověřeno případně doporučeno jak smlouvy ošetřit, aby byly jednotky využívány k trvalému 

bydlení. 

1. správnost užití této věty, případně jiná formulace / jiné řešení  

2. zda bývá zanesena i do smlouvy o výstavbě s vybraným stavebníkem  
3. její přenositelnost do nové smlouvy v případě prodeje jednotky třetí straně 

4. možnost zavkladování do katastru / smluvní podmínka 

5. možnost zpětného odkupu MČ Praze 1 v případě porušení výše uvedené věty (např. využívání 

ke krátkodobému ubytování), (10-15 let) 

6. případné sankce? 

Hlasování: 6 pro, 0 proti,  se zdržel, usnesení bylo přijato 

 

V 18:00  z jednání odešel Mgr. Kračman. 

Mgr. Holá PhD. otevřela k diskuzi téma provozoven otevřených po 22. hodině. Na základě diskuze se 

výbor usnesl na následujícím: 

 Usnesení UVPVC/22/14/6 - Výbor doporučuje zastupitelstvu, aby uložilo RMČ Praha 1 přijmout 

závazná pravidla pro pronájem nebytových prostor svěřených městské části Praha 1 pro provozovny 

otevřené po 22:00 hodině maximálně však do 24:00 tak, aby od zveřejnění záměru pronájmu 

nebytového prostoru až po uzavření a dobu trvání nájemní smlouvy bylo  provozovatelem 

zajištěno  dodržování nočního klidu zákazníky provozu pod sankcí výpovědi a smluvní pokuty, u 

provozů po 22:00 hodině pak vždy upraveno právo pronajímatele jednostranně upravit otevírací 

dobu  do 22:00 hodin. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti,  se zdržel, usnesení bylo přijato 

Předsedkyně informovala členy o své účasti na jednání na Hospodářské komoře k tématu 

sněmovního tisku 41  (novelizace živnostenského zákona) prosazovaný JUDr. Kordovou Marvanovou.  

Jakmile bude zápis, bude umístěn na webu. Z diskuze vyplynulo, že tato novela pravděpodobně  

neprojde a p. Michálek připravuje nový zákon, což bude trvat několik měsíců / let.  Předsedkyně 

apelovala na zúčastněné, že je nutná pomoc tady a teď v době, kdy problémy jsou tristní.  

Schůzky se zúčastnili i zástupci hotelů. 



Dále předsedkyně informovala, že by chtěla vytvořit dokument „SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 

V PROBLEMATICE KRÁTKODOBÉHO UBYTOVÁNÍ V BYTECH“, jehož cílem je sjednotit strany trpící 

provozováním krátkodobého ubytování (hotely, spolky) Tento dokument předsedkyně nyní 

konzultuje s právníky a na dalším jednání VPVC představí členům k diskuzi. 

K bodu č. 7  – Závěr 
 
Předsedkyně členům poděkovala za účast na jednání a jednání v 18:30 ukončila.  Další termín jednání 
VPVC bude členům oznámen e-mailem (duben 2022). 
 

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

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

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

 

 


