
 

OTÁZKY OD 

AHR ČR 

Praha a sdílené ubytování 

Od roku 2012 se v Praze dramaticky 

zvyšuje počet bytů, využívaných pro 

krátkodobé ubytování v soukromí – 

tzv. sdílené ubytování. To otevírá 

další prostor nejen šedé ekonomice, 

ale také dopadá na komfort života 

Pražanů, hlavně v centru města. 

Jakou má Vaše strana představu o 

řešení této problematiky po 

volbách?   

Místní poplatky 

V současné době je v PSP ČR návrh 

změny zákona o místních poplatcích, 

který vytváří jeden poplatek, jehož 

poplatníkem je ubytovaný host. Pro 

Prahu jsou místní poplatky poměrně 

významným zdrojem příjmů. Jakou 

máte představu o využití těchto 

prostředků? 

Podpora cestovního ruchu v Hl. m. 

Praze 

Jak bylo již uvedeno, cestovní ruch se 

v našem hlavním městě významně 

podílí na životním standardu obyvatel, 

vytváří nová pracovní místa a přináší 

také nemalé finanční prostředky jak 

státnímu rozpočtu, tak také do 

rozpočtu Prahy. Jaké konkrétní kroky 

byste chtěli učinit v oblasti podpory 

cestovního ruchu, případně jaké jsou 

Vaše představy o jeho dalším rozvoji? 

 

ANO – Andrej 

Babiš 

Musíme začít regulovat Airbnb a 

podobné služby. Sice slovo regulace 

nemám rád, ale v centru Prahy to 

narostlo do takových rozměrů, že je to 

jednoduše neudržitelné a byty, které 

by mohly složit k bydlení občanů, jsou 

využívány ke krátkodobým 

pronájmům. Airbnb snižuje nabídku 

volných bytů na trhu a prodražuje 

cenu nemovitostí v metropoli. 

Považuji za nutné přimět platformu 

Airbnb, ale i další elektronické 

platformy, k tomu, aby poskytovaly 

potřebné informace správcům daní a 

poplatků, protože pouze sdílení 

potřebných dat umožní řádný výběr 

Naše vláda schválila novelu zákona o 

místních poplatcích, jejímž obsahem je 

nový poplatek z pobytu.  Tento 

poplatek budou platit i osoby 

ubytované v soukromí. Cílem je to, 

aby nebyli zvýhodňováni lidé 

podnikající například prostřednictvím 

Airbnb na úkor podnikatelů, kteří platí 

daně a místní poplatky městům. Někde 

jsem viděl odhad, že Praha tak ročně 

přichází o 120 mil Kč jen za Airbnb. 

To jsou peníze, které by se mohly 

využít na opravu kulturních památek, 

lepší a sofistikovanější propagaci 

Prahy, nebo na opravy 

frekventovaných ulic nebo náměstí. 

Doufám, že se začne už konečně s tou 

Myslím si, že Praze by nejvíce prospěla 

nějaká významná moderní stavba. Tak 

jako to bylo například u 

Guggenheimova muzea v Bilbau, nebo 

když miliardář Bernard Arnault nechal 

postavit moderní muzeum v Paříži, 

které navrhl Frank Ghery. Prostě, 

nějakou wau stavbu, která by sama 

propagovala naše hlavní město na 

sociálních sítích a lákala do Prahy 

trochu jinou cílovou skupinu. Praha 

jako turistický skanzen je realita 

posledních 10-15 let. Nevysypané koše, 

chodící plyšoví medvědi a podivné 

obchody s alkoholem. Praha je perla 

střední Evropy, není nafukovací a 

musíme znát její cenu. Praha se musí 

https://zpravy.aktualne.cz/airbnb/l~a294cd70289d11e682470025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/airbnb/l~a294cd70289d11e682470025900fea04/


 

daní a poplatků a kontrolu osob 

poskytujících ubytování.   

velkou opravou Václavského náměstí. 

Má to být výstavní bulvár, kterým se 

Praha chlubí, a přitom normální 

Pražan, aby se tam v noci bál. Je to 

naše obrovská ostuda Je ale 

samozřejmě věcí Prahy, jak prostředky 

využije, neboť výnos z  poplatku z 

pobytu bude příjmem jejího rozpočtu.  

 

pokusit lákat především 

vysokopříjmové turisty. Památkové 

centrum Prahy potřebuje zvláštní péči, 

aby se v něm nejen hezky žilo, ale 

nabízelo i vysokou kvalitu prezentace i 

kultury právě vysokopříjmovým 

turistům. Musíme se zaměřit na 

kongresovou turistiku, i to je důvod, 

proč ve spolupráci s Prahou začne 

přestavba a rekonstrukce Kongresového 

centra Praha, které bude rozšířeno o 

výstavní prostory a celé bude opravené. 

Přes kongresy do Prahy dostaneme 

bohatší klienty a je to první krok na 

cestě změny struktury turistů, kteří k 

nám jezdí. 

ČSSD – Jakub 

Landovský 

Pokud jde o sdílené ubytování, ČSSD 

je pro tvrdou regulaci platforem 

sdíleného ubytování a to v několika 

rovinách - omezení počtu dní v roce, po 

které lze nabízet byt pro krátkodobá 

ubytování, snahou prosadit daň z trvale 

neobydleného bytu a vymáháním 

místního poplatku, který provozovatelé 

sdíleného ubytování v mnoha 

případech neplatí. 

Místní poplatky jsou příjmem 

veřejných rozpočtů a jejich využití by 

mělo odpovídat aktuálním potřebám 

města a městských částí, respektive 

jejich obyvatel. 

Podpoře cestovního ruchu pomůže 

nepochybně vybudování kolejového 

spojení mezi centrem města a letištěm. 

Dále chceme pokračovat ve snaze 

pořádat akce světového rozsahu, jak 

kulturní, tak sportovní, které odpovídají 

možnostem Prahy. V neposlední řadě 

bychom rádi zbavili město vizuálního 

smogu tisíců neonových poutačů, které 

kazí dojem především v centru města. 

Současně v ČSSD chceme, aby si Praha 

vybírala své turisty a zaměřila se a 

podporovala turismus movitých klientů, 

kteří se budou vracet. Na mysli máme 

například kongresovou turistiku a 

rodinnou turistiku. 



 

DSSS - Jiří 

Štěpánek 

Dělnická strana sociální spravedlnosti 

požaduje důslednou legislativní a 

daňovou regulaci tzv. sdíleného 

ubytování, neboť máme za to, že tento 

živelný, ničím a nikým 

nekontrolovatelný fenomén dělá z 

pražského ubytování Eldorádo bez 

pravidel. Majitelé hotelů, pensionů či 

hostelů musí splnit mnohá 

bezpečnostní, hygienická a daňová 

opatření, což v tzv. sdíleném ubytování 

není. Proto vytvořit rovné a spravedlivé 

podmínky pro všechny hráče na trhu s 

ubytováním. Mnohdy je tzv. sdílené 

ubytování výhodné pro majitele, ale 

pro sousedy v domě rozhodně ne! 

 

Tyto poplatky musí pomoci jak 

Pražanům, tak návštěvníkům, takže 

bychom si představovali, že kupříkladu 

část těchto poplatků půjde na posílení 

městské policie, opraví se mnohé 

rozbité chodníky před hotely a 

samozřejmě propagace Prahy, ale i 

jiných částí, než je historické centrum. 

 

Podpora cestovního ruchu se musí díti 

cestou propagace a ochrany návštěvníků. 

Posílení policie a důsledná represe před 

přestupníky zákona. Návštěvník 

hlavního města musí mít pocit bezpečí a 

ochrany. Důsledné zákony a 

vymahatelnost práva – to je potřeba a 

nejen v cestovním ruchu, ale i 

celospolečensky. Propagace české 

kuchyně – přece Ital nejede do Prahy, 

aby si dal pizzu. Praha by neměla být 

cílem pivní turistiky, ale cílem poznání, 

noblesy a elegance.  

 

Evropská koalice 

pro Prahu - Jiří 

Witzany 

Opravdové sdílené ubytování nám 

nevadí, jestliže se skutečně jedná o 

příležitostnou výpomoc mezi 

fyzickými osobami bez výrazných 

komerčních prvků a úmyslu dosahovat 

systematického zisku. Zneužití tzv. 

sdíleného ubytování profesionálními 

zprostředkovateli a majiteli bytů, ve 

kterých nikdo nastálo nebydlí, však 

škodí zájmům hlavního města Prahy 

jako celku a proto proti němu hodláme 

zasáhnout. Využívání nových bytů k 

tzv. sdílenému ubytování vede k 

nedostatku nových bytů na trhu, ke 

skupování nových bytů cizinci za 

Místní poplatky jsou velice různorodé, 

velkou část jich vybírají městské části 

a představují velmi malou část příjmů 

rozpočtu hl. m. Prahy. Proto o nějaké 

centralizaci výnosu z místních 

poplatků za účelem financování 

nějakého konkrétního projektu nebo 

činnosti neuvažujeme. Nelze vyloučit, 

že kroky k účelovému určení výnosu 

některého z místních poplatků 

provede některá městská část v rámci 

své samostatné působnosti. V tomto 

případě by se však jednalo o čistě 

místní záležitosti, do kterých není 

Podporu cestovního ruchu považujeme 

za důležitý úkol správy pražské obce, 

protože cestovní ruch významným 

způsobem napomáhá spoluvytvářet 

přitažlivost Prahy v evropském měřítku 

a exkluzivitu Prahy v rámci České 

republiky. Na zájmy cestovního ruchu 

by proto měl být brán zájem při veškeré 

rozhodovací činnosti při správě pražské 

obce.  

Kromě problematiky sdíleného 

ubytování (kde je nicméně úloha 

městské správy toliko iniciativní a jedná 

se hlavně o vyvinutí politického tlaku) 

lze úkoly správy pražské obce při 



 

přemrštěné ceny a nedostupnosti bytů 

pro Pražany, k enormnímu růstu ceny 

bytů i nájemného.  

Zneužívání bytů pro tzv. sdílené 

ubytování je spojeno s řadou 

nemorálních a protiprávních jevů, 

které porušují zásady spravedlivé a 

poctivé hospodářské soutěže. Ačkoli 

poskytovatelé tzv. sdíleného 

ubytování poskytují služby 

krátkodobého ubytování, neplatí tomu 

odpovídající sazby cen za elektřinu, 

odvoz odpadů, vodné a stočné, 

pojištění apod. Rozšířeným jevem pro 

tzv. sdílené ubytování je vědomé 

ignorování veškerých daňových 

povinností, což dostává celou tuto 

sféru hospodářské činnosti na hranici 

mezi černou a šedou ekonomikou.  

Registrujeme řadu návrhů na řešení 

tohoto problému, které však neberou 

ohled na enormní počet případů, 

nevýkonnost úřadů, nedokonalost 

právního řádu a aktivistické 

soudnictví, které často zlomyslně maří 

pokusy veřejné správy řešit skutečné 

problémy.  

Hodláme regulovat především 

obchodní model Airbnb, který je 

založen na tom, že zprostředkovatel 

inkasuje platbu od zájemce a po 

sražení své provize posílá nájemné 

třeba zasahovat z úrovně celého 

hlavního města Prahy.  

podpoře cestovního ruchu formulovat 

spíše obecně jako problém soužití 

stálých obyvatel města a jeho 

návštěvníků. Správa pražské obce na 

obou stupních (tj. na úrovni hl. m. 

Prahy i na úrovni městských částí) 

proto nejlépe přispěje k rozvoji 

cestovního ruchu především jeho 

nepřímou podporou:  

- budováním dopravní infrastruktury, 

aby se Praha stala dostupnější a 

prostupnější, v tom především spojení 

letiště s centrem, dobudování okruhu 

kolem Prahy a rozvíjení sítě MHD a 

dlouhodobě také napojením Prahy na 

evropskou síť superrychlých železnic,  

- dimenzováním technické 

infrastruktury (vodovody, kanalizace, 

rozvody plynu a elektřiny, datové sítě, 

likvidace odpadů apod.) pro potřeby 

mnohem většího množství lidí, než je 

počet stálých obyvatel Prahy,                                   

- minimalizováním negativního dopadů 

cestovního ruchu, jako je zvýšená 

pouliční kriminalita, noční hluk na 

exponovaných místech apod. na stálé 

obyvatele Prahy (tj. na naše voliče). 

Nejde nám jen o tlumení konfliktů 

mezi Pražany a návštěvníky, ale 

především o to, aby Praha byla 



 

pronajímateli. Na toto nájemné 

hodláme uvalit srážkovou daň (tedy 

daň placenou plátcem – Airbnb), za 

poplatníka (pronajímatele bytu). 

Sazbu daně daní a poplatků lze 

modelovat tak, aby využívání bytů 

pro krátkodobé ubytování bylo 

postaveno na roveň hotelům a 

penzionům. Realizovat srážkovou daň 

lze pomocí jednoduchého a krátkého 

zákona, který kromě vlastní 

novelizace zákona o daních z příjmů 

zavede povinnost registrace 

zprostředkovatelů a povinnost 

provádět platby prostřednictvím účtu 

v tuzemském peněžním ústavu.  Jako 

Evropská koalice pro Prahu 

samozřejmě budeme také pečlivě 

sledovat, studovat a inspirovat se 

fungujícími opatřeními jiných 

evropských měst (např. Barcelony a 

Berlína) ve věci tzv. sdíleného 

ubytování.  

vnímána v zahraničí nejen jako místo s 

bohatou evropskou historií a 

neopakovatelným geniem loci, ale 

také jako bezpečné město a město, kde 

se dobře žije.   

- důsledným zajišťováním čistoty a 

pořádku v ulicích, údržbou zeleně, 

revitalizací areálu  

Holešovického výstaviště a stromovky i 

dalších pražských parků a celkově 

úsilím o zlepšování kvality životního 

prostředí v Praze.  

- systematickou finanční podporou 

kulturních institucí a akcí v Praze, 

výstavbou nové koncertní haly pro 

Prahu a okolí atd.  

 

KSČM - Marta 

Semelová 

Tzv. sdílené ubytování je ve 

skutečnosti prachsprostý byznys za 

účelem zisku. Je třeba nastavit jasná 

pravidla, konkrétně placení daní (jako 

je tomu u jiných forem podnikání), 

stanovení maximálního počtu dnů 

Možností pro jejich využití je hodně, 

např. pro oblast bydlení, zkvalitnění 

životního prostředí, vytváření nových 

pracovních míst, rozvoje cestovního 

ruchu, dostupnosti kvalitního 

Praha má obrovské kulturní bohatství, 

množství historických kulturních 

památek, muzeí, galerií, divadel staršího 

i mladšího data vzniku. Kulturní 

dědictví je třeba chránit a rozvíjet a 

současně zajistit i dostupnost této 



 

v roce pro krátkodobé pronajímání, 

příp. stanovení pouze části bytového 

prostoru k této formě pronájmu. 

Určeno by mělo být i to, kde je/není 

možno krátkodobě pronajímat a také 

požadavek dodržování pravidel (např. 

dodržování nočního klidu, pořádku 

apod.) 

 

kulturního a zájmového vyžití pro 

všechny generace apod. 

 

kulturní nabídky všem. Tomu by měly 

být určeny i tyto finanční prostředky, 

včetně financování kulturních zařízení a 

akcí, při zajištění jejich cenové 

dostupnosti pro občany. Dále k ochraně 

kulturního dědictví, památek a míst 

piety významných osobností a událostí 

dějin před jejich devastací, 

znevažováním a nevhodným využitím. 

Podporu si zaslouží tradiční instituce i 

nově vznikající kulturní aktivity. Nutné 

je zabývat se ochranou historických 

kulturních památek před jejich devastací 

a nevhodným komerčním využíváním.  

Mezi naše priority také patří zavedení 

cenově výhodného ročního 

předplatného pro vstup do galerií, 

knihoven, muzeí a památek, jež jsou ve 

správě města a městských částí nebo 

jsou jimi finančně dotovány, rozšíření 

sítě poboček Městské knihovny a jejich 

modernizaci, rozvoj místní kultury v 

městských částech, lidové umělecké 

tvořivosti a kultur národnostních 

menšin.  

Požadujeme konkrétní postup v 

rekonstrukci Výstaviště, včetně obnovy 

Průmyslového paláce, s ohledem na 

zachování klidové zóny zeleně a 

rekreace ve Stromovce.  

 



 

ODA – Pavel 

Sehnal 

ODA jako pravicově liberální strana 

akceptuje současný celospolečenský 

trend sdílené ekonomiky včetně 

krátkodobých pronájmů, např. 

prostřednictvím služby Airbnb. 

Tato služba samozřejmě přináší rizika 

z hlediska toho, že klient nemusí být 

dobře obeznámen s cenou a kvalitou 

ubytování. Riziko je i na straně 

výběrce daní, státu ČR, že 

poskytovatel takovéto služby bude 

zatajovat část svých příjmů, aby unikl 

zdanění. V takovém případě je na 

straně finančního úřadu dostatek 

kompetencí, aby řádný výběr daní 

zajistil. Z hlediska růstu společenské 

prestiže Hl. m. Prahy však dáváme 

přednost ubytování hotelového typu, a 

to zejména ve 3 a 4 hvězdičkových 

hotelech, protože tento systém 

klasifikace poskytuje návštěvníkovi 

záruku služeb odpovídajících 

zvoleného standardu.  

 

ODA zastává názor, že by povinnosti 

před zákonem měli mít stejné všichni 

podnikatelé bez rozdílu velikosti 

firmy. Z tohoto důvodu bychom 

společně s koaličními partnery na 

Magistrátu Hlavního města Prahy rádi 

hledali formu, jak uplatnit místní 

poplatky i pro poskytovatele služby 

typu Airbnb. Nabízí se zde možnost, 

aby si poskytovatel takové služby 

koupil licenci, jejíž cena by byla 

odvislá od počtu pokojů, resp. lůžek, a 

to na předem zvolené období několika 

měsíců nebo celého roku. Příklad 

výpočtu ceny licence je, že za každé 

lůžko nabízené v rámci sdílené služby 

zaplatí jedno EURO za jeden 

kalendářní den snížené koeficientem 

0,45 za vedlejší sezonu a koeficientem 

0,8 za hlavní sezonu – červenec, srpen. 

 

Počet zahraničních turistů v hlavním 

městě vyrost z dřívějšího počtu 5 mil. na 

současných 7 mil. lidí. Všichni turisté 

přinášejí městu Praze stamiliony na dani 

z přidané hodnoty, v zakoupených 

službách i místních poplatcích. Je proto 

správné podporovat cestovní ruch v 

Hlavním městě Praze. Tomu jde vstříc i 

iniciativa ODA spočívající 

v přejmenování areálu v Holešovicích 

na Park Miloše Formana, spojený 

s výstavbou nových pavilonů pro 

ukázky filmové a divadelní tvorby, 

s výstavbou otevřené scény pro letní 

divadelní a filmový festival. Takto nově 

pojatý Park Miloše Formana právě může 

zaujmout zahraniční turisty a odvézt je 

z přetíženého historického centra do 

parku. 

 

PRAHA SOBĚ –  

Jan Čižinský 

Sdílené ubytování má být pouze 

sdíleným ubytováním. Budeme chtít 

uzavřít dohodu s poskytovateli, která 

by to zajistila. Pokud dohoda nebude 

možná, jsme připraveni k razantním 

krokům. 

Finance nemají mašličku. Je třeba, aby 

poplatky platili všichni, kteří je platit 

mají. Praha se na druhou stranu musí 

postarat o to, aby bylo uklizeno a aby 

z města zmizela místa, která svým 

vzhledem odrazují místní i 

návštěvníky. Zlepšit úklid umíme, 

předvedli jsme to v jedné městské 

PRAHA SOBĚ podporuje rozvoj 

kultury, podporuje setrvání Prahy na 

seznamu UNESCO, bude umět zatočit 

se šmejdy okrádajícími turisty a bude 

usilovat o to, aby se cizinci po Praze 

lépe rozptýlili a aby zůstávali více dní a 

rádi se vraceli. Opět se můžeme odkázat 



 

části - v Praze 7 - a chceme to rozšířit 

na celou Prahu. Také je třeba 

například přidat stromy do ulic, 

zjednodušit proces budování 

předzahrádek a zavést angličtinu jako 

jazyk, kterým je město schopné v 

případě potřeby komunikovat 

například při mimořádných 

událostech, ale i u běžných výluk 

hromadné dopravy. 

na naši činnost v Praze 7, která vedla k 

rozvoji kulturního i sousedského života. 

ROZUMNÍ – Petr 

Hannig 

ROZUMNÍ jsou zásadně proti tzv. 

sdílenému ubytování.  Jedná se 

nejenom o šedou ekonomiku ale i útok 

na komfort obyvatel v domě, kde je 

sdílený byt.  Obyvatelé takového 

domu jsou obtěžováni hlukem, zvyšují 

se náklady na společné prostory domu, 

a ze zisku za sdílený byt ostatní 

nájemníci nic nemají. Jsme pro 

absolutní zákaz airbnb, neboť zde 

navíc plynou peníze z takovýchto 

pronájmů do zahraničí. Praha má 

dostatek ubytovacích kapacit 

hotelového typu, aby si musela 

vypomáhat takovými v podstatě 

nekalými praktikami. Zaměřenými 

nejenom na samotnou podstatu 

podnikání v hotelnictví, ale i ve svém 

důsledku takovéto ubytovací praktiky 

zvyšují cenu nájmů v Praze. 

Co se týká místních poplatků neměnili 

bychom jejich současnou strukturu. 

Využití těchto poplatků by mělo být 

směrováno na udržování bezpečnosti 

Prahy (pochůzková činnost městské 

policie) a čistoty hl. města. 

Myslíme si, že současná struktura 

turistického ruchu odpovídá významu 

Prahy, jako historické metropole. Je 

nutné zabránit stavbám výškových 

budov, které by mohly znamenat vynětí 

Prahy z kulturního dědictví UNESCO. 

Co se týká dalšího vývoje, ROZUMNÍ 

jsou zásadně proti regulacím v dopravě, 

které na první pohled činí město 

příjemnějším k životnímu prostředí, ale 

ve svém důsledku obtěžují obyvatele, 

ale i hosty. Hotely, jejichž nelze 

dosáhnout dopravními prostředky jsou 

v nevýhodě proti těm, které nejsou 

situovány na pěších zónách. Čili 

ROZUMNÍ chtějí zachovat současnou 

dopravní dostupnost a nerozšiřovat pěší 

zóny. Na naší kandidátní listině máme 

významné hoteliéry, kteří jsou se situací 

v hotelnictví osobně seznámeni. 

Radní Hl. m. Prahy 

– Jan Wolf 
Na sdílené ubytování dopadne již brzy 

poplatková povinnost bez rozdílu 

Díky tomu, že jsem byl jedním 

z vyjednavačů ohledně změn výše 

Cestovní ruch v Praze aktuálně tvoří cca 

6 % HDP hlavního města Prahy. Výhled 



 

s pověřením Pavla 

Bělobrádka (KDU-

ČSL) 

oproti hotelům a penzionům. 

Ministerstvo financí ČR předložilo do 

připomínkového řízení návrh novely 

zákona o místních poplatcích. O 

přípravu této novely se v souvislosti 

s řešením problematiky „sdíleného“ 

ubytování zasadilo hlavní město Praha, 

jehož zástupci včetně mne se aktivně 

účastnili jednání s Ministerstvem 

financí a Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR. Nově došlo mezi 

Generálním finančním ředitelstvím 

(GFŘ) a Magistrátem hlavního města 

Prahy (MHMP) k podpisu memoranda 

o spolupráci za účelem vzájemného 

poskytování informací a identifikaci 

osob, které poskytují ubytování 

prostřednictvím internetových 

platforem jako potencionální daňové 

subjekty. Jako jedno z nejdůležitějších 

opatření vidíme doplnění právního řádu 

o výslovné zákonné zmocnění pro 

vydání obecně závazné vyhlášky, které 

by umožnilo obcím regulovat sdílené 

ubytování na svém území. Dále 

chceme, aby stát mohl získávat 

informace od zprostředkovatelů 

„sdíleného“ ubytování o provedených 

transakcích, což je klíčové pro kontrolu 

tohoto podnikání a jeho vyvedení ze 

zóny šedé ekonomiky. Dále chceme, 

aby obcím bylo umožněno vybírat 

poplatků na Ministerstvu financí a 

Finanční správě, tak k tomu mohu říci 

následující. Sjednocení poplatku tak, 

jak bylo přijato Poslaneckou 

sněmovnou PČR je návrh který 

podporuji a vycházel z našich 

(pražských) potřeb a našich návrhů. 

Stejně tak, jako jeho vymahatelnost ze 

sdíleného ubytování, na nějž se 

doposud nevztahoval. Poplatek má být 

jeden a nemá se rozdělovat. Budoucí 

poplatek v maximální výši 50,- Kč (2 

EUR) je v Praze velmi dobrý i jako 

možný regulační nástroj právě 

v případě sdíleného ubytování. Na 

takto získané finanční prostředky je 

třeba se dívat z úhlu pohledu dalšího 

rozvoje s výhledem na další roky. Za 

mne navrhuji, aby část těchto 

prostředků byla použita na školství 

v oborech pro cestovní ruch důležitých. 

Stejně tak ovšem na výstavbu nové 

konzervatoře na zelené louce a to 

hlavně z důvodu vzdělání 

nonverbálního umění pro cestovní ruch 

tak důležitého (tanec, hudba, nový 

cirkus, výtvarné umění). Dnešní 

prostory Pražské konzervatoře z 19. 

století již opravdu nevyhovují 

potřebám vzdělávání ve 21. století.  

 

do budoucna je, že by mohl tvořit až 15 

– 20 % HDP. Jako radní odpovědný za 

cestovní ruch v Praze jsem navrhl a 

prosadil vznik akciové společnosti PCT 

a.s. Je to velmi důležitý nástroj pro řízení 

cestovního ruchu i z důvodu prestiže na 

zahraničních trzích a řízení a rozložení 

cestovního ruchu po celé Praze a nejen 

v jejím historickém centru. Příspěvkové 

organizace, domnívám se, nemají 

potřebnou prestiž. Samozřejmě cestovní 

ruch je závislý na dopravní 

infrastruktuře. Tedy dopravní síti 

navázané na tu páteřní evropskou. Stejně 

tak železniční a městskou. V současnosti 

s překotným rozvojem letecké dopravy 

Praha musí uvažovat o třetí ranveji na 

Ruzyňském letišti s přijetím všech jejích 

potenciálních rizik. Od toho se odvíjí 

rychlé spojení na letiště a za mne 

preferuji přímé železniční vlakové 

spojení před výstavbou metra. Jsem si 

vědom i velkého přetrvávajícího 

nedostatku zaměstnanců ve službách 

(pokojské, číšníci, kuchaři, uklízečky, 

údržbáři a další profese). Zde bych rád 

aby stát motivoval možnost práce 

v těchto oborech zahraničním 

pracovníkům z nám blízkých 

slovanských zemí, ale i z asijských zemí 

se vztahem k práci. Tedy zemí 

s obdobnými pracovními návyky.    



 

ubytovací poplatek hromadně 

prostřednictvím zprostředkovatelů 

„sdíleného“ ubytování a regulovat 

sdílené ubytování na svém území, což 

dnes zákon neumožňuje. 

 

 

S.O.S ZA PRÁVA 

ZVÍŘAT - sdružení 

DSZ a NK – 

Michaela 

Chromečková 

V souvislosti s platformou Airbnb 

jsme jednoznačně toho názoru, že je 

potřeba tuto činnost regulovat, tzn. 

musí být stanoveny jasné podmínky a 

pravidla pro její fungování. Jsme si 

vědomi, že má negativní dopad, jak na 

fungování jiných turistických 

ubytování, tak na hledání bydlení 

Pražanů a v neposlední řadě je to 

„podnikatelská činnost“, která není 

dostatečně upravena. Proto jsme pro 

zavedení regulace Airbnb. 

Není tajemstvím, že jedním z hlavních 

zdrojů příjmů města Prahy je turistický 

ruch, tak jako v jiných metropolích a 

rozhodně je to tak správně. Praha 

potřebuje investovat např. do posílení 

infrastruktury, tak aby Pražané 

nemuseli dennodenně stát v zácpách, 

ideálně vystavěním rozšíření tunelu 

Blanka (Vlasta) nebo také Metra D, 

které je zároveň ekologičtější 

alternativou dopravy. 

Každopádně, důležité je hlavně 

investovat efektivně do oblastí, do 

kterých je opravdu potřeba. 

 

Domníváme se, že pokud v Praze něco 

opravdu funguje, pak je to cestovní 

ruch. Samozřejmě to není úplně naše 

parketa, takže jsme otevřeni diskuzi 

s případnými podněty či připomínkami, 

jak by se dal cestovní ruch případně 

podpořit. 

Strana 

soukromníků 

České republiky - 

Ing. Ladislav Linek 

Boj proti šedé ekonomice a zejména 

nerovným podmínkám v podnikání je 

dokonce jedním z bodů našeho 

programu. Uvědomuji si 

situaci  hoteliéra, který je na ráně, platí 

řádně daně, poplatky všem těm 

„Osám“, poplatky magistrátu, každý 

den tam má hasiče, bezpečnost práce, 

hygienu, finanční úřad a nevím koho 

ještě. 

K tomuto bodu uvádím následující. 

Místní poplatky jsem vždy považoval 

za dodatečnou daň a byl jsem pro 

jejich zrušení. 

Neznám detailní strukturu pražského 

rozpočtu, ale domnívám se, že to 

spadne jako příjem  

do jednoho pytle. Čas od času se 

zvýší, neboť je to nejjednodušší 

způsob, jak vyrovnávat finance. 

Zbytečně nevyhazovat peníze je 

Cestovní ruch přináší státu nemalé 

finanční prostředky a v tomto oboru je 

zaměstnáno několik desítek tisíc lidí, 

jak správně uvádíte. Pod dojmem 

dlouhotrvající konjunktury se začínají 

vytvářet nálady proti cestovnímu ruchu 

a vlastně turistům vůbec. Pořád někomu 

vadí hluk cizinců, smrdí kouř na ulicích 

(neměli jste schvalovat protikuřácký 

zákon!!), nejlepší 



 

A někdo pronajímá byt, strká si peníze 

do kapsy a směje se. A nikdo si s tím 

jako neví rady.  

S hotelem by zacvičily tyto orgány raz 

dva. Na druhou stranu jsme 

živnostenská strana, která nechce 

nikomu zakazovat podnikat, ale 

podmínky musí být stejné a 

vymahatelné pro každého. 

 

rozhodně obtížnější. Zároveň si 

nemyslím, že se tyto peníze nějakým 

způsobem vrací do cestovního ruchu a 

minimálně toto by se mělo napravit. 

 

by bylo udat každého, kdo vypije více 

jak 2 piva atd.atd. Ale až přijde krize, je 

cestovní ruch jeden z prvních na řadě. 

Jedná se totiž o zbytnou část života lidí. 

Zažil jsem krizi 2009-2010, když se 

hotely předháněly, za jakou směšnou 

cenu prodají postel. Docházelo také  

k omezování pracovních míst. A tím i k 

menšímu naplňování státní kasičky. To 

pak zas budou všichni kritici a 

natahovači rukou koukat jako Puci (viz 

opičák Puk). 

 V tomto oboru dle mého názoru pracují 

šikovní a variabilní lidé, kteří svou práci 

musí mít rádi, neboť jí obětují prakticky 

svůj veškerý čas. Nepotřebují žádné 

zvláštní podpory, poradí si sami. 

Rozhodně si však nezaslouží, aby jim 

kdejaký neumětel házel klacky pod 

nohy, jak se u nás stalo dobrou tradicí. 

 

SZ – Ondřej 

Mirovský 

Regulace sdíleného ubytování, 

především pak airbnb, je jednou 

z priorit strany Zelených. Praha trpí 

nedostatkem bytů, přičemž právě 

krátkodobé pronájmy a spekulace 

s bydlením patří k hlavním viníkům 

situace. Vnímáme pochopitelně i dopad 

na cestovní ruch, kdy airbnb a další 

často nenabízí kvalitní ubytování a 

mohou mít tedy negativní dopad na 

vnímání Prahy jako vysoce atraktivní 

Místní poplatky jsou běžnou součástí 

turistického ruchu. Z této oblasti je ale 

nezbytné nejen čerpat, ale také do ní 

investovat. Jsme proto přesvědčeni, že 

část místních poplatků by se měla 

zpětně vracet do rozvoje turistického 

ruchu, usnadnění pohybu a orientace 

turistů po městě, v MHD apod. 

 

Praha a její jedinečné památky jsou 

celosvětovým fenoménem. Zejména 

centrum města by ale nemělo být 

mrtvým skanzenem pro turisty, je 

potřeba v něm udržovat život, a tak i 

zvyšovat atraktivitu pro návštěvníky 

metropole. Hlavní město by mělo také 

více využívat okrajové části, zejména 

pak s ohledem na vyšší ubytovací 

kapacity. Tyto lokality mohou 

nabídnout odpočinek, relaxaci a kulturní 



 

destinace. Navrhujeme omezení airbnb 

na max 60 dni v roce.   

 

vyžití. Strana Zelených v takovýchto 

lokalitách dlouhodobě podporuje 

nejrůznější kulturní projekty. Dalším 

problémem Prahy pak bohužel zůstávají 

nepoctivé taxislužby a směnárny, čemuž 

se také musíme věnovat. Z vlastní 

zkušenosti pak vím, že pro (nejen) 

zahraniční návštěvníky metropole 

někdy bývá komplikovaná orientace po 

městě, chybí informace v cizích 

jazycích, zejména pak v MHD. 

 

TOP 09 – Jiří 

Pospíšil 

Takzvané sdílené ekonomiky jsou 

novým fenoménem, který je nutné 

ukotvit v rámci legislativy komplexně. 

Nenazýval bych to ale regulací. Spíše 

bych šel směrem snížení byrokratické 

zátěže pro taxikáře a hotely. Platí ale 

jasná teze, pokud si někdo ze sdílené 

ekonomiky udělá podnikání, musí 

platit z takových příjmů řádně daně.  

 

Jsem zastáncem toho, aby peníze 

získané z určité činnosti zůstaly 

alespoň částečně „v oboru“. V tomto 

případě to znamená investice města, 

které podpoří turistický ruch. Praha se 

musí snažit, aby vytvořila pro turisty 

zajímavou náplň a dala jim tak důvod 

zůstat o pár dní v Praze déle. Určitě 

bych se nebál poradit se právě třeba 

s Asociací hotelů a restaurací, kde by 

takto získané prostředky bylo nejlépe 

investovat. 

 

Byl bych velmi rád, kdybychom se opět 

stali místem, kam lidé i z blízkého 

zahraničí přijedou za výstavou, na 

hudební vystoupení. Dnes to tak není. Na 

současné umění nyní jedete do Berlína, 

na moderní umění do Vídně. Praha těžko 

ovlivní chod Národní galerie, ale 

například fungování Galerie hl. města 

Prahy je ve vší úctě tristní. Mrzí mě, že 

je sice Praha metropolí cestovního 

ruchu, ale turisté sem stále jezdí spíše za 

zábavou než za kulturou a na relativně 

krátkou dobu. Pro podporu cestovního 

ruchu podpoříme co nejrychlejší 

propojení letiště s centrem Prahy 

železnicí. Rychlé a komfortní spojení s 

letištěm je základní podmínkou pro 

konkurenceschopnost Prahy. Chybí nová 

atraktivní místa. Praha dosud nemá 

moderní koncertní sál, čímž zaostává za 



 

desítkami evropských měst. Výstavy 

výtvarného umění světového formátu 

jsou výjimkami. Praha trpí ve srovnání s 

evropskými metropolemi nedostatkem 

velkých kulturních událostí. Zásadně 

proto posílíme kulturní spolupráci Prahy 

s metropolemi sousedních států. 

Z pražského Výstaviště vytvoříme 

prostor pro setkávání Pražanů. Zajistíme 

rekonstrukci Průmyslového paláce a 

budeme pokračovat podle schválené 

koncepce rozvoje Výstaviště. Z 

Výstaviště se stane multifunkční a 

zábavní centrum pro Pražany – Pražský 

Central park. Dokončíme rekonstrukci 

Colloredo-Mansfeldského a Clam-

Gallasova paláce a vytvoříme z nich 

centra kulturního života pro občany a 

městské organizace. Vedle toho budeme 

prosazovat přeměnu nákladového 

nádraží Žižkov na kulturní centrum. 

Budeme podporovat lokální kulturní 

centra a aktivity i mimo centrum. 

Chceme dotační systém podpory 

pražských divadel, který bude 

transparentní, srozumitelný a 

spravedlivý. 
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