
ZÁKON 

ze dne ................ 2020, 

o podmínkách poskytování sdíleného ubytování distančním způsobem prostřednictvím 

digitálních platforem 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Část první 

Definice pojmů 

§1 

Předmět úpravy 

(1) Tento zákon upravuje sdílené ubytování jako činnost zpravidla usnadňovanou 

platformami pro spolupráci, které vytvářejí otevřený trh pro dočasné využívání 

bytů a domů nebo jejich částí poskytované soukromými osobami. Jde o službu 

smíšené povahy spojující oddělitelně zprostředkování a nabízení služby on-line 

s následnou složkou poskytnutí samotné služby jako vztahem mezi 

poskytovatelem sdíleného ubytování (ubytovatel) a osobou (osobami), kterým 

je sdílené ubytování poskytováno (ubytovaným). 

(2) Tento zákon nereguluje činnost zprostředkovatele služby, které je samostatným 

smluvním vztahem mezi zprostředkovatelem nabízejícím služby ubytovatele a 

poskytovatelem sdíleného ubytování. Upravuje však činnost poskytovatele 

služby a podmínky, které poskytovatel musí dodržet v souladu s ustanovením 

tohoto zákona.  

(3) Jde též o poskytování a najímání si takových služeb prostřednictvím digitálních 

platforem, které redukují transakční náklady a zvyšují užitnost daných statků, 

mnohdy jinak určených pouze k osobnímu užití. Poskytovatel služby nestanoví 

ani neomezuje podmínky smlouvy o sdílení bytu, domu či jejich části, 

rozhodnutí o náležitostech smlouvy, ceně, doby pronájmu a podobně určuje 

zprostředkovateli služby její poskytovatel. 

(4) Jelikož jde o uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv 

uzavíraných mimo obchodní prostory musí být tyto v souladu s ustanovením 

oddílu 2 pododdílu 1 §§ 1820 až 1840 občanského zákoníku v platném znění a 

s podmínkami tohoto zákona. 

(5) Jde o krátkodobé přechodné ubytování na sjednanou dobu v bytě či v domě 

současně či zpravidla užívanému k dlouhodobému ubytování, a to úplatně, jako 

činnost poskytovanou za úhradu.  

(6) Sdílené ubytování není upraveno smlouvou o nájmu bytu nebo jeho části, neboť 

jde o ubytování za účelem rekreace či ke krátkodobému účelu. Ubytování delší 

než 60 dní pro jednoho ubytovaného musí být uzavřeno podle právní úpravy pro 

nájem bytu. 
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(7) Pokud ubytovatel neposkytuje v jednom kalendářním roce služby déle než 30 

dní, není naplněn znak soustavnosti, není podnikatelem a nepodléhá 

povinnostem podle živnostenského zákona. To neplatí, má li ubytovatel 

prokazatelně záměr poskytovat ubytování přesahující tuto dobu. 

(8) Tato ustanovení se na ubytovatele vztahují i v případě, pokud současně 

s ubytovaným část domu či bytu trvale, bez přerušení užívá, a pokud je služba 

poskytována soustavně a za úplatu podnikatelským způsobem. Ubytovatel, 

který je přítomen v domě či bytě v době poskytování sdíleného ubytování je 

hostitelem, ubytovaný pak hostem. 

(9) Jde-li o poskytnutí ubytování celého bytu či domu, jde o podnikatelskou činnost 

upravenou živnostenským a tímto zákonem omezené ochranou oprávněných 

zájmů dalších osob v domě bydlící, jako vlastník či nájemník s řádnou nájemní 

smlouvou a oprávněním obce stanovené rovněž tímto zákonem a řádem 

sdíleného ubytování. 

(10) Zákon určuje též oprávnění společenství vlastníků jednotek, jde li o 
bytové spoluvlastnictví, omezit či upravit podmínky pro poskytování 
ubytovacích služeb podnikatelem. 

 

§2 

Smlouva o sdíleném ubytování 

(1) Sdílené ubytování se poskytuje na základě smlouvy o využití domu či bytu ke 

krátkodobému účelu, zpravidla k rekreaci. Podmínky si sjedná poskytovatel 

služby se zprostředkovatelem tak, aby odpovídala podmínkám tohoto zákona. 

(2) Takovou smlouvou se ubytovatel zavazuje jako dočasný hostitel poskytnout 

ubytovanému hostu zařízení bytu, jeho části, domu nebo jeho části ke 

krátkodobému užití. 

(3) Poskytuje-li ubytování v pronajatém bytě, musí mít ubytovatel výslovný souhlas 

pronajímatele pro poskytování sdíleného ubytování, jinak je smlouva o 

ubytování neplatná. 

(4) Smlouva o ubytování obsahuje 

a) Uvedení právního vztahu ubytovatele k nemovitosti nebo její části určené 

ke krátkodobému sdílení ubytovaným, 

b) Je-li smlouva uzavírána distančně prostřednictvím aplikací sdílené 

ekonomiky, a je-li předmět sdílení na území České republiky, pak musí 

obsahovat upozornění na povinnost ubytovaného seznámit se s řádem 

sdíleného ubytování vydaného ubytovatelem podle § 4 tohoto zákona a 

uvedení místa, kde je řád ve sdíleném bytu, jeho části či nemovitosti 

vyvěšen. 

c) Sjednanou dobu, po kterou je ubytovaný sdílený prostor oprávněn užívat, 

d) Údaj, zda prostor pro ubytování je současně spoluužíván osobou hostitele 

či zda celý tento prostor je k dispozici ubytovanému, 

e) Údaje o nutnosti dodržování domovního řádu a vymezení podmínek 

hostitele nutných k dodržení řádného užívání ubytovaným sdíleného 

bytu, domu či jejich části. 
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f) Sankce, popřípadě jistinu složenou ubytovaným pro případ poškození 

sdíleného prostoru či ostatních částí nemovitosti, ve kterém se tento 

nachází 

(5) Smlouvu je nutné uzavřít předem, dříve než dojde k převzetí sdíleného 

ubytování. 

(6) Smlouvu lze uzavřít distančně výměnou sdělení s uvedením výslovného 

souhlasu obou stran s obsahem smlouvy. 

 

 

Část druhá 

Práva a povinnosti smluvních stran 

§ 3 

Povinnosti ubytovatele 

(1) Ubytovatel je podnikatel podle živnostenského zákona, neboť splňuje definici 

podnikatele podle § 420 odst. 1 občanského zákoníku, když samostatně a na 

vlastní účet provozuje živnostenským nebo obdobným způsobem výdělečnou 

činnost se záměrem činit tak soustavně, a je povinen plnit z toho vyplývající 

povinnosti. 

(2) Ubytování v nemovitosti nebo bytu ubytovatele, který je současně trvale užíván 

ubytovatelem k bydlení, je časově neomezeno. 

(3) Ubytování v nemovitosti nebo bytu ubytovatele, kde jsou ubytovaní jedinými 

uživateli, lze poskytnout bez souhlasu obce pouze v součtu na 30 dní v roce. 

(4) Obec může rozhodnout o prodloužení lhůty podle odstavce (3). 

(5) Ubytovatel je povinen ohlásit provozování této činnosti živnostenskému úřadu 

a místně příslušné obci před zahájením činnosti. 

(6) Ubytovatel vede domovní knihu o ubytovaných, do které se zapisuje doba 

ubytování, jménu a příjmení ubytovaných osob, adresa místa trvalého pobytu a 

číslo občanského průkazu nebo pasu, písemně, prokazatelným způsobem. Na 

požádání ji neprodleně předloží cizinecké policii. 

(7) Ubytovatel plní též povinnosti podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 

na území České republiky. 

 

§4 

Oznamovací povinnost ubytovatele 

(1) Kromě povinností podle § 3 má ubytovatel povinnost oznámit subjektům 
uvedeným v odstavci druhém tyto údaje a skutečnosti: 

a) Počet osob, které lze ubytovat v nemovitosti nebo bytu (čísti bytu) 
ubytovatele, 

b) Kalendářní období, ve kterém využije svého oprávnění ubytovat osoby 
v souladu s § 1 odstavec (6) až (9). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=181847)



c) Kontakt na ubytovatele, který zadal údaje k poskytnutí ubytování 

distančním způsobem prostřednictvím zprostředkovatele. 
d) Dochází li k předání ubytovacích prostor či jejich úklidu 

zprostředkovatelem ubytovatele, pak kontakt na tuto osobu rovněž předá 
subjektům dle odstavce (2). 

e) Řád sdíleného ubytování, který vydal pro byt či dům využívaný 

k ubytování. 
(2) Údaje podle odstavce prvního oznámí ubytovatel spoluvlastníkům nemovitosti, 

v němž se prostor pro ubytování nachází, jde-li o byt v bytovém spoluvlastnictví 
tak společenství vlastníků jednotek v předmětném domě, bytovému družstvu 
jde-li o dům s družstevními byty. 

 

§ 5 

Řád sdíleného ubytování 

(1) Ubytovatel je povinen vydat řád sdíleného ubytování, který musí být vyvěšen 
v každém sdíleném bytě či domě, též v jeho společných částech, a to v  češtině a 

angličtině. 
(2) Řád sdíleného ubytování obsahuje: 

(a) Vymezení sdílené části domu nebo bytu určeného k užití hostu 
(b) Základní pravidla pro sdílené ubytování, zejména o dodržování časově 

vymezeného nočního klidu, místu pro odpad popřípadě pokyn o jeho 
třídění, umístění uzávěru plynu či vody, kontakt na další instituce pro 

případ poruchy, havárie a podobně. 
(c) Jde-li o domy či domy s byty s jednotkami v bytovém spoluvlastnictví pak 

řád sdíleného ubytování obsahuje oznámení o schválení jeho obsahu 
společenstvím vlastníků jednotek či spoluvlastníky nemovitosti. 

(d) Omezení počtu osob, které poskytnuté ubytování sdílí. 

(e) Omezení doby sdíleného ubytování. Tato doba nesmí přesáhnout 14 dní 
pro jednoho, ubytovaného (skupinu ubytovaných). 

(3) Řád sdíleného ubytování pro případy uvedené v § 3 odstavec (4) vyžaduje 
doložku o souhlasu obce s jeho obsahem. 

(4) Ubytovatel je povinen řád sdíleného ubytování před poskytnutím služby 

předložit obci ke schválení. Obec je oprávněna žádat doplnění tohoto řádu o 
další ustanovení k ochraně veřejného klidu, pořádku, čistoty v domě a okolí, 
zejména detektor hladiny zvuku ve společných částech v bezprostřední blízkosti 
sdílené části domu či bytů, který zaznamená porušování nočního klidu. 

(5) Řád sdíleného ubytování předkládá ubytovatel též subjektům dle § 4 odstavec 

(2). Řád nesmí být v rozporu s domovním řádem pro obytný dům, je-li 
oprávněným subjektem vydán. 

 

§ 6 

Povinnosti ubytovaného 

(1) Ubytovaný je povinen dodržovat přijatý smluvní závazek, zejména: 
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a) Dbát na řádné užívání prostoru poskytnutého k ubytování ze strany své 

osoby jakož i osob spolu s ním prostor sdílejících 

b) Zacházet šetrně se zařízením v ubytovaném prostoru a ostatních částech 

nemovitosti 

c) Dodržovat pravidla řádného soužití, dbát čistoty a pořádku, dodržovat 

domovní řád, zajistit odstranění odpadu způsobem a na místo k tomu 

určeným dle vydaného řádu sdíleného ubytování dle § 4 tohoto zákona. 

d) Chovat se ohleduplně k ostatním obyvatelům v domě a po 22 hodině 

dodržovat noční klid. 

e) Jde-li o sdílené ubytování více osobami, pak za chování ubytovaných osob 

dopovídá osoba, která je objednatelem a plátcem úplaty za ubytování. 

 
 

§ 7 

Sankce za nedodržení povinnosti ubytovatele a ubytovaného 

(1) Za prokázané porušení dobrých mravů či rušení nad míru přiměřenou místním 

poměrům v domě odpovídá ubytovaný ubytovateli. 

(2) Za prokázané porušení dobrých mravů v domě odpovídá ubytovatel ostatním 

uživatelům nemovitosti. 

(3) Obec za opakované porušení podmínek odstavce (1) a (2) může ubytovateli vyměřit 

sankci až do výše 50.000 Kč. 

 

§ 8 

Lázeňské či jiné obcí stanovené poplatky 

Ubytovatel je povinen v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 

vybírat od ubytovaných, kteří neprokáží jiný důvod k ubytování než rekreaci lázeňský 

či jiný poplatek, je li místně příslušnou obcí stanoven. Poplatek odvede do 15 dnů od 

ukončení ubytování za všechny ubytované osoby. 

 

§ 9 

Oprávnění obce 

(1) Obec je oprávněna vydávat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhlášku o 

lokalitách, kde lze sdílené ubytování omezit, popřípadě jeho poskytování podmínit 

dalšími pravidly. 

(2) Ve výjimečných případech, zejména při opakovaném porušení podmínek 

stanovených tímto zákonem může obec sdílené ubytování zakázat. 

(3) Vyhláška dle odstavce (1) upraví o podstatné náležitosti a požadavky obce na 

obsah řádu sdíleného ubytování. 

 

§ 10 
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Oprávnění společenství vlastníků jednotek či bytového družstva 

(1) Je li prostor pro využití k ubytování v objektu, kde jsou jednotky v bytovém 

spoluvlastnictví, pak společenství vlastníků jednotek může usnesením takové 

poskytování omezit dalšími podmínkami, při opakovaném porušení ustanovení 

dle § 7 pak zakázat. 

(2) Je-li prostor o objektu ve vlastnictví bytového družstva, může orgán družstva, 

samospráva či představenstvo postupovat podle odstavce (1) obdobně. 

(3) Společenství vlastníků, bytové družstvo či spoluvlastníci nemovitosti jsou 

oprávněni požadovat do řádu sdíleného ubytování ustanovení vedoucí 

k ochraně jejich oprávněných zájmů a k nerušenému užívání nemovitosti. 

 
 

§ 11 
Domovní kniha ubytovaných 

 
(1) Ubytovatel je povinnost oznámit cizinecké policii ubytování cizinců do 3 

pracovních dnů po jejich ubytování a vést domovní knihu ubytovaných osob a 

na požádání ji předložit cizinecké policii či obci ke kontrole.  

(2) Záznamy v této knize je ubytovatel povinen uchovávat 6 let od poskytnutého 

ubytování. Záznam obsahuje jméno a příjmení, státní příslušnost ubytovaného 

a adresu jeho trvalého pobytu. 

 

§ 12 

Zákon se nevztahuje na domy s byty, které jsou všechny jako celek trvale využívány 

k ubytování neboť nejde o sdílené ubytování ale o ubytovací zařízení, jehož podmínky 

poskytování jsou upraveny smlouvou o ubytování podle občanského zákoníku.  

 

§ 13 

Závěrečná ustanovení 

Tento zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení, účinnost dnem 1. 7. 2021.  
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