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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o evropském programu pro ekonomiku sdílení 

(2016/0000(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 nazvané „Směrem k Aktu o jednotném 

digitálním trhu“1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2016 o strategii pro jednotný trh2, 

– s ohledem na sdělení Komise k Evropskému programu pro ekonomiku sdílení ze dne 

2. června 2016 (COM(2016)0356), 

– s ohledem sdělení Komise nazvané „On-line platformy a jednotný digitální trh, 

Příležitosti a výzvy pro Evropu“ ze dne 25. května 2016 (COM(2016)0288), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro 

lidi a podniky“ ze dne 28. října 2015 (COM(2015)0550), 

– s ohledem na sdělení Komise  nazvané „Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě“ 

ze dne 6. května 2015(COM(2015)0192), 

– s ohledem na zasedání Rady ve složení pro konkurenceschopnost a jeho výsledek ze dne 

29. září 2016, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 

12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (směrnice o službách)3, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 

2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu)4, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 

2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně 

směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES 

a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o 

nekalých obchodních praktikách)5, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 

25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech 

uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES 

o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 

a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2016)0009. 
2 Přijaté texty, P8_TA(2016)0237. 
3 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36. 
4 Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1. 
5 Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22. 
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vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (směrnice o právech 

spotřebitele)1, 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 25. května 2016 o pokynech o 

provádění směrnice o nekalých obchodních praktikách (UCPD) (SWD(2016)0163), 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů)2, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. prosince 2016 nazvané „Ekonomika 

sdílení a online platformy: sdílený pohled měst a regionů“3, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. 

prosince 2016 k otázce ekonomiky sdílení4, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0000/2017), 

A. vzhledem k tomu, že ekonomika sdílení zaznamenala v posledních letech rychlý růst, 

pokud jde o uživatele, transakce a příjmy, přetvořila způsob, jakým jsou poskytovány 

produkty a služby, a stala se výzvou pro existující firmy v mnoha hospodářských 

oblastech; 

B. vzhledem k tomu, že tyto radikální změny mají značný dopad na právní podmínky tím, 

že rozostřují zavedené hranice mezi spotřebitelem a poskytovatelem, zaměstnancem a 

osobou samostatně výdělečně činnou a profesionálním a neprofesionálním 

poskytováním služeb, čímž zpochybňují řadu rozhodujících oblastí práva EU; 

Obecné úvahy 

1. vítá sdělení o evropském programu pro ekonomiku sdílení a zdůrazňuje, že by měl 

představovat první krok směrem ke komplexnější a ambicióznější strategii EU v oblasti 

ekonomiky sdílení; 

2. je přesvědčen, že bude-li se ekonomika sdílení rozvíjet zodpovědně, může vytvořit 

významné příležitosti pro občany a spotřebitele, kteří těží ze zesílené konkurence, 

služeb přizpůsobených na míru a nižších cen; 

3. souhlasí s tím, že ekonomika sdílení by mohla přinést rovněž podnikatelské příležitosti, 

pracovní místa a růst a mohla by hrát významnou úlohu při zvyšování účinnosti nejen 

ekonomického systému, ale i sociální a environmentální udržitelnosti; 

4. zároveň uznává, že ekonomika sdílení má hluboký dopad na tradičně zavedené modely 

                                                 
1 Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 11. 
2 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1. 
3 ECON-VI/016. 
4 INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA. 
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podnikání; zdůrazňuje riziko existence různých právních norem pro podobné 

ekonomické subjekty; je znepokojen rizikem snížení ochrany spotřebitele, práv 

pracovníků a dodržování daňových předpisů; uznává dopady, které má ekonomika 

sdílení na městské prostředí; 

5. poukazuje na riziko rozšíření šedých zón v oblasti regulace, na z toho plynoucí 

nedodržování stávajících právních předpisů a na roztříštění jednotného trhu; je si vědom 

toho, že nebudou-li tyto změny řádně řízeny, mohly by vyústit v právní nejistotu, pokud 

jde o platné předpisy a omezení při výkonu individuálních práv; 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického a jasného právního prostředí je prvořadý, aby 

ekonomika sdílení v EU vzkvétala; 

Ekonomika sdílení v EU 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat ekonomiku sdílení nejen za obchodní model, ale také 

za novou formu integrace mezi ekonomikou a společností, která může zapustit 

ekonomické vztahy do vztahů společenských a vytvořit nové formy společenství; 

8. poukazuje na skutečnost, že ekonomika sdílení v Evropě má řadu specifických rysů, 

neboť je obecně více zakořeněna na místní úrovni a odráží evropskou strukturu 

podnikání, která spočívá především v malých a středních podnicích; 

9. konstatuje, že evropští podnikatelé vykazují silnou náchylnost k vytváření platforem 

sdílení pro sociální účely, a potvrzuje rostoucí zájem o modely řízení založené na 

spolupráci; 

10. zdůrazňuje význam předcházení veškerým formám diskriminace tak, aby k službám 

založeným na spolupráci existoval účinný a rovný přístup, zejména pro znevýhodněné 

osoby a komunity; 

11. vyzývá Komisi, aby podnítila neziskové, uživateli řízené postupy sdílení zaměřené na 

budování sdílení a spolupráce, a přístup k ekonomice sdílení zaměřený na společné 

statky a podpořila škálovatelnost sociální ekonomiky a přístup k otevřeným znalostem; 

Právní rámec EU: neprofesionálové, spotřebitelé, platformy sdílení 

12. je znepokojen tím, že ačkoli velká část rodící se ekonomiky sdílení je stále 

neregulovaná, mezi členskými státy se objevují značné rozdíly v důsledku 

vnitrostátních, regionálních a místních předpisů a judikatury, což přináší riziko 

roztříštění jednotného trhu;  

13. vítá úmysl Komise řešit stávající roztříštěnost, ale s politováním konstatuje, že její 

sdělení není dostatečně srozumitelné, pokud jde o použitelnost stávajících právních 

předpisů EU pro různé modely ekonomiky sdílení; 

14. souhlasí s tím, že požadavky na přístup na trh pro platformy sdílení a poskytovatele 

služeb musí být nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené a že toto hodnocení by mělo 

záviset na tom, zda jsou služby poskytovány profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou uplatňovány nižší požadavky; 
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15. naléhavě žádá Komisi, aby členským státům poskytla další pokyny s cílem stanovit 

účinná kritéria pro rozlišení mezi neprofesionály a profesionály, které je rozhodující pro 

spravedlivý rozvoj ekonomiky sdílení; 

16. zároveň poukazuje na riziko, že stanovení prahových hodnot může způsobit nepoměr 

mezi mikropodniky a malými podniky na jedné straně a neprofesionály na straně druhé; 

proto vyzývá k přezkumu právních předpisů použitelných pro profesionální 

poskytovatele služeb tak, aby byly vytvořeny stejné podmínky pro srovnatelné kategorie 

poskytovatelů služeb a aby byla odstraněna zbytečná předpisová zátěž; 

17. je přesvědčen, že spotřebitelé by měli požívat vysokou a účinnou míru ochrany, bez 

ohledu na to, zda služby jsou poskytovány profesionály nebo neprofesionály; 

zdůrazňuje zejména význam ochrany spotřebitelů při vzájemných operacích; vítá 

iniciativu Komise s cílem zajistit odpovídající spotřebitelské právo a předcházet 

zneužívání ekonomiky sdílení; 

18. zdůrazňuje, že v mnoha případech jsou v ekonomice sdílení stále potřebné předpisy na 

ochranu spotřebitelů, zejména v důsledku přetrvávající asymetrické informovanosti 

nebo nedostatečnému výběru; 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim odpovědnosti platforem sdílení, který by mohl 

posílit odpovědné chování a zvýšit důvěru uživatelů; 

20. vyzývá Komisi k dalšímu přezkoumání právních předpisů EU s cílem omezit nejistoty 

týkající se předpisů platných pro obchodní modely založené na spolupráci a posoudit, 

zda jsou žádoucí nové nebo změněné předpisy; 

21. je přesvědčen, že všechny nové právní předpisy by měly vymáhat samosprávné 

schopnosti platforem; je přesvědčen, že samy platformy sdílení by mohly sehrát aktivní 

úlohu v takovém novém regulačním prostředí tím, že by uváděly na pravou míru 

asymetrické informace a další nedostatky trhu, které jsou tradičně řešeny 

prostřednictvím předpisů, zejména pomocí digitálních mechanismů budování důvěry;  

22. zároveň je rozhodně přesvědčen, že tyto samosprávné kapacity nepodrývají potřebu 

regulace, zejména u nedostatků trhu, které nemohou řešit platformy, a u dalších 

normativních cílů (např. odstraňování nerovností, podpora poctivosti, začleňování a 

otevřenosti atd.); 

23. poukazuje na klíčový význam objasnění metod, při nichž jsou brána v úvahu rozhodnutí 

založená na algoritmech, a záruky přiměřenosti algoritmu; zdůrazňuje potřebu prověřit 

případné poškozování soukromí způsobené velkými objemy dat, posoudit dopad dat na 

různé části společnosti a předcházet diskriminaci; vyzývá Komisi, aby předložila účinná 

kritéria pro rozvoj zásad odpovědnosti algoritmu za platformy sdílení založené na 

informacích; 

24. je přesvědčen, že kromě veškerých odvětvových předpisů, které mohou být potřebné, je 

třeba vypracovat společný horizontální a harmonizovaný regulační rámec EU 

spočívající v kombinaci obecných zásad a specifických pravidel; 

25. vyzývá Komisi, aby vytvořila ambiciózní rámec pro prosazování a podporovala členské 
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státy při vytváření silné kultury dodržování pravidel a prosazování předpisů; 

Konkurenceschopnost a dodržování daňových předpisů 

26. vyzývá Komisi, aby podpořila rovné podmínky pro soutěž mezi platformami sdílení; 

zdůrazňuje význam nalezení a řešení překážek vzniku a rozšiřování podnikání 

založeného na spolupráci, zejména začínajících podniků; v této souvislosti zdůrazňuje 

potřebu volného toku dat, přenosnosti dat a interoperability, které usnadňují přepínání 

mezi platformami a předchází zamknutí a které jsou klíčovými faktory pro otevřenou a 

spravedlivou soutěž a pro zmocnění uživatelů platforem sdílení; 

27. je znepokojen obtížemi, které se doposud objevily v souvislosti s dodržováním 

daňových předpisů a s prosazováním, navzdory větší sledovatelnosti ekonomických 

operací prostřednictvím internetových platforem; 

28. dále zdůrazňuje naléhavou potřebu spolupráce mezi příslušnými orgány a platformami 

sdílení v oblasti dodržování daňových předpisů a výběru daní a požaduje, aby tyto 

příslušné orgány hrály aktivní úlohu; 

29. vyzývá členské státy, aby souhlasily s jednotným souborem informací, které musí 

podniky oznamovat orgánům daňové správy v rámci svých povinností podávat daňové 

informace; 

30. souhlasí s tím, že na podniky poskytující srovnatelné služby by měly být uplatňovány 

funkčně podobné daňové povinnosti, a je přesvědčen, že daně by měly být placeny tam, 

kde jsou vytvářeny zisky; 

Dopad na trh práce a na práva pracovníků 

31. zdůrazňuje, že digitální revoluce má hluboký dopad na trh práce a že nově se objevující 

trendy v ekonomice sdílení jsou součástí širší tendence; 

32. zdůrazňuje mimořádný význam ochrany práv pracovníků ve službách založených na 

spolupráci, vyhýbání se sociálnímu dumpingu a záruky spravedlivých pracovních 

podmínek a odpovídající sociální ochrany; 

33. je znepokojen nebezpečím, že na pracovníky na vyžádání by se nemusela vztahovat 

skutečná právní ochrana a že platformy sdílení by mohly přesouvat svá rizika na 

pracovníky bez podnikatelské odpovědnosti; 

Místní rozměr ekonomiky sdílení 

34. poznamenává, že orgány místní správy jsou již aktivní při regulaci a podpoře 

ekonomiky sdílení a soustředí se na postupy sdílení jako subjekt jejich politik i jako 

organizační zásady nových podob řízení a správy založené na spolupráci; 

35. je přesvědčen, že vnitrostátní, regionální a místní orgány mají široký manévrovací 

prostor při přijímání předpisů specifických v dané souvislosti s cílem věnovat se jasně 

stanoveným cílům veřejného zájmu s přiměřenými opatřeními, plně v souladu s 

právními předpisy EU; proto vyzývá Komisi, aby podporovala členské státy při tvorbě 

jejich politik a při přijímání pravidel v souladu s právem EU; 
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36. konstatuje, že prvními iniciátory jsou města, kde městské podmínky, jako je hustota 

obyvatelstva a fyzická blízkost, usnadňují přijímání postupů založených na spolupráci; 

je rovněž přesvědčen, že ekonomika sdílení může nabídnout významné příležitosti i 

vnitřním periferiím a venkovským oblastem; 

Podpora ekonomiky sdílení 

37. poukazuje na význam odpovídajících schopností a dovedností, aby bylo co nejvíce 

jednotlivcům umožněno hrát aktivní úlohu v ekonomice sdílení; je toho názoru, že 

potenciál ekonomiky sdílení bude plně uvolněn pouze prostřednictvím účinných politik 

sociálního začlenění na úrovni EU, počínaje spolehlivým a kritickým použitím IKT jako 

klíčové schopnosti pro strategie celoživotního učení; 

38. poukazuje na obtíže, kterým čelí evropské platformy sdílení při získávání přístupu k 

rizikovému kapitálu a při své strategii rozšiřování a které jsou ještě zdůrazněny malým 

rozsahem a roztříštěností domácích trhů a kritickým nedostatkem přeshraničních 

investic; 

39. zdůrazňuje, že systémy financování založené na spolupráci – jako kolektivní 

financování – jsou úspěšné pouze tehdy, jsou-li propojeny s tradičními kanály 

financování do účinného ekosystému financování; 

40. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

1. Ekonomika sdílení: Všeobecný přehled 

Pojem „ekonomika sdílení“ zahrnuje širokou škálu aktivit, které mají základ v řadě obchodních 

modelů sdílení, včetně neziskových modelů. Škála obchodních modelů začíná platformami 

sdílení, které umožňují výměnu zboží nebo služeb po celém světě, a končí malými a středními 

podniky založenými na spolupráci, které poskytují služby pro místní komunity. 

Ekonomika sdílení zaznamenala v uplynulých letech rychlý růst, pokud jde o uživatele, 

transakce a příjmy, a v neposlední řadě změnila způsob, jakým jsou poskytovány produkty a 

služby v mnoha oblastech. Počátkem roku 2014 se ekonomika sdílení týkala především šesti 

oblastí (zboží/maloobchod, služby, ubytování, stravování, doprava a peníze). Do roku 2016 se 

počet oblastí téměř ztrojnásobil: ekonomika sdílení se rozšířila do nových odvětví 

(zdravotnictví, učení, logistika, obce, prostor, služby jako energetika atd.) nebo byly vytvořeny 

nové druhy činností (hnutí výrobců v odvětví zboží).  

Pro popis tohoto rychle rostoucího fenoménu se používá řada termínů, které se často vzájemně 

zaměňují: ekonomika sdílení, vzájemná ekonomika, ekonomika na vyžádání, trhy vzájemných 

platforem, gig economy, kooperativní spotřeba, kolektivní kapitalismus (atd.). Tyto definice 

odráží dynamiku fenoménu samotného i rozsah a intenzitu probíhající politické a akademické 

rozpravy o tomto fenoménu. 

Doposud existuje již několik definic ekonomiky sdílení. Oxfordský slovník definuje ekonomiku 

sdílení jako: „ekonomický systém, v němž jsou aktiva nebo služby sdíleny soukromými osobami, 

zdarma nebo za poplatek, obvykle prostřednictvím internetu“.1 Komise se na ni ve svém sdělení 

odkazuje jako na „obchodní modely, v nichž jsou činnosti umožněny internetovými 

platformami, které tvoří otevřené tržiště pro dočasného uživatele zboží nebo služeb často 

poskytovaných soukromými osobami“, přičemž upřesňuje, že ekonomika sdílení často 

neznamená změnu vlastnictví a může být provozována jako zisková nebo nezisková. 

V rámci ekonomiky sdílení a jejích obchodních modelů se obecně uvádí tři hlavní typy 

subjektů: 

i) poskytovatelé služeb – soukromé osoby poskytující služby (aktiva, dovednosti, čas za 

poplatek nebo zdarma) příležitostně (peers) nebo profesionálové; 

ii) uživatelé těchto služeb a 

iii) platformy sdílení, které spojují nabídku a poptávku v reálném čase a usnadňují transakce. 

2. Reakce Komise 

V červnu 2016 Komise zveřejnila sdělení nazvané Evropský program pro ekonomiku sdílení s 

cílem řešit obavy týkající se nejistoty ohledně práv a povinností různých subjektů podílejících 

se na ekonomice sdílení a poskytnout odpovědi z hlediska EU. Cílem sdělení je poskytnout 

nezávazné pokyny ohledně způsobu použití stávajících právních předpisů EU pro obchodní 

modely ekonomiky sdílení. Přezkoumává záležitosti, s nimiž se setkávají provozovatelé trhu, 

                                                 
1 Viz: https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy
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stejně jako orgány veřejné správy, které tvoří pět klíčových oblastí: 1) požadavky týkající se 

přístupu na trh; 2) režim odpovědnosti; 3) ochrana uživatelů; 4) osoby samostatně výdělečně 

činné a pracovníci v ekonomice sdílení; 5) daně. 

3. Hlavní otázky související s ekonomikou sdílení 

3.1. Příležitosti a výhody 

Ekonomika sdílení může vytvářet významné příležitosti pro spotřebitele, podnikatele a občany 

a může vytvářet nová pracovní místa a přinášet růst a zdroje příjmu. 

Odhaduje se, že platformy sdílení působící v pěti klíčových odvětvích ekonomiky sdílení 

vytvořily v roce 2015 v EU příjmy ve výši 3,6 miliard EUR.1 Potenciál ekonomiky sdílení je 

značný, neboť roční růst přesahuje 25 %,2 a odhadovaný ekonomický výnos spojený s lepším 

využitím kapacit jako výsledek ekonomiky sdílení by teoreticky mohl dosáhnout až 572 miliard 

EUR.3 Tato čísla by však měla být zvažována s určitou opatrností, neboť navzdory zvyšujícímu 

se ekonomickému významu je měření hodnoty ekonomiky sdílení stále obtížné. Je tomu tak i 

vzhledem k přijaté metodice týkající se měření mnohonásobných dopadů ekonomiky sdílení na 

hospodářství, společnost a prostředí, a vzhledem k nedostatku shromážděných údajů. 

Několik průzkumů ukazuje na docela značnou podporu spotřebitelů a na zájem o ekonomiku 

sdílení.4 Řada důvodů a motivů přesvědčuje soukromé osoby, aby se staly součástí tohoto 

nového obchodního modelu, například finanční výhody, kvalita a výhody na základě 

zkušeností, jakož i pozitivní sociální dopad a dopad na společnost. Podle Eurobarometru 42 % 

spotřebitelů považuje služby v rámci ekonomiky sdílení za výhodnější a 33 % spotřebitelů 

oceňuje skutečnost, že jsou levnější nebo dokonce zdarma.5  

3.2. Hlavní výzvy a rizika 

Zároveň je důležité si povšimnout značných účinků, které mají obchodní modely ekonomiky 

sdílení na mnoho tradičních odvětví podnikání a na jejich zavedené způsoby výroby a spotřeby. 

V posledních letech vyvolal rychlý a neregulovaný růst tohoto fenoménu řadu problémů a 

potenciálních rizik, která by měla být zvážena a mělo by se o nich přemýšlet. 

Vyvstala především řada otázek týkajících se práv spotřebitelů a režimu ochrany spotřebitelů v 

souvislosti s citlivými problémy, které se týkají ochrany osobních údajů, transparentnosti a 

spolehlivosti informací podávaných spotřebitelům, režimů odpovědnosti platforem sdílení, 

spolehlivosti algoritmů a možných forem diskriminace. Existuje potenciální riziko snížení 

minimálních standardů, zejména u vzájemných (P2P) transakcí, pokud budou konfrontovány 

se stávajícími standardy uplatňovanými na podobné služby poskytované profesionály. Rychlé 

šíření platforem sdílení v některých odvětvích navíc přináší riziko nekalé soutěže, neboť 

vznikají nové monopoly a mechanismus zamknutí. Objevují se i vážné obtíže, pokud jde o 

dodržování a daňových předpisů a jejich prosazování, navzdory vyšší sledovatelnosti 

                                                 
1 The Sharing Economy, případová studie 12,.září 2013, PWC.  
2 dtto (PWC(2013). 
3 EPRS, The Cost of Non-Europe in the sharing economy, 2016. 
4 Podle průzkumu BEUC z července 2015 se 70 % spotřebitelů zapojilo nejméně jednou a 60 až 80 % respondentů 

bylo se svou zkušeností velmi spokojeno, přičemž 32 % z nich se zapojilo jako „výrobci-spotřebitelé“. 
5 Flash Eurobarometer 438, červen 2016, ES. 
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ekonomických transakcí. 

Modely podnikání zaměřeného na spolupráci vytvořené v rámci probíhající digitální revoluce 

mají v neposlední řadě hluboký dopad na trh práce a na zaměstnanecké vztahy mezi 

platformami sdílení a pracovníky, přičemž existuje konkrétní riziko oslabení pracovních 

podmínek, minimálních právních norem a odpovídající sociální ochrany. 

3.3. Regulační rámec 

Pokud jde o regulační rámec, vyvstávají dvě hlavní otázky: 1) která ustanovení acquis 

communautaire mohou být použita pro ekonomiku sdílení; 2) jsou předpisy EU vhodné k tomu, 

aby přinesly potřebnou srozumitelnost, zmocnění a ochranu pro různé subjekty v rámci 

ekonomiky sdílení.  

Obchodní modely v rámci ekonomiky sdílení jsou složitější a různorodější a vykazují různý 

stupeň decentralizace, deprofesionalizace a účasti nových subjektů, neprofesionálů/výrobců-

spotřebitelů. Doposud jasné hranice rozlišení mezi profesionálním poskytovatelem 

služeb/obchodníkem a spotřebitelem jsou navíc zamlženy mnohostrannými vztahy, které 

zapojují spotřebitele jako poskytovatele služeb buď do transakce spotřebitel–spotřebitel (P2P), 

nebo do transakce spotřebitel–podnik.  

Vzhledem k tomu, že stávající právní rámec EU byl vytvořen proto, aby se jím řídilo obvyklé 

podnikání a aby jím byla chráněna práva spotřebitelů jako zranitelné strany v obchodní 

transakci, objevují se těžkosti. Objevují se otázky týkající se práv a povinností různých subjektů 

v rámci ekonomiky sdílení a vzniká tak prostředí nejistoty. Tato nejistota se týká řady aspektů 

– platného regulačního rámce EU, regulačních povinností jednotlivých subjektů v rámci 

ekonomiky sdílení, práv spotřebitelů, režimu odpovědnosti, postavení pracovníků a daňového 

režimu – abychom uvedli ty nejdůležitější. 

3.4. Riziko roztříštěnosti jednotného trhu 

Ekonomika sdílení vyvolala různé reakce v oblasti regulace nejen ze strany členských států, ale 

i ze strany regionálních a místních orgánů a jejich oblastí pravomoci, a ze strany Evropského 

soudního dvora.1 Odpovědi a reakce se velmi liší a odráží rozdílné přístupy členských států k 

řešení problémů spojených s obchodním modelem ekonomiky sdílení, dokonce i v rámci jedné 

země. 

Některé členské státy vyvíjejí konkrétní opatření a stanovují kritéria, podle nichž se na 

neprofesionály vztahují jednodušší právní požadavky. V některých případech rozlišují mezi 

profesionálním a neprofesionálním poskytováním služby tím, že stanoví prahovou hodnotu pro 

příjem neprofesionálů v ekonomice sdílení a uplatňují nižší zdanění.2 V některých zemích 

vnitrostátní orgány zvažují, zda zavedou pro platformy sdílení přísnější informační povinnosti.3 

Je třeba upozornit na to, že jako první reagovala na ekonomiku sdílení města, neboť podmínky 

                                                 
1 ESD věc C-434/15, ESD věc C-526/15.  
2 Belgie řeší problematiku neprofesionálů příležitostně poskytujících služby uplatňováním zvláštní daňové sazby 

pouhých 10 % pro různé příjmy až do výše 5 000 EUR. Itálie zvažuje, zda zavede prahovou hranici 10 000 EUR 

pro příjem z neprofesionální ekonomiky sdílení, zatímco Spojené království nedávno oznámilo daňovou úlevu ve 

výši 2 000 GBP pro příjem z nemovitostí a obchodu. 
3 Francie: Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. 
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ve městech, jako je hustota obyvatelstva a fyzická blízkost, umožňují rychlejší šíření a přijímání 

postupů ekonomiky sdílení, zejména v některých odvětvích, jako je ubytování a doprava.1 Na 

základě některých pozitivních případů spolupráce mezi příslušnými místními orgány a 

platformami sdílení byly vytvořeny osvědčené postupy, jako je poskytování odborné průpravy 

pro výrobce-spotřebitele, systémy pojištění nebo zvýšená informovanost uživatelů o 

případných daňových a právních povinnostech.2 

Tyto a další příklady kroků, které podnikají některé členské státy, místní orgány a města, někdy 

v aktivní spolupráci se samotnými platformami, ukazují řadu osvědčených postupů, které by 

mohly být používány v celé EU. Nicméně takové jednostranné roztříštěné kroky přináší řadu 

omezení a vytváří překážky pro podnikání založené na spolupráci v rámci EU, které má zájem 

na růstu a expanzi, stejně jako pro spotřebitele, a tím nakonec oslabuje některé výhody 

ekonomiky sdílení a hrozí roztříštěností jednotného trhu. 

3. Klíčové priority zpravodaje 

Zpravodaj uznává význam příležitostí a výhod ekonomiky sdílení pro společnost a 

hospodářství. Zároveň věnuje pozornost případným výše uvedeným problémům a je 

znepokojen zejména možným rizikem roztříštění jednotného trhu, zatímco velká část 

ekonomiky sdílení zůstává neregulovaná. 

Podle jeho názoru je především zapotřebí vytvořit horizontální evropský rámec spočívající v 

kombinaci obecných zásad a specifických pravidel, která by mohla připravit cestu pro 

homogenní a rovné podmínky na úrovni EU a předcházela by případným negativním dopadům 

na pracovníky, riziku nekalé soutěže mezi tradičními odvětvími a platformami sdílení a 

vyhýbání se daňovým povinnostem. 

Stejně důležitá je potřeba definovat charakteristické rysy a povinnosti klíčových subjektů 

ekonomiky sdílení, zejména s ohledem na: 

- jasné rozlišení mezi neprofesionály a profesionály, 

- povahu, úkoly a povinnosti platforem sdílení, 

- vysokou míru ochrany spotřebitele, a to i v rozměru/transakcích P2P. 

Zpravodaj závěrem vyzývá k další podpoře modelu ekonomiky sdílení EU prostřednictvím 

finančních nástrojů a investic do vzdělávání. Je přesvědčen o tom, že spravedlivý a řádně řízený 

rozvoj ekonomiky sdílení by mohl přinést značné příležitosti pro všechna odvětví společnosti 

a mohl by podpořit udržitelnější hospodářský vývoj zaměřený na začlenění v EU. 

                                                 
1 Například Německo a Belgie: zatímco Berlín a Brusel ukládá přísné požadavky na registraci u platforem 

poskytujících ubytování, Hamburk a Vlámsko uplatňují odlišný přístup, pro který jsou typické nižší požadavky 

na registraci. 
2 Estonské místní orgány provozují pilotní projekt ve spolupráci s platformou pro spolujízdu a zavádí aplikaci 

pro pohodlnější podávání daňových přiznání pro různá e-řešení založená na obchodních modelech. 



 

PR\1113122CS.docx 13/13 PE595.756v01-00 

 CS 

PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL 
VSTUPNÍ INFORMACE 

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně na výlučnou odpovědnost zpravodaje. 

Tento seznam není vyčerpávající. Při sestavování tohoto návrhu zprávy zpravodaj a jeho 

kancelář obdržel vstupní informace od těchto subjektů: 

 
Subjekt 

AHTOP - Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel  

Airbnb 

Altroconsumo  

BEUC - Evropská organizace spotřebitelů  

Blablacar 

Bruegel Institute  

CEMR - Rada samosprávných obcí a regionů 

Charlie 24 

CNA - Confederazione Nazionale dell`artigianato e della Piccola Impresa  

Collaboriamo  

Výbor regionů 

Confcommercio 

Cooperatives Europe 

Dánská konfederace odborových svazů  

EFCI - European Federation of Cleaning Industries 

Enterprise Holdings 

Enterprise Rent-A-Car  

estonský stálý zástupce při EU 

EKOS – Evropská konfederace odborových svazů 

Eurocities 

European Business Service Alliance (EBSA) 

Flintglobal  

Heetch  

HomeAway 

Hotrec 

italský stálý zástupce při EU 

Ouishare  

slovenský stálý zástupce při EU 

Uber 

Uni Global Union 

Unionen 

Volta 

 

 


