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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá rozmach ekonomiky sdílení v dopravních a turistických službách a pohostinských 

službách a uznává, že s vhodným, jednoduchým a jasným regulačním rámcem má 

ekonomika sdílení potenciál: 

a) nabízet zákazníkům větší výběr, dostupnost a větší rozmanitost služeb rozšířením 

a zpestřením nabídky a poptávky; 

b) rozvíjet nové formy výměny poznatků mezi občany EU, stejně jako hospodářský růst, 

pracovní místa a podnikatelské příležitosti, zejména pro malé a střední podniky po 

celé Evropě; 

c) mít příznivý vliv na mobilitu osob se zdravotním postižením a aktivně podporovat 

udržitelné formy mobility; 

d) zlepšovat začleňování lidí, kteří mohli být tradičně vyloučeni z trhu práce; 

2. uznává příznivé dopady ekonomiky sdílení na rychle rostoucí odvětví cestovního ruchu, 

na podporu individuálních příležitostí k dosažení zisku a místní ekonomiky a na 

poskytování nástrojů, které by umožnily lépe reagovat na poptávku, například během 

špiček v poptávce a v odlehlých oblastech, a také na odraz různých preferencí cestovatelů, 

zejména těch s nízkými příjmy; konstatuje, že úroveň spokojenosti zákazníka 

s turistickými službami v rámci ekonomiky sdílení je vysoká; je toho názoru, že by 

ekonomika sdílení měla být plně začleněna do politiky EU v oblasti cestovního ruchu; 

zdůrazňuje potřebu podporovat prospěšné soužití tradičních turistických služeb 

a ekonomiky sdílení; 

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla vhodná opatření k řešení výzev, které vznikají 

v případech, kdy evropští spotřebitelé používají on-line platformy se sídlem mimo EU 

v mimoevropském kulturním a regulačním kontextu, zejména s ohledem na ochranu 

údajů, bezpečnost a ochranu zdraví, zdanění a předpisy v oblast zaměstnanosti; 

4. připomíná, že podle odhadů Komise je největším odvětvím ekonomiky sdílení na základě 

vytvořeného obchodu vzájemné ubytovávání, zatímco největším odvětvím z hlediska 

příjmů platformy je vzájemná doprava; 

5. zdůrazňuje, že domácí sdílení představuje v odvětví cestovního ruchu znamenité využití 

zdrojů a nedostatečně využitého prostoru, zejména v oblastech, které tradičně netěží 

z turistického ruchu; 

6. v této souvislosti odsuzuje předpisy zavedené některými veřejnými orgány, které se snaží 

omezit poskytování turistického ubytování prostřednictvím ekonomiky sdílení; 

7. vítá příležitosti, které nabízí ekonomika sdílení pro pružnou pracovní dobu, již lze 

skloubit s jinými závazky, což pomáhá lidem, kteří byli vyloučeni z pracovního trhu, 

vrátit se zpět do zaměstnání; 
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8. konstatuje, že reakce členských států na rozvoj obchodních modelů sdílení byly dosud 

velice různorodé, což je zdrojem nejistoty a v některých případech poskytuje prostor pro 

protekcionistická opatření; v tomto ohledu vítá sdělení Komise o „Evropském programu 

pro ekonomiku sdílení“ a její pokus definovat ekonomiku sdílení, zároveň ale vyjadřuje 

politování nad tím, že neusiluje o vytvoření jasného harmonizovaného právního rámce pro 

ekonomiku sdílení v celé Evropské unii a že nezkoumá, jak stávající právní předpisy řeší 

potřeby ekonomiky sdílení; připomíná tudíž potřebu hloubkové analýzy (včetně 

makroekonomických, sociálních a environmentálních důsledků ekonomiky sdílení), po 

které by Komise nejpozději do roku 2018 měla v případě nutnosti přistoupit k přiměřeným 

regulačním krokům; 

9. zdůrazňuje potřebu harmonizace ekonomiky sdílení a tradičních ekonomických forem 

v oblasti vzdělávání, odborné kvalifikace a daňových a sociálních povinností; 

10. vyjadřuje politování nad tím, že platné právní předpisy, především směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech 

služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu1 ani 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 

o službách na vnitřním trhu2, nejsou správně uplatňovány; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby zajistily, že právní předpisy, které se týkají modelů ekonomiky sdílení, nebudou 

porušovat právní předpisy EU ani zásady vnitřního trhu; 

11. poukazuje na to, že ekonomika sdílení významně přispívá k udržitelnosti odvětví 

cestovního ruchu a dopravy, neboť umožňuje optimalizovat stávající zdroje 

prostřednictvím nasazení nedostatečně využívaných aktiv a rozvoje nových služeb 

a výrobků bez rozsáhlých investic; kromě toho poukazuje na to, že vybízí občany k účasti 

v těchto odvětvích a pomáhá zajistit, aby přínos z cestovního ruchu měly všechny regiony, 

včetně nejvzdálenějších horských a venkovských oblastí; 

12. zdůrazňuje, že v kontextu ekonomiky sdílení by měl být regulační rámec pokud možno 

založený na jednotlivých odvětvích a měl by usilovat o to, aby byl zákazník v centru dění, 

dále by měl zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž, podporovat inovace a přispívat 

k celkovému rozvoji a naplnění cílů dopravní politiky EU, jako je snížení emisí uhlíku 

v dopravě, snížení emisí znečišťujících látek a hluku, územní soudržnost, finanční 

dosažitelnost, dostupnost a bezpečnost; zdůrazňuje, že nejnaléhavějšími problémy jsou 

záležitosti související s ochranou spotřebitele, rozdělením odpovědnosti, dodržováním 

daňových povinností, systémy pojištění, sociální ochranou pracovníků (ať jsou 

zaměstnanci, nebo osobami samostatně výdělečně činnými), právy zdravotně postižených 

osob a ochranou údajů, a tudíž vyzývá Komisi a členské státy, aby prosazovaly stávající 

právní předpisy a v případě potřeby navrhovaly dodatečné právní předpisy vycházející 

z jejich vlastních posudků; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby na základě 

dokonalejších opatření, koordinovaly podněty a osvědčené postupy týkající se ekonomiky 

sdílení, s cílem podpořit příznivý vývoj tohoto odvětví v Evropě; 

13. očekává, že Komise členským státům poskytne další pokyny, aby nedocházelo k tříštění, 

a vyzývá členské státy, aby mezi sebou sdílely osvědčené postupy a snížily legislativní 

zátěž; zdůrazňuje, že ekonomika sdílení v mnoha případech uplatňuje samoregulační 

                                                 
1 Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1. 
2 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36. 
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opatření a usnadňuje uplatňování mechanismů k budování důvěry mezi spotřebiteli; 

zdůrazňuje, že regulační rámec by měl být přiměřený (tím, že vezme v úvahu, zda jsou 

služby poskytovány profesionály nebo neprofesionály) a neměl by brzdit inovace tím, že 

vytvoří zatěžující překážky pro podnikání v EU; 

14. konstatuje, že ekonomika sdílení se svými výhodami a nevýhodami představuje také 

výzvu pro trh práce, systémy zaměstnanosti a podnikání; naléhavě vyzývá členské státy, 

aby podporovaly vznik nových pracovních míst a možností dosažení kvalitního zisku 

v ekonomice sdílení tím, že osloví především ty, kteří byli tradičně vyloučeni z trhu práce, 

a zajistí spravedlivé pracovní podmínky a pracovněprávní vztahy a dodržování práv 

zaměstnanců; vyzývá ke spolupráci všech zúčastněných stran za předpokladu, že bude 

zohledněna jejich odpovědnost, souběžně s případným regulačním zásahem; naléhavě 

vyzývá Komisi a členské státy, aby posoudily, zda jsou zaměstnanci v ekonomice sdílení 

řádně vedeni v systému sociálního zabezpečení; 

15. zdůrazňuje, že ekonomický model ekonomiky sdílení je založen na důvěře uživatelů, 

zejména na důvěře v on-line komentáře; zdůrazňuje, že je důležité uživatelům umožnit, 

aby měli spolehlivé a objektivní informace o kvalitě služeb nabízených na platformách 

sdílení; 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily spravedlnost a transparentnost mezi těmi, 

kteří pracují v ekonomice sdílení, a tradičními hospodářskými subjekty a zajistily vysokou 

úroveň ochrany spotřebitelů, zejména pokud jde o aspekty týkající se bezpečnosti, 

zabezpečení, zdraví, ochrany soukromí a přesných informací; 

17. připomíná potenciál modelů ekonomiky sdílení, které by mohly značně zlepšit efektivitu 

dopravního systému a využitím již existující kapacity více zpřístupnit vzdálené oblasti 

a snížit nechtěné důsledky dopravy, jako je přetížení a emise; vyzývá příslušné orgány, 

aby za účelem vzniku bezproblémových a úplných přímých dopravních řetězců a podpory 

udržitelné mobility podporovaly výhodnou koexistenci (ev. společnou existenci) sdílených 

dopravních služeb a běžného dopravního systému, včetně plánování místní mobility, 

informačních systémů a systémů prodeje jízdenek, a aby se vyhnuly správním systémům 

nebo legislativním opatřením, která by mohla vést k tomu, že by byly sdílené dopravné 

služby vyloučeny z dopravního plánování a dopravních operací; zdůrazňuje, že kombinace 

sdílené ekonomiky a veřejné dopravy nabízí velký prostor pro zpřístupnění zejména těch 

oblastí, které byly v minulosti obtížně dostupné; 

18. zdůrazňuje, že v souladu s širší digitalizací evropských dopravních služeb má 

vysokorychlostní bezdrátové i pevné připojení zásadní význam pro další rozvoj 

ekonomiky sdílení; 

19. vyzývá k přepracování podmínek, jimiž se řídí nezávislé poskytování služeb 

v regulovaných odvětvích, jako je městská a meziměstská silniční přeprava osob, s cílem 

vytvořit jednotný regulační rámec kombinující podmínky přístupu k povolání v souladu 

s právními předpisy EU s režimem, který by zajistil nepřetržité a stabilní poskytování 

služeb, aby se zabránilo případům nekalé soutěže; 

20. je přesvědčen, že obchodní modely sdílení představují hlavní zdroj pro udržitelný rozvoj 

připojení v odlehlých, horských a venkovských oblastech, ačkoliv tyto oblasti přirozeně 

nepřispívají k rozvoji ekonomiky sdílení; 



 

PE597.749v02-00 6/9 AD\1122551CS.docx 

CS 

21. vítá skutečnost, že digitální revoluce umožnila bezproblémový multimodální prodej 

jízdenek a cestování pro uživatele dopravy s aplikacemi ekonomiky sdílení; 

22. vyzývá Komisi, aby zahrnula ekonomiku sdílení do své práce na nových technologiích 

v oblasti dopravy (spojená vozidla, autonomní vozidla, integrovaný digitální prodej 

jízdenek, inteligentní dopravní systémy) z důvodu jejich silné interakce a přirozené 

součinnosti; 

23. zdůrazňuje významný přínos ekonomiky sdílení v oblasti dopravy pro bezpečnost 

a zabezpečení (jednoznačná identifikace smluvních stran, vzájemné hodnocení, 

důvěryhodné třetí strany, ověření specifikací); 

24. poukazuje na to, že široká různorodost modelů, zboží a služeb v rámci ekonomiky sdílení 

v různých odvětvích ztěžují klasifikaci činností; zdůrazňuje však, že je nutné 

v terminologii EU jasně rozlišit zprostředkovatelské platformy, které nejsou pro své 

uživatele ziskové, a platformy, jež propojují poskytovatele služby (za účelem zisku) 

a zákazníka, nehledě na to, zda mezi poskytovatelem služby a platformou existuje vztah 

zaměstnanec-zaměstnavatel, aby bylo všem zúčastněným stranám usnadněno dodržování 

daňových a sociálních povinností a aby byla zajištěna ochrana spotřebitele; vyzývá 

Komisi, aby také vyjasnila terminologii EU v oblasti služeb tzv. „car-sharingu“, „car-

poolingu“ a spolujízdy s cílem zajistit její vhodnou klasifikaci z hlediska dopravní politiky 

EU; naléhavě vyzývá Komisi, aby v případě potřeby předložila návrhy na úpravu právních 

předpisů Unie; naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila studii o úloze prahových hodnot 

v ekonomice sdílení a o nutnosti standardizovat postupy potřebné pro provozování 

profesionální činnosti; 

25. vyzývá členské státy, aby v souladu se službami ekonomiky sdílení zavedly opatření 

a výměnu osvědčených způsobů danění za účelem omezení možnosti výskytu činnosti 

v rámci šedé ekonomiky a vyhýbání se daňovým povinnostem; pokazuje na potenciál 

sdílených platforem zlepšit daňovou transparentnost prostřednictvím využívání 

elektronických způsobů platby a dále vyzývá k rozvoji přiměřených pokročilých řešení 

placení daní v ekonomice sdílení, aniž by vznikaly zbytečné překážky; naléhavě vyzývá 

členské státy, aby ujasnily, co považují za zdanitelný zisk a nezdanitelnou činnost, jako je 

rozdělování nákladů, a připomíná, že daně by se měly platit a povinnosti sociální ochrany 

by se měly plnit v souladu s vnitrostátními právními předpisy země, ve které zisk vznikl; 

26. vyzývá k zajištění bezbariérové přístupnosti, tak aby měly starší osoby a osoby se 

zdravotním postižením rovněž přístup k různým dostupným zdrojům v rámci služeb 

ekonomiky sdílení; 

27. vítá, že zprostředkovatelské platformy přinesly do hry novou tržní dynamiku tím, že si 

vzájemně konkurují, že konkurují stávajícím subjektům a podnikovým strukturám a že 

podkopávají stávající monopoly a předcházejí vzniku nových monopolů; uznává však, že 

bez náležitého a jasného právního rámce by mohlo dojít k tomu, že zprostředkovatelské 

platformy získají na trhu dominantní postavení a omezí tak různorodost hospodářského 

ekosystému; žádá tudíž členské státy a Komisi, aby monitorovaly vývoj na trhu 

a hospodářské a sociální dopady, vyřešily jasné případy selhání trhu a v případě potřeby 

navrhly opatření, která by ochránila konkurenceschopnost evropských podniků na 

evropském trhu, a stanovily příznivé tržní podmínky pro mikropodniky a malé a střední 

podniky; 
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28. konstatuje, že digitalizace a volný tok údajů jsou jedním ze základních nástrojů při 

reformě odvětví cestovního ruchu a dopravy, a uznává význam vlastnictví údajů a přístupu 

k nim; vyzývá proto Komisi, aby neprodleně zveřejnila plán na uvolňování údajů 

o veřejně financované dopravě a harmonizovaných standardů za účelem podpory inovací 

náročných na výpočetní kapacitu a poskytování nových služeb; zdůrazňuje, že je důležité 

zaručit volný tok údajů, přenositelnost údajů a interoperabilitu mezi platformami na trhu; 

29. uznává úlohu, kterou mohou samosprávné schopnosti platforem sdílení hrát při omezování 

problémů způsobených informační asymetrií a nápravě dalších selhání trhu; zdůrazňuje, 

že ekonomika sdílení v mnoha případech uplatňuje samoregulační opatření a usnadňuje 

uplatňování mechanismů k budování důvěry mezi spotřebiteli; žádá Komisi, členské státy 

a místní orgány, aby prozkoumaly možnosti podpory volného toku údajů tím, že pro 

společnosti, které poskytují dostatek údajů pro sledování, jak jsou plněny cíle veřejné 

politiky, vytvoří možné administrativní výjimky; poukazuje na potřebu podpořit růst 

ekonomiky sdílení pomocí opatření zaměřených na snížení administrativní zátěže 

jednotlivců a podniků a na zajištění přístupu k financování, včetně skupinového 

financování; 

30. zdůrazňuje, že přestože on-line zprostředkovatelé podléhají všem právním předpisům 

Evropské unie, včetně předpisů na ochranu spotřebitele a hospodářské soutěže, a musí je 

dodržovat, je pro ochranu otevřenosti internetu, základních práv, právní jistoty a inovací 

v odvětví dopravy nutné zajistit pro zprostředkovatele v oblasti odpovědnosti „bezpečný 

přístav“; 

31. podporuje rychlý rozvoj ekonomiky sdílení a naléhavě vyzývá Komisi, aby provedla 

studie, které by sledovaly tržní dynamiku a posoudily hospodářský a sociální dopad 

ekonomiky sdílení na odvětví cestovního ruchu a dopravy; 

32. zastává názor, že by měly být podporovány začínající podniky v odvětví cestovního ruchu 

a dopravy, zejména prostřednictvím odborné přípravy; zdůrazňuje potřebu specifické 

odborné přípravy, která by odborníkům umožnila rozvíjet digitální dovednosti zaměřené 

na modely ekonomiky sdílení, s přihlédnutím k novým požadavkům a očekávání 

spotřebitelů; 

33. vyzývá Komisi, členské státy a místní orgány, aby se společně s příslušnými zástupci 

ekonomiky sdílení, uživateli a poskytovateli služeb, popřípadě s nevládními organizacemi 

a odbory zapojovaly do dialogu zúčastněných stran a do procesů posuzování dopadu, aby 

byla zaručena řádná integrace a rozvoj příležitostí pro služby ekonomiky sdílení; vyzývá 

Komisi v této souvislosti, aby jako příklad využila sérii seminářů pořádaných GŘ pro růst 

na téma služeb krátkodobého ubytování, s cílem usnadnit výměnu názorů mezi zástupci 

orgánů členských států a EU a odvětvové a občanské společnosti a poskytnout pokyny pro 

vnitrostátní předpisy vycházející z osvědčených postupů v oblasti sdílených dopravních 

služeb týkajících se otázek, jako je zlepšení přístupu na trh, městská mobilita nebo daňová 

transparentnost. 
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