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Úvod

Před několika lety se začaly objevovat nové obchodní společnosti,  které samy sebe označují za 

součást  „sdílené ekonomiky“.  Charakteristické je  pro ně to,  že ačkoliv si  skrze ně lidi  zařizují 

ubytování  či  přepravu  po  městě,  tyto  společnosti  samy  žádné  hotely,  ubytovny  či  automobily 

typicky nevlastní ani neprovozují. Přes jinou platformu si lze půjčit peníze od nepodnikatelů, skrze 

jinou  zase  najmout  pracovníky,  které  obchodní  společnost  stojící  za  platformou  nezaměstnává. 

Obchodní společnosti řadící se do sdílené ekonomiky jsou tak většinou pouze zprostředkovateli: 

jejich konkurenční výhoda spočívá v tom, že přes jejich platformu dostatečné množství lidí nabízí 

své služby a dostatečné množství lidí tyto služby poptává. Zdrojem jejich výdělku jsou prakticky 

pouze provize ze zprostředkování těchto služeb.

Dnes  existuje  několik  společností  řadících  se  do  sdílené  ekonomiky,  jejichž  tržní  kapitalizace 

přesahuje  hodnotu  1  miliardy  dolarů.1 Nejznámějšími  společnostmi  celosvětově  jsou 

pravděpodobně Uber  s  hodnotou přes  70  miliard  dolarů2 a  Airbnb s  hodnotou přes  30 miliard 

dolarů,3 mezi  další  známější  patří  například BlaBlaCar či  Lyft.  Sdílená  ekonomika se mohutně 

rozvíjí  i  v Číně,  podle čínských úřadů v roce 2016 vygenerovala obrat přes 500 miliard dolarů 

a v roce 2025 by mohla generovat zhruba 20 % čínského HDP.4 Tyto čínské údaje jsou sice nejspíše 

značně nadsazené,  protože dle společnosti  Ernst & Young dosahoval celosvětový objem sdílené 

1 KOETSIER,  J.  The  sharing  economy has  created  17  billion-dollar  companies  (and  10  unicorns).  VentureBeat 
[online]. 04.06.2015 [cit. 28.03.2018]. Dostupné z:  https://venturebeat.com/2015/06/04/the-sharing-economy-has-
created-17-billion-dollar-companies-and-10-unicorns/. 

2 Uber  Technologies,  Inc.  Yahoo  Finance  [online].  [cit.  23.06.2019].  Dostupné  z: 
https://finance.yahoo.com/quote/UBER/. 

3 SCHLEIFER, T. Airbnb sold some common stock at a $35 billion valuation, but what is the company really worth?  
Vox [online].  19.03.2019  [cit.  23.06.2019].  Dostupné  z:  https://www.vox.com/2019/3/19/18272274/airbnb-
valuation-common-stock-hoteltonight. 

4 NAN, Z. Report  says China’s  sharing economy to grow 40% annually.  China Daily [online].  23.03.2017 [cit. 
28.03.2018]. Dostupné z: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-03/23/content_28647692.htm. 
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ekonomiky 3,5 miliard dolarů v roce 20125 a dle Juniper Research v roce 2017 dosahoval 18,6 

miliard  dolarů.6 Odhady  jsou  značně  odlišné  i  kvůli  rozdílným  definicím  sdílené  ekonomiky: 

nepanuje  obecná  shoda  na  tom,  co  (jaké  služby/společnosti)  do  tohoto  sektoru  patří.  Nicméně 

zřejmé je, že sdílená ekonomika rychle roste. V roce 2016 podle průzkumu Eurobarometru alespoň 

jednou použilo nějakou platformu sdílené ekonomiky 17 % občanů Evropské unie,7 v USA to podle 

průzkumu časopisu Time bylo 44 %.8

Analýza právních aspektů sdílené ekonomiky je složitá. Tento termín je totiž používán pro natolik 

různě fungující společnosti, že je těžké vůbec určit, kterou do sdílené ekonomiky zahrnout a kterou 

ne. Cílem této práce ale není analyzovat sdílenou ekonomiku v její plné šíři, nýbrž podrobněji se 

zaměřit na dvě nejznámější služby: Airbnb a Uber. Tyto služby jsou jakýmisi „vlajkovými loděmi“ 

sdílené ekonomiky. Paradoxně je ale problematické je pojmem „sdílená ekonomika“ označovat, 

protože ač se tak rády tváří, jejich služby povětšinou ve sdílení v pravém slova smyslu nespočívají. 

Tomuto konfliktu se budu věnovat převážně v první kapitole této práce.

Uber a Airbnb jsou natolik dominantní společnosti, že na poli svého působení způsobují disrupci. 

Vrásky na čele přitom nezpůsobují jen svým konkurentům ze segmentu „tradičních služeb“ (jak je 

u disruptivních  inovací  přirozené),  ale  i  regulátorům.  Kvůli  způsobu  svého  fungování  se  totiž 

v některých ohledech dostávají do rozporu se zájmy, které regulátoři chtějí prosazovat: ať už je to 

ochrana spotřebitelů, ochrana pracovníků či řádný výběr daní.

5 The rise of the sharing economy: The Indian landscape. Ernst & Young [online]. Říjen 2015 [cit. 04.05.2018]. 
Dostupné  z:  https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-rise-of-the-sharing-economy/$FILE/ey-the-
rise-of-the-sharing-economy.pdf. 

6 Sharing Economy: Market Snapshot 2017. Juniper Research [online]. 24.07.2017 [cit. 02.05.2018]. Dostupné z: 
https://www.juniperresearch.com/resources/infographics/sharing-economy-market-snapshot-2017. 

7 Flash  Eurobarometer  438:  The  use  of  collaborative  platforms. Evropská  komise  [online].  Červen  2016  [cit. 
28.03.2018]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/
instruments/FLASH/surveyKy/2112. 

8 STEINMETZ, K. Exclusive: See How Big the Gig Economy Really Is. Time [online]. 06.01.2016 [cit. 28.03.2018]. 
Dostupné z: http://time.com/4169532/sharing-economy-poll/. 
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A právě  částečný  konflikt  zájmů  disruptivních  globálních  korporací  se  zájmy  společnosti  je 

důvodem,  proč  je  téma  této  práce  nanejvýš  aktuální.  Mezi  politiky  panuje  shoda  na  tom,  že 

současná  regulace  sdílené  ekonomiky  je  nedostatečná  a  zákony  je  potřeba  změnit,9,10 ale  jak 

konkrétně tyto změny mají vypadat, zatím jasné není. Obchodní společnosti řadící se do sdílené 

ekonomiky tlačí zákonodárce ke změně legislativy ve svůj prospěch a využívají k tomu své obliby 

mezi uživateli. Problematické ale je, že prozatím na platné zákony příliš nehledí, protože se cítí být 

oproti regulátorům v silnější pozici (ostatně, jak je uvedeno výše, mají za sebou kapitál v řádech 

desítek miliard dolarů). Oponentem jim jsou podnikatelé a pracovníci v odvětvích, které se služby 

typu Uber a Airbnb snaží ovládnout, ale i města, ve kterých působí. Proti Uberu hojně protestují 

taxikáři;11 Airbnb přirozeně vadí hotelům, ale silného odpůrce mají i v samosprávách, kterým kvůli 

často neplaceným ubytovacím poplatkům ucházejí příjmy a které v Airbnb vidí jednu z příčin rychle 

rostoucích cen bytů a s tím spojeného vylidňování centra.12,13 

Otázkou  je,  zda  je  odpor  proti  novým  službám  oprávněný,  nebo  jde  hlavně  o  zoufalá  volání 

podnikatelů a  zaměstnanců v tradičních službách,  kteří  se bojí  o ztrátu živobytí.  Myslím si,  že 

pravda  je  někde  uprostřed.  Airbnb  a  Uber  sice  nedodržují  některé  zákonné  povinnosti,  které 

dodržuje jejich tradiční konkurence, ale na druhou stranu i přinášejí přidanou hodnotu, díky které 

mohou tradiční služby částečně nahradit.

9 BOHUSLAVOVÁ, R.,  ZPĚVÁČKOVÁ, B. Uber je třeba regulovat,  ne zakázat, shodují se politici.  Novinky.cz 
[online].  02.10.2017  [cit.  28.03.2018].  Dostupné  z:  https://www.novinky.cz/domaci/450658-uber-je-treba-
regulovat-ne-zakazat-shoduji-se-politici.html. 

10 DIVINOVÁ, J. Česko od léta omezí Airbnb, krátkodobé pronájmy by mohly regulovat obce.  Idnes.cz [online]. 
08.02.2018  [cit.  28.03.2018].  Dostupné  z:  https://ekonomika.idnes.cz/cesko-cr-omezeni-airbnb-pronajmy-stat-
d8m-/ekonomika.aspx?c=A180206_381133_domaci_hm1. 

11 ČTK. Znovu a razantněji. Pražští taxikáři se v pondělí sejdou k dalším protestům. E15.cz [online]. 09.02.2019 [cit. 
23.06.2019].  Dostupné  z:  https://www.e15.cz/clanek/domaci/znovu-a-razantneji-prazsti-taxikari-se-v-pondeli-
sejdou-k-dalsim-protestum-1343203.

12 MENZELOVÁ, K. Airbnb a spol. šponují ceny bytů i nájmů. Bydlení v Praze je čím dál dražší. Lidovky.cz [online]. 
10.08.2017  [cit.  28.03.2018].  Dostupné  z:  https://byznys.lidovky.cz/airbnb-a-spol-sponuji-ceny-bytu-i-najmu-
bydleni-v-praze-je-cim-dal-drazsi-1nj-/moje-penize.aspx?c=A170809_145645_moje-penize_pave. 

13 VYROUBALOVÁ, M. Praha 1 chce bojovat s Airbnb. Centrum jinak rychle vymře, bojí se.  iDNES.cz [online]. 
21.10.2017 [cit.  29.03.2018].  Dostupné z:  https://praha.idnes.cz/praha-1-boj-pr  f  oti-airbnb-odchod-rezidentu-fdy-/  
praha-zpravy.aspx?c=A171018_161924_praha-zpravy_mav. 
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V první části práce se zaměřím na terminologii spojenou s fenoménem, který bývá označován jako 

sdílená ekonomika. V ní mimo jiné vysvětlím, proč toto označení nepovažuji za vhodné, zvláště pro 

služby  typu Uber  a  Airbnb,  a  jaké  označení  pro  tento  segment  ekonomiky  naopak  za  vhodný 

považuji  a  proč.  V dalších částech  práce  tak  s  pojmem „sdílená ekonomika“ nebudu pracovat. 

V druhé kapitole shrnu přínosy i negativa, které tyto nové služby přinesly pro zákazníky, koncové 

poskytovatele služeb i společnost jako celek. Ve třetí a čtvrté se podrobněji zaměřím na zákonnou 

úpravu taxislužby a krátkodobého ubytování a pokusím se vyhodnotit, které zákonné povinnosti 

Uber a Airbnb v současnosti nedodržují, což jim přináší neoprávněnou konkurenční výhodu oproti 

tradičním poskytovatelům služeb. Součástí těchto dvou kapitol bude i analýza relevantní judikatury 

a interpretace současné legislativy. Zároveň u každé z těchto dvou platforem popíšu, jakým směrem 

by se dle mého názoru měly ubírat změny příslušných zákonů. Závěrem se pokusím shrnout hlavní 

zjištění této práce a obecné návrhy na přizpůsobení zákonů těmto novým typům služeb.

Cílem této práce je tedy co možná nejobjektivněji zhodnotit, jakým způsobem by měly být služby 

typu Uber  a  Airbnb zregulovány,  aby společnost  těžila  z  všeobecně prospěšných inovací,  které 

přinášejí, a zároveň nebyly ohroženy hodnoty, které právní řád tradičně chrání. Jinými slovy, budu 

se nejprve snažit analyzovat rozdíly v regulaci tradičních a nových služeb a následně vyhodnotit, 

jestli  je  takto  nastavená  regulace  férová  a  smysluplná.  Pokud  dojdu  k  závěru,  že  férová  nebo 

smysluplná není, pokusím se navrhnout změnu legislativy, která by to mohla napravit.

Vzhledem ke komplexnosti tématu se nebudu podrobně zabývat všemi aspekty sdílené ekonomiky. 

Na druhou stranu považuji za důležité alespoň ve stručnosti zmínit vícero relevantních témat, které 

s tímto fenoménem souvisejí. Mou snahou je totiž najít perspektivu, skrze kterou je vhodné na něj 

nahlížet tak, aby případné legislativní změny byly přiměřené a přínosné pro společnost, spíše než se 
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pouze podrobně zabývat několika málo dílčími aspekty bez širšího kontextu. Zvolil jsem tak jakousi 

střední cestu mezi povrchní obecností a zkoumání detailů bez kontextu.

Nebudu se do hloubky zabývat například otázkami postavení pracovníků ve „sdílené ekonomice“ 

a zdanění činnosti nadnárodních digitálních podniků, protože ač to jsou témata nanejvýš aktuální 

a relevantní,  jsou  zároveň  dosti  komplexní  a  zdaleka  nesouvisí  pouze  s  fenoménem  sdílené 

ekonomiky. Za předměty bližšího zkoumání jsem si naopak zvolil vyhodnocení charakteru přepravy 

osob  skrze  platformu  Uber  a  využívání  bytů  za  účelem  provozování  krátkodobých  pronájmů 

pohledem současné legislativy a relevantní judikatury.
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1. Terminologie

„Sdílená ekonomika“ je dnes již hojně používaný pojem. Jestliže ale tento pojem chápeme jako 

vyjádření  pro ekonomiku založenou na sdílení,  pak zároveň musíme konstatovat,  že  velká část 

obchodních  společností,  které  se  vydávají  za  součást  sdílené  ekonomiky,  tuto  nálepku  používá 

hlavně pro marketingové účely. To platí i  pro největší společnosti působící na tomto poli,  Uber 

a Airbnb.  Ne  že  by  snad  tyto  služby  neumožňovaly  sdílení  v  pravém  slova  smyslu:  přibrání 

pasažérů při naplánované cestě autem v prvním případě, ubytování hosta na volném gauči či volné 

posteli v případě druhém. Zároveň ale umožňují,  aby skrze ně probíhala klasická podnikatelská 

aktivita:  majitel  bytu  přes  Airbnb  soustavně  byt  pronajímá  za  účelem krátkodobých  pronájmů, 

majitel automobilu soustavně rozváží klienty obstarávané pomocí Uberu, aniž by sám potřeboval 

někam  jet.  Umožňování  podnikatelské  aktivity  určitě  není  samo  o  sobě  problematické, 

problematické ale je, že tyto společnosti po podnikatelích často nevyžadují splnění všech podmínek, 

které se k tomu konkrétnímu podnikání ze zákona vážou. Tím se dostávají do šedé sféry ekonomiky.

„Ryzí podnikání“ tvoří podstatnou část ze všech obchodů skrze platformu (ať už Airbnb nebo Uber) 

probíhajících.  To  lze  vyvodit  z  různých  indicií:  u  Airbnb  například  z  podílu  hostitelů,  kteří 

pronajímají  více než jednu nemovitost,  či  průměrného počtu nemovitostí  pronajímaných jedním 

uživatelem. V Berlíně zhruba 10 % hostitelů pronajímá více než jeden byt, a zhruba 30 % bytů je 

pronajímaných  hostiteli,  kteří  pronajímají  více  než  jeden  byt.14 Dle  americké  společnosti  Skift 

v roce 2014 pocházelo 40 % příjmů Airbnb od hostitelů, kteří pronajímali více než jeden byt.15 Dle 

údajů dostupných na serveru AirDNA 68 % bytů pronajímaných přes Airbnb v Praze dodávají 

hostitelé,  kteří  pronajímají  více než 1 byt.16 U Uberu lze podíl  uživatelů,  kteří  přes tuto službu 

14 FH Potsdam. Airbnb vs. Berlin [online]. 2015 [cit. 04.05.2018]. Dostupné z: http://www.airbnbvsberlin.com/. 
15 SLEE, T. The Professionalization of Airbnb Hosts. Skift [online]. 30.05.2014 [cit. 04.05.2018]. Dostupné z: https://

skift.com/2014/05/30/the-professionalization-of-airbnb-hosts/.
16 Prague, Czech Republic – Overview. AirDNA [online]. [cit. 04.05.2018]. Dostupné z: http://www.airdna.co/market-

data/app/cz/default/prague/overview. 
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provozují v podstatě tradiční taxislužbu, odhadnout dle toho, kolik hodin týdně aplikaci používají 

pro rozvážení zákazníků. Dle informací poskytnutých firmou Uber v roce 2017 zhruba 20 % řidičů 

řídí více než 35 hodin týdně a téměř 50 % řidičů více než 14 hodin týdně.17 Podle informací z roku 

2015 zhruba 38 % řidičů Uberu nemá jinou práci.18

Z výše uvedených informací je zřejmé, že podstatná část obchodů probíhajících skrze platformy 

Uber a Airbnb není sdílením.  Proto by bylo poněkud zavádějící  o Airbnb a Uberu mluvit  jako 

o součásti sdílené ekonomiky. Existují dva způsoby, jak se s rozporem v označení tohoto segmentu 

trhu s jeho reálnou podobou vypořádat. Prvním je přijmout terminologii prosazovanou aktéry trhu, 

která se už uchytila i  v politickém, mediálním a veřejném prostoru.  To by znamenalo používat 

pojem sdílená ekonomika a smířit se tedy s nepřesným označením, které v mnohých může vyvolat 

pokřivené představy o reálné podobě služby.  Druhou cestou je  používat  jiný pojem, který lépe 

a přesněji vystihuje společný znak těchto služeb. Ač považuji oba přístupy za obhajitelné, preferuji 

ten druhý, protože nepovažuji za správné, když se někdo skrývá za nepřesnou terminologii proto, 

aby se mu lépe prosazovaly jeho zájmy.

Kromě označení  sdílená ekonomika se pro stejný fenomén používají např. pojmy  gig ekonomika 

(gig  economy,  ve  volném  překladu  „zakázková  ekonomika“,  zdůrazňuje,  že  je  to  ekonomika 

založená  na  sérii  krátkodobých  pracovních  úvazků),19 přístupová  ekonomika (access  economy; 

vyzdvihuje  fakt,  že  vlastníci  statků  dávají  dočasný  přístup  k  těmto  statkům  dalším  osobám), 

ekonomika na vyžádání (on-demand economy; zdůrazňuje snahu obchodních společností uspokojit 

poptávku  okamžitým  poskytnutím  zboží  a  služeb),  peer-to-peer  ekonomika (zdůrazňuje,  že 

17 ANTCZAK, S. 11 Things To Know Before Becoming An Uber Or Lyft Driver.  Forbes [online]. 23.04.2017 [cit. 
04.05.2018].  Dostupné  z:  https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2017/04/23/11-things-to-know-before-
becoming-an-uber-or-lyft-driver/#550b41786579. 

18 SOLOMON,  B.  The  Numbers  Behind  Uber's  Exploding  Driver  Force.  Forbes [online].  01.05.2015  [cit. 
04.05.2018].  Dostupné  z:  https://www.forbes.com/sites/briansolomon/2015/05/01/the-numbers-behind-ubers-
exploding-driver-force/#df79c785750b. 

19 The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism, s. 27.
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obchodní vztah vzniká mezi dvěma osobami, které nejsou podnikateli a které jsou si tedy jaksi 

„rovny“ – ve smyslu že nikdo z nich není slabší stranou) či  ekonomika (digitálních) platforem 

(platform economy;  protože služby jsou poskytovány skrze digitální  platformy,  kam se z  jedné 

strany hlásí koncoví poskytovatelé služeb a z druhé strany zákazníci).

Myslím,  že  ani  jeden  z  výše  zmíněných  termínů  není  dokonalý.  U  každého  z  nich  lze  najít 

argument,  proč ho nepoužívat  – buď dost  dobře nesedí na některé služby, které  se do „sdílené 

ekonomiky“ řadí, nebo naopak lze najít nějakou službu mimo oblast sdílené ekonomiky, která by do 

ní spadala. Tato práce ale pojednává specificky o společnostech Airbnb a Uber, a proto považuji za 

nejvhodnější  používat  termín,  který  nejlépe  vystihuje  klíčovou  inovaci  obou  služeb  oproti 

stávajícím službám v oblastech svého působení. Jsem toho názoru, že touto klíčovou inovací je 

existence  digitální  platformy,  skrze  kterou  se  setkává  poptávka  zákazníků  a  nabídka  (často 

neprofesionálních, což je klíčové) poskytovatelů služeb. Proto namísto pojmu  sdílená ekonomika 

nadále budu používat pojem ekonomika platforem.20

Obchodní vztahy v rámci ekonomiky platforem existují mezi třemi kategoriemi účastníků. V této 

práci  budu pro tyto  kategorie  používat  běžně používanou terminologii,  která  je  používána  i  ve 

vládních dokumentech ke sdílené ekonomice.21 Účastníky vztahů jsou jednak  zprostředkovatelé, 

jejichž  úlohou  je  zprostředkovat  spojení  poskytovatelů  služby  se  spotřebiteli.  Tuto  roli  hrají 

provozovatelé digitálních platforem, v našem případě společnosti Uber a Airbnb. Druhou kategorií 

20 Na tomto místě je vhodné odůvodnit,  proč nepovažuji  za vhodné používat  ostatní  zmíněné pojmy.  Pojem  gig 
ekonomika dle mého názoru není přiléhavý na Airbnb, protože u Airbnb je klíčový pronájem prostoru a nikoliv  
práce pracovníka.  Přístupová ekonomika je myslím nevhodný pojem pro Uber, protože u Uberu nelze mluvit o 
přístupu k věci někoho jiného – nejde o pronájem auta, ale službu spočívající v převozu z místa A do místa B. 
Pojem  ekonomika na vyžádání zahrnuje dle mého názoru mnohem širší  paletu digitálních společnost jako jsou 
Amazon nebo Rohlík.cz. A pojem peer-to-peer ekonomika zastírá fakt, že zprostředkovatel v případě Uberu hraje 
podstatnou roli a že poskytovatel služeb může být takový profesionál, že lze stěží mluvit o peerovi (sobě rovném). 
Pojem ekonomika platforem taky není dokonalý, a to hlavně kvůli tomu, že pod pojmem platforma si lze představit 
i služby typu Letuška či Tripadvisor, které se do „sdílené ekonomiky“ neřadí. Tyto služby jsou dle mého názoru ale  
spíše úzce zaměřenými vyhledávači nezávisle existujících poskytovatelů služeb, což je od Uberu či Airbnb odlišuje.

21 Vládní analýza sdílené ekonomiky, s. 13-14.
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jsou  poskytovatelé (v  dalším  textu  též  poskytovatelé  služeb),  kam  se  řadí  jak  podnikatelé-

profesionálové, tak příležitostní poskytovatelé. Poslední kategorií jsou přirozeně uživatelé, v dalším 

textu též spotřebitelé či zákazníci.

9



2. Specifika ekonomiky platforem

Uber a Airbnb konkurují tradičním službám působícím v odvětvích osobní přepravy a krátkodobého 

ubytování. Před rozebíráním právní regulace těchto služeb považuji za vhodné se v obecné rovině 

zaměřit  na  přínosy  služeb  ekonomiky  platforem a  na  druhé  straně  na  jejich  negativní  aspekty. 

Zákony by se ve prospěch nových služeb totiž  dle  mého názoru měly upravovat  pouze v těch 

oblastech, kde jejich dopad je přínosný pro širší společnost. V ostatních oblastech by se zákony 

upravovat neměly a po službách by mělo být požadováno dodržování současné legislativy.

2.1. Přínosy ekonomiky platforem

2.1.1. Uživatelská přívětivost

V průzkumu Eurobarometr z roku 2016 označilo 41 % respondentů za jednu z největších výhod 

ekonomiky platforem to, že umožňují pohodlnější přístup ke službám.22 Uživatelská přívětivost je 

tak dle průzkumu vůbec největší výhodou platforem oproti tradičním službám; za druhou největší 

výhodu byla označena nižší cena služeb (33 %). Zákazníci si skrze platformu službu objednají na 

několik  málo  kliknutí  v  uživatelsky  příjemném  prostředí,  jak  jsou  na  to  zvyklí  z  jiných 

internetových služeb.

2.1.2. Systém hodnocení

Za velkou výhodu digitálních platforem považuji existenci jednoduchého a levného nástroje pro 

zajištění  důvěry  mezi  zákazníkem a  poskytovatelem služeb,  kterým  je  hodnocení  jednotlivých 

zákazníků a poskytovatelů. Hodnocení poskytovatelů může často posloužit jako relevantnější faktor 

22 Flash  Eurobarometer  438:  The  use  of  collaborative  platforms.  Evropská  komise  [online].  Červen  2016  [cit. 
28.03.2018]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/
instruments/FLASH/surveyKy/2112. 
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pro určení, zda je schopný poskytnout službu v požadované kvalitě, než nějaké formální osvědčení. 

Tento  efekt  hodnocení  je  zvlášť  viditelný  u  Uberu,  jehož  řidiči  často  nemají  oprávnění  pro 

provozování  taxislužby  (pro  které  je  potřeba  mj.  složit  zkoušku  z  místopisu),  nicméně  pro 

zákazníky  je  dostatečnou  zárukou  kvality  to,  že  řidič  má  kladné  reference  od  svých  ostatních 

zákazníků.

Hodnocení poskytovatelů do určité míry fungovalo i před rozmachem ekonomiky platforem, i když 

většinou  v  odlišné  podobě  –  například  v  podobě  hodnocení  jednotlivých  zaměstnanců  nějaké 

společnosti,  které  ovšem sloužilo  pouze  pro  interní  potřeby  těchto  společností,  nebo  v  podobě 

hodnocení jednotlivých hotelů a restaurací, jehož slabinou je, že nezohledňuje často velmi rozdílnou 

kvalitu práce jednotlivých zaměstnanců těchto podniků. Velkou novinkou u digitálních platforem je 

ale  hodnocení  zákazníků  ze  strany  poskytovatelů.  Hodnocení  zákazníků  do  obchodního  vztahu 

přináší novou dynamiku, protože na rozdíl od tradičního prostředí jsou zde i zákazníci motivování, 

aby se chovali slušně, korektně. Když budou mít poskytovatelé opakovaně s nějakým zákazníkem 

negativní  zkušenost,  může  se  mu  stát,  že  příště  mu  žádný  poskytovatel  nebude  chtít  službu 

poskytnout.  To  považuji  za  potenciálně  velmi  přínosné  a  možná  je  to  i  jeden  z  důvodů,  proč 

ekonomika  platforem  láká  tolik  poskytovatelů  služeb.  Taxikáři  musejí  mít  mnoho  negativních 

zkušeností  se zákazníky, kteří  jsou například během cesty nepřiměřeně hluční nebo agresivní či 

vozidlo  nějakým  způsobem  znečistí.  Systém  hodnocení  zákazníků  v  rámci  služby  Uber  tento 

problém redukuje. Stejně tak provozovatelé hotelů určitě mají mnoho zkušeností se zákazníky, kteří 

znečisťují  pokoje,  kradou z nich věci, chovají  se nepříjemně k zaměstnancům, jsou nepřijatelně 

hluční  v  nočních  hodinách  apod.  Hodnocení  zákazníků  v  rámci  platformy  Airbnb  opět  tento 

problém  částečně  řeší  (ačkoliv  ne  úplně,  protože  část  nepřijatelného  chování,  typicky  vysoká 

hlučnost v době nočního klidu, dopadá namísto na poskytovatele služby na ostatní obyvatele domu).
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Ovšem ne všechno je na systému hodnocení pozitivní. Může se do něj promítat např. rasistické či 

sexistické smýšlení jednotlivců, které, pokud je ve společnosti rozšířené, může hodnocení výrazně 

pokřivit, aniž by pro to byl racionální důvod spočívající např. v nevhodném chování či nedostatečné 

profesionalitě hodnoceného.23,24 Dalším problémem je, že platformy často nespecifikují, na základě 

jakých kritérií by zákazníci či poskytovatelé měli druhou stranu obchodu hodnotit. To pak vede 

k hodnocení  na  základě  náhodných  kritérií  dle  uvážení  jednotlivých  zákazníků/poskytovatelů 

a výsledek  opět  nemusí  odpovídat  objektivní  schopnosti  hodnoceného  řádně  splnit  svou  stranu 

závazku.

I přes některá negativa systému hodnocení mám za to, že jeho klady nad těmito negativy výrazně 

převažují. Proto ho považuji za jednu z hlavních výhod ekonomiky platforem.

2.1.3. Nižší ceny pro zákazníky

Nespornou výhodou ekonomiky platforem, která je pravděpodobně jednou z hlavních příčin jejího 

úspěchu, je nižší cena služeb pro zákazníky. Ubytování přes Airbnb je (resp. může být a často je) 

levnější než ubytování v hotelu,25 jízda s Uberem vyjde levněji než jízda zprostředkovaná běžnou 

taxislužbou (opět ne vždy, ale obecně to tak platí).26 Konkurenční výhoda oproti tradičním službám 

spočívající  v  nižších  cenách je  zapříčiněna kombinací  několika faktorů,  přičemž ne všechny je 

23 RAMASWAMY, C.  'Prejudices  play  out  in  the ratings we give'  –  the  myth of  digital  equality.  The Guardian 
[online].  20.02.2017 [cit. 03.05.2018]. Dostupné z:  https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/20/airbnb-
uber-sharing-apps-digital-equality.

24 ROSENBLAT,  A,  LEVY,  Karen,  BAROCAS,  Solon,  HWANG,  Tim.  Discriminating  Tastes:  Uber's  Customer 
Ratings  as  Vehicles  for  Workplace  Discrimination.  Policy  &  Internet  [online].  28.06.2017  [cit.  03.05.2018]. 
Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2858946.

25 Například v Berlíně je průměrná cena za ubytování přes Airbnb zhruba o třetinu nižší než cena za ubytování v  
hotelu.  In:  FH  Potsdam.  Airbnb  vs.  Berlin  [online].  2015  [cit.  04.05.2018].  Dostupné  z: 
http://www.airbnbvsberlin.com/. 

26 HELLER,  J.  TEST:  Stejná  cesta,  třikrát  vyšší  cena.  Kdy  se  nevyplatí  jezdit  s  Uberem?  iDNES.cz [online]. 
23.11.2017 [cit. 03.05.2018]. Dostupné z:  https://zpravy.idnes.cz/uber-ceny-nasobky-cizinci-taxi-kolik-stoji-cesta-
uberem-pi8-/domaci.aspx?c=A171120_134430_domaci_hell. 
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možné považovat za legitimní: některé lze spíše považovat za obcházení zákonů než za objektivní 

výhody způsobené vyšší efektivitou.

Jednou z příčin nižší ceny u služeb typu Airbnb a Uber je snížení či odstranění nákladů nespojených 

přímo  s  poskytováním  dané  služby:  ubytováním  či  přepravou  zákazníků.  Jedná  se  například 

o náklady na propagaci, kdy Uber i Airbnb těží z toho, že zastřešují velké množství koncových 

poskytovatelů služeb a dosahují  tak výrazných úspor z rozsahu. Dalšími náklady jsou v oblasti 

provozování osobní přepravy například náklady na dispečink, v oblasti provozování krátkodobého 

ubytování náklady na recepci či stravovací zařízení.

Z  těch  méně  právně  čistých  důvodů,  proč  platformy  často  nabízejí  nižší  ceny  pro  koncové 

zákazníky než tradiční poskytovatelé, můžeme zmínit například agresivní obchodní taktiky těchto 

mezinárodních  gigantů27 či  časté  neplnění  administrativních  a  daňových povinností  podnikateli, 

kteří přes platformy poskytují své služby (tomuto tématu se budu věnovat v jedné z následujících 

kapitol).

2.1.4. Možnost přivýdělku

Za jednu z hlavních výhod ekonomiky platforem považuji umožnění nového způsobu přivýdělku 

pro velkou skupinu lidí. Ač třeba v současné ekonomické situaci v Česku, kdy je rekordně nízká 

nezaměstnanost a lidé by tak neměli mít problém s nalezením zaměstnání na plný úvazek, se tato 

výhoda nemusí jevit jako tak zásadní, i v této době existují určité skupiny obyvatel (např. studenti, 

důchodci, rodiče starající se o děti), které mohou preferovat flexibilnější způsob přivýdělku namísto 

klasického zaměstnání.

27 DILLET, R. Uber Wants To Take Over The French Market With Aggressive Bonus Tactics.  TechCrunch [online]. 
28.02.2014 [cit. 23.06.2019].  Dostupné z:  https://techcrunch.com/2014/02/28/uber-wants-to-take-over-the-french-
market-by-using-dumping-tactics/. 
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Existuje  několik  různých  způsobů,  jak  poskytovatel  služeb  může  pojmout  své  zapojení  do 

ekonomiky platforem. Jedním z nich je právě poskytovat tyto služby za účelem přivýdělku. To 

v případě Airbnb znamená například pronajímat byt v dobách, kdy jsem na dovolené či vícedenní 

návštěvě příbuzných, nebo pronajímat dlouhodobě volný pokoj v bytě. V případě Uberu to může 

být rozvážení zákazníků po večerech či o víkendech, kdy zrovna nejsem ve škole či v práci.

Je  potřeba  podotknout,  že  poskytnutí  nových  možností  přivýdělku  ekonomikou  platforem není 

bezvýjimečně  vnímáno  pozitivně.  Podle  některých  vede  k  urychlení  déletrvajícího  trendu 

prekarizace práce, kdy namísto kladení důrazu na dlouhodobé pracovní poměry na plný úvazek, ve 

kterých jsou zaměstnanci  dostatečně  chráněni  a  zároveň za ně zaměstnavatel  odvádí  peníze  do 

důchodových systémů,  jsou čím dál  více preferovány vztahy založené na tom, že pracovník je 

poskytovatelem, který „dělá na sebe“ a je tak mnohem zranitelnější.28

2.1.5. Efektivnější využití majetku

Digitální platformy v některých případech přinášejí efektivnější využití majetku. Jedná se o případy, 

kdy jsou využívány za účelem sdílení v pravém slova smyslu. Auto je sdíleno tehdy, když řidič 

plánuje cestu z bodu A do bodu B a přibere k sobě další cestující, případně když majitel vozidla 

auto někomu půjčí na dobu, po kterou ho sám nehodlá využívat. Obdobně je byt sdílen v případě, 

kdy majitel/nájemník bytu nechá někoho přespat ve volném pokoji či na gauči, nebo když pronajme 

byt na dobu, kterou tráví mimo něj (například když je na dovolené či pracovní cestě). 

Čistě za účelem sdílení existují  služby jako SmileCar,  HoppyGo (propojují nabídku a poptávku 

v oblasti  půjčování  zrovna  nevyužívaných  aut),  BlaBlaCar  (zprostředkovává  spolujízdu  při 

28 DROZD,  V.  Uberu  zvoní  hrana  (a  je  to  dobře).  A2larm [online].  22.12.2017  [cit.  03.05.2018].  Dostupné  z: 
https://a2larm.cz/2017/12/uberu-zvoni-hrana-a-je-to-dobre/.
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plánovaných meziměstských cestách) či Couchsurfing (skrze něj cestovatelé hledají hostitele, kteří 

jim umožní na několik dní přespat na gauči; Couchsurfing ale na rozdíl od předchozích služeb nelze 

řadit do kategorie sdílené ekonomiky, protože hostitelé za ubytování cizinců nemohou požadovat 

úplatu29 a nejedná se tak o ekonomiku, nýbrž o čisté sdílení).  Ačkoliv Airbnb i  Uber umožňují  

i klasické podnikatelské poskytování ubytovacích a přepravních služeb, které tvoří velkou většinu 

jimi zajišťovaných obchodů, nelze opomíjet, že je lze používat i takovým způsobem, který zvyšuje 

efektivnější využívání majetku.

2.2. Negativní aspekty ekonomiky platforem

2.2.1. Nižší výběr daní a poplatků

V souvislosti s ekonomikou platforem je často zmiňována daňová problematika. Tu lze rozdělit do 

dvou  oblastí:  jedna  z  nich  je  způsob  danění  poskytovatelů  služeb  a  druhá  způsob  danění 

zprostředkovatelů.  Cílem  této  práce  není  detailně  se  věnovat  daňovým  aspektům  spojeným 

s ekonomikou platforem, ale považuji za vhodné se tomuto tématu věnovat alespoň stručně právě 

v kapitole o negativních aspektech ekonomiky platforem, protože kvůli daňovým aspektům jsou 

služby typu Uber a Airbnb často kritizovány.30

V oblasti  danění  poskytovatelů  služeb  v  ekonomice  platforem  vydalo  v  roce  2017  Generální 

finanční ředitelství stanovisko, a to jak ke službě Airbnb,31 tak ke službě Uber.32 Z nich vyplývá, že 

29 Couchsurfing FAQs. I heard of someone charging for a couch. Is that OK [online]? 23.04.2018 [cit. 30.04.2018]. 
Dostupné  z:  https://support.couchsurfing.org/hc/en-us/articles/200639420-I-heard-of-someone-charging-for-a-
couch-Is-that-OK-. 

30 Například: a) SMEJKALOVÁ, K. Kdo zdaní Uber, Airbnb a spol.? A2larm [online]. 20.09.2017 [cit. 15.06.2019]. 
Dostupné z: https://a2larm.cz/2017/09/kdo-zdani-uber-airbnb-a-spol/, b) vládní analýza sdílené ekonomiky, s. 55.

31 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další). Generální finanční 
ředitelství  [online].  11.10.2017 [cit.  23.06.2019].  Dostupné z:  https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-
placeni-dani/2017-10-11_Info_k_danovemu_posouzeni_povinnosti_poskytovatelu_ubytovacich_sluzeb.pdf.

32 Informace  k  daňovému  posouzení  povinností  poskytovatelů  přepravních  služeb  (UBER).  Generální  finanční 
ředitelství  [online].  29.05.2017 [cit.  23.06.2019].  Dostupné z:  https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-
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poskytovatelé v rámci obou služeb jsou povinni platit daň z příjmu fyzických osob (což není nijak 

překvapivé),  ale  zároveň  že  příjmy  jak  z  poskytování  ubytovacích  služeb  přes  Airbnb,  tak 

z poskytování přepravy osob přes Uber, jsou zdanitelná plnění podle § 2 odst. 2 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Tento závěr vychází z předpokladu, že 

poskytování služeb přes Airbnb a Uber je vždy ekonomickou činností podle § 5 odst. 3 zákona 

o DPH. To dle mého názoru není tak zřejmé, když se ekonomickou činností  rozumí činnost za 

účelem získávání pravidelného příjmu a my víme, že část (byť nepříliš veliká) poskytovatelů služeb 

přes Airbnb a Uber je činná pouze občasně. Nicméně minimálně na podstatnou část poskytovatelů 

se problematika DPH vztahovat bude. To v praxi znamená, že pokud obrat poskytovatele z této 

činnosti  přesáhne  1  milion  Kč  za  nejvýše  12  bezprostředně  předcházejících  po  sobě  jdoucích 

kalendářních měsíců, stane se podle § 6 odst. 1 zákona o DPH plátcem DPH. Pokud tuto hranici 

nepřesáhne, je identifikovanou osobou podle § 6g písm. a) zákona o DPH, takže jí vzniká povinnost 

podat si přihlášku k registraci dle § 97 zákona o DPH a následně povinnost podat daňové přiznání, 

kde přizná DPH z přijatých služeb od osoby neusazené v tuzemsku (tedy typicky DPH z poplatků 

za užívání platformy Uber či Airbnb).33

V  případě  Airbnb  je  kromě  povinnosti  platit  daně  z  příjmu  a  DPH  potřeba  ještě  myslet  na 

poplatkovou povinnost  podle  zákona  o  místních  poplatcích.  Tomu se  budu věnovat  podrobněji 

v jedné z následujících kapitol, zde to zmíním pouze jako další povinnost poskytovatele odvádět 

nějaké peníze státu/obci, kterou dle dostupných informací podstatná část poskytovatelů neplní.

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnosti spojené s poskytováním služeb přes Airbnb/Uber jsou 

relativně rozsáhlé, zvláště tedy pro někoho, kdo si skrze tyto platformy chce pouze přivydělávat 

a nevyužívá je ve velkém rozsahu. To spolu s faktem, že ekonomika platforem není nijak zvlášť 

seznam-dani/2017_DPH_Info-k-danovemu-posouzeni-povinnosti-poskytovatelu-prepravnich-sluzeb-UBER.pdf.
33 Blíže  k  problematice  DPH  u  ekonomiky  platforem  viz  např.  SEJKORA,  T.  Vybrané  aspekty  DPH  předních 

platforem sdílené ekonomiky. In: Sdílená ekonomika – sdílený právní problém?
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legislativně uchycená (což v některých aktérech může vyvolávat dojem, že se pohybuje v jakémsi 

„právním vakuu“, přičemž jak popisuji  v následujících kapitolách,  tento dojem vyvolávají  nebo 

přinejmenším vyvolávaly i některé české soudy ve své rozhodovací praxi), může vést k rozsáhlému 

neplnění  daňových  a  poplatkových  (případně  i  administrativních)  povinností  ze  strany 

poskytovatelů.  K tomu pravděpodobně  reálně  dochází,  jak  vyplývá  například  z  vládní  analýzy 

sdílené  ekonomiky,  dle  níž  skrze  ekonomiku  platforem státu  a  obcím uniká  ročně  zhruba  půl 

miliardy korun.34 Tyto daňové úniky jsou logicky předmětem kritiky, protože snižují příjmy státu 

a obcí a zároveň pokřivují tržní prostředí, protože jedna část podnikatelů ve stejném odvětví má 

kvůli nedodržování všech zákonných povinností výrazně nižší náklady na podnikání než zbytek.

Kromě danění poskytovatelů je předmětem kritiky i (ne)danění zprostředkovatelů služeb. Toto téma 

je součástí obecnější veřejné diskuse o danění „digitálních podniků“ a o daňových optimalizacích 

nadnárodních podniků. Airbnb i Uber totiž používají sadu nástrojů, kterými vyvádějí téměř veškeré 

své  zisky  z  jednotlivých  zemí  do  poboček  podléhajících  takovému  právnímu  režimu,  že  platí 

extrémně nízkou daň v porovnání s tím, jakou daň by platily v případě danění zisků v zemi, kde zisk 

vytvořily. Konkrétní optimalizační nástroje těchto společností, které využívají i  další nadnárodní 

podniky jako jsou Google, Facebook či Apple, jsou detailněji popsány jinde.35,36,37 Dle mého názoru 

je problematické jak to, že nadnárodní společnosti daní svůj zisk v jiné zemi, než kde ho vytvořily, 

tak i to, že výsledná míra zdanění je výrazně nižší než u společností, které mezinárodní daňovou 

optimalizaci nevyužívají.

34 Vládní analýza sdílené ekonomiky, str. 55.
35 KUNASHEGARAN, S.  How Uber,  Google,  Facebook  and Other  Tech  Giants  Avoid  Paying  Billions  in  Tax? 

Medium.com [online]. 30.04.2017 [cit. 16.06.2019]. Dostupné z:  https://medium.com/dconstrct/how-uber-google-
facebook-and-other-tech-giants-avoid-paying-billions-in-tax-365b7c8b7dbc. 

36 SMEJKALOVÁ, K. Kdo zdaní Uber, Airbnb a spol.? A2larm [online]. 20.09.2017 [cit. 15.06.2019]. Dostupné z: 
https://a2larm.cz/2017/09/kdo-zdani-uber-airbnb-a-spol/.

37 O'KEEFE, B., JONES, M. How Uber plays the tax shell game.  Fortune [online]. 22.10.2015 [cit. 16.06.2019]. 
Dostupné z: http://fortune.com/2015/10/22/uber-tax-shell/. 
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Evropská unie v oblasti daňových rájů nějaké kroky podniká. V roce 2017 například poprvé vydala 

černou listinu daňových rájů, kterou od té doby pravidelně aktualizuje,38 a Evropská komise řeší 

i jednotlivé  případy  největších  daňových  optimalizací.39,40 Tyto  snahy  jsou  v  určitém  ohledu 

nedostatečné, když např. na černé listině nejsou státy EU, které lze označit za daňové ráje, jako jsou 

Malta,  Lucembursko,  Nizozemsko  či  Irsko.41 I  tak  je  dle  mého  názoru  zřejmé,  že  EU  se  na 

problematiku daňových rájů zaměřuje čím dál intenzivněji,  a za posledních několik let  vnímám 

posun k lepšímu.

V oblasti zdanění digitálních podniků přišla Evropská komise s prvními návrhy v březnu 2018.42 

Jedním z návrhů je  zavedení  prozatímní daně z  digitálních aktivit,  mezi  kterými byla původně 

zařazena i daň „z digitálních zprostředkovatelských aktivit, které uživatelům umožňují komunikovat  

s jinými uživateli a které mezi nimi mohou usnadnit prodej zboží a služeb.“ V rámci následných 

jednání s členskými státy ale byla navrhovaná daň omezena pouze na digitální reklamu.43 Druhým 

návrhem je  reforma  pravidel  pro  zdanění  příjmu  právnických  osob  z  digitálních  aktivit,  která 

směřuje k zavedení pravidla, že zisky jsou daněny ve státě, na jehož území jsou vytvořeny. Bez 

detailnějšího  zabývání  se  navrženými  legislativní  kroky,  které  ještě  nemají  konečnou  podobu, 

považuji  směřování  k  principu  „zdanění  zisku v  zemi,  kde  vzniká“  za  správné.  Je  ale  myslím 

38 ČTK. Spojené arabské emiráty na černé listině. Evropská unie rozšířila seznam daňových rájů.  E15.cz [online]. 
12.03.2018 [cit. 16.06.2019]. Dostupné z: https://www.e15.cz/zahranicni/spojene-arabske-emiraty-na-cerne-listine-
evropska-unie-rozsirila-seznam-danovych-raju-1357073. 

39 KHARPAL, A., ACTON, G. ‘It’s tricky’: Apple has missed the deadline to pay $13.9 billion to Ireland in illegal tax  
benefits.  CNBC [online].  31.01.2017  [cit.  16.06.2019].  Dostupné  z:  https://www.cnbc.com/2017/01/31/apple-
misses-deadline-to-pay-ireland-illegal-tax-benefits.html. 

40 ČTK. Neoprávněné daňové výhody. Amazon musí v Lucembursku doplatit miliardy. Euro.cz [online]. 04.10.2017 
[cit.  16.06.2019].  Dostupné  z:  https://www.euro.cz/byznys/neopravnene-danove-vyhody-amazon-musi-v-
lucembursku-doplatit-miliardy-1375952. 

41 HENDRYCH, L.  Europoslanci  vytáhli  do  boje  proti  daňovým rájům. Členské  země EU ale  na  černou listinu 
nezanesli.  Aktuálně.cz [online].  18.12.2017  [cit.  16.06.2019].  Dostupné  z: 
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/europoslanci-vytahli-do-boje-proti-danovym-rajum-
clenske-zem/r~aece0490e17811e7afac0cc47ab5f122/. 

42 Komise navrhuje nová opatření,  která by měla zajistit  spravedlivé zdanění společností v EU.  Evropská komise 
[online].  21.03.2018  [cit.  2019-06-16].  Dostupné  z: 
https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180321_spravedlive_zdaneni_digitalnich_firem_cs.

43 Zdanění  digitální  ekonomiky.  Evropská  rada,  Rada  Evropské  unie [online].  [cit.  2019-06-16].  Dostupné  z: 
https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/digital-taxation/. 
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zjevné,  že  Evropská  unie  v  této  oblasti  zaspala.  Problematiku  danění  zprostředkovatelů  služeb 

v oblasti ekonomiky platforem je podle mě nutné vyřešit co nejrychleji. Špatně nastavený systém 

v této oblasti vnímám jako jednu z nejvýznamnějších negativních stránek rozmachu těchto služeb.

2.2.2. Slabá ochrana zaměstnanců a zákazníků

Pracovněprávní aspekty ekonomiky platforem jsou komplexní otázkou, jejíž rozbor by vystačil na 

samostatnou práci. V této práci jí nebudu věnovat příliš velký prostor, a to jednak kvůli zmíněné 

komplexnosti  a  jednak  kvůli  tomu,  že  ač  je  pracovněprávní  rovina  dosti  zásadním  tématem 

u platformy Uber, u Airbnb příliš velkou roli nehraje. 

Pracovněprávní  problematika  v  ekonomice  platforem  je  široce  diskutovaná  na  celosvětové,44 

evropské45,46 i  lokální47,48 úrovni.  Předmětem diskuse  je  fakt,  že  digitální  platformy,  za  kterými 

většinou stojí mezinárodní společnosti působící po celém světě, se snaží jednotlivé poskytovatele 

stavět do role na nich nezávislých poskytovatelů služeb (podnikatelů i nepodnikatelů), což často 

neodpovídá realitě. Sebe potom staví do role pouhých zprostředkovatelů mezi těmito nezávislými 

poskytovateli a zákazníky a snaží se zříci veškeré možné zodpovědnosti. Pracovníkům v ekonomice 

platforem tak  platformy poskytují  minimální  či  dokonce  zcela  žádnou  pracovněprávní  ochranu 

(jako  je  např.  minimální  mzda,  maximální  pracovní  doba,  povinná  doba  odpočinku,  dovolená, 

44 HILL,  S.  Kalifornská  výzva.  Jak  (ne)regulovat  disruptivní  modely  podnikání. 1.  vyd.  Praha:  Friedrich-Ebert-
Stiftung e.V., zastoupení v České republice [online], 2016 [cit. 2019-06-22]. ISBN 978-80-87748-29-9. Dostupné z: 
http://www.fesprag.cz/fileadmin/public/pdf-publikace/Kalifornska_vyzva.pdf.

45 Usnesení  Evropského parlamentu ze  dne 19.  ledna  2017 o evropském pilíři  sociálních práv (2016/2095(INI)).  
Evropský  parlament [online].  19.01.2017  [cit.  2019-06-22].  Dostupné  z: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0010_CS.html?redirect. 

46 Komise chce zlepšit transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek. Evropská komise [online]. 21.12.2017 
[cit. 2019-06-22]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_cs.htm. 

47 VYHNANOVSKÝ, O. ‚Mafie‘ v českém Uberu. Mobilní aplikaci zneužívají novodobí vykořisťovatelé. Lidovky.cz 
[online].  27.04.2017  [cit.  2019-06-22].  Dostupné  z:  https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/mafie-v-uberu-
mobilni-aplikaci-zneuzivaji-novodobi-vykoristovatele.A170426_173012_firmy-trhy_onv. 

48 Viz např. celá 1. část knihy Sdílená ekonomika – sdílený právní problém?, která nese název Sdílená ekonomika – 
pracovněprávní aspekty. 
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ochrana  před  nespravedlivým  rozvázáním  pracovního  poměru,  odpovědnost  zaměstnavatele  za 

škodu, nemocenská atd.). Přitom jejich postavení vykazuje alespoň některé znaky závislé práce.49 

Ekonomika platforem tak posiluje trend prekarizace práce, za což bývá kritizována.50,51

Na druhou stranu je  potřeba  poznamenat,  že  oslabování  role  stabilního,  trvalého a  bezpečného 

zaměstnání a rozmach flexibilnějších forem práce je obecným trendem, který zdaleka nesouvisí 

pouze  s  ekonomikou  platforem.  Otázkou  samozřejmě  je,  zda  stále  existuje  celospolečenský 

konsensus na preferenci stabilního zaměstnaneckého poměru a silné ochraně zaměstnanců. Dokud 

se  ale  tato  případná  změna  společenského  postoje  nepromítne  do  legislativy,  mělo  by  být 

dodržování  pracovněprávních  předpisů  požadováno  i  po  platformách,  jinak  by  tyto  získávaly 

neoprávněnou konkurenční výhodu oproti tradičním poskytovatelům služeb.

Problematická  je  v  rámci  ekonomiky  platforem  i  rovina  ochrany  zákazníků.  Tradičními 

poskytovateli služeb v oblasti krátkodobého ubytování a přepravy osob jsou podnikatelé. Ti jsou 

například  v  rovině  přestupkového  práva  odpovědní  objektivně,52 na  rozdíl  od  fyzických  osob 

nepodnikajících,  které  jsou  odpovědné  pouze  v  případě  zavinění.53 Přitom poskytovateli  služeb 

v ekonomice  platforem  mohou  být  i  nepodnikatelé  (např.  majitel  bytu,  který  se  rozhodne 

jednorázově  pronajmout  svůj  byt  na  víkend,  když  jede  na  chatu).  Není  například  zřejmé,  zda 

zákazník při jízdě s řidičem Uberu, který někoho veze poprvé a nehodlá tak činit soustavně, je vůči 

němu  v  postavení  slabší  strany.  Stejně  tak  není  zřejmé,  zda  má  ubytovaný  přes  Airbnb  od 

poskytovatele právo na náhradu škody na vnesené věci dle § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

49 TOMŠEJ, J. Právní status řidičů Uber: nehas, co tě nepálí? In: Sdílená ekonomika – sdílený právní problém?, s. 99-
106.

50 CANT, C. Prekarizovaní kurýři bojují proti kapitalismu platforem. Přeložil M. VRBA. A2larm [online]. 07.08.2017 
[cit. 2019-06-22]. Dostupné z: https://a2larm.cz/2017/08/prekarizovani-kuryri-bojuji-proti-kapitalismu-platforem/.

51 SMEJKALOVÁ, K. Digitální nádeníci hledají svá práva. A2larm [online]. 31.08.2016 [cit. 2019-06-22]. Dostupné 
z: https://a2larm.cz/2016/08/digitalni-nadenici-hledaji-sva-prava/. 

52 § 22 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
53 § 13 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
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občanský zákoník (dále jen „OZ“). A podobných otázek si lze klást více.54 Zásadním nedostatkem 

platforem Airbnb a Uber v tomto ohledu je dle mého názoru fakt, že neinformují zákazníky o tom, 

kteří  poskytovatelé  jsou profesionály  a  kteří  ne.  Spotřebitel  by  měl  být  dostatečně  informován 

o všech podstatných aspektech obchodu, který se chystá uzavřít, a informace o tom, zda mu službu 

poskytuje podnikatel či nepodnikatel, podstatným aspektem bezpochyby je.

2.2.3. Další negativní externality

Kromě  výše  zmíněných  negativních  aspektů  ekonomiky  platforem samozřejmě  existují  i  další. 

Typickým příkladem je vliv Airbnb na kvalitu a dostupnost bydlení. Například v centru Prahy je 

přes Airbnb pronajímáno 10-20 % celkového bytového fondu.55 Tím, že Airbnb umožňuje a zásadně 

zlehčuje využívání bytů k poskytování krátkodobých pronájmů, může lokálně působit jako silný 

faktor vedoucí ke zhoršující  se dostupnosti  a kvalitě bydlení:  dostupnost bydlení se snižuje jak 

fyzicky (snižování počtu bytů sloužících k trvalému bydlení), tak finančně (byt v centru Prahy je 

výhodnější koupit v rámci podnikatelského záměru na následné krátkodobé pronajímání než pro 

účely bydlení, což zvyšuje jeho cenu), a trvalejší obyvatelé centra ztrácejí pocit domova, protože 

z domů, ve kterých bydlí, se stávají hotely.56,57,58,59 

54 Viz  např.  ELISCHER,  D.,  MOCEK,  O.  Sdílená  ekonomika,  aneb  kde  leží  břímě  odpovědnosti?  In:  Sdílená 
ekonomika a delikty, s. 77-88.

55 MARIANOVSKÁ, V., NĚMEC, M. Fenomén Airbnb a jeho dopady v kontextu hl. m. Prahy. Institut plánování a 
rozvoje hlavního města Prahy [online]. Říjen 2018 [cit. 2019-06-22], s. 13-14. Dostupné z: http://www.iprpraha.cz/
uploads/assets/dokumenty/ssp/analyzy/bydleni_realitni_trh/
fenomen_airbnb_a_jeho_dopady_v_kontextu_hl.m.prahy.pdf. 

56 BAJTLER, M. Byty v Praze ještě podraží. Ceny zvyšuje i Airbnb, tvrdí analytik.  iDNES.cz [online]. 17.02.2018 
[cit. 2019-06-22]. Dostupné z:  https://www.idnes.cz/praha/zpravy/byty-praha-airbnb-zdrazeni-cena-bytu-rozhovor-
pavel-kliment-kpmg.A180216_140415_praha-zpravy_nuc. 

57 MENZELOVÁ, K. Airbnb a spol. šponují ceny bytů i nájmů. Bydlení v Praze je čím dál dražší. Lidovky.cz [online]. 
10.08.2017 [cit. 2019-06-22]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/byznys/moje-penize/airbnb-a-spol-sponuji-ceny-
bytu-i-najmu-bydleni-v-praze-je-cim-dal-drazsi.A170809_145645_moje-penize_pave. 

58 DIVINOVÁ,  J.  Airbnb  může  pokřivit  trh  s  nemovitostmi  i  lokální  vztahy,  míní  experti.  iDNES.cz [online]. 
17.02.2018 [cit. 2019-06-22]. Dostupné z:  https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/airbnb-vliv-mesta-kratkodobe-
ubytovani.A180212_152831_ekonomika_div. 

59 PROKEŠ, J., VÁCHAL, A. Lidé přes Airbnb nabízejí téměř 16 tisíc bytů, je to výhodnější než pronájem. Mění se  
ale  charakter  měst,  čtvrti  se  vylidňují.  IHNED.cz [online].  09.06.2017  [cit.  2019-06-22].  Dostupné  z: 
https://archiv.ihned.cz/c1-65761310-airbnb-v-cesku-nocleh-pro-statisice. 
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3. Uber

3.1.  Charakter  služby  poskytované  Uberem  –  taxislužba  či 

spolujízda?

Hlavní otázkou spojenou s regulací Uberu a obdobných služeb je, kam tyto služby zařadit v rámci 

současné legislativy. Jsou v podstatě tři možnosti – buď se jedná o taxislužbu definovanou v § 2 

odst.  9  zákona č.  111/1994 Sb.,  o  silniční  dopravě  (z  hlediska  živnostenského zákona pak jde 

o koncesovanou  živnost  s  názvem  silniční  motorová  doprava  –  osobní  provozovaná  vozidly  

určenými  pro  přepravu  nejvýše  9  osob  včetně  řidiče),60 nebo  se  jedná  o  příležitostnou  osobní 

silniční  dopravu definovanou  v  §  2  odst.  10  zákona o  silniční  dopravě,  nebo služba  spadá  do 

neregulované kategorie spolujízdy. Tato kapitola se věnuje právě této otázce.

3.1.1. Snaha Uberu o definici sebe sama

Nejprve se podívejme na to, jak na sebe dle oficiálních proklamací pohlíží sám Uber. Ve smluvních 

podmínkách platných od 12. dubna 2016 píše (zvýrazněno autorem této práce): 

„Službami se rozumí technologická platforma, pomocí které uživatelé mobilních aplikací  

nebo  webů  společnosti  Uber  poskytovaných  v  rámci  služeb  (dále  jen  „aplikace“)  

domlouvají  a plánují  přepravu nebo logistické služby s  nezávislými poskytovateli těchto 

služeb,  včetně nezávislých přepravců a nezávislých poskytovatelů logistických služeb,  na  

základě smlouvy se společností Uber nebo některými pobočkami společnosti Uber (dále jen  

„nezávislí poskytovatelé“). Pokud se se společností Uber nedohodnete jinak samostatnou  

písemnou smlouvou, jsou vám služby poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití.  

60 Příloha č.  3  k živnostenskému zákonu ve spojení  s  bodem 3 přechodných ustanovení  zavedených zákonem č. 
119/2012 Sb. Čl. V k živnostenskému zákonu.

22



Berete  na  vědomí,  že  společnost  Uber  neposkytuje  přepravní  ani  logistické  služby  

a nepůsobí ani jako přepravní společnost a že všechny takové přepravní nebo logistické  

služby jsou poskytovány nezávislými dodavateli, kteří nejsou zaměstnanci společnosti uber  

ani žádné z jejích poboček.“61 

Dále též v části o platbách: 

„Berete na vědomí, že využívání služeb může mít za následek poplatky za služby nebo zboží,  

které obdržíte od nezávislého poskytovatele (dále jen „poplatky“). Poté, co jste obdrželi  

služby  nebo  zboží  získané  využíváním  služby  vám  platbu  příslušných  poplatků  jménem  

nezávislého poskytovatele zprostředkuje společnost Uber jako zástupce pro výběr plateb  

s omezenou pravomocí takového nezávislého poskytovatele.“62 

Následně v části o zřeknutí se odpovědnosti → omezení ručení → odškodnění: 

„Společnost  Uber  navíc  nečiní  žádná  prohlášení,  záruky  nebo  závazky  týkající  se  

spolehlivosti, včasnosti, kvality, vhodnosti či dostupnosti služeb nebo jakýchkoli služeb či  

zboží vyžádaných prostřednictvím využití našich služeb ani záruky, že dané služby budou  

nepřetržité  či  bezchybné.  Společnost  Uber  negarantuje  kvalitu,  vhodnost,  bezpečnost  či  

dostupnost  nezávislého  poskytovatele.  (…)  Společnost  Uber  neodpovídá  za  nepřímé,  

náhodné, zvláštní, exemplární, sankční nebo následné škody, včetně ušlého zisku, ztráty dat,  

osobní újmy či škody na majetku v souvislosti s využitím služeb či jinak z nich vyplývající,  

a  to  ani  když  byla  společnost  uber  na možnost  takové  náhrady škody upozorněna.  (…)  

Uznáváte,  že  nezávislí  poskytovatelé  přepravy  poskytující  přepravní  služby  vyžádané  

prostřednictvím některých značek žádaných služeb mohou nabízet přepravní služby formou 

spolujízdy nebo sdílených vozidel a nemusí disponovat profesionální licencí či povolením.  

61 Článek 2 smluvních podmínek. Právní informace. Uber [online]. 12.04.2016 [cit. 09.12.2018]. Dostupné z: https://
www.uber.com/legal/terms/cz/. 

62 Článek 4 smluvních podmínek Uber.
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v žádném případě nemůže celková částka ručení společnosti uber vůči vám v souvislosti se  

službami za všechny škody, ztráty a příčiny jednání překročit pět set euro (500 EUR). (…)  

Tímto dáváte souhlas k odškodnění a zbavení společnosti Uber a jejích úředníků, ředitelů,  

zaměstnanců  a  zmocněnců  odpovědnosti  za  jakékoli  a  všechny  žaloby,  nároky,  ztráty,  

závazky a výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení),  které vyplývají  z následujícího  

nebo  s  tím  souvisejí:  (i)  vašeho  využívání  služeb  nebo  služeb  či  zboží  získaných  

prostřednictvím vašeho využívání služeb.“63

Z  výše  uvedených  pasáží  z  obchodních  podmínek  je  zjevné,  že  Uber  se  nepovažuje  za 

poskytovatele  taxislužby  či  jiných  služeb  osobní  přepravy,  nýbrž  za  pouhého  provozovatele 

platformy,  skrze  kterou  se  domlouvají  nezávislí  přepravci  a  zákazníci,  přičemž  u  přepravců 

negarantuje ani potřebné oprávnění pro provozování taxislužby. Obdobně například služba Taxify 

se  ještě  donedávna  bránila  tvrzením,  že  je  provozovatelem  softwarové  platformy  a  nikoliv 

provozovatelem/zprostředkovatelem taxislužby.64,65

3.1.2. Evropská judikatura

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SD-EU“) ve svém rozsudku Asociación Profesional Elite Taxi 

dospěl  k  závěru,  že  služba  Uber  je  službou  v  oblasti  dopravy  ve  smyslu  článku  58  Smlouvy 

o fungování Evropské Unie,66 a tedy je vyloučena z působnosti článku 56 Smlouvy o fungování EU 

(zákaz omezení volného pohybu služeb uvnitř Unie) jakožto i směrnic 2006/123/ES (o službách na 

vnitřním  trhu)67 a  2000/31/ES  (o  některých  právních  aspektech  služeb  informační  společnosti, 

63 Článek 5 smluvních podmínek Uber.
64 SLÍŽEK,  D.  Taxify  dostalo  soudní  stopku  v  Plzni,  jezdit  ale  nepřestane.  Lupa.cz [online].  11.09.2018  [cit. 

24.03.2019]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/aktuality/taxify-dostalo-soudni-stopku-v-plzni-jezdit-ale-neprestane/. 
65 WEIKERT, P. Konec rebelie. Licenci u řidičů bude po Uberu požadovat i Taxify. Euro.cz [online]. 15.01.2019 [cit. 

25.06.2019]. Dostupné z: https://www.euro.cz/byznys/taxify-ustoupil-stane-se-taxikem-1435749.
66 Rozsudek SD-EU ze dne 20. prosince 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15), EU:C:2017:981, bod 48.
67 Čl. 2 odst. 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o  

službách na vnitřním trhu.
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zejména elektronického obchodu,  na vnitřním trhu).68 SD-EU tak  nepřijal  argument  společnosti 

Uber, která tvrdila, že je službou informační společnosti69 a nikoliv službou v oblasti dopravy. SD-

EU své rozhodnutí odůvodnil tím, že společnost Uber poskytuje komplexní službu a neomezuje se 

na  pouhé  zprostředkování  kontaktu  mezi  neprofesionálním  řidičem a  člověkem,  který  se  chce 

přemístit v rámci města. Uber totiž propojuje řidiče a zákazníky k uskutečňování městské dopravy, 

přičemž tito řidiči by bez aplikace Uberu přepravní služby neposkytovali, a navíc má rozhodující 

vliv  na  podmínky  služeb  poskytovaných  řidiči  –  ať  už  v  oblasti  ceny,  kvality,  bezpečnosti  či 

dostupnosti služby.70 

Důsledek tohoto rozsudku SD-EU je  zásadní.  Služby informační  společnosti  jsou totiž  v  rámci 

Evropské unie liberalizovány, kdežto služby v oblasti dopravy ne. Jinými slovy členské státy EU 

mohou dle SD-EU služby typu Uber regulovat, což by nemohly, pokud by tyto služby patřily mezi 

služby informační společnosti.71

3.1.3. Česká judikatura

Otázka charakteru digitálních platforem zprostředkovávajících osobní přepravu se stala předmětem 

soudních sporů i v České republice, a to hned v několika případech, kdy žalovanou byla/je nejen 

společnost Uber, ale i estonská společnost Taxify (která funguje obdobně jako Uber a která ve svých 

obchodních podmínkách tvrdí,  že  je službou informační  společnosti  a nikoliv službou v oblasti 

dopravy).72,73 Po rozboru dostupné judikatury tuzemských soudů na téma Uber/Taxify mi nezbývá 

68 Čl. 2 písm. a) 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 trhu.

69 Čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2015/1535/EU ze dne 9. září 2015 o postupu  
při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

70 Rozsudek C-434/15, body 37-40.
71 Čl. 3 odst. 2 směrnice 2000/31/ES.
72 Pravidla  a  podmínky  pro  cestující,  bod  1.1.,  věta  první.  Taxify  [cit.  09.12.2018]  [online].  Dostupné  z: 

https://taxify.eu/cs/legal/terms-for-riders/. 
73 K 9. prosinci 2018 probíhají například soudní spory se společností Uber v Brně a Praze a se společností Taxify v  

Plzni a Praze.
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než konstatovat, že snaha českých soudů uchopit tyto moderní služby je z velké části chaotická 

a nesourodá a rozhodně nepřispívá ke stabilitě právního prostředí.

Jedním ze známých českých soudních řízení v této oblasti je snaha společnosti Lido Taxi zakázat 

provozování služby Uber na území Brna. Nebudu na těchto řádcích popisovat celý průběh tohoto 

sporu,  na  kterém  lze  dle  mého  názoru  zřetelně  ukázat  neschopnost  českých  soudů  se 

s problematikou  Uberu  důstojně  vypořádat.  Zmíním jen  následující  pasáž  z  usnesení  Vrchního 

soudu v Olomouci ze dne 27. září 2017 č.j. 7 Cmo 185/2017-507:  „Jestliže v projednávané věci  

žalobce ve skutkových tvrzeních návrhu na nařízení předběžného opatření tvrdí a předloženými  

listinami  osvědčuje,  že  žalovaný,  ať  již  jako  zprostředkovatel  či  jako  provozovatel,  nesplňuje  

zákonem stanovené podmínky pro provozování či zprostředkování taxislužby, nelze než konstatovat,  

že jeho skutková tvrzení jsou v naprostém rozporu s jím navrhovaným zněním petitu, v němž se  

domáhá  rozhodnutí,  kterým  bude  uloženo  žalovanému  zdržet  se  ‚provozování  taxislužby'  či  

‚zprostředkování taxislužby'.  Z podrobného popisu služeb nabízených žalovaným, tvořící součást  

tvrzení žalobce, je možné dovodit, že činnost žalovaného lze označit za (jinou) ‚službu v oblasti  

dopravy',  zahrnující  jak zprostředkování kontaktů mezi řidiči  a potenciálními cestujícími,  tak  

i samotnou přepravu, ovšem nikoli za ‚taxislužbu', či její zprostředkování, a to právě pro absenci  

podmínek daných zákonem (jak je výše uvedeno) [zvýrazněno autorem této práce].“ Jinými slovy 

Vrchní soud v Olomouci dospěl k závěru, že Uber neprovozuje taxislužbu, a to z důvodu, že pro 

taxislužbu  nemá  požadovanou  licenci.  To  je  závěr  zcela  zjevně  nelogický,  jak  ostatně  později 

konstatoval  Ústavní  soud  v  nálezu  ze  dne  5.  listopadu  2018,  sp.  zn.  III.  ÚS 4072/17,  kterým 

rozhodnutí zrušil.

První meritorní rozhodnutí ve věci služeb typu Uber po rozsudku SD-EU vydal dle mých informací 

dne 4. prosince 2018 Městský soud v Praze. V rozsudku č. j. 15 Cm 17/2017-153 s odkazem na 
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rozsudek SD-EU Asociación Profesional Elite Taxi konstatoval, že služba Taxify naplňuje definici 

taxislužby dle zákona o silniční dopravě a není tak službou informační společnosti. Argumentace 

v tomto  rozhodnutí  v  podstatě  kopíruje  argumentaci  SD-EU  zmíněnou  výše,  proto  ji  nebudu 

opakovat. Jsem přesvědčen, že kdyby soud posuzoval službu Uber stejnou perspektivou, dospěl by 

vzhledem k podobnosti těchto služeb ke stejnému závěru. V tomto rozsudku Městský soud navíc 

dospěl k závěru, že Taxify se dopouští nekalosoutěžního jednání, protože provozuje taxislužbu bez 

potřebné licence a navíc poskytuje přepravní služby za dumpingové ceny (bod 29 rozsudku).

Ve svém dřívějším rozsudku ze dne 26. října 2016, č. j. 1 A 96/2015 – 38 přitom Městský soud 

v Praze převzal argumentaci Uberu, že se jedná o neregulovanou spolujízdu. Nejvyšší správní soud 

však  tento  závěr  označil  za  nesprávný  a  rozsudek  zrušil.74 Obranu  spolujízdou  Uber  někdy 

používá,75 nicméně  dle  mého  názoru  tento  názor  v  žádném  případě  neobstojí.  Základní 

charakteristikou spolujízdy totiž je,  že cíl  cesty určuje řidič a platba za spolujízdu jen částečně 

pokryje náklady na cestu.  V případě Uberu,  stejně jako tradiční  taxislužby,  ale  cíl  jízdy určuje 

zákazník,  který  zároveň zaplatí  náklady na cestu v plném rozsahu.  Ke stejnému závěru dospěl 

i Městský soud v Praze v rozsudku č. j. 15 Cm 17/2017-153 (bod 30 rozsudku).

3.1.4. Vyhodnocení

Ztotožňuji se se závěry SD-EU v rozsudku Asociación Profesional Elite Taxi a následně Městského 

soudu v Praze v rozsudku č. j. 15 Cm 17/2017-153; jsem tedy přesvědčen, že na služby typu Uber je 

potřeba pohlížet jako na služby zprostředkování přepravy osob: v podstatě se jedná o taxi dispečink. 

Uber nejen propojuje zákazníky s řidiči, ale například také určuje cenu za přepravu, motivuje řidiče 

k příjemnému chování k zákazníkům (skrze hodnocení a možnost vyřazení řidiče kvůli špatnému 

74 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 9 As 291/2016 – 136.
75 Gal, ČTK. Na řidiče Uberu přišly v Brně už desítky trestních oznámení. Podávají je taxikáři v rámci konkurenčního 

boje. IHNED.cz [online]. 13.02.2017 [cit. 03.03.2019]. Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/c1-65622530-na-ridice-
uberu-prisly-v-brne-uz-desitky-trestnich-oznameni-podavaji-je-taxikari-v-ramci-konkurencniho-boje. 
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hodnocení),  zajišťuje  pojištění  řidičů,76 vytváří  pro  řidiče  motivační  akce,77 prověřuje  řidiče  či 

různými způsoby přispívá k větší bezpečnosti  pro cestující78 i  řidiče.79 Jeho role tedy není čistě 

zprostředkovatelská.

Pro úplnost dodávám, že službu Uber dle mého názoru nelze považovat za příležitostnou osobní 

silniční dopravu dle § 2 odst. 10 zákona o silniční dopravě, protože definičním znakem příležitostné 

silniční dopravy je neveřejnost. Přeprava je přitom přes aplikaci Uber nabízena veřejně.

Otázkou  je,  zda  nutně  všichni  řidiči  Uberu  musejí  mít  licenci  na  taxislužbu.  Jak  se  lze  dočíst 

v obchodních podmínkách zmíněných výše, Uber negarantuje, že všichni řidiči tuto licenci mají. Na 

druhou stranu dle svých mediálních vyjádření nejpozději od listopadu 2018 od řidičů taxikářskou 

licenci vyžaduje.80 

Dokážu si  představit  takové nastavení  služby typu Uber,  kdy na platformě bude místo  jak pro 

řidiče-podnikatele, tak i pro řidiče-nepodnikatele. Problematické v tomto ohledu nicméně je, že dle 

české právní doktríny je živností i činnost vykonávána nepříliš často a v malé míře: jestliže je za 

soustavnou81 považována  i  činnost  opakovaná  jednou  ročně,  tím  spíše  bude  za  soustavnou 

považována činnost opakovaná například několikrát měsíčně.82 Proto za současného právního stavu 

76 Pojištění pro partnery. Uber [online]. [cit. 24.03.2019]. Dostupné z: https://www.uber.com/cs-CZ/drive/insurance/. 
77 DOSKOČILOVÁ,  V.  Rozhodnuto:  Uber  i  Taxify  jsou  taxislužba.  Zdržte  se  protiprávního  jednání,  vyzývá  je 

ministerstvo.  Měšec.cz [online].  09.01.2018  [cit.  29.03.2019].  Dostupné  z: 
https://www.mesec.cz/clanky/rozhodnuto-uber-i-taxify-jsou-taxisluzba-zdrzte-se-protipravniho-jednani/. 

78 Bezpečí cestujících. Uber [online]. [cit. 24.03.2019]. Dostupné z: https://www.uber.com/cs-CZ/ride/safety/. 
79 Bezpečí řidičů. Uber [online]. [cit. 24.03.2019]. Dostupné z: https://www.uber.com/cs-CZ/drive/safety/. 
80 ČTK.  V  Praze  protestovali  taxikáři,  vládu  vyzvali  k  řešení  situace.  České  noviny [online].  13.11.2018  [cit. 

24.03.2019]. Dostupné z:  https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-praze-protestovali-taxikari-vladu-vyzvali-k-reseni-
situace-videoprenos/1686483. 

81 § 2 živnostenského zákona.
82 K výkladu pojmu „soustavnost“ viz komentář k § 2 živnostenského zákona v Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, 

M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář, 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2018. 
552 s. ISBN 978-80-7552-658-8; nebo Horzinková, E., Urban, V. Živnostenský zákon: Praktický komentář. Praha: 
Wolters Kluwer, a. s., 2018. 276 s. ISBN 978-80-7598-090-8.
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v oblasti živnostenského podnikání nedává příliš smysl o možnosti provozování takovéto „hybridní 

platformy“  uvažovat.  Pakliže  bychom  ale  přeci  jen  chtěli,  pak  jsem  toho  názoru,  že  taková 

platforma by musela směrem k zákazníkům jasně deklarovat, zda řidič, kterého si objednali, vůči 

nim vystupuje v postavení podnikatele či nepodnikatele, protože toto postavení má zásadní vliv na 

ochranu spotřebitele.

3.2. Povinnosti týkající se vzhledu vozidel Uberu

Jestliže jsme dospěli k závěru, že Uber zprostředkovává taxislužbu, je potřeba se zaměřit i na to, co 

to znamená v praxi. Ze strany některých taxikářů totiž zaznívá požadavek, aby se na vozy řidičů 

Uber vztahovaly povinnosti typu mít auto zřetelně označené jako taxi či používat taxametr. Dle 

mého názoru se ale ně nevztahují všechny povinnosti jako na vozy běžných řidičů taxi. Uber totiž 

přistoupil k úpravě fungování své služby tak, aby mohl být považován za tzv. „smluvní přepravu“.83 

Například zatímco ještě na začátku roku 2018 Uber nestanovoval cenu před jízdou,84 v březnu roku 

2018 již začal využívat systém předem stanovených cen.85,86 

Protože při objednávání jízdy pomocí aplikace Uber dojde k uzavření písemné smlouvy, aplikují se 

na tyto případy výjimky vyplývající z § 21 odst. 4 věty třetí zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě (smlouva obsahuje  údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a ceně za  

83 Režim dle § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě.
84 DOSKOČILOVÁ,  V.  Rozhodnuto:  Uber  i  Taxify  jsou  taxislužba.  Zdržte  se  protiprávního  jednání,  vyzývá  je 

ministerstvo.  Měšec.cz [online].  09.01.2018  [cit.  29.03.2019].  Dostupné  z: 
https://www.mesec.cz/clanky/rozhodnuto-uber-i-taxify-jsou-taxisluzba-zdrzte-se-protipravniho-jednani/. 

85 Ježdění Uberem: Předem stanovené ceny. Uber [online]. [cit. 29.03.2019]. Dostupné z:  https://www.uber.com/cs-
CZ/ride/how-uber-works/upfront-pricing/. 

86 SLÍŽEK, D. Uber zavádí předem stanovené ceny. Posouvá se ke smluvní přepravě.  Lupa.cz [online]. 13.03.2018 
[cit.  29.03.2019].  Dostupné  z:  https://www.lupa.cz/aktuality/uber-zavadi-predem-stanovene-ceny-posouva-se-ke-
smluvni-preprave/. 
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přepravu,  takže  splňuje  podmínky pro  uplatnění  výjimky).87,88 To v  praxi  znamená,  že  vozidlo 

nemusí  být  vybaveno  taxametrem89;  dále  nemusí  být  označeno  nápisem  TAXI  ani  názvem 

dopravce.90

3.3. Návrhy legislativních změn

Jak je z předchozích kapitol zřejmé, diskuse na téma regulace služeb typu Uber se za posledních 

několik let výrazně posunula. Rozsudek Soudního dvora EU Asociación Profesional Elite Taxi z 20. 

prosince 2017 (s jehož závěry se ztotožňuji) totiž znamená, že členské státy musejí takto postavené 

služby posuzovat  jako služby v oblasti  dopravy a nikoliv služby informační společnosti.  České 

soudy by tento rozsudek měly ve své rozhodovací praxi logicky začít respektovat, jak to udělal již 

například Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 4. prosince 2018, č. j. 15 Cm 17/2017-153. 

Debata v Česku by se tak již neměla točit okolo otázky, jak službu Uber právně uchopit, ale spíše  

zda nedává smysl s příchodem nových technologií změnit legislativu upravující taxislužbu obecně.

Dle mého názoru jsou legislativní  změny ve věci  regulace taxislužby žádoucí,  a  to nejen kvůli 

příchodu  aplikací  typu Uber,  ale  i  kvůli  rozvoji  navigačních  aplikací,  jako  je  například  Waze. 

Poskytnutí  kvalitní  služby zákazníkovi  je  zajištěno kombinací  užívání  navigační  aplikace (řidič 

87 VETEŠNÍK, P., JEMELKA, L., POTĚŠIL, L., VETEŠNÍKOVÁ, E., ADAMEOVÁ, Z., BOHUSLAV, L. Dopravní  
právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 836 s. ISBN 978-80-7400-409-4, str. 734-736. Shodně též Metodické 
stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 29. 4. 2013 ke smlouvám podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční  
dopravě.  Ministerstvo  dopravy  České  republiky  [online].  29.04.2013  [cit.  11.06.2019].  Dostupné  z: 
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Taxisluzba/Metodika,-stanoviska,-doporuceni. 

88 Spor může být o výklad toho, zda v tomto případě je naplněna podmínka, že smlouva „nesmí být uzavřena ve  
vozidle taxislužby nebo na jiném místě bezprostředně před zahájením přepravy“. V tomto ohledu metodické 
stanovisko Ministerstva dopravy ani zmíněná literatura vodítko nenabízí. Mám za to, že smyslem tohoto ustanovení 
je ochrana spotřebitele, tedy snaha ošetřit případy, kdy řidič nabízí „na ulici“ přepravu potenciálním zákazníkům a 
chtěl by obejít zákon tím, že před provedením přepravy dá zákazníkovi podepsat smlouvu o přepravě. Dle mého 
názoru je proto tato podmínka při objednávání přepravy skrze aplikaci Uber naplněna, zvlášť když mezi uzavřením 
smlouvy a reálným zahájením přepravy je časová prodleva několika minut.

89 V souladu s § 21a odst. 2 písm. b) zákona o silniční dopravě, protože vozidlem je poskytována přeprava výhradně 
na základě předchozí písemné smlouvy.

90 § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě.
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nemusí  znát  nazpaměť mapu města)  a hodnocení  řidičů uživateli  (špatní  řidiči  jsou hodnotícím 

systémem upozaďováni). Hrazení cesty skrze mobilní aplikaci, navíc za předem stanovenou cenu 

(jak je to dnes u aplikace Uber), omezuje možnost nepoctivého jednání vůči zákazníkům.91 Možnost 

zapojit se do poskytování taxislužby skrze aplikaci typu Uber velkou měrou zvyšuje dostupnost 

přivýdělku pro vlastníky automobilů. Z těchto důvodů dle mého názoru není nutné ani vhodné, aby 

stát trval na tom, že všichni poskytovatelé taxislužby musejí mít podnikatelské oprávnění, jezdit 

označenými vozy a mít ve vozidle taxametr.

V první  polovině  roku 2019 česká  vláda  projednala  a  Poslanecké sněmovně předložila  novelu 

zákona  o  silniční  dopravě.92 Součástí  novely  je  několik  zásadních  změn  souvisejících  právě 

s aplikacemi typu Uber.  Novela například přímo zmiňuje jako možnost poskytnutí přepravy „na 

základě objednávky provedené elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou“ a spojuje 

s ní stejné úlevy jako u smluvní přepravy: v takovém případě vozidlo nemusí být označeno nápisem 

TAXI a vybaveno taxametrem. S touto částí novely se plně ztotožňuji; ač i dle důvodové zprávy lze 

výjimku dle § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě při  využívání aplikací v určitých případech 

použít i při současném právním stavu, ztotožňuji se s odůvodněním, že je vhodné případ sjednávání 

přepravy přes aplikaci do zákona přímo zakotvit a zvlášť upravit.93 

Součástí  novely  je  i  odebrání  některých  pravomocí  obcím  při  stanovování  podmínek  pro 

provozování  taxislužby,  konkrétně  možnost  požadovat  prokázání  znalosti  místopisu,  obsluhy 

taxametru  a  právních  předpisů  upravujících  provozování  taxislužby  a  ochranu  spotřebitele,  či 

91 Viz např. Taxis In Prague Charging 50$ For a Ride - Prague vs. Crooks #12. HONEST GUIDE. 12.08.2015 [cit. 
08.06.2019]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=UK38kK0Cpio. 

92 Sněmovní  tisk  431.  Poslanecká  sněmovna  [online].  [cit.  08.06.2019].  Dostupné  z: 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=431&rss-cz=0. 

93 „Za určitých okolností lze při sjednávání přepravy prostřednictvím taxislužby pomocí moderních technologií, mimo  
jiné  i  aplikací  mobilních  telefonů  naplnit  předpoklady  pro  využití  této  výjimky,  nicméně  z  celospolečenského  
hlediska je žádoucí provést takové změny právní úpravy, které ve větší míře umožní legálně poskytovat služby, o  
které má společnost zájem.“ Sněmovní tisk 431/0, část č. 1/10 Novela z. o silniční dopravě – EU. Návrh zákona  
včetně důvodové zprávy, str. 19.
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určovat barvu karoserie vozidla. I tuto navrhovanou změnu vítám: požadavek na znalost místopisu 

lze  vzhledem  k  dnes  běžně  používaným  technologiím  považovat  za  přežitek,  znát  předpisy 

související  s  podnikáním je  povinností  každého  podnikatele  i  bez  zkoušky,  a  možnost  určovat 

povinnou barvu karoserie by vytvářela zbytečnou bariéru pro řidiče bez zřejmé přidané hodnoty. Jde 

tak o opatření směřující k obecnému snížení regulace taxislužby, jehož cílem je snížení bariér pro 

vstup na trh.

Další významnou navrhovanou změnou je zavedení pojmu zprostředkovatel taxislužby. Ten má mít 

povinnost  zajistit,  aby jím zprostředkovaná přeprava byla a) poskytnuta podnikatelem v silniční  

dopravě, který je držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy osobními vozidly  

určenými  pro  přepravu  nejvýše  9  osob  včetně  řidiče,  b)  provedena  vozidlem  taxislužby  nebo  

vozidlem cestujícího a c) provedena řidičem, který je držitelem oprávnění řidiče taxislužby .  Dle 

mého názoru je vhodné v zákoně upravit roli zprostředkovatele, nicméně způsob, jakým to navrhuje 

udělat vláda, považuji za nešťastný. Vzhledem k nepříliš úzkému vztahu mezi zprostředkovatelem 

(např.  společností  Uber) a jednotlivými poskytovateli  přepravy si lze těžko představit,  jak bude 

zprostředkovatel před každou jednotlivou jízdou ověřovat, zda má řidič veškerá potřebná oprávnění 

či že řidičem je opravdu ten, kdo se do aplikace zaregistroval. Zde se přikláním spíše k názoru 

společnosti Taxify,94 že by mělo stačit, aby řidič při registraci do aplikace musel zprostředkovateli 

prokázat veškerá potřebná oprávnění a následně by už bylo jeho zodpovědností, že tato oprávnění 

jsou v době jízdy platná a že nepředá vozidlo i s přístupem k aplikaci jiné osobě.

Novela zákona o silniční dopravě předložená vládou tedy řeší část problémů dnešní legislativní 

úpravy, když se pokouší vytvořit lepší prostor pro moderní způsob zprostředkování taxislužby skrze 

aplikaci. Nijak ale neřeší problematiku příležitostného poskytování taxislužby, což považuji za její 

94 ČTK.  Taxíky  bez  taxametrů  i  konec  zkoušek  z  místopisu.  Vláda  projedná  novelu  zákona  o  silniční  dopravě.  
iRozhlas.cz [online].  26.02.2019  [cit.  08.06.2019].  Dostupné  z:  http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?
o=8&t=431&rss-cz=0. 
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zásadní nedostatek. Jak jsem již psal výše, stát by dle mého názoru měl umožnit převážení osob 

jakožto příležitostný přivýdělek bez příliš přísných požadavků na řidiče. Problematické ovšem je, že 

takovýto záměr by vyžadoval výraznější legislativní změny. Bylo by nutné zákonem stanovit, jaká 

je hranice mezi příležitostným přivýdělkem a podnikáním, a zároveň určit míru regulace pro tyto 

dva  odlišné  způsoby  provozování  taxislužby.  To  lze  udělat  několika  způsoby:  buď  redefinicí 

podnikání  a  úpravou  poskytování  služeb  skrze  digitální  platformy  v  občanském  zákoníku, 

rozšířením výjimek  ze  živnostenského  zákona  či  úpravou  přímo  v  zákoně  o  silniční  dopravě. 

Podrobnější  vyhodnocení  jednotlivých  alternativ  a  navržení  konkrétního  způsobu  regulace  by 

vystačilo na samostatnou publikaci, zde se tím proto blíže nebudu zabývat. Základní přehled cest, 

kterými  se  v  tomto  ohledu  může  zákonodárce  vydat,  nabízí  analýza  Úřadu  vlády  ČR  Sdílená 

ekonomika a digitální platformy.95

95 Vládní analýza sdílené ekonomiky, s. 20-26.
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4. Airbnb

Před příchodem Airbnb se majitelé bytů určených k pronájmu snažili  nacházet nájemníky, kteří 

chtěli tyto byty užívat dlouhodobě. Shánění nových nájemníků totiž zabírá čas a není jednoduché 

najít nájemníka, který je zároveň zodpovědný, spolehlivý a chce v pronájmu bydlet alespoň několik 

let. Při výměně nájemníků je navíc často potřeba udělat minimálně drobné opravy, přemalovat atd., 

s čímž jsou spojeny náklady pro majitele.

Lidé jsou přitom ochotni za krátkodobé pronájmy zaplatit výrazně více peněz než za dlouhodobé 

pronájmy.96 Krátkodobé  pronájmy  byly  donedávna  doménou  převážně  hotelů  a  podobných 

ubytovacích zařízení, jejichž charakteristikou je seskupení několika desítek či stovek ubytovacích 

jednotek do jednoho místa. K seskupení většího množství ubytovacích jednotek do jednoho objektu 

je podnikatel silně motivován, když s podnikáním v oblasti krátkodobého ubytování jsou spojeny 

náklady na propagaci, recepci, zaměstnance, případně jídelnu atd., a zároveň administrativa včetně 

daňových povinností vyžadovaná státem, protože tyto náklady je pro podnikatele velmi výhodné 

„rozmělnit“ ve větším počtu ubytovacích jednotek.

S Airbnb přišlo zásadní narušení těchto zažitých pravidel. Airbnb totiž poskytovatelům ubytování 

umožňuje získávat  klienty bez vynakládání  peněz na propagaci  (ta se „zajišťuje sama“,  resp.  ji 

zajišťuje Airbnb) a zároveň motivuje zákazníky, aby se v bytě chovali zodpovědně (když se budou 

chovat nezodpovědně, získají od poskytovatele špatné hodnocení a příště budou mít se sháněním 

ubytování  problémy).  Když  k  tomu  ještě  přidáme  možnost  poskytovat  ubytovací  služby  bez 

existence  recepce  (stačí  zajistit  předání  klíčů  od  bytu),  pro  pronajímatele  vzniká  velmi  lákavá 

96 CATT,  A.  2017 AirBNB Statistics  for  Boise.  Boise  Property  Solutions [online].  10.01.2018 [cit.  03.05.2018]. 
Dostupné z: http://boisepropertysolutions.com/blog/2018/1/10/2017-airbnb-statistics-for-boise.
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příležitost,  jak  ze  své  nemovitosti  vytěžit  výrazně  více  peněz,  než  v  případě  pronajímání 

dlouhodobým nájemníkům.

4.1. Nájem bytu nebo poskytování ubytovacích služeb?

Pokud chceme zjistit, jak je pronajímání bytů přes Airbnb v současnosti legislativně zakotveno, je 

potřeba  primárně  vyřešit  dilema,  zda  tuto  činnost  považovat  za  nájem bytu  nebo  poskytování 

ubytovacích  služeb.  Na  každou  z  těchto  činností  se  totiž  vztahuje  jiná  regulace.  Poskytování 

ubytovacích služeb je podnikáním dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona,97 naopak 

pronájem bytů je z působnosti živnostenského zákona explicitně vyloučen.98 

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydalo 11. října 2017 informaci, ve které pronájem 

bytu přes Airbnb a podobné platformy řadí do kategorie ubytovacích služeb a nikoli do kategorie 

nájmu  bytu:  „Služby  spočívající  v  ubytování,  které  jsou  zprostředkovány  prostřednictvím  

internetových  platforem,  lze  tak  na  základě  charakteru  těchto  služeb  v  zásadě  považovat  za  

ubytovací služby nikoliv za nájem, neboť ve většině případů naplní definice oddílu 55 klasifikace  

produkce  CZ-CPA  a současně  nesplní  podmínky  definice  nájmu  dle  judikatury  SDEU.“99 

Z rozsudků SD-EU je potřeba zmínit rozsudek C-346/95 Blasi, a to hlavně body 23 a 24.100 V něm 

SD-EU dospěl k závěru, že důležitým rozlišovacím kritériem mezi nájmem (který má dlouhodobý 

charakter  a  je  osvobozen  od  DPH)  a  ubytovací  službou  (která  je  krátkodobého  charakteru 

a osvobozena není) je délka ubytování. V případě Blasi soud posuzoval německou právní úpravu, 

kde byla hranice stanovena na délce ubytování 6 měsíců, a potvrdil soulad této úpravy s právem 

Evropské unie. Délka ubytování ovšem není jediným rozlišovacím kritériem: je potřeba hodnotit 

97 Jedná se o jeden z oborů volné živnosti, konkrétně obor č. 55 – ubytovací služby, viz příloha č. 4 živnostenského 
zákona.

98 § 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona.
99 Stanovisko GFŘ k Airbnb, s. 2.
100 Rozsudek SD-EU ze dne 12. února 1998, Blasi (C-346/95), EU:C:1998:51.
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např.  i  účel  ubytování  (zda  se  jedná  o  zajištění  bytové  potřeby  či  poskytnutí  přechodného 

ubytování)  či  rozsah služeb (například  úklid  bytu  či  zajištění  snídaně  jsou  charakteristické  pro 

ubytovací služby, u nájmu je naopak typické poskytování jen základního rozsahu služeb).101

Výklad  GFŘ,  že  pronajímání  bytů  skrze  Airbnb  a  podobné  služby  je  nutno  považovat  za 

poskytování ubytovacích služeb a ne za pronájem bytu, je dle mého názoru správný a je v souladu 

s judikaturou SD-EU. Z výše uvedeného ale automaticky nevyplývá, že pronajímatel přes Airbnb či 

podobné  služby  je  nutně  vždy  podnikatelem  a  měl  by  si  opatřit  živnostenské  oprávnění  na 

poskytování ubytovacích služeb. K tomu je potřeba naplnit i podmínku vyplývající z § 420 odst. 1 

občanského zákoníku,  resp.  §  2 živnostenského zákona.  Dle  živnostenského zákona je  živností 

soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem  

dosažení  zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.  Klíčové je  slovo  soustavná,  protože 

v rámci Airbnb existuje podstatný segment pronajímatelů, kteří svůj byt přes tuto službu pronajímají 

jen nepravidelně a příležitostně. Tito občasní pronajímatelé tak teoreticky živnostenské oprávnění 

mít  nemusejí,  nicméně  je  potřeba  určit  hranici,  kdy  se  jedná  o  občasný  pronájem  a  kdy  už 

o soustavnou podnikatelskou činnost. To je možné řešit výkladem nebo legální definicí. Dle české 

právní  doktríny  je  k  naplnění  pojmu  soustavnost potřeba  velmi  málo  (jak  již  bylo  uvedeno 

v předchozím textu), což je samozřejmě pro potenciální pronajímatele přes Airbnb dosti omezující – 

ne každý, který chce několikrát do roka krátkodobě pronajmout svůj byt, je ochoten zajišťovat si 

kvůli tomu živnostenské oprávnění a plnit všechny povinnosti spojené s režimem podnikatele. Je to 

analogická situace jako u služby Uber, jak jsem popisoval v předchozí kapitole.

101 Stanovisko GFŘ k Airbnb, s. 7.
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4.2. Užívání bytu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, je  bytem soubor místností,  

popřípadě  jedna  obytná  místnost,  který  svým  stavebně  technickým  uspořádáním  a  vybavením  

splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen.102,103 Ubytovací jednotkou 

pak  je  jednotlivý  pokoj  nebo  soubor  místností,  které  svým  stavebně  technickým  uspořádáním  

a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu určeny.104 Vyhláška 

tedy předpokládá, že místnosti (nebo soubory místností) jsou určené buď pro trvalé bydlení nebo 

přechodné  ubytování  a  podle  toho  jsou  na  ně  kladeny  jiné  technické  nároky,  přičemž  jsou 

kolaudovány jen pro jeden z těchto účelů. Proto se nabízí otázka, jakým způsobem se právo staví 

k tomu, když je byt určený k trvalému bydlení soustavně využíván pro poskytování ubytovacích 

služeb.

Dle  §  126  odst.  1  zákona  č.  183/2006  Sb.,  stavebního  zákona,  lze  stavbu  užívat  jen  k  účelu  

vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním  

souhlasu (dále  jen „kolaudační  rozhodnutí“).  Podle § 126 odst.  2  stavebního zákona  je  změna 

v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném  

rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví  

zvířat,  bezpečnost  nebo životní  prostředí,  nebo změna doby trvání  dočasné  stavby  nebo změna  

dočasné stavby na stavbu trvalou, přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního  

úřadu [zvýrazněno autorem].  Sporný je  výklad,  zda  část  věty  „jejíž  účinky  by mohly  (...)“  se 

vztahuje pouze na „změnu v činnosti“ či se vztahuje na všechny 4 změny, které ji předcházejí. Tato 

otázka  je  přitom  naprosto  zásadní.  Dle  prvního  výkladu  by  totiž  souhlas  stavebního  úřadu 

vyžadovala jakákoliv změna v účelu užívání stavby,  dle druhého výkladu pouze taková změna, 

102 § 3 písm. g) vyhlášky o technických požadavcích na stavby.
103 Obdobně je byt definován v § 2236 odst. 1 OZ: Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí  

domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.
104 § 3 písm. d) bod 1 vyhlášky o technických požadavcích na stavby.
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která by mohla ohrozit jeden z vyjmenovaných zájmů. Podle Průchy a Gregorové je správný druhý 

výklad:105 

„U prvních čtyř jmenovaných změn v užívání stavby, které podléhají povolovacímu režimu,  

vyvstává otázka nad správným výkladem ustanovení § 126 odst. 2 stavebního zákona. Tato  

se týká platnosti podmínky možného ohrožení vybraných zájmů vůči jednotlivým změnám (tj.  

zda platí vůči všem, nebo jen ke změně v činnosti). Ačkoliv se může polemika nad správným  

výkladem jevit  jako  bezpředmětná,  u  některých  případů  může  být  velmi  podstatná  (…).  

Správný výklad nebude zřejmě možné dovodit komparací se stavebním zákonem z roku 1976  

a  ani  text  důvodové  zprávy  k  novelizačnímu  zákonu  č.  350/2012  Sb.  neposkytuje  

jednoznačnou odpověď (…). Teleologickým výkladem citovaného ustanovení však lze dospět  

k závěru, že smysl a účel zákonodárce byl spatřován v tom, aby byly pokryty povolovacím  

režimem ty změny v užívání stavby, které svým významným dopadem, účinky či následky  

mohou ovlivnit, resp. pouze ohrozit některé z vyjmenovaných veřejných zájmů.“

S takovýmto výkladem nesouhlasím a přikláním se spíše k prvnímu výkladu. Souhlasím tedy se 

závěrem Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 20. července 2017, sp. zn. 9 As 171/2016, 

ve kterém se ztotožnil s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. června 2016, č. j. 10 A 

182/2012-59:  „Městský soud uvedl,  že zatímco při  změně činnosti  je  třeba povolení stavebního  

úřadu pouze tehdy,  pokud změna může ohrozit  uvedené chráněné zájmy, při  změně povoleného  

účelu je povolení třeba vždy. Tomu odpovídá jazykový výklad daného ustanovení,  kde je použit  

singulár  zájmena  ‚jejíž'  a  nikoliv  plurál  zájmena  ‚jejichž'.  K  témuž  závěru  je  třeba  dospět  

i  teleologickým výkladem.“

105 PRŮCHA, P., GREGOROVÁ, J. a kol.: Stavební zákon. Praktický komentář. Praha: Leges, 2017, 880 s. ISBN 978-
80-7502-180-9, s. 607.
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Podle § 178 odst. 1 písm. g) stavebního zákona se pak fyzická, právnická nebo podnikající fyzická  

osoba  dopustí  přestupku  tím,  že  v  rozporu  s  §  126  odst.  1  užívá  stavbu  v  rozporu  s  účelem  

vymezeným v kolaudačním rozhodnutí. Znění stavebního zákona se tedy zdá velmi striktní: pokud 

někdo soustavně používá byt k poskytování krátkodobého ubytování, páchá tím přestupek. Nicméně 

realita  je  poněkud komplikovanější.  Dle  bodu 55 přílohy  č.  5  nařízení  vlády  č.  278/2008 Sb.,  

o obsahových náplních jednotlivých živností,  se totiž za ubytovací služby považuje  poskytování  

ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových  

domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. Živnostenské právo tedy počítá 

s tím, že ubytovací služby mohou být poskytovány i v místnostech, které jsou kolaudovány jako 

byty.

Rozpor reálného užívání bytu s účelem, ke kterému bylo vydáno kolaudační rozhodnutí,  byl již 

několikrát řešen před správními soudy. Například Krajský soud v Hradci Králové v rozsudku ze dne 

11. prosince 2002, sp. zn. 30 Ca 180/2001 posuzoval případ, kdy stavba zkolaudovaná jako rodinný 

dům  byla  v  omezené  míře  využívána  též  k  poskytování  ubytovacích  služeb.  Došel  přitom 

k následujícímu závěru:  „Stavbu nebo její  část  lze  užívat  jen k  účelu určenému v kolaudačním  

rozhodnutí,  popřípadě ve  stavebním povolení  (§ 85 stavebního zákona).  I  takto  stanovený účel  

užívání má ale svoji variabilitu. Realizuje-li se totiž v určitém prostoru stavby takový účel užívání,  

který  oproti  účelu  stanovenému  v  kolaudačním  rozhodnutí  nevyžaduje  změny  v  jeho  stavebně  

technickém uspořádání, nemůže ohrozit zdraví a život nebo životní prostředí, pak k takovéto změně  

ve způsobu užívání stavby není ani třeba rozhodnutí stavebního úřadu o povolení změny v užívání  

stavby.“

Právní názor Krajského soudu v Hradci Králové následně potvrdil Nejvyšší správní soud v jiném 

řízení. V rozsudku ze dne 26. června 2008, sp. zn. 2 As 39/2007 na rozsudek odkázal a argumentaci  
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v podobném duchu rozvedl:  „Ze stavebněprávních hledisek je zcela lhostejné, za jakým účelem,  

které  stěžovatel  považuje  za  podstatné,  přenechává  účastnice  řízení  byty  podnájemcům  do  

podnájmu,  zda  za  účelem  dlouhodobého  či  krátkodobého  pobytu,  např.  kvůli  přechodnému  

zaměstnání či za účelem rekreace. Je dokonce nanejvýš logické a jako výkon vlastnického práva či  

práva z něho odvozeného zcela legitimní, že některé byty v turisticky atraktivní lokalitě P. – M. S.  

budou krátkodobě pronajímány turistům, například proto,  že to  v  konkrétním případě bude ten  

nejvýnosnější  způsob užívání  daného bytu.  Pokud způsob užívání  bytu nevybočí  z  mezí  daných  

hledisky  stavebněprávními,  tj.  byt  bude  užíván  k  přebývání  oprávněných  osob  způsobem  

odpovídajícím povaze bytu,  nepřipadá v úvahu postih  podle ustanovení  § 106 odst.  3  písm.  c)  

stavebního zákona.“

V pozdějším rozsudku ze dne 20. července 2017, sp. zn. 9 As 171/2016 nicméně Nejvyšší správní 

soud svůj postoj přehodnotil, když se k rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové vyjádřil takto: 

„V dané věci se jednalo o to, že žalobkyně užívala stavbu, která byla kolaudována jako rodinný  

dům,  k  poskytování  ubytovací  služby.  To  však  pouze  v  takovém  rozsahu,  že  průměrná  denní  

obsazenost v roce nebyla ani jedno celé lůžko. Za tohoto stavu Krajský soud v Hradci Králové  

dospěl k závěru, že využívání části rodinného domu k ubytovacím službám marginálního charakteru  

ještě  nemění  stanovený  účel  užívání,  totiž  to,  že  nadále  zůstává  určen  pro  rodinné  bydlení.  

Z rozsudku je naopak patrné, že pokud by prostory byly k ubytování užívány primárně, neobešlo  

by se to bez rozhodnutí o změně v užívání stavby. Nejvyšší správní soud souhlasí s interpretací  

uvedeného rozsudku městským soudem, že v citovaném rozsudku tak šlo pouze o změnu v činnosti  

a nikoliv o změnu účelu užívání stavby ve smyslu § 126 odst. 2 stavebního zákona, neboť ten byl  

i nadále zachován. To však nelze vztáhnout k situaci stěžovatelů, neboť v nyní posuzované věci není  

sporu o tom, že se jednalo o změnu účelu užívány stavby [zvýrazněno autorem].“ 

40



Dle  mého  názoru  nelze  rozsudek  Krajského  soudu  v  Hradci  Králové  vykládat  tak,  že  stavbu 

zkolaudovanou  jako  byt  či  rodinný  dům  lze  bez  dalšího  soustavně  využívat  ke  krátkodobým 

pronájmům, jak dovodil například Magistrát hl.  m. Prahy ve svém rozhodnutí sp. zn. S-MHMP 

1693592/2018/STR ze dne 10. ledna 2019. Tímto rozhodnutím Magistrát zastavil řízení o přestupku 

proti společnosti, která dle Úřadu městské části Praha 2 porušovala stavební zákon tím, že objekt 

kolaudovaný jako bytový dům využívala jako ubytovací zařízení.

Dle mého názoru totiž nelze tvrdit, že soustavné krátkodobé pronajímání bytu ve skutečnosti není 

poskytováním ubytovacích  služeb,  tedy že v tomto případě vůbec  nezáleží  na  délce  nájemního 

vztahu,  s  čímž  soudy  v  dřívějších  rozhodnutích106 operují.  Takovýto  výklad  totiž  neobstojí  při 

srovnání institutů nájmu bytu a ubytování dle OZ. Podle § 2235 odst. 1 OZ jde o nájem bytu tehdy, 

zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce  

a popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům, který je předmětem nájmu. Podle odst. 2 se 

nejedná o nájem bytu,  přenechává-li pronajímatel nájemci byt nebo dům k rekreaci nebo jinému  

zjevně  krátkodobému  účelu.  Smlouvou  o  ubytování  se  pak  dle  §  2326  ubytovatel  zavazuje  

poskytnout ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu  

ubytování v zařízení k tomu určeném. 

Institut  nájmu bytu  tedy  slouží  k  zajištění  bytových  potřeb,  což  jsou  potřeby  dlouhodobějšího 

charakteru.  Naopak institut  ubytovací  smlouvy slouží  k zajištění krátkodobé potřeby ubytování. 

Pokud někdo soustavně pronajímá byt ke krátkodobému, rekreačnímu účelu, poskytuje dle mého 

názoru ubytovací služby a ne nájem bytu. Pokud k tomuto účelu uzavírá smlouvy o nájmu bytu, 

jedná se dle mého názoru o zastřené právní jednání za účelem vyhnutí se právním povinnostem 

106 Rozsudek Krajského  soudu v  Hradci  Králové  ze  dne  11.  prosince  2002,  sp.  zn.  30  Ca 180/2001 a  rozsudek  
Nejvyššího správního soudu ze dne 26. června 2008, sp. zn. 2 As 39/2007.
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souvisejícím s poskytováním ubytovacích služeb,  například požadavkům na kolaudaci  místnosti 

jako ubytovací jednotky.

Potřeba rekolaudace bytu na ubytovací jednotku při záměru soustavného poskytování ubytovacích 

služeb vyplývá ze smyslu stavebního zákona, který rozlišuje byt a ubytovací jednotku a klade na 

jejich  stavební  provedení  jiné  požadavky.107 Nicméně  pokud  někdo  pronajímá  byt  za  účelem 

krátkodobého ubytování pouze několikrát do roka či pokud pronajímá například jen jednu místnost 

v bytě, ve kterém jinak normálně bydlí, pak dle mého názoru rekolaudace není potřeba, protože byt 

nadále slouží primárně k trvalému bydlení, k čemuž je kolaudačním rozhodnutím určen.

Hlavním protiargumentem proti relativně striktnímu výkladu stavebního zákona zmíněnému výše 

je, že každý má právo nakládat se svým majetkem tak, aby mu byl co nejvíce k užitku; ostatně jak 

zmiňuje Nejvyšší  správní soud v rozsudku sp. zn.  2 As 39/2007: „Je dokonce nanejvýš logické  

a  jako  výkon  vlastnického  práva  či  práva  z  něho  odvozeného  zcela  legitimní,  že  některé  byty  

v  turisticky atraktivní lokalitě P. – M. S. budou krátkodobě pronajímány turistům, například proto,  

že  to  v  konkrétním  případě  bude  ten  nejvýnosnější  způsob  užívání  daného  bytu.“ Nicméně 

poskytování nájmu bytu a poskytování krátkodobého ubytování jsou dvě odlišné aktivity, které mají 

jiný  účel.  Je určitě  možné  v  rovině  legislativních  návrhů  uvažovat  o  tom,  aby  stavební  právo 

umožňovalo v objektech určených k dlouhodobému bydlení soustavně poskytovat ubytovací služby; 

ač  je  potřeba  brát  na  zřetel,  že  tento  krok  by  mohl  mít  závažné  socioekonomické  důsledky 

(například v centrech měst by mohlo potenciálně úplně vymizet rezidenční bydlení). Ale mám za to, 

že  ze současné legislativy vyplývá  požadavek na rozlišování  těchto dvou kategorií,  jak ostatně 

vyhodnotil i Nejvyšší správní soud v rozsudku  sp. zn. 9 As 171/2016. Jsem tedy přesvědčen, že 

v případě precedenčního sporu ve věci rozdílu mezi kolaudovaným stavem a skutečným účelem 

107 Viz též § 24 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území či § 13 odst. 1 a § 21a 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
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užívání bytu108 existuje vzhledem k nedávné judikatuře Nejvyššího správního soudu reálná možnost, 

že  tento  spor  by  skončil  rozhodnutím,  že  soustavné  využívání  bytu  za  účelem  krátkodobých 

pronájmů je v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

4.3. Místní poplatky za ubytování

Poskytovatelé ubytovacích služeb jsou povinni odvádět obcím poplatky za lázeňský nebo rekreační 

pobyt a poplatky z ubytovací kapacity (dále hromadně „ubytovací poplatky“).109 Ubytovatelé, kteří 

provozují podniky typu hotel, mají relativně silnou motivaci tyto poplatky platit (resp. odvádět), 

a to  hned  z  několika  důvodů:  poplatky  nejsou  příliš  vysoké,  případné  podvody  jsou  relativně 

jednoduše odhalitelné (existenci hotelu je těžké skrýt před zraky státní správy, díky koncentraci 

ubytovacích  služeb  na  jednom místě  není  složité  provádět  kontrolu  atd.)  a  byrokracie  spojená 

s odváděním poplatků není neúnosná (resp. její zátěž se rozmělní díky většímu počtu ubytovacích 

jednotek  v  rámci  podniku).  Naopak  ubytovatelé  pronajímající  byty  skrze  služby  typu  Airbnb 

ubytovací poplatky typicky neplatí (resp. neodvádějí). Dle zákona o místních poplatcích se totiž 

poplatková  povinnost  pro  poplatek  z  ubytovací  kapacity  vztahuje  pouze  na  zařízení  určená 

k přechodnému ubytování,110 tedy na tzv. ubytovací jednotky dle § 3 písm. d) vyhlášky č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby. Přes Airbnb jsou ale povětšinou pronajímány byty, na 

které  se  poplatková  povinnost  pro  ubytovací  poplatky  nevztahuje.  Dle  mého  názoru  se  jedná 

o mezeru  v  zákoně,  který  na  jednu  stranu  počítá  s  tím,  že  provozovat  ubytovací  služby  lze 

i v bytových či rodinných domech111 (ač primárně by k tomu mělo zřejmě docházet v ubytovacích 

108 Možnost takového precedenčního sporu v únoru 2019 zmínil i starosta městské částí Praha 1 Pavel Čižinský, viz  
MYNÁŘOVÁ, T. Zažalujte firmy, které zneužívají Airbnb. Starosta Prahy 1 slibuje lidem přispět na průlomový 
spor.  Deník N  [online].  22.02.2019 [cit.  05.04.2019].  Dostupné z:  https://denikn.cz/76782/zazalujte-firmy-ktere-
zneuzivaji-airbnb-starosta-prahy-1-slibuje-lidem-prispet-na-prulomovy-spor/. 

109 § 3 odst. 3, resp. § 7 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
110 § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích.
111 Viz obsahovou náplň oboru a činnosti č. 55 v příloze č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních  

jednotlivých živností.
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jednotkách, které jsou k tomu stavebně určeny), ale na druhou stranu ukládá poplatkovou povinnost 

pouze ubytovatelům v ubytovacích jednotkách. 

Poplatková  povinnost  k  poplatku  za  lázeňský nebo rekreační  pobyt  se  dle  zákona  vztahuje  na 

ubytované osoby bez  ohledu na  to,  zda  jsou ubytovány v bytě  či  ubytovací  jednotce  (přičemž 

poplatek  vybírá  a  odvádí  ubytovatel),112 nicméně  v  současnosti  lze  předpokládat  rozsáhlé 

nedodržování této poplatkové povinnosti, a to vzhledem k absenci možnosti jednoduché kontroly ze 

strany daňových orgánů.113 Ačkoliv v roce 2018 Finanční správa ČR získala údaje o poskytovatelích 

ubytování využívajících platformu Airbnb,114 což situaci výrazně změnilo, je vzhledem k vysokému 

počtu  poskytovatelů  kontrola  jednotlivých  případů  časově  náročná  a  z  mého  pohledu  nepříliš 

efektivní.

4.4. Vliv Airbnb na trvalejší obyvatele domu

Jedním z  významných  problémů spojených  s  rozmachem Airbnb v  Česku –  nebo  lépe  řečeno 

v Praze,  a ještě konkrétněji  v centru Prahy, kde je tato služba zastoupena nejvýrazněji115,116 – je 

negativní  vliv  krátkodobého pronajímání  bytů  v  bytových domech na  kvalitu  života  trvalejších 

obyvatel domu. Tyto negativní dopady mají několik podob: například časté rušení nočního klidu, 

zvýšená  produkce  odpadků,  nepořádek  ve  společných  prostorách,  snížená  bezpečnost  spojená 

112 Zákon o  místních  poplatcích  ve  svém §  3  odst.  1  poplatkovou povinnost  nevztahuje  na  žádný konkrétní  typ 
jednotky.

113 ČTK.  Praha  1  neví  o  většině  bytů  nabízených  přes  Airbnb,  tvrdí  Hospodářská  komora.  Týden.cz [online]. 
04.10.2017  [cit.  09.06.2019].  Dostupné  z:  https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/praha-1-nevi-o-vetsine-bytu-
nabizenych-pres-airbnb-tvrdi-hospodarska-komora_448932.html. 

114 ŠEFRNA, J., ZÍKOVÁ, P. Konec Airbnb v Čechách? epravo.cz [online]. 16.11.2018 [cit. 09.06.2019]. Dostupné z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/konec-airbnb-v-cechach-108398.html. 

115 V Praze jsou zhruba tři čtvrtiny hostitelů v Česku:  „Celkem je v hlavním městě podle únorových údajů Airbnb  
kolem 7200 hostitelů, v celé ČR přes 10.000.“ ČTK. Airbnb loni k ubytování v Česku využilo přes milion turistů. 
České noviny [online]. 17.04.2018 [cit. 28.11.2018]. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/airbnb-loni-k-
ubytovani-v-cesku-vyuzilo-pres-milion-turistu/1610725.

116 Na Praze 1,2 a 3 je dohromady zhruba 55 % nabídek bytů přes Airbnb v Praze, viz Analýza sdílené ekonomiky 
Airbnb v Praze. Katalog Datové platformy [online] [cit. 28.11.2018]. Dostupné z: https://golemio.cz/cs/node/18245. 
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s přítomností  vysokého  počtu  neznámých  osob  či  zvýšená  aktivita  na  chodbách  způsobená 

například i poskytováním úklidových služeb ubytovaným. S tím jsou spojené i zvýšené náklady na 

údržbu domu, které nespravedlivě zatěžují trvalejší obyvatele domu. I kvůli těmto „sousedským 

problémům“ se řešení problematiky Airbnb stalo jedním z hlavních předvolebních témat voleb do 

zastupitelstva  městské  části  Praha  1  v  roce  2018.117,118,119 Negativní  dopady  Airbnb  na  trvalejší 

obyvatele domu jsou způsobeny jednak tím, že v bytech je často krátkodobě ubytováno více lidí než 

je  jejich  běžná  kapacita,  jednak tím,  že  krátkodobě ubytovaný turista  přirozeně  nemá motivaci 

budovat a udržovat dobré sousedské vztahy.120

Sousedské problémy spojené s Airbnb je možné řešit různými způsoby. Nejpřirozenější cestou je 

samoregulace. V roce 2016 Airbnb spustilo portál Sousedé, který umožňuje obyvatelům domu hlásit 

problematické  chování  uživatelů  služby.121 Tento  nástroj  ale  zřejmě  vzhledem  k  neustávajícím 

stížnostem na Airbnb není dostatečně účinný (otázkou ovšem je, z jakého důvodu – je možné, že 

o portálu ví příliš málo lidí, nebo že se Airbnb stížnostmi dostatečně nezabývá). Další možností je 

zapojit  do  řešení  problémů  státní  či  obecní  policii:  za  rušení  nočního  klidu  lze  uložit  pokutu 

příkazem na místě do 10 000 Kč.122 Problematické je ale jednak dokazování rušení nočního klidu na 

místě a jednak fakt, že pro uložení pokuty příkazem na místě je nutné, aby s tím obviněný souhlasil. 

Když nesouhlasí, přestupek se projednává v běžném přestupkovém řízení, které ovšem obvykle trvá 

117 ŠTĚPÁNEK, N., BOUŠKA, M., ČTK. Politici v Praze 1 brojí proti Airbnb, sepsali i petici. Regulujme službu, jako 
to  dělají  v  Amsterdamu,  říkají  zástupci  takřka  všech  stran.  IHNED.cz [online].  03.09.2018  [cit.  01.12.2018]. 
Dostupné  z:  https://byznys.ihned.cz/c1-66233450-politici-v-praze-1-broji-proti-airbnb-sepsali-i-petici-regulujme-
sluzbu-jako-to-delaji-v-amsterdamu-rikaji-zastupci-takrka-vsech-stran. 

118 LÉBLOVÁ, K. Kvůli Airbnb místní nemůžou v centru Prahy mnohdy ani spát. Novinky.cz [online]. 10.10.2017 [cit. 
01.12.2018].  Dostupné  z:  https://www.novinky.cz/domaci/451360-kvuli-airbnb-mistni-nemuzou-v-centru-prahy-
mnohdy-ani-spat.html. 

119 ČTK.  Hluk  a  odpadky.  Stížnosti  lidí  na  ubytování  typu  Airbnb  narůstají.  Týden.cz [online].  09.05.2018  [cit. 
01.12.2018].  Dostupné  z:  https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/hluk-a-odpadky-stiznosti-lidi-na-ubytovani-typu-
airbnb-narustaji_479312.html. 

120 HLAVÁČOVÁ, V. Sdílené bydlení na pár dnů. Pro jedny skvělá zábava, pro druhé sousedské utrpení. iROZHLAS 
[online].  17.04.2017 [cit. 01.12.2018]. Dostupné z:  https://www.irozhlas.cz/zpravy-z-domova/sdilene-bydleni-na-
par-dnu-pro-jedny-skvela-zabava-pro-druhe-sousedske-utrpeni_1704170600_. 

121 Sousedé hostitelů Airbnb. Airbnb [online]. [cit. 01.12.2018]. Dostupné z: https://www.airbnb.cz/neighbors. 
122 § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích ve spojení s § 5 odst. 3 písm. b) tohoto zákona  

a § 91 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
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déle než pobyt obviněného. Pokud je obviněným zahraniční turista, je velmi pravděpodobné, že ho 

přestupkové řízení  nakonec  nedožene.  (Dle  mých informací  jsou  v  tomto duchu někteří  turisté 

instruováni společnostmi, které jim výlety do Prahy zařizují. Tito turisté pak odmítají na místě platit  

pokuty.)  Mezinárodní  spolupráce  v  přestupkových  věcech  totiž  v  obecné  rovině  příliš  dobře 

nefunguje;123 výjimku mohou tvořit specifické, blíže upravené oblasti, jako jsou například dopravní 

přestupky.124

Další teoretickou cestou, jak se vlastníci bytových jednotek mohou bránit před negativními dopady 

Airbnb, je skrze společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“).  SVJ například může nastavit 

poměr výše příspěvků na správu domu tak, aby zohledňovala vyšší zátěž spojenou s byty, kde je 

provozováno krátkodobé ubytování. V praxi je ale tato možnost málokdy použitelná, protože ke 

změně poměru výše příspěvků je vyžadován souhlas všech vlastníků jednotek.125 V případě, kdy už 

v domě někdo krátkodobé ubytování provozuje nebo má ten záměr, dá se předpokládat, že jeho 

motivace navýšit sám sobě příspěvky na správu domu nebude příliš vysoká.

Jinou možností je bránit se proti „nadužívání“ jednotky, potažmo společných prostor s odkazem na 

§ 1175 občanského zákoníku. Dle něho má vlastník jednotky právo svobodně spravovat, výlučně  

užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části,  nesmí však ztížit jinému 

vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. V tomto 

ohledu se při posuzování porušování práv vlastníka podpůrně použijí ustanovení týkající se omezení 

123 METSELAAR, A.J., ADRIAANSE, P.C. The cross-border recovery of administrative fines: An exploratory study 
of  experiences  in  Belgium,  Germany  and  the  United  Kingdom and  possibilities  for  international  cooperation 
[online]. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. 10.06.2014 [cit. 28.11.2018]. Dostupné z: https://
www.wodc.nl/binaries/2305-summary_tcm28-72902.pdf. Pojednává sice o stavu v Belgii, Německu a Spojeném 
království, nicméně závěry jsou myslím z velké části přenositelné i na Česko.

124 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/413/EU ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny 
informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

125 § 1214 věta druhá OZ.
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vlastnického práva podle § 1013.126 Proti nepřiměřeným imisím (typicky půjde o hluk) spojeným 

s pronajímáním bytu skrze Airbnb či podobné platformy je tedy možné se bránit i soudní cestou, 

a to  negatorní  žalobou  podle  §  1042  OZ,  kdy  bude  napadáno  porušení  §  1013  OZ.  Aktivně 

legitimován pro podání této žaloby je vlastník jiné bytové jednotky v domě, ale dle judikatury to 

může být i samotné SVJ v případě, že dochází k neoprávněnému zásahu do práv ostatních vlastníků 

jednotek ke společným částem domu.127

Vzhledem k tomu, že v případě soustavného využívání bytu za účelem poskytování ubytovacích 

služeb je potřeba jednotku rekolaudovat  (alespoň dle  mého názoru,  viz kapitola  4.2.),  vyžaduje 

takovýto záměr dohodu v rámci SVJ podle § 1169 odst. 2 OZ (kdy dotčenými vlastníky budou dle 

mého názoru vzhledem k charakteru změny všichni vlastníci v rámci SVJ) a následné schválení na 

shromáždění SVJ podle § 1208 písm. f) bod 2 OZ. Pokud někdo soustavně provozuje Airbnb v bytě 

bez tohoto schválení, mám za to, že se proti tomu může SVJ úspěšně soudně bránit.

Výše uvedený přehled měl za cíl ukázat, že při současné legislativě je relativně složité bojovat s 

negativními dopady krátkodobého ubytování na běžné obyvatele domu. Tento problém je teoreticky 

možné řešit soudní cestou, nicméně to je v českém prostředí během na dlouhou trať.

126 KABELKOVÁ, E., SCHÖDELBAUEROVÁ, P. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Komentář.  
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 360 s. ISBN 978-80-7400-444-5, str. 107.

127 „Obdobně (…) je pak nutno posuzovat oprávnění společenství podat negatorní žalobu ve smyslu ustanovení § 126  
odst. 1 obč. zák. proti osobě, která neoprávněně zasahuje do práv vlastníků jednotek ke společným částem domu, a  
to i tehdy, je-li  takovou osobou jeden z vlastníků jednotek a má-li k neoprávněnému zásahu do práv ostatních  
vlastníků jednotek ke společným částem domu docházet tím, že tato osoba užívá jí vlastněné jednotky v rozporu se  
zákonem (jako je tomu v projednávané věci). Podstatné pro posouzení legitimace společenství k podání negatorní  
žaloby je to, zda dochází k neoprávněnému zásahu i ve vztahu ke společným částem domu, či zda se takový zásah  
týká výlučně práv k některé jednotce (popř. více jednotkám), aniž dochází k zásahu do práv ke společným částem  
domu.“ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. dubna 2012, sp. zn. 29 Cdo 3269/2010.
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4.5. Návrhy legislativních změn

Z výše uvedeného textu je snad zřejmé, že současnou právní úpravu poskytování krátkodobého 

ubytování  nepovažuji  za  ideální.  Legislativní  změny  by  dle  mého  názoru  měly  proběhnout 

v několika oblastech: a) změny v místních poplatcích tak, aby se vztahovaly i na pronajímání bytů 

skrze  Airbnb,  b)  stanovení  hranice,  odkdy  je  využívání  bytu  ke  krátkodobému  pronájmu 

považováno  za  rozporné  s  kolaudačním  rozhodnutím,  a  s  tím  spojená  deregulace  segmentu 

občasného  pronajímání  bytů,  a  c)  ochrana  trvalejších  obyvatel  domu  proti  zvýšeným  imisím 

spojeným s krátkodobými pronájmy.

4.5.1. Změny v zákoně o místních poplatcích

Kvůli  neplacení  ubytovacích  poplatků  u  pronájmů  skrze  platformy  českým  městům  unikají 

pravděpodobně minimálně desítky milionů korun ročně.128 Tento nedostatek současné legislativy lze 

dle  mého  názoru  vyřešit  úpravou  poplatkové  povinnosti  tak,  aby  se  vztahovala  na  všechny 

ubytovatele  bez  ohledu  na  typ  jednotky,  kterou  pronajímají.  Tuto  změnu  předložila  vláda 

Poslanecké sněmovně 21. září 2018 ve sněmovním tisku 286, přičemž součástí návrhu je i zrušení 

ubytovacích  poplatků  a  zavedení  jednoho  poplatku  z  pobytu.129 Navrhovaná  novela  zákona 

o místních poplatcích je  ale  myslím nedostatečná,  protože řeší  jen část  problému. I  kdyby byla 

povinnost platit poplatek z pobytu zavedena i na pronajímatele skrze platformy typu Airbnb, tak bez 

dalších legislativních změn hrozí rozsáhlé neplnění poplatkové povinnosti. Oproti provozovatelům 

podniků typu hotel mají totiž pronajímatelé jednoho či několika málo bytů skrze Airbnb mnohem 

menší motivaci poplatky platit.  Pravděpodobnost odhalení úniku je za dnešního stavu vzhledem 

k vysokému množství poskytovatelů krátkodobého ubytování relativně nízká a byrokratická zátěž 

128 ČERNÝ,  A.  Praze  přes  Airbnb  utíkají  desítky  milionů  ročně.  Jinde  už  poplatky  vymohli.  iDNES.cz [online]. 
12.03.2017 [cit.  24.11.2018].  Dostupné z:  https://ekonomika.idnes.cz/mesta-versus-airbnb-048-/ekonomika.aspx?
c=A170311_2311463_ekonomika_rny. 

129 Sněmovní tisk 286/0, část č. 1/6 Novela z. o místních poplatcích. Poslanecká sněmovna [online]. [cit. 24.11.2018].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=286&CT1=0. 
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spojená  s  odváděním (resp.  placením)  poplatků  naopak relativně  vysoká (oproti  tomu,  když se 

povinnosti „rozmělní“ kvůli většímu počtu pronajímaných jednotek). Takovýto stav je dle mého 

názoru nežádoucí.

Z výše uvedených důvodů je myslím potřeba umožnit či dokonce přikázat zprostředkovatelům platit 

ubytovací poplatky namísto pronajímatelů.  Tento způsob řešení navrhl v pozměňovacím návrhu 

poslanec Jakub Michálek130 a dle svého vyjádření ho vítá i platforma Airbnb.131 Návrh počítal s tím, 

že Ministerstvo financí  by na základě požadavku obce mohlo rozhodnout,  že některá konkrétní 

platforma  se  stane  v  dané  obci  plátcem  poplatku  z  pobytu  pro  pobyty  touto  platformou 

zprostředkovávané  a  z  pronajímatelů  tato  povinnost  opadne.  Ač  by  takto  koncipovaný  nástroj 

(přenesení povinnosti odvádět poplatek na jinou osobu na základě rozhodnutí Ministerstva financí) 

byl,  alespoň dle  mých znalostí,  v  české  legislativě  relativně  unikátní,  považuji  ho  za  rozumné 

řešení, protože díky němu je možné zohlednit specifika každé obce. (Při hlasování ve Sněmovně 

tento  pozměňovací  návrh  nebyl  přijat.)  Pro  takovouto  systémovou  změnu  je  nicméně  potřeba 

správně  definovat  digitální  platformy,  na  které  může  být  poplatková  povinnost  přenesena. 

O legislativní zakotvení zprostředkovatelských platforem se pokusil poslanec Jakub Michálek v již 

zmíněném pozměňovacím návrhu č. 1565, který Sněmovnou nakonec nebyl přijat. V této práci není 

pro podrobné zkoumání možného ukotvení zprostředkovatelských platforem v zákoně prostor: bylo 

by potřeba důkladně vyhodnotit dopady této případné změny zákona do oblastí, které není záměrem 

nově regulovat.

130 Sněmovní tisk 286, pozměňovací návrh č.  1565. Poslanecká sněmovna [online].  [cit.  24.11.2018].  Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=286&CT1=0. 

131 CHLUBNÁ,  T.,  ČTK.  Až  160  milionů  ročně  pro  Prahu?  Airbnb  připouští  vybírání  poplatku  od  hostitelů. 
iROZHLAS [online].  19.11.2018  [cit.  24.11.2018].  Dostupné  z:  https://www.irozhlas.cz/ekonomika/airbnb-
pronajem-praha-byt-poplatek-cesko-nedostatek-bytu-ceny-najmu-stare-mestp_1811191737_haf.
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4.5.2. Stanovení hranice pro krátkodobé pronájmy v bytech

Určení nějaké hranice, kdy je pronajímání bytu za účelem krátkodobých pronájmů považováno za 

povolený přivýdělek a kdy už je potřeba rekolaudace a splnění přísnějších podmínek, je v zahraničí 

relativně standardní. Mám za to, že by bylo vhodné tuto hranici určit i v českém právním řádu, a to  

z několika důvodů. Jednak jsem toho názoru, že soustavné pronajímání bytu za účelem poskytování 

ubytovacích služeb je v rozporu se stavebním zákonem, jak jsem rozebral v kapitole 4.2. Zároveň 

dle stávající legislativy (jak vyplývá i ze stanoviska GFŘ k Airbnb) je za podnikatele považován 

i poskytovatel,  který  svůj  byt  za  účelem  krátkodobých  pronájmů  poskytuje  pouze  občasně. 

Povinnosti kladené na majitele bytu, který byt skrze Airbnb a podobné platformy pronajímá pouze 

zřídka, přitom vytvářejí velkou bariéru pro vstup na tento segment trhu a z mého pohledu zbytečně 

komplikují  možnost přivýdělku. Takováto změna by měla umožnit  majitelům bytů si  občasným 

pronájem bytu přivydělávat bez komplikované administrativy. A v neposlední řadě určení nějaké 

hranice považuji  za vhodné z  důvodu ochrany trvalejších obyvatel  domu,  kteří  jsou dnes  často 

nepřetržitě obtěžováni vysokou fluktuací turistů v domě. Bylo by pak totiž mnohem jasnější, kdy se 

trvalejší obyvatelé domů mohou proti Airbnb bránit.

Některé státy či města regulují krátkodobé pronájmy tím způsobem, že stanovují maximální počet 

dnů v roce, např. 90, po které může být byt tímto způsobem pronajímán. To se na první pohled 

může zdát jako dobrý nápad. Toto omezení snižuje finanční výtěžnost bytů, což snižuje cenu bytů, 

a může tak fungovat jako brzda proti extrémně rychle rostoucím cenám bydlení. Pro část majitelů 

bytů nakonec může být výhodnější pronajmout byt dlouhodobě. Zároveň se takovým omezením 

neuzavírá možnost občasného pronájmu bytu za účelem přivýdělku. Problémem je ale vymáhání 

tohoto omezení. Airbnb sice může zablokovat pronájem jednoho bytu poté, co dosáhl stanoveného 

limitu. Nic ale nebrání uživateli drobně upravit název bytu (například z „apartmán 1“ na „apartmán 

A“) a pronajímat ho dál (na jedné adrese totiž může existovat více bytů a Airbnb nepozná, jestli  
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majitel pronajímá ten stejný byt nebo jiný). Kromě toho mohou po překročení limitu na Airbnb začít 

byt pronajímat přes jinou platformu, např. Booking.com. Je tak těžké říci, zda takováto regulace má 

nějaký reálný dopad.132 I přes tento zásadní nedostatek mám za to, že obdobné omezení je potřeba: 

alespoň by existovalo jasné vodítko, o které by se mohly opírat správní orgány a soudy.

4.5.3. Ochrana trvalejších obyvatel domu

Jak jsem uvedl v kapitole 4.4., trvalejší obyvatelé domu, kde je soustavně provozováno Airbnb, už 

v současné  legislativě  najdou nástroje,  které  mohou  na  svou obranu použít.  Považuji  je  ale  za 

nedostatečné.  Provozovatelé  krátkodobého  ubytování  by  dle  mého  názoru  měli  předně  mít 

povinnost  informovat  ostatní  členy  SVJ o  této  své  činnosti  včetně  informace,  jakou  platformu 

využívají a kam se lze obrátit v případě problémů. Dostatečnou informovanost považuji za nutný 

základ pro efektivní řešení případných sporů. Ve spojení s nutností rekolaudace bytu na ubytovací 

jednotku v případě soustavného provozování ubytovacích služeb by to znamenalo výrazné navýšení 

ochrany trvalejších obyvatel domu. 

Platformy by také měly mít povinnost vytvořit systém řešení stížností, jako je například již zmíněný 

portál Sousedé Airbnb. To považuji za silný samoregulační prvek, který by mohl zabránit početným 

soudním  sporům.  Soudy  by  v  případných  soudních  řízeních  mohly  zkoumat,  zda  je  tento 

samoregulační systém dostatečně funkční a zda se platforma stížnostmi dostatečně zabývala. Pro 

zakotvení takovéto povinnosti by nicméně bylo v první řadě potřeba legislativně definovat činnost 

zprostředkovatelských platforem, což nemusí být jednoduchý úkol (jak jsem již zmínil v kapitole 

4.5.1.).

132 MANTHORPE, R. Airbnb is taking over London – and this data proves it.  WIRED UK [online]. 02.02.2018 [cit. 
03.05.2018]. Dostupné z: https://www.wired.co.uk/article/airbnb-growth-london-housing-data-insideairbnb.
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Závěr

Ekonomika  platforem  dle  mého  názoru  může  být  přínosem  pro  společnost.  Umožňuje  totiž 

komukoliv jednoduše se zapojit do poskytování určitých služeb, aniž by to ohrozilo kvalitu těchto 

služeb.  Tím  zvyšuje  konkurenci,  snižuje  ceny  pro  koncové  zákazníky,  poskytuje  příležitost 

k přivýdělku a alespoň teoreticky vede k efektivnějšímu využívání majetku. Pro spotřebitele je pak 

obrovskou výhodou jedna uživatelsky přívětivá aplikace, kterou mohou být díky globálnímu dosahu 

platforem používat v různých koutech světa s určitou zárukou podobné kvality. Proto má dle mého 

názoru  smysl  upravit  legislativu  tak,  aby  umožnila  těmto  platformám  smysluplně  existovat 

a zohledňovala  přínosy  technologického  pokroku  (například  mám za  to,  že  po  taxikářích  dnes 

opravdu není potřeba vyžadovat znalosti místopisu či taxametr, když používají navigační aplikaci 

a cena za jízdu je určena předem na základě transparentního výpočtu).

Zároveň ale, jak jsem se snažil popsat v této práci, má ekonomika platforem svá úskalí. Jedno z nich 

vyplývá z faktu, že na platformách působí jak podnikatelé se vším všudy, tak lidé, kteří služby 

poskytují jen zřídka. Dle mého názoru by se na tyto odlišné skupiny poskytovatelů měla vztahovat 

různá regulace, tak aby nebyly kladeny příliš velké překážky těm, kteří si skrze platformy pouze 

přivydělávají,  ale  na  druhou  stranu  aby  se  podnikatelé  nemohli  schovávat  za  „sdílenou 

ekonomikou“ a s tímto odůvodněním obcházet zákony, kterými by se měli řídit.

Dnešní legislativa tomuto rozlišování různých druhů poskytovatelů příliš nepřeje. Zákon rozlišuje 

mezi podnikatelem a nepodnikatelem, nicméně i ze stanovisek Generálního finančního ředitelství 

k Airbnb a Uberu vyplývá, že orgány veřejné moci považují v podstatě všechny poskytovatele, kteří 

tyto platformy používají, za podnikatele, a vyžadují po nich plnění přísných zákonných povinností. 

Dle mého názoru je vhodný čas na celospolečenskou diskusi o tom, zda například nezavést jakousi 
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kategorii „podnikání malého rozsahu“ tak, jak se tomu stalo v Belgii právě v reakci na rozšíření 

digitálních platforem.133 Toto dle mého názoru elegantní řešení je založeno na stanovení maximální 

příjmové  hranice  (v  Belgii  5100  EUR  ročně)  z  poskytování  služeb  skrze  digitální  platformy, 

přičemž při  nepřekročení  této  hranice není  poskytovatel  považován za podnikatele,  nemusí  být 

účasten na důchodovém pojištění,  nevztahuje se na něj povinnost dle zákona o DPH a na tyto 

příjmy se uplatňuje příznivější daňová sazba než u příjmů z podnikání.

Bez ohledu na výše zmíněné je na ekonomice platforem velmi problematické to, že zkrátka nelze 

s odkazem na  „sdílenou  ekonomiku“  podnikat  bez  dodržování  zákonných  povinností.  Nelze  se 

tvářit,  že  taxislužba není  taxislužbou jen  proto,  že  zákazníci  si  řidiče  objednávají  přes  mobilní 

aplikaci, jak několik let svorně tvrdily Uber a Taxify. Stejně tak se nelze tvářit,  že poskytování 

ubytovacích služeb není poskytováním ubytovacích služeb jen proto, že k němu dochází v bytech 

a ne v hotelech, jako tvrdí někteří obhájci Airbnb. Úřady, soudy, veřejnost ani politici by se v tomto 

ohledu neměly nechat oklamat.

Myslím,  že  je  nanejvýš  žádoucí  zaměřit  se  také  na  úpravu  zdanění  mezinárodních  digitálních 

korporací tak,  aby jejich zisky nebyly vyváděny do daňových rájů,  ale aby byly řádně zdaněny 

v místě původu.

Za další závažný nedostatek bránící zdravému rozvoji ekonomiky platforem považuji neukotvení 

digitálních platforem v české legislativě. Taková změna by totiž dle mého názoru mohla mít zásadní 

přínos: bylo by možné stanovit  základní požadavky na fungování takovýchto platforem, jako je 

například nastavení kvalitního a transparentního systému hodnocení kvality služeb jejími uživateli 

(což by mělo pozitivní dopad na ochranu spotřebitelů) i řešení stížností třetích osob (což je důležité 

133 BERG, S. Collaborative economy: new legal framework enters into full force on 1 March 2017. lexgo.be [online]. 
01.03.2017  [cit.  25.06.2019].  Dostupné  z:  https://www.lexgo.be/en/papers/tax-law/individual-tax/collaborative-
economy-new-legal-framework-enters-into-full-force-on-1-march-2017,111327.html.
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zvlášť u platformy Airbnb), informování uživatelů platformy o charakteru poskytovatele (zda se 

jedná o profesionálního podnikatele či  amatéra – což by opět mělo pozitivní dopad na ochranu 

spotřebitelů)  a  podobně.  Zároveň by to  vytvořilo  příležitost  pro  výrazné  snížení  byrokracie,  se 

kterou  se  musejí  potýkat  poskytovatelé  služeb:  bylo  by  možné  řešit  automatické  vyplňování 

daňových formulářů z dat uchovávaných platformami či hrazení turistických poplatků platformami 

namísto jednotlivými poskytovateli. Dosáhnout pozitivních změn v přístupu digitálních platforem 

lze  podle  všeho  do určité  míry  i  dohodou,134,135 nicméně  za  vhodnější  řešení  považuji  stanovit 

požadavky přímo v zákoně.

Mám za to, že je potřeba udělat ještě hodně práce na legislativní úrovni. Bohužel mám zároveň 

pocit, že česká vláda přichází pouze s dílčími změnami k jednotlivým segmentům (novela zákona 

o silniční dopravě, novela zákona o místních poplatcích), které jsou samy o sobě nedostatečné a 

které vůbec neřeší problematiku jako celek. Nezbývá než doufat, že se aktivita vlády v této oblasti 

zvýší, aby Česku neujel vlak.

134 Vláda uzavřela memorandum se společností Uber. Vláda ČR [online]. 30.04.2018 [cit. 25.06.2019]. Dostupné z: 
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-uzavrela-memorandum-se-spolecnosti-uber-165182/.

135 Pravidla EU na ochranu spotřebitele: Airbnb se zavazuje, že dosáhne souladu s požadavky Evropské komise a  
spotřebitelských  úřadů  EU.  Evropská  komise  [online].  20.09.2018  [cit.  25.06.2019].  Dostupné  z: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_cs.htm 
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Vybrané aspekty sdílené ekonomiky s důrazem na Airbnb a Uber

Abstrakt

Práce se zaměřuje na právní regulaci platforem využívaných na sjednávání krátkodobého ubytování 

(jejichž neznámější  zástupce je Airbnb) a přepravy osob (kde je  nejznámější  platformou Uber). 

Autor  na  počátku  práce  zdůvodňuje,  proč  považuje  za  nevhodné  označovat  tyto  platformy  za 

součást „sdílené ekonomiky“, ačkoliv je tento termín v současnosti hojně využívaný. Dále se autor 

v obecné rovině zabývá přínosy platforem typu Airbnb a Uber,  jako jsou například uživatelský 

komfort,  systém  hodnocení  umožňující  kontrolu  kvality  poskytovaných  služeb,  nižší  ceny  pro 

koncové zákazníky než  u tradičních poskytovatelů  služeb a  umožnění  přivýdělku jednoduchým 

způsobem.  Zároveň  autor  rozebírá  negativní  aspekty  platforem,  jako  jsou  nižší  výběr  daní 

a poplatků, slabá ochrana zaměstnanců a potenciálně i zákazníků, či snižování dostupnosti a kvality 

bydlení. V další části práce se autor zaměřuje jednotlivě na každou ze zmíněných platforem a snaží 

se vyhodnotit, jaká regulace se na tyto platformy, resp. na poskytovatele služeb, kteří tyto platformy 

využívají,  vztahuje,  a  to  ve  světle  jak  české,  tak  evropské  judikatury.  Dochází  k  závěru,  že 

využívání  bytů  k soustavnému poskytování  ubytovacích  služeb je  pravděpodobně v  rozporu  se 

zákonem. Zároveň dochází k závěru, že současná legislativa je příliš rigidní a nevytváří vhodný 

prostor pro občasné přivydělávání si poskytováním služeb skrze platformy. Autor navrhuje několik 

legislativních  změn,  které  by  snížily  byrokracii  poskytovatelům služeb  využívajícím platformy, 

umožnily efektivní kontrolu plnění daňových povinností, zlepšily ochranu spotřebitelů a dalších lidí 

dotčených působením platforem a narovnaly tržní prostředí. Zároveň představuje rozebíraná témata 

v kontextu aktuálních širších diskusí například v oblasti zdanění digitálních společností a proměny 

trhu práce.

Klíčová  slova:  sdílená  ekonomika,  poplatek  z  ubytovací  kapacity,  digitální  platformy, 
přeprava osob, poskytování ubytovacích služeb
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Selected aspects of sharing economy with emphasis on Airbnb and Uber

Abstract

This paper focuses on the legal regulation of digital platforms which are used to arrange short-term 

accommodation (the most popular representative is Airbnb) and passenger transport (where Uber is 

the best-known platform). In the introduction the author explains why he considers it inappropriate 

to say these platforms are part of „sharing economy“, although this term is currently widely used. In 

addition, the author examines the benefits of Airbnb and Uber platforms in general, such as user 

comfort,  a  rating  system that  allows  quality  control  of  provided  services,  lower  prices  for  the 

customer than with traditional service providers and a simple way to earn some extra money. At the 

same time, the author mentions negative aspects of these platforms, such as lower collection of 

taxes  and  fees,  poor  protection  of  employees  and  potentially  also  customers,  or  reduction  of 

availability and quality of housing. In the next part of the paper the author focuses on each of the 

mentioned platforms and evaluates the regulation of these platforms, or rather service providers that 

use these platforms, in the light of both Czech and European case law. The author concludes that the 

use of apartments for the continuous provision of accommodation services is most likely in conflict 

with the law. At the same time, he concludes that the current legislation is too rigid and does not 

create a suitable space for occasional earnings from providing services through such platforms. The 

author  suggests several legislative changes which would reduce bureaucracy for platform-based 

service providers, allow effective control of tax compliance, improve protection of consumers and 

other people affected by platform activity and straighten the market environment. At the same time 

the author presents these topics in the context of current broader discussions, for example in the 

area of taxation of digital companies and labour market changes.

Keywords:  sharing  economy,  accommodation  fees,  digital  platforms,  passenger  transport, 

provision of accommodation services
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