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Úvod 

V této diplomové práci se budu věnovat problematice analýz stojících na počátku 

legislativního procesu v souvislosti s plánovanými regulacemi této oblasti.  

Téma je dle mého názoru vysoce aktuální, vezmeme-li za svou myšlenku, že dnešní doba 

je označována jako doba legislativní1 (age of legislation). V určitém směru nabízí i alternativní 

pohled na zkvalitnění tvorby regulací (zpravidla zákonů), a to z toho důvodu, že ačkoli se 

zákonodárce všemožnými způsoby snaží zlepšit kvalitu českého právního řádu, soustředí se až na 

legislativní proces v komorách Parlamentu,2 případně cílí pomocí přijetí nových úprav na vyšší 

transparentnost tohoto procesu.3 V rámci této diplomové práce se pak budu zaměřovat zejména na 

vládní návrhy zákonů a s nimi spojenou činností ministerstev, vyplývající z § 244 zákona č. 2/1969 

Sb., kompetenční zákon. 

Dle mého názoru je však třeba se v rámci snahy o zkvalitnění logicky zaměřit na úplný 

začátek vzniku regulací, konkrétně na analýzy regulací předcházející jejich tvorbě. Těmi jsou 

zejména analýza hodnocení dopadů regulace neboli RIA a důvodová zpráva, která hodnotí 

dosavadní stav, zdůvodňuje nezbytnost nové úpravy, a jak bude demonstrováno v následujících 

kapitolách, blízce souvisí právě s analýzou hodnocení dopadů regulace, ze které i přímo vychází.5  

Cíle této diplomové práce jsou dva. Prvním z nich je analyzování konkrétních problémů 

spojených s tvorbou práva. Druhým cílem pak je označení důvodů, které jsou dle mého názoru 

možnými důvody těchto neduhů a navržení potenciálního řešení. Prameny, ze kterých budu 

v rámci dosažení těchto cílů vycházet, budou zejména dokumenty dostupné v rámci vládní 

legislativní knihovny eKLEP.6 Těmito dokumenty pak jsou závěrečné zprávy hodnocení dopadů 

                                                 

 

 
1 Viz SCALIA, Antonin. A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law. New Jersey: Princeton University 

Press, 1997, str. 13. 
2 Srov. zákon. č. 265/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 90/1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Tato novela 

mmj. zavedla ve snaze o zkvalitnění legislativního procesu garanční výbor a prodloužila minimální dobu mezi 

jednotlivými čteními v Poslanecké sněmovně.  
3 Srov. zákon č. 222/2016 Sb., zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 
4 „Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České socialistické republiky; připravují 

návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i návrhy, jejichž 

přípravu jim vláda uložila; dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná 

opatření k nápravě.“ 
5 Analýzou předcházející tvorbě návrhu zákona je i věcný záměr zákona, podle čl. 3–7 Legislativních pravidel vlády. 

Věcnými záměry se ale v této práci zabývat nebudu, protože jsou vypracovávány jen k velmi malému počtu návrhů 

zákonů a často se obsahově kryjí se závěrečnou zprávou hodnocení dopadů regulace. Ostatně u obou případových 

studií, kterými se práce zabývá, věcný záměr zákona zpracovaný nebyl. 

6 Veřejná část eKLEP dostupná z: https://apps.odok.cz/veklep 

https://apps.odok.cz/veklep
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regulace, důvodové zprávy a připomínky jednotlivých komisí.  Ty však nejsou veřejně přístupné 

a za jejich poskytnutí bych tímto chtěl poděkovat vedoucímu mé diplomové práce, Doc. JUDr. 

PhDr. Janu Wintrovi, PhD. Dále pak hodlám čerpat zejména z české a cizojazyčné odborné 

literatury, judikatury, právních předpisů a odborných časopiseckých článků. 

Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol, přičemž první až třetí kapitoly lze označit za 

popisnou část, kapitoly čtyři až sedm jsou pak její analytickou částí. Rozhodl jsem se, že tato 

diplomová práce se nebude ubírat cestou kvantitativního rozboru, ale cestou dvou podrobných 

případových studií, věnovaných návrhům zákonů regulujícím problematiku tzv. sdílené 

ekonomiky. Zákonodárce tu totiž stojí před velice obtížným úkolem, neboť musí reagovat na nové 

jevy, doposud legislativně neuchopené a zároveň musí osvědčit schopnost důkladně analyzovat 

vzniklou situaci, jinak se může snadno stát, že nově přijaté regulace budou nefunkční. 

První a druhá kapitola se budou věnovat dvěma analýzám předcházejícím tvorbě práva, 

konkrétně analýzou hodnocení dopadů regulace a důvodovou zprávou. Tyto kapitoly mají za cíl 

poskytnout obecný teoretický podklad pro pochopení těchto analýz a blíže vymezit jejich účel. 

Třetí kapitola se pak týká jednoho z nejsložitějších úkolů, který stojí před naším právním 

řádem, a sice úkolu regulace fenoménu sdílené ekonomiky. Kapitola se skládá jak z vymezení 

konceptu sdílené ekonomiky, tak představuje její největší zástupce a nastiňuje společenské 

problémy s tímto spojené. 

Čtvrtá a pátá kapitola tvoří praktickou analýzu navržených regulací fenoménu sdílené 

ekonomiky. Vláda zatím připravila návrhy na regulaci dvou nejznámějších případů, platforem 

Uber a Airbnb. Jde konkrétně o vládní návrh novely zákona o silniční dopravě7 a vládní návrh 

novely zákona o místních poplatcích.8 Tato kapitola blíže rozebírá tyto navržené regulace ve dvou 

odvětvích, ve kterých výše zmíněné platformy vystupují. Jejím cílem je pak blíže představit tyto 

regulace a odhalit potenciální problémy spočívající jednak v analýzách předcházejících regulacím, 

a jednak v potenciálních problémech těchto regulací v případě, že budou přijaty. 

Šestá kapitola pak je hodnocením nedostatků, které byly zjištěny a které jsou pro zkoumané 

příklady společné. Zároveň obsahuje i zjištění, zda se podobné nedostatky nevyskytují u dalších, 

                                                 

 

 
7 Viz sněmovní tisk č. 431 z roku 2019 
8 Viz sněmovní tisk č. 286 z roku 2018 
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velmi diskutovaných až kontroverzních návrhů zákonů. Na konci této kapitoly pak bude zjištění o 

společných základních nedostatcích a jejich shrnutí. 

Sedmá a závěrečná kapitola se pak bude zabývat možnými příčinami zjištěných nedostatků, 

blíže je rozebírá a následně přichází s možným způsobem řešení. 

Diplomová práce vychází z právního stavu a ze stavu projednávání zkoumaných návrhů ke 

dni 20. červnu 2019. 
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1. Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Tento pojem pocházející z anglického „Regulatory impact assessment“ (dále jen RIA), je 

mezinárodně uznávaným, klíčovým nástrojem pro tvůrce jednotlivých regulací při rozhodování o 

tom, zda a jakým způsobem je potřeba regulovat určité oblasti s ohledem na dosažení cílů veřejné 

politiky9. RIA je možné chápat ve dvou rovinách.  

První rovinou je chápání RIA ve smyslu instrumentálním, který spočívá ve vymezení a 

pojmenování problému, který má zamýšlená regulace řešit. RIA v instrumentální rovině je tedy 

chápána jako soustava metod, jež systematicky a komparativně porovnává jednotlivé druhy 

regulací, které mohou ovlivnit dotčené subjekty, ekonomiku, společnost a životní prostředí a 

následně zhodnocuje negativní nebo pozitivní dopady takové regulace.  

Regulacemi rozumíme soubor rozmanitých nástrojů, pomocí kterých regulátor ovlivňuje 

chování občanů a jejich jednotlivých skupin s cílem řešit určité problémy10. Zároveň je i třeba 

blíže definovat význam slovního spojení „komparativní porovnávání“. Tímto slovem rozumíme 

komparaci s více možnostmi, pod které je třeba zahrnout i komparaci se stávající právní úpravou, 

tedy zda tato není zcela dostatečnou, a tedy není potřeba ji měnit.  

Aby bylo regulaci možno označit za dobrou, musí splňovat pět principů. Těmi jsou princip 

proporcionality (proportionality), stanovující přiměřenost přijatého řešení k předloženému 

problému. Princip odpovědnosti (accountability), stanovující podmínku pro regulátora, že přijatou 

regulaci musí dokázat obhájit v případné veřejné diskuzi. Princip stálosti (consistency), vyjadřující 

postupný vývoj v regulovaných oblastech a zabraňující překvapivým rozhodnutím. Princip 

transparentnosti (transparency), spočívající v náležité definici problému a následné efektivní 

komunikaci s dotčenými subjekty a nakonec princip zaměření (targeting), požadující od regulace 

řešení definovaného problému s minimem vedlejších efektů.11 

Druhou rovinou je pak chápaní RIA ve smyslu procesním, tedy jako proces, který zahrnuje 

diskuzi mezi dotčenými subjekty, zahrnutí získaných podkladů do rozhodovacího procesu a 

zhodnocení dopadů zamýšlené regulace na základě získaných informací. 

                                                 

 

 
9 OECD. Better Regulation Practices across the European Union. Paris: OECD Publishing, 2019, str. 69 
10 BOHÁČ, Radim. Důvodová zpráva. In: Kolektiv autorů. Legislativní proces (teorie a praxe). Praha: Tiskárna 

Ministerstva vnitra, s. p. o., 2011, str. 248 
11 HARLOW, Carol and RAWLINGS, Richard. Law and Administration. New York: Cambridge University Press, 

2009, str. 252 
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Jak vyplývá z výše uvedeného, RIA může být užita pro hodnocení regulace navrhované 

(ex ante). Kromě hodnocení ex ante lze pomocí RIA hodnotit i již existující regulace (ex post). 

Základním rozdílem mezi těmito dvěma variantami je, že v případech ex post je obecně snazší sběr 

potřebných informací.12 

Právě ex ante RIA je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro rozhodování regulátora o 

potřebě regulovat určitou oblast. Cílem je co nejvíce přiblížit finální podobu dané regulace k její 

ideální formě. Tohoto by RIA měla dosáhnout díky svému obsahu, který však nenahrazuje 

politická rozhodování, jeho funkce je funkcí podkladovou, tzn. být dostatečným podkladem pro 

určení a posouzení nejvhodnějšího a nejúčelnějšího způsobu regulace. Mělo by se tedy jednat o 

takové řešení, jež odpovídá zamýšlenému cíli a jehož výhody převyšují nad jeho nevýhodami a to 

před tím, než vůbec nějaká regulace vznikne. Co se týče samotné podstaty RIA, tedy jejího smyslu, 

je možno definovat dva základní body. Za prvé samotné číselné vyjádření dopadů zamýšlené 

regulace pro stát a společnost a za druhé diskuze, je-li vůbec potřeba danou oblast regulovat.13 

Tento přístup by tak měl vést ke zkvalitnění právního prostředí a vytvářet určitý ekonomický 

stimul. Zkvalitnění regulace, jehož je RIA nedílnou součásti, je akcentováno celosvětově, a to jak 

jednotlivými státy či nadnárodními subjekty jako EU, tak i mezinárodními organizacemi jako 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Zkvalitnění by mělo být dosaženo díky: 

- poskytnutí dostatečného podkladového materiálu při výběru způsobu regulace, díky 

čemuž by mělo být co nejvíce zamezeno překvapivým rozhodnutím v souladu s obecným 

principem právní jistoty, tzv. evidence-based policy.  

- zabránění tzv. hypertrofii právních předpisů spočívající v zahlcení právního prostředí 

množstvím nepotřebných regulací. 

S tímto souvisí i výše zmíněný ekonomický stimul, neboť prostředky pro realizaci regulace 

mohou být využity ke zlepšení ekonomické výkonnosti. 

 

                                                 

 

 
12 NAUNDORF, Stephan; RADAELLI, Claudio M. Regulatory evaluation ex ante and ex post: best practice. In: 

KARPEN, Ulrich a Helen XANTHAKI. Legislation in Europe: a comprehensive guide for scholars and practitioners. 

Portland, Oregon: Hart Publishing, 2017, str. 189 
13 VAVERA, František a kol. Hodnocení dopadů regulace (RIA). In: Kolektiv autorů. Legislativní proces (teorie a 

praxe). Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, s. p. o., 2011, str. 249 
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1.1. RIA v České republice 

RIA je v České republice prováděna a organizačně zajišťována ministerstvy a dalšími 

ústředními orgány státní správy, pokud jsou předkladateli legislativních návrhů.14 Nejedná se ale 

pouze o zákony, ale o všechny obecně závazné právní předpisy, včetně těch, které implementují 

právo Evropské unie. 

Za plnohodnotnou součást legislativního procesu je možno RIA považovat od roku 2007, 

kdy byla zavedena povinnost hodnocení dopadů pomocí RIA při přípravě právních předpisů.15  

RIA se tím okamžikem stala nedílnou součástí Obecné části Důvodové zprávy a zároveň byla 

upravena základní pravidla procesního a metodického postupu a proces RIA byl koordinován 

Ministerstvem vnitra. Tomu tak bylo až do roku 2011, kdy vláda rozhodla o přesunu koordinace 

procesu RIA na Úřad vlády České republiky,16 respektive na Pracovní komisi pro hodnocení 

dopadů regulace.17  

1.1.1. Institucionální zajištění 

Z hlediska institucionálního zajištění RIA můžeme vymezit tři základní subjekty, či spíše 

skupiny subjektů. 

Prvním z nich jsou tzv. zpracovatelé RIA, kterými jsou právě již výše zmíněná ministerstva 

a jiné ústřední orgány státní správy. Právě zpracovatelé jsou zodpovědní za provedení a za kvalitu 

zpracování Závěrečné zprávy RIA.18 

Druhým subjektem je Úřad vlády České republiky, konkrétně Odbor hodnocení dopadů 

regulace, jehož hlavním úkolem je koordinace dotčených subjektů, metodické, koncepční a jiné 

pokyny, které mají za cíl rozvoj procesu RIA. Odbor také v rámci mezinárodní spolupráce 

spolupracuje a zastupuje Českou republiku v rámci orgánů EU a OECD. Významnou součástí 

tohoto Odboru je pak Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení regulace, jež porovnává soulad 

                                                 

 

 
14 Vzdělávací manuál pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Úřad vlády České republiky [online]. 2017[cit. 2019-06-

06]. Dostupné z: https://ria.vlada.cz/wp-content/uploads/Vzdelavaci-manual-pro-RIA-UV-2017.pdf   
15 VAVERA, František a kol. Hodnocení dopadů regulace (RIA). In: Kolektiv autorů. Legislativní proces (teorie a 

praxe). Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, s. p. o., 2011, str. 249. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace 

RIA byly schváleny usnesením vlády č. 877/2007 jako jeho příloha. Současně se zavedením hodnocení dopadů byla 

novelizována Legislativní pravidla vlády (články 2, 4, 9 a 14), která byla přijata usnesením vlády č. 816/2007. 
16 Usnesení vlády č. 519 ze dne 22. srpna 2011 
17 Usnesení vlády č. 768 ze dne 19. října 2011 
18 Institucionální zajištění procesu RIA. Úřad vlády České republiky [online]. Nedatováno [cit. 2019-06-06]. Dostupné 

z: https://ria.vlada.cz/ria/institucionalni-zajisteni/ 

https://ria.vlada.cz/wp-content/uploads/Vzdelavaci-manual-pro-RIA-UV-2017.pdf
https://ria.vlada.cz/ria/institucionalni-zajisteni/


 

 

 

 

 

 

 

11 

připravovaných legislativních a nelegislativních návrhů s Obecnými zásadami RIA a na základě 

svých zjištění pak vypracovává stanoviska. 

Třetím subjektem pak je Legislativní rada vlády, konkrétně Pracovní komise pro hodnocení 

dopadů regulace (Komise RIA). Tato komise, která je poradním orgánem vlády, je složena 

z externích odborníků a jejím úkolem je kontrola kvality RIA v České republice, tedy snaha, která 

by měla vést ke zvýšení kvality právních předpisů. Výsledkem kontrolní činnosti Komise RIA je 

pak s ohledem na zjištěné skutečnosti zpracování stanoviska, které je pak součástí stanoviska 

Legislativní rady vlády. V praxi toto však funguje méně formálně a sice tak, že se Komise RIA 

v případě nekvalitně či nedostatečně zpracované analýzy snaží s předkládajícím ministerstvem 

nebo jiným ústředním orgánem státní správy dohodnout na jejím přepracování a na konci pak vydá 

pouze jedno souhlasné stanovisko, i když původní RIA byla nedostatečná.19 

1.1.2. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (OZ RIA) 

Tyto stanovují postup ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy (dále jen 

„orgány státní správy“) při vypracovávání RIA, jedná se tedy o základní pravidla, z nichž 

zpracovatelé RIA musejí vycházet a která jsou blíže rozpracována metodikami vydávanými 

zpravidla ministerstvy, které upravují jednotlivé dílčí oblasti. 

Působnost OZ RIA se vztahuje pouze na ty návrhy právních předpisů, které jsou 

připravovány orgány státní správy a na přípravu těch materiálů, které sice svou povahou nejsou 

legislativními předpisy, avšak navrhují ve svém souhrnu legislativní řešení, jež mají věcné dopady. 

Z hlediska metodického postupu pro RIA, můžeme vymezit osmi body.20 Při jejich 

provádění však nesmí být zapomenuto na princip proporcionality, který je v OZ RIA výslovně 

uveden. Ten určuje rozdílnou hloubku a rozsah RIA pro hodnocení možných dopadů navrhované 

regulace, ale také množství dat, které je třeba v konkrétních případech opatřit.  

Prvním bodem je identifikace problémů. To ve své podstatě znamená označení toho, co je 

problémem a zdůvodnění potřeby ke změně, posouzení rozsahu problému a jeho relevantnost 

(buďto pomocí kvantifikace či uvedením důkazů), nalezení příčin, označení dotčených subjektů a 

důsledků, které nastanou v případě prodloužení stavu absence regulace. Správná identifikace 

                                                 

 

 
19 DUŠEK, Libor. Hodnocení dopadů v legislativním procesu – pohled tak trochu zevnitř. Jiné právo [online], 2012 

[cit. 2019-06-06]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.com/2012/04/hodnoceni-dopadu-v-legislativnim.html  
20 Institucionální zajištění procesu RIA [online]. Úřad vlády České republiky [cit. 2019-06-06]. Str. 18 a násl. 

Dostupné z: https://ria.vlada.cz/ria/institucionalni-zajisteni/ 

http://jinepravo.blogspot.com/2012/04/hodnoceni-dopadu-v-legislativnim.html
https://ria.vlada.cz/ria/institucionalni-zajisteni/
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problému je zcela zásadním, v případě neúspěchu (tedy nesprávné identifikace) se přijatá regulace 

stane zbytečnou a nepotřebnou. 

Druhým bodem je stanovení cílů plánované regulace. Tím se rozumí formální, ale i 

materiální změna v postavení dotčených subjektů a popis stavu, jenž je cílem regulace. To vše za 

podmínek respektování pravidla SMART21, tzn., že cíle by měly být: 

- Specifické (specific): natolik určité, aby nemohly být zaměněny s jinými, tzn., aby byla 

možná pouze jedna interpretace 

- Měřitelné (measurable): cíle by měly ve svém souhrnu vytvářet takový cílový stav, u 

kterého je možné dostatečně určitě zjistit, zda jej bylo s ohledem na užitou regulaci 

dosaženo 

- Akceptovatelné (accepted): pokud má být regulací ovlivněno chování, musí být taková 

regulace adekvátní pro její adresáty 

- Uskutečnitelné (realistic): cíle musí být možné realizovat, tedy musí být dosažitelné za 

pomocí dostupných prostředků a vhodně zvolené regulace 

- Časově omezené (time-dependent): tedy časové určení lhůty pro realizaci danné 

regulace, protože jinak by se postupem času mohly takovéto regulace stát zbytečnými 

či dokonce kontraproduktivními 

Třetím bodem pak je stanovení možných způsobů řešení. Toto spočívá ve vytvoření co 

možná nejširšího počtu možností způsobu regulace, kam je třeba zahrnout nejen obecně závazné 

právní předpisy, ale i varianty bez jakékoli regulace (ponechání současného stavu) a pak také tzv. 

kodexy chování, které jsou měkčí alternativou z důvodu absence vlastností obecně závazných 

právních předpisů. Nejčastěji se však bude vybírat mezi třemi základními způsoby, a sice 

ponecháním současného stavu, regulací formou aktualizace platného právního řádu (př. novela 

zákona) a regulací zcela novou (př. nový zákon). Z těchto možností jsou pak vybírány ty, jež jsou 

vhodné k dosažení cílů regulace a které jsou následně podrobeny detailnímu rozboru. 

Čtvrtým bodem je určení dopadů regulace. Určení skupin a oblastí, které budou plánovanou 

regulací zasaženy je nutné ještě před započetím samotné RIA a tyto dopady je pak nutné sledovat 

i po přijetí dané regulace. Dopady jsou určeny na základě včasných konzultací s dotčenými 

                                                 

 

 
21 NAUNDORF, Stephan; RADAELLI, Claudio M. Regulatory evaluation ex ante and ex post: best practice. In: 

KARPEN, Ulrich a Helen XANTHAKI. Legislation in Europe: a comprehensive guide for scholars and practitioners. 

Portland, Oregon: Hart Publishing, 2017, str. 198 
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subjekty. Dalším způsobem pro určení dopadů regulace je pak tvorba legislativy vycházející ze 

zjištěných poznatků, přesněji důkazů (evidence-based policy). V České republice je v současnosti 

hodnocena celá řada specifických dopadů regulace, např. zhodnocení korupčních rizik (Corruption 

impact assassment) nebo zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. Pro 

usnadnění a správné vyhodnocení byla již vypracována metodika22 pro jejich posuzování. 

Pátým bodem je pak posouzení nákladů a přínosů spojených s regulací a to nejen z hlediska 

regulace jako takové, ale i z hlediska jejího vlivu na související právní předpisy. Pod pojmem 

náklady rozumíme všechny náklady předpokládané z důvodu přijetí určité regulace. Řadíme sem 

zejména náklady spočívající v administrativní zátěži dopadající na obyvatele či určité skupiny 

obyvatel (např. podnikatelé) a také na veřejnou správu (byrokratické náklady). Přínosy jsou takové 

výhody, které určitým způsobem zlepšují situaci v konkrétní oblasti. Proces vyhodnocování pak 

probíhá vždy se zřetelem na dotčené subjekty. 

Šestým bodem je konzultační proces s dotčenými subjekty. Základním smyslem těchto 

konzultací je zajištění předvídatelnosti, kontroly a nalezení rovnováhy mezi zájmy regulátora a 

regulovaných na základě dialogu těchto stran. Co se týče samotné formy konzultací, tak ta bývá 

zpravidla ponechána na zpracovateli RIA. Nicméně i zde existují zákonné výjimky.23 

Vyhodnocení procesu konzultací, včetně uvedení všech dotčených subjektů a jejich připomínek a 

podnětů, je obligatorní součástí závěrečné zprávy RIA. 

Sedmým bodem je tzv. přehled dopadů. Jeho obsahem je návrh na provedení či 

neprovedení RIA a který je povinně zpracováván zpracovatelem RIA a to předtím než bude 

rozhodnuto o legislativním způsobu regulace. Používá se však i v případech již zmíněných návrhů 

nelegislativní povahy, které ve svých závěrech navrhují legislativní řešení s věcnými dopady. 

Pokud z přehledu dopadů vyplývá, že vzniknou nové a rozsáhlé dopady v oblastech jako např. 

administrativní zátěž pro orgány veřejné správy nebo pro státní a ostatní veřejné rozpočty, RIA se 

zpracovává vždy, ale zde je třeba dát pozor, protože u návrhů věcných záměrů se RIA zpracovává 

vždy a to bez ohledu na výše zmíněné. Existují však i případy, kdy se RIA neprovádí a dopady 

                                                 

 

 
22 Viz Metodika hodnocení dopadů regulace na administrativní zátěž občanů, včetně dopadů na soukromí. Úřad vlády 

České republiky [online]. 2015 [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/databaze/Metodika-hodnoceni-administrativni-zateze-obcanu-a-dopadu-na-

soukromi.pdf 
23 Viz § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích  

https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/databaze/Metodika-hodnoceni-administrativni-zateze-obcanu-a-dopadu-na-soukromi.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/databaze/Metodika-hodnoceni-administrativni-zateze-obcanu-a-dopadu-na-soukromi.pdf
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jsou hodnoceny na základě Legislativních pravidel vlády. Mezi tyto případy se řadí např. ústavní 

zákony a nebo regulace vzniklé při krizových situacích24. 

Osmým bodem je závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA). Ta je v případě, 

že bylo rozhodnuto o legislativní regulaci jakožto o nejlepším řešení, výsledkem celého procesu 

RIA, a která je pak součástí návrhu předkládaného právního předpisu. Soulad ZZ RIA (který je 

povinen zajistit předkladatel) a tohoto návrhu je následně zkoumán. Její základní funkcí je funkce 

podkladová, z čehož zejména vyplývají požadavky na přehlednost, stručnost, srozumitelnost a 

transparentnost, kterou rozumíme vytvoření jasné představy o postupu vyhodnocování a o 

důvodech vedoucích k takovým závěrům. Před předložením návrhu zákonů vládě je zpracováno 

shrnutí ZZ RIA, které obsahuje přehled základních informací ze ZZ RIA. Shrnutí by mělo být 

stručné, nikoli se skládat z přílišného množství podrobných informací, neboť v rámci tohoto 

shrnutí by měly jednotlivé základní informace odkazovat na příslušné stránky ZZ RIA, na základě 

kterých pak lze tyto podrobnosti dohledat. Za další, shrnutí musí svým obsahem odpovídat obsahu 

ZZ RIA tak, aby byla jejich důležitost jasně rozpoznatelná a nejednalo se pouze o vágní označení. 

                                                 

 

 
24 Viz zákon č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení (krizový zákon) 
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2. Důvodová zpráva 

Důvodová zpráva je součástí návrhu zákona, která odůvodňuje principy a cíle nové 

úpravy.25 Je nezbytnou součástí návrhu zákona v rámci legislativního procesu v České republice. 

Toto vyplývá ze zákona č. 90/1995 Sb., zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (dále jen 

„JŘPS“), konkrétně z § 86 odst. 3, jenž stanovuje, že „součástí návrhu zákona je důvodová zpráva, 

která odůvodňuje principy nové právní úpravy. Zhodnotí se v ní nezbytnost nové úpravy v jejím 

celku (obecná část) i jednotlivá ustanovení (zvláštní část).“ Důvodová zpráva se tedy dělí na dvě 

části, a sice na část obecnou a část zvláštní. Toto členění odpovídá i ustanovením o důvodové 

zprávě v LPV.  

Obecná část má tedy za úkol zhodnotit dosavadní platnou právní úpravu a odůvodnění 

nezbytnosti případného vzniku nové. Není však stanoven rozsah odůvodnění, avšak je zde 

předpoklad, že v této své první části důvodová zpráva vysvětlí potřebu nové právní úpravy a 

vhodné základní instituty předlohy.26 Co se týče vládních návrhů, jejich obsah je blíže určen v čl. 

9 odst. 2 LPV. Zároveň obsahuje i celou řadu jiných požadavků, ze kterých je třeba zmínit např. 

vztah k právu EU, konkrétně zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy EU a 

judikaturou jejích soudních orgánů. Obligatorně také musí obecná část důvodové zprávy 

obsahovat kompatibilitu s mezinárodními smlouvami dle čl. 10 Ústavy.  

Zvláštní část důvodové zprávy se člení dle jednotlivých ustanovení navrhovaného zákona 

či novely zákona a tyto ustanovení odůvodňuje. Ve druhém případě se pak člení dle jednotlivých 

článků a bodů. Do odůvodnění těchto ustanovení se pak nepřejímá jejich text a ani informace již 

obsažené v obecné části. Stejně jako u obecné části, i v případě zvláštní části jsou požadavky na 

její obsah podrobněji upraveny v LPV, konkrétně v čl. 9 odst. 4.  

Je třeba zmínit, že důvodová zpráva se po přijetí zákona nestává jeho součástí a není tedy 

publikována ve Sbírce zákonů. Součástí Důvodové zprávy, konkrétně její obecné části, bývá i 

RIA.27 Avšak zatímco jiní navrhovatelé zákona (poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda, 

zastupitelstva vyšších územně samosprávných celků) sice mají povinnost vždy vypracovat 

                                                 

 

 
25 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk), 2017, str. 95 
26 SYLLOVÁ, J. a kol.: Jednací řád Poslanecké sněmovny: Komentář (v databázi ASPI, 2019), komentář k ustanovení 

§ 86 odst. 3. 
27 Viz usnesení vlády č. 816 ze dne 18. července 2007 
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důvodovou zprávu, RIA její součástí není. RIA je totiž součástí důvodové zprávy pouze v 

těch případech, kdy je navrhovatelem vláda. Pro doplnění je ještě třeba dodat, že povinnost 

vypracovat důvodovou zprávu se vztahuje pouze na návrhy zákonů, tedy nikoli na nařízení vlády 

a vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů. Tyto namísto důvodové zprávy obsahují tzv. 

odůvodnění, které je konstruováno obdobně jako důvodové zprávy. 

2.1. Legislativní pravidla vlády (LPV) a další právní úprava 

LPV byla přijata usnesením vlády28 a jejich hlavním účelem je dle čl. 1 odst. 2 LPV 

„sjednotit postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při přípravě právních 

předpisů a přispět ke zvýšení úrovně tvorby právního řádu“. Toho je docíleno tím, že LPV 

vymezují základní požadavky na obsah a formu právního předpisu. Pro zajištění a koordinaci 

legislativní činnosti může vláda zřídit Legislativní radu vlády.29 Její postavení je v obecné rovině 

upraveno § 28a kompetenčního zákona, podrobněji pak ve Statutu Legislativní rady vlády, který 

ji definuje jako poradní orgán vlády pro legislativní činnost30 a jenž tuto svou působnost vykonává 

prostřednictvím zasedání Legislativní rady, předsedy Legislativní rady a pracovních komisí 

Legislativní rady.31 Při výkonu své působnosti posuzuje legislativní návrhy z hledisek souladu 

s ústavním pořádkem,32 požadavky mezinárodního a evropského práva, nezbytností nové úpravy, 

z hlediska jasnosti, srozumitelnosti a přehlednosti a z hlediska souladu provedené RIA 

s Obecnými zásadami. V jejím čele stojí předseda, jenž disponuje pravomocí rozhodnout o 

neprojednávání konkrétního legislativního návrhu Legislativní radou. 

Za stěžejní33 ustanovení LPV je považováno ustanovení čl. 2, které vymezuje obecné 

požadavky na tvorbu právních předpisů, především požadavek na podrobnou analýzu právního a 

skutkového stavu a zhodnocení nezbytnosti vzniku právní regulace. 

LPV jsou svou povahou vnitřním předpisem, čímž rozumíme souhrnné označení pro 

abstraktní akty, jejichž účelem je uspořádání poměrů v rámci jedné nebo více organizačních 

jednotek nebo zařízení veřejné správy, jejichž vydání vychází ze zákonného vztahu podřízenosti 

                                                 

 

 
28 Viz usnesení vlády č. 188 ze dne 19. března 1998, naposledy změněny usnesením vlády ze dne 17. ledna 2018 č. 

47 
29 RYCHETSKÝ, Pavel a kol. Ústava České republiky: Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 415 
30 Viz Statut Legislativní rady vlády, čl. 1 odst. 1 
31 Viz Statut Legislativní rady vlády, čl. 1 odst. 2 
32 Viz čl. 112 zákona č. 1/1993, Ústava České republiky 
33 GERLOCH, Aleš. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008, str. 195 
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k vydavateli aktu.34 Z této definice vyplývá, že povinnost řídit se LPV má vláda, jakožto vrcholný 

orgán moci výkonné35 a naprostá většina orgánů státní správy, jakožto podřízených organizačních 

jednotek. Této teoretické definici odpovídá i úprava v platném právu, konkrétně dle § 21 zákona 

č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon, se ministerstva (a vzhledem k čl. 67 odst. 1 Ústavy také ostatní 

ústřední správní úřady) řídí ve veškeré své činnosti vedle ústavních a ostatních zákonů také 

usneseními vlády.36  

Jiní potenciální navrhovatelé tak nemají povinnost se LPV řídit, avšak měli by z nich při 

své normotvorbě vycházet. Naproti tomu se na ně požadavky obsažené v § 86 JŘPS vztahovat 

budou. Dále je třeba upozornit, že s novou právní úpravou, tj. se zákonem č. 222/2016 Sb., zákon 

o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, budou tito navrhovatelé muset splňovat i požadavky 

uvedené v § 20 tohoto zákona. Ten stanovuje určitý minimální standard důvodových zpráv s cílem 

sjednotit popis návrhu právního předpisu takovým způsobem, který poskytne dostatečný 

informační základ pro projednání a interpretaci takového právního předpisu. 

Na závěr je třeba učinit ještě dvě poznámky. Za prvé, ačkoli LPV nejsou obecně závazným 

právním předpisem o síle zákona, na jejich důležitosti pro tvorbu práva to však nic neubírá, neboť 

bez dokumentu takovéto povahy by nebylo možné splnit celospolečenský požadavek kvalitní 

normotvorby. Z pohledu navrhovatele je tak žádoucí tato pravidla dodržovat, a to vzhledem 

k celospolečenské potřebě jednotné podoby právního řádu při tvorbě návrhů zákona.37 Za druhé, 

porušení LPV vládou bez dalšího nezakládá důvod pro derogaci zákona dle § 68 odst. 2 zákona č. 

182/1993 Sb. pro nedodržení předepsaného způsobu jeho přijetí.38 

2.2. Vlastnosti důvodových zpráv 

Důležitost důvodové zprávy, která byla nastíněna výše, lze tedy shrnout do několika 

základních bodů.  

Za prvé se jedná o určité omezení pro osoby, které návrh vypracovávají (tzv. legislativci) 

a kteří musí, zejména u vládních návrhů zákona, důsledně brát v potaz požadavky stanovené LPV. 

                                                 

 

 
34 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016, str. 131 
35 Čl. 67 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky 
36 KNĚŽÍNEK, Jan, Petr MLSNA a Josef VEDRAL. Příprava návrhů právních předpisů: praktická pomůcka pro 

legislativce. Praha: Úřad vlády České republiky, 2010, str. 97 
37 SLÁDEČEK, Vladimír a kol. Ústava České republiky: komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016, str. 423-429 
38 Nález Pl. ÚS 24/07 ze dne 31. ledna 2008 
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Toto omezení by mělo vést k tvorbě kvalitnějších právních předpisů, neboť krom navrhovaného 

paragrafového znění zákona musí být vypracována i důvodová zpráva. Na základě logické úvahy, 

s ohledem na požadavky na obě části důvodové zprávy, by tak jednotlivá ustanovení měla splňovat 

požadavky souladu s jinými částmi právního řádu, ústavním pořádkem (zejména co nejméně 

zasahovat do základních práv a svobod zaručených ústavním pořádkem) a mezinárodním, 

evropským právem. Zároveň by měla sama navrhovaná norma být vnitřně bezrozporná a psaná 

způsobem, který bude lehce obhajitelný, resp. odůvodnitelný. 

Za druhé, informační hodnota. Ta je důležitá z hlediska pochopení úmyslu navrhovatele a 

jedná se tak o určité vysvětlení tohoto úmyslu pro ostatní účastníky legislativního procesu, 

zejména pak pro poslance a senátory, kteří hlasují o přijetí takového návrhu a pro které by 

důvodová zpráva měla být jedním z hlavních podkladů při jejich rozhodování. Význam informační 

hodnoty však nelze omezit pouze na účastníky legislativního procesu a je třeba jej vztáhnout i na 

běžné občany. Těm pak slouží pro lepší pochopení podstaty a důvodů přijetí nové právní úpravy a 

na základě které pak mohou být ovlivněny i jejich voličské preference. 

Za třetí, důvodová zpráva se po přijetí návrhu zákona může stát určitou pomůckou při jejím 

výkladu.39 Konkrétně se jedná o výklad historický, který na rozdíl od např. výkladu jazykového 

nezkoumá normu samotnou (tedy text zákona), ale vůli zákonodárce.40 Ta je zkoumána pomocí 

analýzy podkladů provázejících vznik právního předpisu a prvním z těchto podkladů, na základě 

kterého je zkoumán tento úmysl, je právě důvodová zpráva. Vyvstává zde však jedna podstatná 

otázka, a sice kdo je oním zákonodárcem, jehož úmysl je zkoumán? S ohledem na čl. 15 Ústavy 

je zákonodárcem Parlament České republiky, tedy Poslanecká sněmovna a Senát. Jedná se tedy o 

orgán rozhodující ve sboru, který ke svému rozhodnutí dospívá na základě souhlasu nadpoloviční 

většiny, která se však fakticky může týkat pouze textu a nikoli účelů a důvodů, se kterými 

operovali jeho tvůrci.41  

Pod pojmem „vůle zákonodárce“ je proto třeba rozumět vůli všech osob, které se formálně 

či neformálně podílely na konkrétním zákonodárném aktu.42 Rozpor mezi touto definicí a ústavní 

                                                 

 

 
39 BOHÁČ, Radim. Důvodová zpráva. In: Kolektiv autorů. Legislativní proces (teorie a praxe). Praha: Tiskárna 

Ministerstva vnitra, s. p. o., 2011, str. 324 
40 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, str. 101 
41 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, str. 

119 
42 BYDLINSKI, Franz. Základy právní metodologie. Wien: FOWI - Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches 

Wirtschaftsrecht, 2003, str. 21 
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definicí zákonodárce dle výše zmíněného čl. 15 a s tím souvisejícím vznikem určitého 

legitimačního deficitu řeší tzv. teorie paktu. Ta stanovuje vyvratitelnou domněnku, že úmysl 

zákonodárce se rovná úmyslu tvůrce zákona, pokud z okolnosti nevyplývá něco jiného. Na závěr 

je také třeba upozornit na poměrně zásadní limitaci historického výkladu. V rámci legislativního 

procesu totiž může docházet ke změnám původního znění navrhovaného zákona pomocí tzv. 

pozměňovacích návrhů. To by samo o sobě problémem být nemuselo, avšak důvodová zpráva na 

tyto návrhy nereaguje a zůstává ve svém původním znění a tak se následkem těchto skutečností 

stává neaktuální a je velmi obtížné zjistit, zda konkrétní důvodová zpráva svým obsahem odpovídá 

obsahu přijatého právního předpisu. Proto pokud je důvodová zpráva prostředkem interpretace 

historického výkladu, je vždy třeba vzít v úvahu fakt, že v rámci legislativního procesu mohlo dojít 

k odchylkám a vyvarovat se tak nesprávné interpretaci úmyslu zákonodárce.  

Historický výklad je při výběru možných způsobů výkladu vždy až poslední volbou za 

výkladem jazykovým, systematickým a teleologickým.43 Je možné i tvrdit, že kvalita předpisu se 

dá posuzovat i tak, že čím méně vyvstává potřeba pro historický výklad, tím je daný předpis 

kvalitnější.44 

                                                 

 

 
43 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, str. 206 
44 BOHÁČ, Radim. Důvodová zpráva. In: Kolektiv autorů. Legislativní proces (teorie a praxe). Praha: Tiskárna 
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3. Sdílená ekonomika 

Pod pojmem sdílená ekonomika (anglicky sharing economy či collaborative economy) 

chápeme velice komplexní fenomén, který se ve své aktuální podobě objevil v celosvětovém 

měřítku v posledních letech jako alternativa ke klasickým službám a jehož složitost spočívá 

zejména v jeho povaze, která v sobě zahrnuje jak prvky právní, ekonomické, tak i prvky sociální. 

Definování samotného pojmu sdílené ekonomiky je velmi obtížné a neexistuje na ni 

jednotný názor. Obtížnost vychází zejména z jejího neustálého vývoje a její komplexnosti.  

V České republice tak například úředník Ministerstva financí Benda45 definuje sdílenou 

ekonomiku jako „poskytování a najímání si služeb, případně užívání statků prostřednictvím 

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

jinak určených pouze k osobnímu užití“. Největším nedostatkem této definice pak je absence 

vymezení stran tohoto vztahu. Za zdařilejší počin proto považuji definici uvedenou ve Sdělení 

Evropské komise46, která definuje pojem sdílené ekonomiky pomocí užití digitálních platforem a 

vymezením jejích základních subjektů. Tyto subjekty řadí do tří kategorií. Konkrétně jsou stranami 

tohoto trojstranného právního vztahu poskytovatel, uživatel a zprostředkovatel. 

Poskytovatelé jsou osobami, které sdílejí za účelem snížení nákladů nebo dosažením zisku 

či poskytují statky ve svém vlastnictví nebo služby těm uživatelům, kteří danou službu poptávají. 

Zprostředkovatelé jsou provozovatelé digitálních platforem, pomocí kterých poskytovatelé 

své statky či služby nabízejí. Prostřednictvím těchto platforem tak propojují poskytovatele 

s uživateli a usnadňují transakce mezi nimi.47   

Digitální platformy jsou jedním z hlavních důvodů obří expanze sdílené ekonomiky. 

Zpravidla se totiž jedná o mobilní aplikace, k jejichž užití a tím pádem i zprostředkování 

komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem stačí velmi málo. Je totiž potřeba pouze stažení 

takové aplikace do mobilního telefonu, registrace v systému zprostředkovatele a připojení 

                                                 

 

 
45 BENDA, Marek. Perspektivy sdílené ekonomiky. Dokumentační bulletin MF 6/2016 [online]. 2016, s. 8 [cit. 2019-

13-06]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Bulletin-knihovny-MF_2016-c-06_Financni-a-

ekonomicke-informace-62016.pdf 
46 Viz Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů. Evropský program pro sdílenou ekonomiku, COM (2016) 356. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-16-2002_en.htm 
47 MATOCHA, Jakub; SVOBODA, Jakub. Nevymezený pojem sdílené ekonomiky jako nástroj k obcházení regulace. 

In: PICHRT, Jan; BOHÁČ, Radim; MORÁVEK, Jakub. (eds.) Sdílená ekonomika – sdílený právní problém?. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2017, str. 218 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Bulletin-knihovny-MF_2016-c-06_Financni-a-ekonomicke-informace-62016.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Bulletin-knihovny-MF_2016-c-06_Financni-a-ekonomicke-informace-62016.pdf
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k internetu. A to v dnešní době, kdy je mobilním připojením k internetu vybaven prakticky každý 

telefon a pokud není, je zde možnost využití bezplatného Wi-Fi připojení dostupného prakticky 

v každém městě. A právě tyto důvody způsobily onu výše zmíněnou prudkou expanzi.  

Platformy je také možno dělit na dva druhy, které se od sebe odlišují předmětem sdílení. 

Pokud je předmětem sdílení určitý statek, jedná se o platformu kapitálovou a pokud je předmětem 

sdílení určitá služba, jedná se o platformu pracovní.48  

Kapitálovou platformou tedy rozumíme sdílení určitého statku, který není svým vlastníkem 

využíván a pomocí jehož sdílení poskytovatel (nemusí se jednat o osobu totožnou s osobou 

vlastníka) sleduje využívání takového statku jinými osobami, a to za účelem vytváření zisku. 

Typickým zástupcem kapitálových platforem je společnost Airbnb Inc. Ta umožňuje 

prostřednictvím své aplikace či webových stránek uživatelům, kteří poptávají krátkodobý 

pronájem nemovitostí (zpravidla v řádech několika dnů, typicky se jedná o náhražku bydlení 

v hotelech během dovolené), spojení s poskytovateli, tedy zpravidla vlastníky či nájemníky, za 

účelem krátkodobého užití jejich nemovitostí. 

 Pracovní platformou pak rozumíme ty případy, kdy předmětem sdílení je určitá služba, 

kterou poskytovatel poskytuje uživateli ve svém volném čase, typicky jako přivýdělek ke svému 

stálému zaměstnání.  Typickým zástupcem pracovních platforem je pak společnost Uber Inc., 

poskytující služby v oblasti přepravy a tím tvrdě konkurující běžným taxislužbám existujícím 

všude po světě. 

3.1. Problémy spojené se sdílenou ekonomikou a možné způsoby regulace 

Problematika sdílené ekonomiky spočívá v tom, že právě slovo „sdílení“ se často používá 

k zakrytí činnosti, která je fakticky v rozporu s platnou právní úpravou. Úvodem je třeba zmínit, 

že problémy související se sdílenou ekonomikou nevznikají pouze v jednom právním odvětví, ale 

hned ve vícerech. Problematika sdílené ekonomiky však nedopadá pouze na oblast práva. 

Zasaženy jsou i oblasti socio-ekonomické. To vše díky již zmíněné komplexní povaze fenoménu 

sdílené ekonomiky. S ohledem na výše řečené nebudu pokračovat ve vyčerpávajícím výčtu všech 

těchto problémů, ale uvedu pouze několikero příkladů z důvodu nastínění závažnosti této 

                                                 

 

 
48 Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem. Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. Vláda České 

republiky [online]. 2017, str. 2-3 [cit. 2019-13-06]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-

informaci/poskytnute-informace-na-zadost/Priloha_4_Material_Analyza.pdf      
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problematiky. V pracovním právu a právu sociálního zabezpečení tak vzniká problém s principem 

solidarity, neboť zisk vznikající prostřednictvím sdílené ekonomiky není subjektem odvodu 

zdravotního a sociálního pojištění.49 Další zasaženou oblastí je pak soutěž, což je nejlépe 

charakterizovatelné na již zmíněné platformě Uber. Její řidiči totiž na rozdíl od řidičů taxislužeb 

nemusejí splňovat prakticky žádné podmínky veřejnoprávních regulací. To vede k poměrně 

logické nespokojenosti řidičů taxislužby, kteří volají po zavedení odpovídající regulace. S tím 

souvisí i nejasnosti v oblasti občanského práva, a sice otázky odpovědnosti za škodu a ochrany 

spotřebitele.50 V rovině sociálně-ekonomické je pak třeba upozornit na vliv Airbnb na trh 

s nájemním bydlením. V Praze v roce 2018 čítal počet celých bytů či domů, které byly 

registrovány v rámci této platformy a nabízeny ke krátkodobému pronájmu, 9 215 jednotek.51 Toto 

číslo je závratné s ohledem na počet bytů, které byly nabízeny ke skutečnému nájemnímu bydlení. 

To totiž činilo pouhých 2 285 bytů.52 Airbnb tak má vysoce negativní důsledek pro tuto oblast a 

je jedním z důvodů bytové krize v našem hlavním městě.53 

Platformy je možné regulovat různými způsoby,54 které od sebe odlišuje jak použití 

prostředků regulace, tak subjekty, které budou tuto regulaci vykonávat.  

Prvním způsobem je zachování statusu quo. Tento způsob staví do pozice subjektů řešících 

výše zmíněné problémy orgány soudní moci. Na těch pak spočívá nelehký úkol, aby v co 

nejkratším možném čase a použitím správné a přesvědčivé argumentace tyto problémy náležitým 

způsobem řešili. 

                                                 

 

 
49 PICHRT, Jan. Několik tezí k tématu: Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? In: PICHRT, Jan; BOHÁČ, 

Radim; MORÁVEK, Jakub. (eds.) Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 

str. 15 
50 Srov. ELISHER, David; MOCEK, Ondřej. Sdílená ekonomika, aneb kde leží břímě odpovědnosti? In: PICHRT, 

Jan. Radim BOHÁČ, David ELISCHER, Martin KOPECKÝ a Jakub MORÁVEK, ed. Sdílená ekonomika a delikty. 

Praha: Wolters Kluwer, 2018, str. 73-88 
51 Fenomén Airbnb a jeho dopady v kontextu hl.m. Prahy [online]. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

[cit. 2019-07-06], 2018. Dostupné z: 

http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/analyzy/bydleni_realitni_trh/fenomen_airbnb_a_jeho_dopady
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52 Tamtéž. 
53 Srov. ORCÍGR, Václav; NAKLÁDAL, Jakub; ZAHUMENSKÁ, Vendula. Analýza bytové situace v Praze: Co stojí 

za krizí bydlení a jaká jsou řešení? [online]. 2018 [cit. 2019-14-06]. Dostupné z: https://arnika.org/analyza-bytove-

situace-v-praze-co-stoji-za-krizi-bydleni-a-jaka-jsou-reseni/download/analyza-bytove-vystavby-pdf-2 
54 Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem. Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR [online]. Vláda 
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Druhým způsobem je novelizace již existujících právních předpisů. Problémy tohoto 

způsobu však spočívají v tom, že se na subjekty sdílené ekonomiky budou vztahovat taková práva 

a povinnosti, která jsou u nich zcela nepředstavitelná (např. rozvržení pracovní doby).55 

Třetím způsobem je vytvoření zcela nové, komplexní právní úpravy, která stanoví obecný 

rámec pro již existující služby, stejně jako pro služby, které mají teprve vzniknout. To však vede 

k tzv. bytnění právního řádu, tedy na případy, kdy je každý nový problém, byť sebemenší, 

okamžitě důvodem vzniku nové regulace.56 Současný právní řád již tak obsahuje obrovské 

množství právních předpisů, ve kterém se i odborníci velice těžko orientují.   

Evropská unie se zatím problematiku sdílené ekonomiky rozhodla neregulovat způsoby, 

které jí umožňuje sekundární právo (zejména nařízení a směrnice). To však neznamená, že by nic 

nedělala. V červnu 2016 totiž Evropská komise vydala Evropský program pro sdílenou ekonomiku 

(European Agenda for Collaborative Economy). Obsahem tohoto programu jsou nezávazné 

pokyny a doporučení ohledně stěžejních otázek, kterými jsou definice sdílené ekonomiky a jejích 

subjektů, přístup na trh, odpovědnost, ochrana spotřebitele, zaměstnanosti a způsoby zdanění.57 

Je však otázkou, zda není současný „vlažný“ přístup EU k této problematice nežádoucí. 

Sdílená ekonomika sice minimálně zpočátku byla velmi populární a řekněme až oblíbenou oblastí 

zájmu mnoha běžných občanů, kteří ji např. v případě Uberu, brali jako lepší alternativu k do té 

doby běžným taxislužbám, a to z důvodu jednoduššího uživatelského rozhraní či nižší ceny. Sám 

jsem byl stoupencem tohoto směru. Avšak doba se změnila a jak ukazují i výše uvedené problémy 

se sdílenou ekonomikou spojené, potřeba tvrdé regulace již nastala. Osobně nevidím důvod, proč 

by měly jednotlivé členské státy samostatně vytvářet vlastní regulace, zvlášť s ohledem na to, že 

většina oněch velkých hráčů typu Uber či Airbnb jsou obrovské nadnárodní společnosti, operující 

prakticky po celém území EU. A právě z tohoto důvodu si myslím, že by EU měla, stejně jako 

                                                 

 

 
55 Srov. TKADLEC, Matěj. Sdílená ekonomika a digitalizace: Výzva pro komplexní úpravu pracovního práva? 

Diplomová práce na PF UK obhájená v roce 2018. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/199422/     
56 ŠVANDELÍKOVÁ, Klára. Rozhovor: prof. Jan Pichrt – Nedodržování pravidel generuje na straně aktérů sdílené 

ekonomiky neoprávněné výhody. Právní prostor [online]. 13. dubna 2018 [cit. 2019-14-06]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozhovor-prof-jan-pichrt-pravni-prostor-2018 
57 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů. Evropský program pro sdílenou ekonomiku, COM (2016) 356. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-16-2002_en.htm        

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/199422/
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozhovor-prof-jan-pichrt-pravni-prostor-2018
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2002_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2002_en.htm
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v obdobně rozsáhlém případě ochrany osobních údajů pomocí tzv. nařízení GDPR58, 

harmonizovat danou oblast pomocí sekundárního práva EU. 

                                                 

 

 
58 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32016R0679      

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
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4. Navrhovaná regulace sdílené ekonomiky v oblasti dopravy 

Společnosti Uber a Taxify dlouhodobě využívají kladného celospolečenského postoje ke 

sdílené ekonomice, obecně k obcházení platné právní úpravy, zejména pak zákona č. 111/1994 

Sb., o silniční dopravě. Běžný taxikář musí splňovat celou řadu povinností uvedených v tomto 

zákoně, zatímco poskytovatel, jemuž jsou zakázky zprostředkovány prostřednictvím platforem, 

stejně jako tyto platformy (největší z těchto platforem je Uber), je splňovat nemusí. To vedlo 

k pokřivení podnikatelského prostředí následkem porušování pravidel soutěže. Je třeba také zmínit 

poměrně specifické postavení taxislužeb v očích společnosti, která tuto konkurenční výhodu 

platforem kvitovala a považovala je za jakési „kladivo na nepoctivé taxikáře“.  

Snaha o regulaci začala být patrná ze strany orgánů územní samosprávy v roce 2017, kdy 

na popud magistrátu města Brna byla společnost Uber na jeho území zakázána a tento zákaz 

s určitými změnami vydržel do dnešního data.59 I v Praze se magistrátní úředníci snažili o totéž, 

avšak s určitou nadsázkou lze říci, že způsobem pro vedení magistrátu hl. m. Prahy typickým, tedy 

neúspěšně. Soud totiž jejich návrh odmítl s odůvodněním, že byl podán pozdě.60 

Na celostátní úrovni pak politici začali procitat z letargie na začátku roku 2018. Prvním 

hmatatelným výsledkem jejich snahy bylo dne 30. dubna 2018 podepsání memoranda61 mezi 

zástupci vlády, zástupci magistrátu hl. m. Prahy a zástupci společnosti Uber, jehož obsahem byl 

závazek Uberu o sdílení dat s Ministerstvem financí z důvodu daňové kontroly. Nutno podotknout, 

že memorandum není právně závazným dokumentem a jeho vymahatelnost by tak byla při 

nejlepším diskutabilní, stejně jako jeho reálné důsledky. V programovém prohlášení vlády ze dne 

27. června 2018 pak vláda vymezila svůj postoj takto: „Vyřešíme problematiku služeb, jako 

jsou Uber nebo Airbnb, a platformám nastavíme jasná pravidla z hlediska spravedlivého zdanění 

na jedné straně a z pohledu jednoduchého, uživatelsky komfortního přístupu na straně druhé.“ 

                                                 

 

 
59Viz HROMKOVÁ, Dominika; ČERNÝ, David. Uber v Brně dojezdil. Soud ho zakázal předběžným opatřením. 

IDnes.cz [online]. 18. dubna 2017 [Cit. 20-7-2019]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/uber-brno-

nelegalni-krajsky-soud-zakaz-predbezne-opatreni.A170418_092125_brno-zpravy_krut 
60Viz Do Brna se Uber zatím nevrátil. Po zrušení předběžného opatření zvažuje možnosti. Novinky.cz [online]. 12. 

února 2018 [Cit. 20-7-2019]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/ekonomika/463143-do-brna-se-uber-zatim-

nevratil-po-zruseni-predbezneho-opatreni-zvazuje-moznosti.html  
61 Viz Vláda uzavřela memorandum se společností Uber. Vláda.cz [online]. 30. dubna 2018 [Cit. 20-7-2019]. 

Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-uzavrela-memorandum-se-spolecnosti-uber-

165182/  

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/uber-brno-nelegalni-krajsky-soud-zakaz-predbezne-opatreni.A170418_092125_brno-zpravy_krut
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/uber-brno-nelegalni-krajsky-soud-zakaz-predbezne-opatreni.A170418_092125_brno-zpravy_krut
https://www.novinky.cz/ekonomika/463143-do-brna-se-uber-zatim-nevratil-po-zruseni-predbezneho-opatreni-zvazuje-moznosti.html
https://www.novinky.cz/ekonomika/463143-do-brna-se-uber-zatim-nevratil-po-zruseni-predbezneho-opatreni-zvazuje-moznosti.html
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-uzavrela-memorandum-se-spolecnosti-uber-165182/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-uzavrela-memorandum-se-spolecnosti-uber-165182/
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Tento slib se vláda z pozice regulátora rozhodla naplnit prostřednictvím novelizace platné 

právní úpravy, konkrétně zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jehož textem, ZZ RIA a 

důvodovou zprávou se budu v následujících podkapitolách zabývat. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, předložilo 

Ministerstvo dopravy dne 29. srpna 2018 do připomínkového řízení a dne 30. listopadu 2018 

Legislativní radě vlády. K tomuto návrhu zaujaly stanovisko komise pro soukromé právo, komise 

pro pracovní právo a sociální věci, komise pro správní právo č. 3, odbor kompatibility a komise 

pro hodnocení dopadů regulace (RIA); tímto stanoviskem komise RIA ze dne 16. ledna 2019 se 

budu zabývat především. O tomto návrhu Legislativní rada nejednala, její stanovisko bylo 

nahrazeno stanoviskem předsedy Legislativní rady vlády ze dne 11. února 2019, které vládě 

doporučilo návrh zákona schválit ve znění připomínek. Vláda upravenou verzi návrhu zákona 

schválila dne 27. února 201962 a 18. března 2019 návrh předložila Poslanecké sněmovně jako 

sněmovní tisk č. 431/0.63 Návrh zatím prošel prvním čtením 26. dubna 2019. K návrhu zákona byl 

načten pozměňovací návrh Václava Klause ml.64  

4.1. ZZ RIA  

ZZ RIA ve svém začátku stručně definuje problematiku elektronicky zprostředkovaných 

přepravních služeb, jejím jádrem pak je nedodržování povinností plynoucích ze zákona č. 

111/1994 Sb. především ze strany řidičů Uberu a Taxify, kteří se považovali za tzv. smluvní 

taxislužbu65 v rozporu se zákonem (u zprostředkovatelů pak spočívalo porušování v absenci 

živnostenského oprávnění). Zároveň ve své jediné opravdu analytické a odůvodněné části 

dokazuje potřebu regulace pomocí statistiky míry porušování těchto předpisů, která byla zjištěna 

kontrolory magistrátu hl. m. Prahy. Ti došli k alarmujícím zjištěním, kdy při 441 kontrolních 

jízdách s řidiči Uberu, bylo zjištěno porušení zákona v 98 % jízd. Sankcionování těchto řidičů 

nevedlo k náležité generální prevenci, a tak ZZ RIA správně došla k závěru, že je potřeba zajistit 

podmínky tak, aby pro všechny segmenty taxislužby platily rovné podmínky a aby ani jedna ze 

stran nebyla pokud možno zvýhodňována. 

                                                 

 

 
62 Viz VeKLEP, text návrhu zákona s důvodovou zprávou (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBA8DJFB5)  

a ZZ RIA (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBA8DJH42).  
63 Viz sněmovní tisk č. 431/0 z roku 2019, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=431.  
64 Pozměňovací návrh poslance Václava Klause ml., http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=158658.  
65 Srov. § 21 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBA8DJFB5
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBA8DJH42
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=431
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=158658
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Existující právní stav totiž nereflektuje společenský vývoj a rozděluje taxislužbu do tří 

kategorií: 

- tzv. klasickou taxislužbu 

- tzv. smluvní taxislužbu (přeprava bez taxametru, neoznačeným vozidlem a to na 

základě předchozí písemné smlouvy) 

- tzv. drink servis (služba provozovaná prostřednictvím vozidla zákazníka). 

Přičemž všechny výše zmíněné je možné objednat i prostřednictvím mobilní aplikace. 

Základním rozdílem je taxametr. Ten je povinnou výbavou u klasické taxislužby, u smluvního 

typu taxislužby jej pak nahrazuje písemný souhlas zákazníka s podmínkami (zejména s cenou), 

učiněný před zahájením přepravy. Řidiči Uberu toto prakticky vůbec nerespektovali, a i s ohledem 

na judikaturu Nejvyššího správního soudu66 a Ústavního soudu,67 lze s jistotou říci, že jednali 

protiprávně, neboť svým jednáním naplňovali definiční znaky klasické taxislužby.  

Na základě výše zmíněného pak ZZ RIA vymezuje okruhy problémů, která je třeba 

regulovat takto: 

- umožnění výjimky z použití taxametru v případech přeprav aplikací 

- úprava povinného označení taxislužby 

- revize bariér vstupu na trh v taxislužbě 

- zavedení povinností pro zprostředkovatele taxislužby 

- snížení administrativní zátěže dopravců v taxislužbě 

- zlepšení možnosti kontroly a účinného správního trestání 

Regulací výše zmíněného by pak mělo dojít k takovému cílovému stavu, který narovná 

porušováním právních předpisů deformované podnikatelské prostředí, usnadní sankcionování, 

kontrolu a vynutitelnost práva v oblasti osobní přepravy a zvýší ochranu spotřebitele, tedy 

zákazníků všech druhů taxislužeb. 

Jako dotčené subjekty jsou pak označeni objednatelé přepravy/cestující, dopravci, 

zprostředkovatelé taxislužby, dopravci/řidiči, stát (zejména v oblasti daňových zájmů) a dopravní 

úřady. 

                                                 

 

 
66 Rozsudek NSS č.j. 9 As 291/2016-136 ze dne 31. října 2017 
67 Nález ÚS. III. ÚS 4072/17 ze dne 5. listopadu 2018 
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ZZ RIA následně přichází s jednotlivými variantami možných věcných řešení této 

problematiky a jejich zhodnocením.  

První variantou je „nulová varianta“. Jak už její označení napovídá, jedná se o zachování 

stávajícího právního stavu. Vzhledem k již zmíněným problémům spojeným s existencí sdílené 

ekonomiky v dopravě, je tato varianta ZZ RIA správně vyhodnocená jako řešení, které by nevedlo 

k stanovenému cíli. 

Druhou variantou je „jednotná taxislužba“. Ta je, zjednodušeně řečeno, založena na 

sjednocení pravidel pro všechny skupiny taxislužby. Společným znakem všech taxislužeb by se 

stal taxametr, který by sloužil jako záznamové zařízení a obdoba registrační pokladny (ochrana 

daňových zájmů státu). 

Třetí variantou je pak varianta „dílčí liberalizace“. Ta je založena na vzniku nové skupiny 

taxislužeb, která bude definovat taxislužbu poskytovanou prostřednictvím mobilních aplikací za 

současného upuštění od řady povinností dopadajících na zbylé skupiny, a to z důvodu dodržení 

rovnosti všech skupin a stanovení co možná nejpodobnějších povinností, realizované 

prostřednictvím evidenční nálepky, která bude povinna pro všechny druhy vozidla druhy 

taxislužby a měla by přibližně rozměrově odpovídat dálniční známce a stejně jako ta, by měla být 

nalepena z vnitřní strany čelního skla. 

Vyjdeme-li z premisy, že RIA má nabízet více variant a její hlavní funkce má být funkce 

podkladová, tedy dostatečně analyzovat konkrétní problematiku, na základě které navrhne 

nejvhodnější řešení a zhodnocení dopadů tohoto řešení tak, aby z RIA vycházející rozhodnutí 

zákonodárce bylo co možná nejefektivnější,68 zjistíme, že ZZ RIA toto ne zcela splňuje. 

Z materiálního hlediska trpí, z mého pohledu hned několika zásadními nedostatky: 

Prvním nedostatkem je nelogičnost, která v některých případech hraničí až s vnitřním 

rozporem vlastního textu ZZ RIA. Za nejvážnější rozpor pak považuji případ, kdy na str. 28, 

v rámci kapitoly 4. 2., týkající se varianty jednotné taxislužby, ZZ RIA jasně deklaruje, že tato 

varianta je preferována většinou členů pracovní skupiny při Ministerstvu dopravy, aby pak na str. 

29 potvrdilo jako nejvhodnější variantu dílčí liberalizace z pohledu Ministerstva dopravy. Proč 

                                                 

 

 
68 BALDWIN, Robert. Better regulation: the search and the struggle. In: BALDWIN, Robert, CAVE, Martin, 

LODGE, Martin. The Oxford Handbook of Regulation. New York: Oxford University Press, 2012, str. 264 
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tedy byla vytvořena ona pracovní skupina, když na její názor samotné Ministerstvo dopravy 

nebralo ohled?  

Druhým nedostatkem je užívání různých neurčitých pojmů, které nejsou v průběhu celé ZZ 

RIA náležitě vysvětleny a analyticky podloženy, avšak mnohdy jim je přikládána značná 

důležitost. Příkladem můžeme na zmínit tezi ze str. 26, která při obhajobě varianty dílčí 

liberalizace sice připouští, že tato varianta sice může vést ke zneužívání situace, avšak „lze 

konstatovat, že většina dopravců v taxislužbě je poctivými podnikateli, u nichž se toho není třeba 

obávat“. V tomto případě však vyvstává jedna otázka. Nebyla právě ona „nepoctivost“ významné 

části dopravců důvodem pro úpravu stávajícího právního řádu? 

Dále je jako takový pojem třeba uvést „nevyslyšení společenskopolitické poptávky“,69 

který ZZ RIA považuje za nejdiskutovanější negativum varianty jednotné taxislužby a její 

vyslyšení pak následně řadí mezi přínosy varianty dílčí liberalizace. Při jazykovém výkladu tohoto 

slovního spojení pak dojdeme k tomu, že je tím zřejmě myšlen veřejný zájem. Užití takovýchto 

„neurčitých pojmů“ je zcela legitimní, avšak je třeba takovéto pojmy náležitě objasnit, neboť 

pouze v takových případech budou moci plnit svůj účel a být legitimním podkladem pro 

rozhodnutí.70 ZZ RIA tak však nečiní, a proto považuji s ohledem na výše zmíněnou důležitost 

tohoto pojmu, za problematické. 

Třetím nedostatkem, dle mého názoru i tím nejpodstatnějším s ohledem na podkladovou 

funkci RIA, je nedostatek jakýchkoli analytických podkladů, které by potvrzovaly fakta uváděná 

v ZZ RIA, zejména co se týče důvodů výběru nejvhodnější varianty regulace. V případě dílčí 

liberalizace pak ZZ RIA ohledně těchto podkladů, které by zdůvodnily tvrzení v ní obsažená, až 

na jednu výjimku, mlčí. Touto výjimkou pak je stanovení nákladů a příjmů v souvislosti s již 

zmíněnými evidenčními nálepkami, nicméně i tak se jedná o neúplná čísla. S ohledem na 

nedávnou kauzu týkající se padělání dálničních známek (související potřebou nákupu vybavení, 

které tyto padělané známky odhalí)71 a především s ohledem na dozor nad dodržováním zákonem 

uložených povinností, lze vcelku logicky očekávat další výdaje s tímto spojené. 

                                                 

 

 
69 ZZ RIA, str. 29 
70 FEINTUCK, Mike. Regulatory rationales beyond the economic: In search of the public interest. In: BALDWIN, 

Robert, CAVE, Martin, LODGE, Martin. The Oxford Handbook of Regulation. New York: Oxford University Press, 

2012, str. 57 
71 Celníci budou kontrolovat dálniční známky laserovým perem. Tisková zpráva Celní správy ČR [online]. 12. ledna 

2016 [Cit. 20-7-2019]. Dostupné z: https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-plzensky-kraj/tiskove-

zpravy/2016/Stranky/celnici-budou-kontrolovat-dalnicni-znamky-laserovym-perem.aspx  

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-plzensky-kraj/tiskove-zpravy/2016/Stranky/celnici-budou-kontrolovat-dalnicni-znamky-laserovym-perem.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-plzensky-kraj/tiskove-zpravy/2016/Stranky/celnici-budou-kontrolovat-dalnicni-znamky-laserovym-perem.aspx
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Ani hledisko formální ZZ RIA tak úplně nenaplňuje. Její text není členěn do odstavců, 

chybí viditelné oddělení jednotlivých částí, neobsahuje shrnutí ZZ RIA a dokonce ani zhodnocení 

korupčních rizik, které je nesprávně uvedeno až v důvodové zprávě.72 

K podobným závěrům dospěla i pracovní komise RIA, konkrétně i v tomto stanovisku byl 

vyřčen požadavek bližší identifikace nákladů a přínosů a zdůvodnění pořadí jednotlivých variant. 

Z tohoto důvodu tak pracovní komise přerušení projednání návrhu novely a přepracování ZZ RIA. 

Tak sice bylo Ministerstvem dopravy učiněno, avšak ZZ RIA i po tomto přepracování, zejména 

s ohledem na naprosté minimum analytického podkladového materiálu, považuji za zcela 

nedostatečnou.73  O to více překvapující je potom fakt, že předseda LRV rozhodl o neprojednávání 

tohoto návrhu v LRV a bez ohledu na výše zmíněné přetrvávající nedostatky, následně doporučil 

vládě návrh ke schválení. 

Na základě výše zmíněného a poměrně viditelné preference jednoho řešení (konkrétně 

varianty dílčí liberalizace) jsem tak dospěl k závěru, že ZZ RIA a navrhovaná novela si, hovorově 

řečeno, prohodily své role. Tedy, že navrhovaná novela byla tím, co bylo předlohou ZZ RIA. Ta 

tak změnila svou funkci z funkce podkladové, na funkci potvrzující správnost řešení navrhované 

novelou. V tomto případě je tak třeba se ptát, zda RIA skutečně slouží k přijetí regulace na základě 

zjištěných podkladů, nebo jde pouze o tvorbu podkladů pro politická rozhodnutí?74 

4.2. Text návrhu zákona a důvodová zpráva 

Tato novela75 si za svůj cíl, v souladu s ZZ RIA, stanovila regulovat a upravit stávající 

pravidla upravující poskytování taxislužby a narovnání podmínek mezi jednotlivými druhy 

taxislužeb.  

Toho má novela docílit tím, že jednoznačně upraví pravidla pro provozování taxislužby za 

využití mobilních aplikací a co nejvíce upustí od regulací, které v současné době dopadají na 

všechny druhy taxislužeb. 

                                                 

 

 
72 Srov. bod 10.10 Obecných zásad pro hodnocení regulace 
73 Srov. původní verzi ZZ RIA z 30. listopadu 2018 (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6ZHAC4D) 

s novou verzí ZZ RIA z 13. března 2019 (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBA8DJH42).  
74 Srov. TORITTI, Jacopo. Impact Assessment and the Liberalization of the EU Energy Markets: Evidence-Based 

Policy Making or Policy-Based Evidence-Making? In: Journal of Common Market Studies. 2010, str. 1065-1081 
75 Viz sněmovní tisk č. 431 z roku 2019. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6ZHAC4D
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBA8DJH42
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  Výše zmíněného má být docíleno v prvé řadě změnou § 21, která přichází s novým 

dělením tří základních kategorií taxislužby. 

První kategorie, je z hlediska svého názvu identická s tou dosavadní, jde o klasickou 

taxislužbu. Z hlediska povinností ale dochází k značnému uvolnění poměrů. Příkladmo lze uvést 

vypuštění povinnosti střešní svítilny (vyjma případů, kdy jsou přepravní služby nabízeny přímo 

na ulici) a její nahrazení evidenční nálepkou. U té bych si dovolil ještě jednu malou poznámku 

s ohledem na kontrolu této povinnosti. Lze jen hádat, jakými způsoby bude fakticky probíhat 

kontrola těchto známek, neboť o tom novela mlčí. Je tak klidně možné, že budeme ve městech 

svědky kontrolorů číhajících s dalekohledy.  

Druhou kategorií je opět již dnešní úpravou známá smluvní přeprava.  

Třetí kategorií je pak taxislužba vykonávaná prostřednictvím digitálních platforem, slovy 

novely: „přeprava poskytnuta na základě objednávky provedené elektronickými prostředky jinou 

než hlasovou službou“ a za splnění dalších podmínek jako např. sdělení konkrétní ceny a sdělení 

informací o vozidle taxislužby, kterým pro něj bude provedena jízda. 

V § 2 pak novela přináší vymezení zprostředkovatele odlišné od definice v Občanském 

zákoníku.76 Nad rámec obecné úpravy tak zavádí určité nové povinnosti, kterými má být dosaženo 

právě narovnání podnikatelského prostředí a ochrany před nelegální činností. S tím souvisí i 

možnost zadržení řidičského průkazu řidiče taxislužby v případech, kdy tento doklad nemá 

kontrolovaná osoba u sebe. Toto současná právní úprava nepovoluje a řidiči taxislužby o tom dobře 

ví a využívají. 

Dalším liberalizačním prvkem je omezení rozsahu zmocnění obcí k regulaci taxislužby. 

Nejvýznamnější prvek pak spatřuji zejména ve ztrátě možnosti obcí stanovit jako podmínku pro 

zahájení činnosti složení zkoušky z místopisu. V dnešní digitální době, kdy má prakticky každý 

mobilní telefon kvalitní navigaci, by takováto podmínka byla přinejlepším úsměvná a dle mého 

názoru zkoušky z místopisu patří do propadliště dějin. 

Text návrhu zákona a důvodová zpráva má dle mého názoru dvě podstatné slabiny. 

Za prvé zákonodárce vůbec nevysvětluje, proč mají poskytovatelé v silniční dopravě stále 

povinnost pro provozování silniční motorové dopravy být držiteli koncese? V dnešní době pro 

                                                 

 

 
76 Srov. § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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takovýto požadavek nevidím žádný relevantní důvod, neboť koncese není v České republice 

například dědičná. Navíc koncese je svou povahou specifický správní akt, který je vydáván na 

základě správního uvážení příslušného správního orgánu (tzv. nenárokový správní akt).77 

Viditelnější problém ale vidím v případě komparace se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním 

letectví. V případě poskytovatelů služeb v civilním letectví totiž už bylo od požadavku koncese 

upuštěno a nahrazeno licencí.78 Myslí si tedy snad zákonodárce, že poskytovatelé služeb v silniční 

dopravě mají větší míru odpovědnosti než jejich kolegové v dopravě letecké? Není tento 

požadavek v rozporu s účelností, tedy s efektivním naplňováním cílů právní úpravy?79 Popřípadě 

jaký vůbec vzniká užitek z této povinnosti státu a společnosti jako celku? S ohledem na výše 

uvedené a na důvodovou zprávu, jež si za jeden z cílů navrhované právní úpravy dává snížení 

přeregulovanosti klasické taxislužby, tedy snížení počtu povinností, které pro tuto skupinu 

stanovuje platná právní úprava, ponechání povinnosti získání a držení koncese nechápu a považuji 

to za zcela zbytečné. 

Za druhé vidím zcela zásadní problém v § 35 odst. 6, který zní:  

„Zprostředkovatel taxislužby se dopustí přestupku tím, že 

a) nezajistí, aby jím zprostředkovaná přeprava splňovala podmínky podle § 21e odst. 1,  

nebo        

b) nevede evidenci zprostředkovaných přeprav podle § 21e odst. 2.“  

a v souvisejícím § 21e odst. 1 pak stanovuje: 

(1) Zprostředkovatel taxislužby je povinen 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.  

                                                 

 

 
77 Viz HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Praha: C.H. Beck. 2016, str. 141 
78 Srov. např. § 100 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 
79 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, 

str. 287 
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Za porušení těchto povinností pak zákon umožňuje uložit pokutu do výše 500 000 Kč a při 

opakované recidivě i zákaz činnosti. Proč je ale toto ustanovení problematické? To se pokusím 

demonstrovat na následujícím vzorovém příkladu.  

Pokud se řidiči, jemuž zákazníky zprostředkovává společnost Uber rozbije auto a 

v autoservisu dostane náhradní, které ale nebude registrované jako vozidlo taxislužby, jen těžko 

lze očekávat, že bude jen spokojeně sedět doma a nevyužije příležitosti k vydělávání peněz pro 

své životní potřeby. Zprostředkovatel ale nemá ani nejmenší možnost toto zjistit ani toto ovlivnit, 

a to z toho důvodu, že neexistuje technologie, která by toto umožňovala. 

Z tohoto důvodu tak můžeme říci, že tato novela zavádí absolutní objektivní odpovědnost 

zprostředkovatele. S ohledem na judikaturu Ústavního soudu to však ještě nemusí znamenat 

problém. Ten v nálezu Pl. ÚS 15/16 týkající se odpovědnosti provozovatele vozidla za správní 

delikty způsobené osobou blízkou, které provozovateli užití automobilu povolil, vyjádřil tak, že 

absolutní objektivní odpovědnost nemusí znamenat rozpor dané úpravy s ústavním pořádkem, 

pokud je tím sledován legitimní cíl.  

Avšak výše zmíněný judikát v tomto případě není relevantní a to z následujícího důvodu. 

Dle Fullera by svědomitý zákonodárce měl při tvorbě práva naplňovat 8 principů.80 Těmito 

principy jsou 1. obecná normativní povaha práva, 2. zákony mají být vyhlášeny, 3. nemají působit 

zpětně (retroaktivně), 4. zákony mají být jasné, 5. bezrozporné, 6. nemají požadovat nemožné, 7. 

mají se vyznačovat určitou stálostí a 8. úřední postup má být při jejich aplikaci v souladu 

s deklarovaným pravidlem. Pod pojmem princip chápeme určitý standard, který se má dodržovat 

nikoli proto, aby byla dosažena či zajištěna určitá ekonomická, sociální či politická situace, ale 

z toho důvodu, že je to požadováno spravedlností, slušností či jinou dimenzí morálky.81 

Zejména 6. princip je pro tento případ stěžejní, neboť jak z výše uvedeného příkladu 

vyplývá, zákon zde zprostředkovateli opravdu ukládá povinnost, jejíž splnění je nemožné. Co je 

ale nejpodstatnější, těchto principů se dovolává Ústavní soud v nálezu I. ÚS 420/09. To mělo za 

následek, že všechny výše zmíněné principy staví do pozice dílčích principů právního státu a 

pokud zákon stejně jako v tomto případě požaduje něco nemožného, je Ústavní soud připraven 

                                                 

 

 
80 FULLER, Lon L. Morálka práva. Praha: OIKOYMENH, 1998. Oikúmené, str. 48-90 
81 DWORKIN, Ronald. Když se práva berou vážně. Praha: Oikoymenh, 2001, str. 44 
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takovýto zákon nebo jeho část zrušit.82 Konkrétním důvodem by pak byl rozpor této novely s čl. 1 

Ústavy České republiky, kterým je Česká republika vymezena mimo jiné jako „demokratický 

právní stát“. 

Důvodová zpráva v části zabývající se hodnocením slučitelnosti navrhované právní úpravy 

s ústavním pořádkem o tomto problému nepochopitelně mlčí83 a je možno se pouze dohadovat, co 

je důvodem. Uvedené řešení, na základě výše uvedeného považuji za zcela nesprávné, a pokud by 

byla navrhovaná novela schválena v jejím aktuálním znění, je velice pravděpodobné, že se 

v budoucnu objeví v řízení před Ústavním soudem. 

Na závěr je ještě třeba poznamenat, že již v současné době byl v Poslanecké sněmovně 

podán pozměňovací návrh84 směřující k řešení tohoto problému. Odpovědnost zprostředkovatele 

se mění, jelikož podnikatel v silniční dopravě bude muset povinně předložit výpis z evidence 

vozidel taxislužby vozidla, kterým bude dle smlouvy taxislužba prováděna a k sankčním 

opatřením vůči zprostředkovateli přistoupí správní orgán pouze v případě, kdy zprostředkovatel 

zprostředkuje přepravu jinému, než se kterým uzavřel smlouvu o zprostředkování přepravy.  

S tímto návrhem souhlasím, neboť se shoduji s navrhovatelem v tom, že bude naplněn 

smysl tohoto ustanovení, tedy bezpečnost účastníků při provozu na pozemních komunikacích 

prostřednictvím splnění bezpečnostních standardů na vozidlo, kterým bude prováděna přeprava, a 

to díky splnění požadavků pro zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby. Zároveň je varianta 

tohoto pozměňovacího návrhu, na rozdíl od původní varianty předkládané v novele, ústavně 

konformní a nehrozí tak zásah Ústavního soudu. 

                                                 

 

 
82 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. 4. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, 

str.20-23 
83 Viz Důvodová zpráva, str. 24. 
84 Pozměňovací návrh poslance Václava Klause ml., http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=158658 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=158658
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5. Navrhovaná regulace sdílené ekonomiky v oblasti ubytování 

Tato oblast byla s nástupem digitálních platforem (především Airbnb),85 stejně jako 

v případě dopravy, hrubě zasažena a zdeformována. Jak jsem již nastínil v kapitole 3.1, kde se 

zabývám především sociálně-ekonomickou problematikou této platformy, Airbnb ohrožuje i jiné 

zájmy společnosti a státu. Jedná se především o oblast daní a poplatků a povinnosti z této oblasti 

plynoucí, které nebyly respektovány ani společností Airbnb jakožto zprostředkovatelem této 

služby, ani vlastníky/nájemníky nemovitostí jakožto poskytovateli. Konkrétně se jedná o daň 

z příjmu fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a co se týče poplatků, pak o 

poplatek lázeňský nebo rekreační (dále jen „lázeňský poplatek“) a poplatek za ubytovací kapacity. 

Cesta k regulaci byla, stejně jako v minulé kapitole ve zmíněných případech v oblasti 

dopravy, velmi pozvolná. Ačkoli ve společnosti probíhaly poměrně bouřlivé diskuze již nějaký 

čas, první změnou pak byla zpráva Generálního finančního ředitelství, dle které by poskytovatelé 

ubytování měli mít živnostenské oprávnění pro poskytování ubytovacích služeb, měli by příjmy 

touto cestou získané danit jako příjmy z živnostenského podnikání a z těchto příjmů platit sociální 

a zdravotní pojištění.86 Ačkoli se nejedná o obecně závazný právní předpis, velmi pravděpodobně 

měla tato zpráva značný vliv na poskytovatele.87 

Další důležitou událostí, ve které opět hraje ústřední roli Finanční správa, bylo získání dat 

o poskytovatelích Airbnb, na základě kterých pak začala rozesílat výzvy k doplacení daní. Stále 

není zcela jasné, jakým způsobem se k těmto datům dostala, nejčastěji se hovoří o vyžádání a 

poskytnutí těchto dat pravděpodobně bankami na základě užití prostředků daňového řádu88 nebo 

pomocí mezinárodní výměny informací.89  

                                                 

 

 
85 Airbnb není jedinou platformou v této oblasti, v následující kapitole se však budu vzhledem k její dominantní pozici 

na trhu zabývat pouze jí. 
86 Viz Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím 

internetových platforem (například Airbnb). Tisková zpráva Finanční správy ČR [online], 11. října 2017 [cit. 2019-

21-07]. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/2017/FS-

vydala-informaci-o-povinnostech-subjektu-poskytujicich-ubytovani-pres-internet-8799 
87 Viz Počet aktivních hostitelů na Airbnb v Praze už neroste, služba je víc regulována. Aktuálně.cz [online], 13. února 

2018 [cit. 2019-21-07]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pocet-aktivnich-hostitelu-na-airbnb-v-

praze-uz-neroste-sluzb/r~1ff2bb62100311e8b8efac1f6b220ee8/   
88 § 57 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
89 Srov. VEJVODOVÁ, Alžběta. Finanční správa získala jména pronajímatelů přes Airbnb, nyní na nich vymáhá 

neuhrazené daně. Právní rádce [online]. 2018 [cit. 2019-21-06]. Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-

66228160-financni-sprava-ziskala-jmena-pronajimatelu-pres-airbnb-nyni-na-nich-vymaha-neuhrazene-dane 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/2017/FS-vydala-informaci-o-povinnostech-subjektu-poskytujicich-ubytovani-pres-internet-8799
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/2017/FS-vydala-informaci-o-povinnostech-subjektu-poskytujicich-ubytovani-pres-internet-8799
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pocet-aktivnich-hostitelu-na-airbnb-v-praze-uz-neroste-sluzb/r~1ff2bb62100311e8b8efac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pocet-aktivnich-hostitelu-na-airbnb-v-praze-uz-neroste-sluzb/r~1ff2bb62100311e8b8efac1f6b220ee8/
https://pravniradce.ihned.cz/c1-66228160-financni-sprava-ziskala-jmena-pronajimatelu-pres-airbnb-nyni-na-nich-vymaha-neuhrazene-dane
https://pravniradce.ihned.cz/c1-66228160-financni-sprava-ziskala-jmena-pronajimatelu-pres-airbnb-nyni-na-nich-vymaha-neuhrazene-dane
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Na vládní úrovni byla důležitost této problematiky zdůrazněna, obdobně jako v případě 

Uberu, v Programovém prohlášení vlády. To se vláda rozhodla naplnit pomocí vládního návrhu 

novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Tato novela přináší více změn u vícera 

poplatků, příkladmo osvobození osob provozujících útulek pro ztracené nebo opuštěné psy od 

poplatku ze psů. Relevantní pro tuto práci je však část C, zabývající se změnou lázeňského 

poplatku a poplatku z ubytovací kapacity a právě touto částí zákonného textu, ZZ RIA, důvodové 

zprávy a některými zajímavými pozměňovacími návrhy k této části se také budu v následujících 

podkapitolách zabývat.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, předložilo 

Ministerstvo financí dne 4. dubna 2018 do připomínkového řízení a dne 19. července 2018 

Legislativní radě vlády. K tomuto návrhu zaujaly stanovisko komise pro správní právo č. 1, komise 

pro pracovní právo a sociální věci, komise pro finanční právo, odbor kompatibility a komise pro 

hodnocení dopadů regulace (RIA); dále se budu zabývat stanoviskem komise pro správní právo č. 

1 ze dne 6. srpna 2018 a stanoviskem komise RIA ze dne 8. srpna 2018. O tomto návrhu 

Legislativní rada nejednala, její stanovisko bylo nahrazeno stanoviskem předsedy Legislativní 

rady vlády ze dne 4. září 2018, které vládě doporučilo návrh zákona schválit ve znění připomínek. 

Vláda upravenou verzi návrhu zákona schválila dne 12. září 201890 a 21. září 2018 návrh předložila 

Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 286/0.91 Návrh zákona projednala Poslanecká 

sněmovna ve třech čteních. První čtení proběhlo 30. ledna 2019. 21. března 2019 k němu přijal 

usnesení garanční rozpočtový výbor usnesení obsahující pozměňovací návrhy (sněmovní tisk č. 

286/4). Druhé čtení se konalo 17. dubna 2019. Během něj byla podána řada pozměňovacích 

návrhů, které byly zpracovány jako sněmovní tisk č. 286/6.92 Rozpočtový výbor k nim vydal 

stanovisko jako sněmovní tisk č. 286/7.93 Ve třetím čtení 7. a 19. června 2019 Poslanecká 

sněmovna návrh zákona schválila a postoupila Senátu.  

5.1. ZZ RIA 

Ve svém úvodu jasně definuje potřebu novelizace současné právní úpravy místních 

poplatků jako zcela nedostatečný a to na základě podrobných analytických podkladů, které jasně 

                                                 

 

 
90 Viz VeKLEP, text návrhu zákona s důvodovou zprávou (https://apps.odok.cz/attachment/-

/down/4ORNB4SDFPWH)  a ZZ RIA (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNB4SDFRYM). 
91 Viz sněmovní tisk č. 286/0 z roku 2018, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=286.  
92 Viz sněmovní tisk č. 286/6, https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=286&ct1=6.  
93 Viz sněmovní tisk č. 286/7, https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=286&ct1=7.  

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNB4SDFPWH
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNB4SDFPWH
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNB4SDFRYM
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=286
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=286&ct1=6
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=286&ct1=7
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dokazují výraznou participaci sdílené ekonomiky v ubytovacím sektoru, zejména ve velkých 

městech. V hlavním městě Praze je tak podíl Airbnb na ubytovacích kapacitách 23 %, zatímco ve 

zbytku republiky se jedná pouze o 5,6 %. Meziroční nárůst poskytovatelů prostřednictvím Airbnb 

pak z roku 2015 na rok 2016 meziročně vzrostl o 122 %. 

Stávající právní úprava lázeňského poplatku a poplatku za ubytovací služby sice od 

účinnosti zákona prošla řadou změn, jejich výše však za 27 let účinnosti právní úpravy, tedy 15 

Kč za osobu za každý započatý den, zůstala nezměněna. To je s ohledem na raketový nárůst podílu 

Airbnb na ubytovacích kapacitách, a i s ohledem na komparaci se zahraničím, obsaženou v ZZ 

RIA (např. v Chorvatsku se obdoba tohoto poplatku pohybuje mezi 17-51 Kč), správně 

považováno za nedostatečné. 

Za dotčené subjekty pak jsou správně označeny fyzické a právnické osoby v postavení 

poplatníka, obce jakožto výběrčí těchto poplatků a jejich orgány rozhodující o jejich zavedení 

prostřednictvím obecně závazných vyhlášek a Ministerstvo vnitra jakožto ústřední orgán státní 

správy, kterému jsou obce povinny obecně závazné vyhlášky zasílat.94 

ZZ RIA pak navrhuje dvě varianty řešení. První je opět nulová varianta, která počítá 

s ponecháním stávajícího stavu. 

Druhou variantou je zrušení obou stávajících poplatků a jejich nahrazení jedním 

poplatkem, konkrétně místním poplatkem z pobytu a stanovením jeho výše. Ten se bude vztahovat 

na fyzické osoby obývající dané místo krátkodobě (maximálně 60 dnů) a za úplatu. Stejně jako 

současná úprava by pak byly vymezeny určité skupiny, na které se tento poplatek vztahovat 

nebude, jelikož by je mohl, nad míru přiměřenou, zatížit. Výše poplatku by měla odpovídat 

současným cenovým podmínkám a nákladům vznikajícím obcím v souvislosti se zvýšeným 

turistickým ruchem (poplatek by stejně jako dnes existující poplatky byl příjmem obecních 

rozpočtů).  

Jako hlavní hodnotící kritéria pak ZZ RIA stanovuje: 

- reakce na nové podněty a podmínky na trhu (např. sdílená ekonomika), 

- zjednodušení správy místních poplatků, 

- rozlišování mezi pobytem v lázeňských místech, v místech soustředění turistického 

ruchu, či v jiných místech, 

                                                 

 

 
94 § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
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- rozlišování zařízení určených k přechodnému ubytování za úplatu a zařízení užívaných 

k přechodnému ubytování za úplatu. 

Na základě těchto kritérií bylo zvoleno jako nejvhodnější řešení, řešení druhé, tedy zrušení 

dvou výše zmíněných poplatků a jejich nahrazení místním poplatkem z pobytu. 

Ačkoli tuto ZZ RIA považuji za zdařilejší, než rozebíranou v kapitole 4, ani tato není 

takříkajíc bezchybná, zejména s ohledem na její materiální stránku.  

Po formální stránce je tato ZZ RIA dle mého názoru kvalitní. Je náležitě a logicky členěna, 

je přehledná, obsahuje shrnutí ZZ RIA i zhodnocení korupčních rizik. 

Po materiální stránce však shledávám určitou sestupnou tendenci zejména s ohledem na již 

v této práci mnohokrát zmíněnou pokladovou funkci. Zatímco zejména v první části C, patrně 

v důsledku negativního stanoviska pracovní komise RIA, které nedostatek analytických podkladů 

ve všech částech kritizovalo, ZZ RIA obsahuje celou řadu odkazů a grafů vysvětlujících 

problematiku a odůvodňujících potřebu přijetí nové regulace, počínaje svou druhou částí od tohoto 

nastaveného trendu upouští a svým způsobem odpovídá stylu ZZ RIA z kapitoly 4 a to i přesto, že 

zejména nedostatek analytických podkladů týkajících se dopadů navrhované varianty, byl stejným 

stanoviskem vytknut. 

Docházíme tak do situace, kdy ZZ RIA opět neplní svou podkladovou funkci, neboť není 

vůbec jasné, z čeho premisy obsažené v ZZ RIA vycházejí. Příkladmo lze uvést odůvodnění, dle 

kterého při přijetí druhé varianty dojde k naplnění jednoho z hlavních hodnotících kritérií, 

konkrétně „zjednodušení správy místních poplatků“. Ministerstvo financí, jakožto autor ZZ RIA, 

přichází s odůvodněním, že když dva poplatky nahradíme jedním, dojde ke zjednodušení.  

To je sice pravdou z hlediska zjednodušení právní úpravy poplatků, nikoli však jejich 

správy. Chybí jakékoli vysvětlení či lépe řečeno určení postupu, kterým by se obce měly řídit při 

zjišťování, vybírání a kontrole těchto poplatků, a tak není vůbec zřejmé, zda obcím nevznikne větší 

administrativní zátěž než doposud. S tím blízce souvisí i absence jakéhokoli kvantitativního 

hodnocení, které by demonstrovalo potenciální vliv na příjmy obecních rozpočtů. ZZ RIA k tomu 

uvádí, že podobné hodnocení nelze vyhotovit, jelikož se sazba v jednotlivých obcích bude lišit a 

z toho důvodu nelze přesně určit výši těchto dopadů. Obsahem ZZ RIA však dle mého názoru 

nemá být přesné číselné vyhodnocení, které ani s ohledem na vždy přítomné odchylky od 

předvídaného stavu není možné, ale alespoň demonstrativní příklad na základě kterého by bylo 

možno alespoň přibližně odhadnout, jaký vliv bude mít nově vzniklá regulace na výše zmíněné. 
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V tomto případě je tak dle mého názoru jasně demonstrována neochota zpracovatele k vytvoření 

náležitého podkladového materiálu, jejíž pramen si však netroufám odhadovat. Na základě výše 

uvedeného pak hodnotím absenci těchto prvků jako velmi zarážející a popírající podkladovou 

funkci RIA, zvlášť s ohledem na rozpočtovou a regulační funkci místních poplatků.95  

Analytické podklady, které by alespoň rámcově určily dopady související 

s administrativní, potažmo finanční zátěží, chybí i v případě dopadů na poskytovatele. Ti totiž pro 

naplnění smyslu této novely musí vést „evidenční knihu“, umožňující příslušným orgánům 

kontrolu plnění poplatkové povinnosti a která se uchovává po dobu 6 let. 

Výše zmíněné nedostatky pak mohou vést k vytváření mezer v regulaci, které brání jejímu 

efektivnímu provádění a vymáhání a které tak jsou zcela nežádoucí.96 

5.2. Text návrhu zákona a důvodová zpráva 

Jak už bylo nastíněno v předchozí kapitole, zákonodárce se rozhodl pro nahrazení 

lázeňského poplatku a poplatku z ubytovací kapacity jedním poplatkem z pobytu. Předmětem není 

pouze ubytování, jak tomu bylo doposud u výše zmíněných poplatků, ale jedná se o „úplatný pobyt 

trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu“. 

Důvodová zpráva k tomuto dodává, že se toto vztahuje i na případy, kdy někdo pouze přenocuje 

úplatně na louce. Touto novou definicí tak dochází k rozšíření dosavadního obsahu předmětu 

poplatku. O to více překvapující pak je, že ve zvláštní části důvodové zprávy k předmětnému 

ustanovení, nalezneme větu „poskytnutí pobytu je synonymem pro ubytování“. S ohledem na 

povahu novely, která jasně říká, že ubytování poskytnuté podle smlouvy o ubytování dle 

občanského zákoníku je pouze jednou z forem úplatného poskytnutí pobytu a smysl 

terminologické změny spočívá v rozšíření předmětu poplatku i na zastřené formy ubytování, 

typicky pomoci zprostředkovatele Airbnb. Zároveň vyvstává otázka, jak je možné, že důvodová 

zpráva může takovýto lapsus obsahovat? Dle mého názoru toto plyne z nepochopení důležitosti 

důvodových zpráv jejími autory, tedy zpravidla vládními úředníky, kteří nedostatečně reflektují 

onu důležitost důvodové zprávy při jejím vytváření. 

                                                 

 

 
95 PELC, Vladimír. Místní poplatky: oprávnění obcí: povinnosti podnikatelů, živnostníků a občanů. Praha: C.H. Beck, 

2011. 
96 PARKER, Christian; BRAITHWAITE, John. Regulation. In: CANE, Peter a Mark V. TUSHNET. The Oxford 

Handbook of Legal Studies. New York: Oxford University Press, 2005, str. 127 
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I když výše zmíněné hodnotím jako zcela absurdní, nejedná se o zásadní pochybení, a tak 

novou úpravu a její důvodovou zprávu v této části hodnotím veskrze pozitivně, neboť dle mého 

názoru naplňuje cíle regulace, neboť jasně stanovuje předmět poplatkové povinnosti a to bez 

ohledu na to, jakým způsobem a na základě čeho ubytování vzniklo. 

Hlavním předmětem diskuzí je výše denní sazby nově vznikajícího poplatku. Původní 

varianta počítala se sazbou až 21 Kč za osobu a den první rok účinnosti, počínaje druhým rokem 

by pak byla zvýšena až na 50 Kč. Pozměňovací návrh poslance Čižinského dokonce navrhuje až 

poplatek ve výši 150 Kč.97 Dle mého názoru má na toto značný vliv i již zmíněná absence 

kvantitativního hodnocení dopadů. Pokud by ZZ RIA, respektive důvodová zpráva, obsahovala 

v předcházející podkapitole rozebírané kvantitativní hodnocení dopadů, pomohla by tak 

k vytvoření alespoň rámcové představy o jejím vlivu na obecní rozpočty, poskytovatele a 

zprostředkovatele, což by ve výsledku mělo vliv na zrychlení celého procesu.  

Dalším ne zcela zdařilým místem novely jsou § 14 a § 15, kdy je v prvním z nich řečeno, 

že obec zavádí poplatkovou povinnost pomocí obecně závazné vyhlášky a tím je řazena do 

samostatné působnosti obce, zatímco druhé ustanovení říká, že správa poplatku patří do působnosti 

přenesené. Na toto upozorňuje ve svém stanovisku pracovní komise pro veřejné právo I., která 

upozorňuje na nelogičnost těchto ustanovení zvlášť s ohledem na § 7 odst. 1 obecního zřízení, 

který říká, že obec své záležitosti spravuje samostatně, avšak výše zmíněná ustanovení novely toto 

neumožňují. Důvodová zpráva tuto skutečnost, i přes zmíněné stanovisko, opět vůbec nereflektuje.  

Navrhované nabytí účinnosti je v novele stanovena ke dni 1. lednu 2020. Vzhledem 

k tomu, že k dnešnímu datu, tedy 22. červnu 2019, se nachází tento zákon ve 3. čtení v Poslanecké 

sněmovně, považuji splnění tohoto dat za krajně nepravděpodobné. Pokud by však zákon nakonec 

stihl bez problémů projít přes Senát a prezidenta, teoreticky by to možné bylo. Avšak zákonodárce 

by měl pamatovat na důvody, které byly zmíněny v době zhotovení novely (12. září 2018), a sice 

že musí být poskytnut dostatečný čas pro obce k zavedení této nové poplatkové povinnosti formou 

obecně závazných vyhlášek. Pokud by toto zákonodárce nerespektoval, velice pravděpodobně by 

došlo k rozporu přijatého řešení s pravidlem SMART.98 Toto zároveň náležitě demonstruje určitou 

neefektivnost orgánů veřejné moci náležitě reagovat vhodnou regulací na vzniklé problémy. 

                                                 

 

 
97 Pozměňovací návrh poslance Jana Čižinského (SD 2693), http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=157092.  
98 Srov. kap. 1.1.2 této práce.  

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=157092
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Nejzajímavějším z navržených pozměňovacích návrhů je ten předložený poslancem 

Michálkem.99 Tento komplexní návrh navrhuje dílčí změny ve výši sazby poplatku, narvhuje 

novelu občanského zákoníku zakotvením definice digitální platformy, přichází i s dílčími 

úpravami jiných zákonů ve vztahu k problematice sdílené ekonomiky. Jeho nejzásadnějším bodem 

ve vztahu k diskutované novele je definice plátce poplatku:  

„Plátcem poplatku z pobytu je  

digitální platforma, která pobyt na území obce zprostředkovává, pokud jí tuto povinnost 

uložilo Ministerstvo financí, nebo pokud uzavřela s obcí veřejnoprávní smlouvu o výběru poplatku 

podle § 3g, 

poskytovatel úplatného pobytu, pokud poplatek neodvedla digitální platforma podle 

písmene a).“ 

Snahu o vymezení digitální platformy lze rozhodně hodnotit pozitivně. Určitým úskalím 

tohoto návrhu je část, kdy Ministerstvo financí de facto určuje, komu určitá poplatková povinnost 

vzniká. V tomto směru shledávám rozpor s ústavním pořádkem, konkrétně s čl. 11 odst. 5 zákona 

č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, který zní:  

„Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.“.   

Toto ustanovení je ústavním zmocněním zákonodárce k legitimnímu zásahu do 

vlastnického práva dotčených osob, které zároveň vylučuje, aby byla jakákoli daňová či v tomto 

případě poplatková povinnost stanovena orgánem moci výkonné.100 Za pomoci jazykového 

výkladu tak dojdeme k závěru, že poplatková povinnost digitální platformy není ukládána na 

základě zákona, nýbrž na základě rozhodnutí Ministerstva, což může být v rozporu s výše 

zmíněným článkem. Zároveň se dle mého názoru jedná o možné porušení principu dělby moci, 

jelikož moc výkonná reprezentovaná Ministerstvem financí svým rozhodnutím nahrazuje 

rozhodnutí Poslanecké sněmovny, tedy moci zákonodárné.  

                                                 

 

 
99 Pozměňovací návrh poslance Jakuba Michálka (SD 1565), http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=140821; 

později nahrazený společným pozměňovacím návrhem poslanců Jakuba Michálka a Patrika Nachera (SD 2610), 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=156794. Tento pozměňovací návrh ovšem ve třetím čtení dne 19. června 

2019 nebyl Poslaneckou sněmovnou přijat, viz stenoprotokol:  

https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/030schuz/s030304.htm.  
100 WAGNEROVÁ, Eliška; ŠIMÍČEK, Vojtěch; LANGÁŠEK, Tomáš; POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních práv 

a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, str. 320 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=140821
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=156794
https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/030schuz/s030304.htm
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Co se týče stanovení povinnosti uzavřením veřejnoprávní smlouvy, vzniká zde další 

interpretační nejasnost. Daňový řád totiž institut veřejnoprávní smlouvy nezná, činí tak pouze 

správní řád, avšak § 268 daňového řádu jasně stanovuje, že správního řádu se pro účely správy 

daní nepoužije. V případě přijetí by pak bylo zejména na právní praxi, aby tento problém 

vyřešila.101 

Výše uvedené pak, dle mého názoru, poměrně přesně ukazuje problematiku 

pozměňovacích návrhů. Předkladatelé nemají povinnost k nim vypracovávat ani RIA, ani 

důvodovou zprávu a většinu odůvodnění těchto pozměňovacích návrhů pak lze označit jako 

doslovný jazykový výklad. Může se tak stát, že hlasující členové Parlamentu náležitě nerozumí 

dané problematice a důsledkům přijetí návrhu, který může být v rozporu s ústavním pořádkem a 

kde následně hrozí zrušení daného ustanovení Ústavním soudem.  

                                                 

 

 
101 Srov. ústní vystoupení doc. JUDr. Radima Boháče, Ph.D. na konferenci Sdílená ekonomika tři roky poté – závěry 

a perspektivy, konané dne 11. června 2019 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy  
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6. Hodnocení zjištěných poznatků 

Pokud jsme v první kapitole definovali RIA jako systematickou a komparativní analýzu, 

jejímž účelem je poskytnout dostatečný podkladový materiál regulátorovi pro přijetí regulace, 

řešící konkrétní problém, pak na základě zjištěných poznatků nemůžeme být s jejím aktuálním 

stavem spokojeni. V rozebíraných případech týkajících se sdílené ekonomiky, totiž RIA tuto 

vlastnost buďto úplně postrádá nebo ji naplňuje jen z části. To spočívá zejména v nedostatku 

analytických podkladů a nedostatečným odůvodněním toho, proč byla konkrétní varianta vybrána 

na úkor jiných. 

Co se týče analytických podkladů, rozebírané příklady poměrně jasně ukazují, že 

zpracovatelé RIA toto z velké části nechápou, a i po upozorněních příslušných pracovních komisí 

toto mnohdy ponechávají beze změn, či změní pouze nedostatečně. Pokud tak je definován 

problém (v tomto směru podle mého názoru zpracovatelé nedostatky netrpí), pak je potřeba 

v rámci správného postupu (good practice) vhodně kvantitativně i kvalitativně vystihnout všechny 

jeho dimenze.102 Není tak možné, jako v rozebíraném případě navrhované regulace Airbnb, 

nezohlednit dopad na veřejné rozpočty obcí, či v případě regulace týkající se úpravy právní pomoci 

stanovit příjmový census pouze pro fyzické osoby, i když se v tomto případě bude vztahovat i na 

osoby právnické. 

Pro větší přesnost konfrontuji výše zmíněné s dalšími dvěma příklady s cílem zjistit, zda 

se nejedná o obecnější problém. Prvním příkladem je i nepřijatá plánovaná novela zákona č. 

85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.103 Ta měla vyřesit 

nedostatečné plnění ústavní povinnosti poskytování právní pomoci.104 To spočívá v tom, že platná 

právní úprava toto neumožňuje před zahájením soudního řízení, ale až po jeho zahájení. 

Nedostatečnost analytických podkladů zde spatřuji zejména v tom, že RIA operuje pouze 

s absolutními čísly za určité soudní obvody, která nejsou vztažena ke konkrétním celkům. Není 

                                                 

 

 
102 NAUNDORF, Stephan; RADAELLI, Claudio M. Regulatory evaluation ex ante and ex post: best practice. In: 

KARPEN Ulrich a Helen XANTHAKI. Legislation in Europe: a comprehensive guide for scholars and practitioners. 

Portland, Oregon: Hart Publishing, 2017, str. 197 
103 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Viz VeKLEP, text návrhu zákona s důvodovou zprávou 

(https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNAKBK4ACM)  a ZZ RIA (https://apps.odok.cz/attachment/-

/down/KORNAKBK4CU3). Poslanecké sněmovně nakonec návrh zákona předložen nebyl.  
104 Čl. 37 odst. 2 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, který zní: „Každý má právo na právní pomoc 

v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.“ 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNAKBK4ACM
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNAKBK4CU3
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNAKBK4CU3
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tedy ani například jasné, v jakých právních odvětvích je bezplatná právní pomoc žádaná. Celá 

předloha navíc vychází z premisy, že díky zavedení institutu bezplatné právní pomoci před 

zahájením řízení, která bude poskytována advokáty, se sníží počet sporů. Na základě logické úvahy 

však vyvstává poměrně jednoduchá otázka. Proč by se advokáti měli snažit o zamezení případného 

sporu v momentě, kdy by takovýto spor zvyšoval jejich osobní prospěch? Ani na toto však 

zmíněná ZZ RIA neodpovídala, respektive neodůvodnila.  

Podobný nedostatek vyvstává i ve druhém příkladu, konkrétně ve vládním návrhu zákona 

o realitním zprostředkování,105 který je postaven na myšlence vytvoření zákona, který by 

upravoval povinnosti realitních zprostředkovatelů a zamezil tak narůstajícímu množství s nimi 

spojených sporů. Tento návrh zákona však obsahuje vyjma různých veřejnoprávních opatření i 

soukromoprávní incentiv, a sice pokud by se regulovaný zprostředkovatel choval v rozporu s tímto 

navrhovaným zákonem, pak zákazník není povinen za jeho služby zaplatit. Takovéto absurdní 

opatření je však dle mého v přímém rozporu s cíli tohoto zákona. Pokud by byla RIA provedena 

kvalitně, takovýto nesmysl by nemohla obsahovat. 

Problém těchto nedostatků a jejich důsledky lze obecně doložit pomocí Coasova teorému. 

Ten je v případě RIA možno shrnout do dvou základních tezí.106 Za prvé, jasnost práva, tedy 

důvody pro nejvhodnější variantu, jsou důležité pro efektivnost regulace, to znamená pro 

ekonomickou prosperitu dotčených subjektů. Za druhé, tato efektivita je podpořena regulací tím, 

že se bude snažit o co nejmenší transakční náklady. Uvedené lze shrnout, že dokud RIA nebude 

důsledně analyzovat zejména nákladovou složku regulací, nejvhodnější varianta nebude tou 

skutečně nejvhodnější a dotčené subjekty, konkrétně adresáti regulací, kterým budou vznikat 

nepřiměřené transakční náklady právě z důvodu nedostatečného hodnocení dopadů, se podle nich 

chovat nebudou. Z výše uvedeného tak vyplývá, že analytické podklady jsou zcela zásadní a pokud 

je RIA nebude obsahovat, či pokud budou nedostatečné, plánovaná regulace nebude efektivní. 

Toto blízce souvisí se získáváním dat potřebných pro RIA. Pokud tato data nejsou, nebo 

nejsou zveřejněna, RIA se stává pouze jakýmisi „myšlenkami zpracovatele“, na základě kterých 

zákonodárce ani nemůže informovaně rozhodnout. Je však také otázkou, jakou roli v tomto 

                                                 

 

 
105 Viz VeKLEP, text návrhu zákona s důvodovou zprávou (https://apps.odok.cz/attachment/-

/down/KORNB94C8LPH)  a ZZ RIA (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNB94C8NS2). Předložen 

Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 391 z roku 2019.  
106 Srov. BROULÍK, Jan a BARTOŠEK, Jan. Ekonomický přístup k právu. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2015, str. 55 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNB94C8LPH
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNB94C8LPH
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNB94C8NS2
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procesu hrají vnitřní procesy mezi vládou, tedy politiky stojícími v čele jednotlivých ministerstev 

a zpracovateli RIA, čili úředníky těchto ministerstev jim podřízenými.  

Druhým podstatným problémem jsou nedostatečná, či v případě plánované regulace 

v oblasti dopravy, neexistující odůvodnění. Pokud nejsou důvody výběru nejvhodnější varianty 

náležitě odůvodněny, jen těžko lze tyto důvody brát v úvahu či s nimi argumentovat.107 

Dalším neduhem, souvisejícím s požadavkem transparentnosti RIA je nedostatečné, či 

chybně zařazené zhodnocení korupčních rizik. V rozebíraných případech, pokud je ZZ RIA 

obsahuje, sice příslušná zhodnocení existují, avšak této problematiky se vůbec netýkají, nebo 

stanovují, že korupční rizika neexistují. To je opět velmi zarážející, protože na základě logické 

úvahy lze poměrně jednoduše dojít k následujícímu závěru. A sice, každá regulace, která uděluje 

veřejné moci rozhodovací oprávnění, vytváří současně korupční rizika.  

S transparentností a vlastně i s problematikou korupčních rizik souvisí i další nedostatek, a 

sice nedostatečná komunikace s dotčenými subjekty a veřejností. Zejména větší participace 

veřejnosti by pak pomohla výrazně vylepšit transparentnost procesu RIA a i v omezené míře 

pomohla snížit korupční rizika.108  

Nedostatky RIA blízce souvisí i s kvalitou důvodových zpráv. Ty totiž ve své obecné části 

vycházejí z RIA a ve své podstatě se jedná o jakési její shrnutí. Důvodová zpráva je tak k RIA ve 

vztahu závislosti, konkrétně v závislosti na její kvalitě. Pokud totiž RIA nebude splňovat své 

základní funkce, tedy bude nedostatečnou, nemůže pak být dostatečnou ani důvodová zpráva. Toto 

lze nejlépe demonstrovat na přehledu dopadů na veřejné rozpočty, které z RIA vycházejí. 

V kapitole 5. Navrhované regulace sdílené ekonomiky v oblasti ubytování je část RIA, týkající se 

těchto dopadů, dokonce doslovně přepsána do důvodové zprávy. 

Důvody zprávy však i bez ohledu na výše zmíněné a prapůvod jejich nekvality v nekvalitě 

RIA, netrpí bezchybností. 

Asi nejlépe to je pak charakterizováno v otázkách souladu navrhovaného zákona 

s ústavním pořádkem. Příkladem uvedu kapitolu 4. Navrhované regulace sdílené ekonomiky 

v oblasti dopravy, konkrétně v ní rozebíraný § 35 zákona odst. 6 silničního zákona a s ním 

                                                 

 

 
107 GARDNER, John; MACKLEM, Timothy. Reasons. In: COLEMAN, Jules a SHAPIRO, Scott. The Oxford 

Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law. New York: Oxford University Press, 2004, str. 441 
108 UHLMAN, Felix; KONRATH, Christoph. Participation. In: KARPEN Ulrich a Helen XANTHAKI. Legislation 

in Europe: a comprehensive guide for scholars and practitioners. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2017, str. 77 
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souvisejících ustanoveních. Potenciální rozpor, který jsem ve zmíněné kapitole nastínil, však 

zákonodárce v příslušné důvodové zprávě vůbec nereflektoval. Lze si tak klást otázku, proč tomu 

tak je? Dle mého názoru se jedná o problém odbornosti a nepochopení důležitosti tohoto 

hodnocení. Běžný zaměstnanec ministerstva může, dle mého názoru, jen velmi obtížně posoudit 

soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem, neboť složitost ústavního práva je na 

velmi vysoké úrovni, zvlášť s ohledem na judikaturu Ústavního soudu, která toto odvětví neustále 

žene kupředu. Nepochopení důležitosti, respektive následků rozporu s ústavním pořádkem pak 

spatřuji v tom, že se dle mého názoru zákonodárce ani nesnaží potenciálně kritická místa 

odůvodnit. Přitom i z judikatury Ústavního soudu vyplývá, že v řízení o zrušení zákona nebo jeho 

části soud zkoumá právě i důvodovou zprávu.109 

Ke 3 funkcím důvodové zprávy,110 tak dle mého názoru přistupuje další, která by se dala 

nazvat „důkazní“. Z výše zmíněného judikátu Ústavního soudu, který se zabýval tzv. 

legislativními přílepky, totiž vyplývá, že důvodová zpráva sloužila jako prostředek ke zjištění 

úmyslu zákonodárce.  

Pokud bychom toto rozvedli dále, osobně nevidím problém v tom, že daný případ důkazní 

hodnoty důvodové zprávy vztáhneme i na případ, kdy by se nejednalo o přílepek, ale o 

problematické ustanovení, jakým je již výše zmíněný § 35 odst. 6. Tuto funkci dovozuji nejen 

z judikatury českého Ústavního soudu, ale i z judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Ten 

ve svém rozhodnutí podrobně zkoumal ony podkladové analýzy a v důsledku tohoto zkoumání 

dokonce i vyzdvihl jejich detailní provedení zákonodárcem.111 K tomuto jen dodám, že pokládám 

za velmi nepravděpodobné, že by se podobné pochvaly dočkal od Ústavního soudu i český 

zákonodárce. 

V Německu jde tamní Spolkový ústavní soud ještě dál. A sice požadavek na zhodnocení 

dopadů a odůvodnění přijaté úpravy je natolik důležitý že samotné nedodržení těchto požadavků 

může být důvodem pro zrušení přijaté regulace, neboť pouze zákonodárce má možnost zhodnocení 

a odůvodnění ex ante. Ostatně německý profesor Ulrich Karpen na základě judikatury Spolkového 

ústavního soudu k povinnosti zákonodárce při tvorbě práva dovozuje následující: „jedná se o 

povinnost zjistit skutkový stav, povinnost předvídat dopady, povinnost vyvažovat různé zájmy, 

                                                 

 

 
109 Nález Pl. ÚS 77/06 ze dne 15. února 2007 
110 Srov. kap. 2.2 této práce. 
111 Srov. Rozsudek ESLP ze dne 22. dubna 2013 ve věci č. 48876/08 – Animal Defenders International proti 

Spojenému království 
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povinnost sledovat účinky zákona a na základě toho zákony následně zlepšovat“.112 Při posuzování 

souladu regulace s ústavními zákony tak Spolkový ústavní soud sleduje, zda zákonodárce při 

provádění zhodnocení vycházel při hodnocení z relevantních skutečností a použil správnou a 

hodnověrnou metodiku předvídání dopadů.113 

Český Ústavní soud zatím ve své judikatuře tak daleko nešel, a proto je důležité zmínit 

podstatné nebezpečí, které by při absolutizaci výše zmíněného požadavku mohlo nastat. A sice  

Ústavní soud by pak mohl rušit zákony bez ohledu na jejich znění, pouze na základě 

nedostatečného hodnocení či odůvodnění. Takovýto postup, kdy by byly zákony rušeny pouze na 

základě nedodržení výše uvedených požadavků, by však odporoval smyslu řízení o zrušení zákona, 

neboť to je založeno na kontrole souladu s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami o 

lidských právech.114 Pokud nejsou výše zmíněné požadavky součástí ústavního pořádku, je výše 

zmíněné nepřípustné. K podobnému závěru dospěl na základě rozhodnutí Spolkového ústavního 

soudu ve věci Hartz IV i Merten, který tvrdí: „obecnou povinnost k optimální metodice 

zákonodárství nelze ani odvodit z ústavy, ani není požadována Spolkovým ústavním soudem“.115 

Nicméně s ohledem na dosavadní postoj Ústavního soudu považuji za maximálně žádoucí 

zlepšení kvality hodnocení dopadů a odůvodnění přijaté regulace právě s ohledem na potenciální 

důkazní funkci. V případě, že by zákonodárce zvýšil důraz na kvalitu RIA a důvodových zpráv, 

vedlo by to, dle mého názoru, jednak k omezení množství podaných návrhů,116 druhak k usnadnění 

dokazování v těch případech, kdy by bylo řízení zahájeno. 

                                                 

 

 
112 KARPEN, Ulrich. Gesetzbunglehre – neu evaluiert/Legistics – freshly evaluated. Baden – Baden: Nomos, 2006, 

str. 20, citováno dle ZÁMEČNÍKOVÁ, Marie. Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a 

Rakousku. Praha: Leges, 2018, str. 31 
113 Srov. Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 27. července 2004, BVerfGE 111, 226 (bod 102) – 

Juniorprofessur, citováno dle ZÁMEČNÍKOVÁ, Marie. Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, 

Německu a Rakousku. Praha: Leges, 2018, str. 32 
114 WAGNEROVÁ, Eliška; DOSTÁL, Martin; LANGÁŠEK, Tomáš; POSPÍŠIL, Ivo. Zákon o Ústavním soudu 

s komentářem. Praha: ASPI, 2007, str. 240  
115 HOFLING, Wolfram, ENGELS, Andreas. Parlamentarische Eigenkontrolle als Ausdruck von Beobachtungs - und 

Nachbesserungspflichten. In: KLUTH, Winfried, KRINGS, Gunter (Hrsg.). Gesetzgebung. Rechtsetzung durch 

Parlamente und Verwaltungen sowie ihre gerichtliche Kontrolle. Hamburg: C.F. Muller, 2014, s. 859, citováno dle 

ZÁMEČNÍKOVÁ, Marie. Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku. Praha: 

Leges, 2018, str. 43 
116 V roce 2018 bylo návrhů na zrušení zákona či jiného právního předpisu celkem 128. Srov. Statistika ÚS z roku 

2018. Dostupné z: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Statistika/VSA_2018-final.pdf 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Statistika/VSA_2018-final.pdf
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7. Závěr 

V předchozí kapitole jsem popsal nedostatky ZZ RIA a důvodových zpráv, cílem této 

poslední kapitoly je nastínit důvody těchto nedostatků a navrhnout možnou variantu řešení. 

Co se týče nedostatečnosti ZZ RIA a z ní vycházejících důvodových zpráv, na základě 

poznatků uvedených v předchozích kapitolách lze dojít ke dvěma možným příčinám tohoto jevu. 

Při identifikaci první z možných příčin jsem, podobně jako Richter117 ve svém článku 

z roku 2007, dospěl k názoru, že odpověď skrývá politologicko-ekonomický myšlenkový směr, 

tzv. škola veřejné volby.  

Ta je založena na tezi, že jednotlivci v rámci svého chování nesledují v prvé řadě veřejný 

zájem či veřejné blaho, nýbrž vychází z metodologického individualismu.118 To znamená, že se 

zaměřují primárně na maximalizaci svého vlastního prospěchu, zájmy společnosti, respektive 

kolektivu, jsou až na druhém místě. 

Aplikujeme-li výše zmíněné na regulátora, tedy vládu, je třeba si položit jednu otázku. Má 

vláda opravdu zájem na kvalitní RIA? Dle mého názoru tomu tak s ohledem na zjištěné poznatky 

není. Pokud by totiž RIA plnila svou základní funkci a na základě analytických podkladů určila 

jako objektivně nejvhodnější variantu jinou než tu navrhovanou vládou, pak by vládě, respektive 

jejím jednotlivým členům mohl vzniknout podstatný problém. Proč?  

Vyjdeme-li z předpokladu školy veřejné volby, pak je nám jasné, že cílem jednotlivých 

členů vlády a v tomto případě i vlády jako celku je být znovu zvolen. Politické strany, jejímiž 

členy zpravidla jednotliví členové vlády jsou, totiž nevyhrávají volby s cílem realizovat své 

politické programy, ale s cílem činit takové kroky, které jim zajistí další vítězství ve volbách a 

další období ve vládě.119 Cílem vlády tak není výběr objektivně nejvhodnější varianty, nýbrž 

takové, která bude veřejností přijata nejpozitivněji a která jim tím pádem přinese co možná nejvíce 

voličských hlasů zaručujících jejich pokračování ve vládě i v dalších funkčních obdobích.  

Důležité je také nezapomenout na zájmové skupiny a jejich parciální zájmy, tedy ty 

případy, kdy z určité regulace, která dopadá na všechny voliče, benefituje pouze omezená skupina 

                                                 

 

 
117 Srov. RICHTER, Tomáš. Jak (ne)pomoci legislativnímu procesu. Právní rozhledy. 2007, roč. 15, č. 3, s. 105-109 
118 HOLMAN, Robert a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2017, str. 478 
119 DOWNS, Anthony. An economic theory of democracy. New York: Harper. 1957, str. 25 
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voličů.120 Zájmové skupiny pak reprezentují lobbisté, prosazující konkrétní zájmy určitých skupin 

v rámci tvorby regulací, bez ohledu na její dopady na stát a společnost jako celek, kteří působí na 

osoby disponující zákonodárnou iniciativou a nabízejí jim, v případě navržení či přijetí jimi 

chtěných regulací, prospěch. Tento problém však není problémem pouze RIA, ale celého 

legislativního procesu (poslanecké návrhy zákonů, přílepky apod.). 

Aplikujeme-li školu veřejné volby na zpracovatele RIA a s ohledem na cíl vlády, 

spočívající v opětovných vyhraných volbách a dalším funkčním období, pak je jasné, že ani 

ministři, jakožto vedoucí jednotlivých ministerstev, nemají zájem na tom, aby RIA byla skutečně 

objektivní. RIA tak není podkladem pro politická rozhodnutí, ale politická rozhodnutí jsou 

podkladem pro RIA. To nejlépe demonstruje kapitola 4. této práce, kdy je již od začátku jasně 

preferována jedna varianta a to bez jakýchkoli analytických podkladů. RIA tak zcela ztrácí svou 

funkci a jedná se pouze o jakousi obhajobu zvoleného řešení.  

V takovém případě tak mohou být konkrétní úředníci z výše nastíněných důvodů vystaveni 

tlaku jim nadřízených vedoucích pracovníků. Tomuto tlaku by šlo zamezit, nebo lépe řečeno jej 

omezit pomocí právního předpisu, který by úředníky ochránil před svévolným ukončením 

právního poměru ze strany orgánů veřejné moci. Takovým právním předpisem je, respektive jím 

byl, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.  

Ten byl přijat, protože „státní službu bylo nezbytné jednotně organizovat, řídit, kontrolovat 

a výrazněji oddělit od politického vlivu“.121 A ačkoli tyto své cíle od své účinnosti poměrně zdařile 

plnil, v minulém roce toto dostalo, minimálně co se týče oddělení od politického vlivu, poměrně 

výrazné trhliny. Ty vznikly zejména přijetím zákona č. 35/2019 Sb., kterým se novelizuje zákon 

o státní službě. Konkrétní změny, které opět zvyšují míru nebezpečí zásahu politiků do práce 

úředníků, nalezneme v § 156 a především § 60 odst. 3. Nově totiž státního tajemníka, tedy 

služebního orgánu vůči státním zaměstnancům příslušného správního úřadu,122 který jedná a 

rozhoduje v otázkách služebního poměru jednotlivých úředníků, odvolává člen vlády. Jedním 

z důvodů odvolání je pak dosažení nevyhovujících nebo pouze dostačujících hodnocení, přičemž 

hodnotitelem práce státního tajemníka je opět člen vlády. To ještě podtrhuje nemožnost státního 

tajemníka využít jakéhokoli opravného prostředku, neboť nově zavedený opravný prostředek 

                                                 

 

 
120 HOLMAN, Robert a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2017, str. 487 
121 Důvodová zpráva k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě 
122 PICHRT, Jan a kol. Zákon o státní službě. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 55 
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námitky proti služebnímu hodnocení nebude moci státní tajemník dle §156a využít. Pro doplnění 

ještě zmíním, že lhůta v případě nevyhovujícího služebního hodnocení byla v § 155 odst. 9 

zkrácena z 90 dní na 40. Tyto uvedené změny pak zakládají absolutní změnu v koncepci zákona o 

státní službě a jdou i proti jednomu z jeho cílů uvedených v příslušné důvodové zprávě. Jen těžko 

si tak lze představit, že by jednotliví úředníci byli schopni odolat politickému tlaku v momentě, 

kdy toho nebude schopen základní institut depolitizace veřejné správy, tedy státní tajemník. 

S ohledem na školu veřejné volby můžeme učinit dva závěry.  

Za prvé jsou tímto postupem vlády dobře demonstrovány skutečnosti uvedené na začátku 

této kapitoly. Vláda nemá důvod pro takovou RIA, která by určovala objektivně nejvhodnější 

variantu regulace, neboť taková nemusí být v souladu se snahou vlády a jejích jednotlivých členů 

o maximalizaci vlastního prospěchu ve formě znovujmenování.  A proto, aby tomuto zabránila, 

tak deformovala zákon o státní službě tak, aby jakýkoli neposlušný úředník, který by svým 

jednáním mohl dosažení tohoto prospěchu ztížit, byl ve velmi rychlém časovém úseku potrestán. 

Zároveň touto změnou či lépe řečeno hrozbou působí „generálně preventivně“ na ty úředníky, kteří 

by o tvorbě kvalitní analýzy, byť jen uvažovali. 

Za druhé by pak z pohledu státních úředníků bylo zcela nelogické, aby se snažili o kvalitní 

analýzy, protože ty nejsou politiky žádané a mělo by to za následek nikoli maximalizaci vlastního 

prospěchu, nýbrž jeho minimalizaci spočívající v ukončení služebního poměru. Asi ani není 

překvapením, že ke zmíněné vládní novele byla užita výjimka a RIA nebyla zpracovávána. 

Jako druhou z možných příčin jsem identifikoval nepochopení podstaty RIA. Během 

analýzy návrhů v této práci jsem dospěl k názoru, že zpracovatelé RIA ji považují za pouhou 

formalitu, tedy pouze další byrokratickou přítěž, kterou je třeba v rámci již tak zdlouhavého 

legislativního procesu splnit, aby mohl být kýžený zákon přijat a mohl nabýt účinnosti.  

Ačkoli se tedy na první pohled může zdát, a to i na základě výše zmíněného, že na kvalitě 

RIA a důvodových zpráv vládě nezáleží, existují však i důvody, proč si myslím, že to nebude tak 

zlé. V prvé řadě se jedná o skutečnost, že vláda vůbec proces RIA přijala a zakomponovala jej do 

obecné části důvodové zprávy. V mezinárodním měřítku je třeba především zmínit snahu 

Evropské unie.123 Konkrétní příklad z nedávné doby pak shledávám v důvodové zprávě 

k vládnímu zákonu č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, který se sám snaží 
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zlepšit kvalitu důvodových zpráv ve svém § 20, uvádí k RIA následující: „v etapě před zahájením 

přípravy právního předpisu k projednání je jako negativum shledávána především nedostatečná 

analýza stávající právní úpravy a společenských vztahů, které má právní předpis buď zcela nově, 

nebo novým způsobem regulovat. V některých případech předkladatelé v nedostatečné míře 

hodnotí možné dopady připravované regulace a zpracovávají, konzultují a hodnotí varianty 

věcného a legislativního řešení“. 

Na základě výše zmíněné části důvodové zprávy a s ohledem na zákon, kterým byl přijat 

nový zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, si ale nemyslím, že takovéto řešení bude 

dostatečné a povede ke kýženému výsledku. Dle mého názoru je potřeba institucionální zakotvení 

RIA a důvodové zprávy, neboť současný systém s ministerstvy jakožto zpracovateli a LRV jakožto 

hodnotitelem, který však může být rozhodnutím svého předsedy (člena vlády) snadno obejit, 

hodnotím jako nedostatečný. Na základě svých poznatků tak navrhuji dvě možná řešení nedostatků 

odhalených v této práci. 

První řešení spočívá ve výrazném posílení pozice LRV a po vzoru Justiční akademie124 

zřízení Legislativní akademie. Nově by nemohla nastat situace, kdy bude rozhodnuto, že se nebude 

zpracovávat RIA a taktéž nebude možné, aby předseda LRV rozhodl o neprojednání návrhu LRV. 

Za další bude pozitivní stanovisko LRV k ZZ RIA obligatorní součástí návrhu mířícího do 

Poslanecké sněmovny a v případě rozporu mezi vládou a LRV pak bude LRV moci využít 

zveřejnění svého negativního stanoviska po vzoru § 20 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném 

ochránci práv, o tomto rozporu informovat veřejnost. Institut zveřejnění, který je v úpravách 

sousedních zemích neznámý125 by tak měl za následek vytvoření tlaku na vládu prostřednictvím 

veřejného mínění. Činnost Legislativní akademie by spočívala ve stálém, povinném a 

systematickém školení těch úředníků jednotlivých ministerstev, kteří RIA a důvodové zprávy 

vypracovávají. A to ve všech oblastech, které jsou v rámci těchto dvou analýz relevantní. 

Zákonodárce by se mohl inspirovat v sousedním Německu, které z obdobného důvodu vytvořilo 

tzv. školu legistiky126 (Schule der Legistik). 

Druhé a zcela jistě ambicióznější řešení vychází z premisy, že proces vytváření regulací by 

tak měl být depolitizován ve prospěch expertní skupiny, která by racionálně stanovovala 

                                                 

 

 
124 Srov. § 68 a násl., zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. 
125 Srov. ZÁMEČNÍKOVÁ, Marie. Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku. 
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objektivně nejvhodnější varianty regulací.127 Takovouto expertní skupinu by pak měl představovat 

úřad, jehož členové nebo lépe zaměstnanci, budou co možná nejméně ovlivnitelní mocí výkonnou. 

Z toho vyplývá, že tento orgán nemůže vzniknout v rámci jednotlivých ministerstev nebo jako 

nový ústřední správní úřad novelou kompetenčního zákona, neboť pak by se na zaměstnance 

tohoto úřadu vztahoval služební zákon, což se z důvodů již zmíněných a ve snaze o depolitizaci 

tohoto procesu jeví jako zcela nežádoucí. 

Jako nejrozumnější řešení bych pak viděl vznik Úřadu pro legislativu (dále jen „ÚPL“), 

který by byl založen novelou zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. 

S podobným orgánem, byť řazeným v rámci moci výkonné, se je možné setkat i v sousedním 

Německu a Rakousku, konkrétně se jedná o Národní radu pro kontrolu norem128 (Der Nationale 

Normenkontrollrat) a Ústavní službu Spolkového kancléřství129 (Verfassungsdienst des 

Bundeskanzleramtes). Za v určitém směru obdobný orgán by se však dala považovat anglická 

právní komise130 (Law Commission). Ta je nezávislým orgánem a zejména dohlíží na kvalitu 

zákonů (krom obecných požadavků na kvalitu zákona zkoumá i hospodárnost přijatého řešení) 

předkládaných tamnímu Parlamentu. Mnou navrhované řešení je tak do určité míry inspirováno 

touto svou anglickou předlohou.  ÚPL by byl složen z odborníků a měl by dvě hlavní funkce. 

Za prvé by právě tento úřad byl hlavním tvůrcem RIA a důvodových zpráv. Přesunem 

z ministerstev by bylo jednak docíleno zvýšení jejich kvality, což na základě mých poznatků 

hodnotím jako maximálně žádoucí a druhak by došlo k odlehčení „zbytečné byrokratické zátěže“ 

v očích úředníků a zvýšení jejich osobních kapacit, které mohou být využity v jiných, 

potřebnějších oblastech jejich úřednických povinností. Zároveň by z ministerských úředníků 

přešla složitá povinnost hodnotit soulad navrhovaného řešení s ústavním pořádkem. Ten by pak 

byl posuzován, obdobně jako v rakouském modelu, experty ÚPL.  Toto by vedlo k výběru řešení, 

které by bylo řešením ústavně konformním a především řešením nejvhodnějším, nikoli řešením 

předem vybraným, obhajujícím politická rozhodnutí. Uvědomuji si, že zákonodárství je ve své 

podstatě pouze zhmotněním politické vůle, nicméně v případě rozporu mezi vůlí vlády a 

                                                 

 

 
127 BALDWIN, Robert. Legislation and rule-making. In: CANE, Martin a TUSHNET, Mark. The Oxford Handbook 

of Legal Studies. New York: Oxford University Press, 2003, str. 745 
128 Viz ZÁMEČNÍKOVÁ, Marie. Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku. 

Praha: Leges, 2018, str. 55 
129 Viz ZÁMEČNÍKOVÁ, Marie. Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku. 
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odborného názoru bych se za použití, stejně jako v prvním navrhovaném řešení, vzdálené analogie 

s funkcí veřejného ochránce práv přikláněl k následujícím řešením. V případě, že by vůle vlády 

byla v rozporu s názorem ÚPL, nejdříve by vláda byla interně upozorněna na tento rozpor a vznikl 

by tak neveřejný prostor k přijetí určitého kompromisního řešení. Pokud by však vláda názor ÚPL 

i nadále ignorovala, přešla by tvorba RIA a důvodové zprávy na Úřad vlády nebo příslušné 

ministerstvo a zároveň by, jako v prvním navrhovaném řešení, mohl o tomto rozporu informovat 

veřejnost. Nově by pak připadala povinnost vypracování RIA i na nevládní návrhy zákonů, avšak 

i tyto by byly vypracovávány ÚPL.  

 Za druhé by pak ÚPL měl na starosti nejen výše zmíněné, ale po vzoru Regulatory Fitness 

and Performance Programme Komise Evropské unie, by měl zároveň identifikovat základní 

zátěže, nesrovnalosti, mezery a neefektivní opatření,131 které zatěžují český právní řád a na základě 

těchto poznatků pak doporučit vládě derogaci konkrétních právních předpisů či jejich jednotlivých 

ustanovení.  

Pokud by byl takovýto úřad založen novelou jednacího řádu Poslanecké sněmovny, 

k dosažení odpovídajícího výsledku by měly také být upraveny požadavky na pozměňovací 

návrhy. Určitým způsobem se jimi zabýval i Ústavní soud v již citovaném nálezu Pl. ÚS 77/06, ve 

kterém jasně vymezil, že obsah a účel pozměňovacích návrhů se musí týkat stejného předmětu, 

jako návrh vůči kterému směřuje. Je však třeba poznamenat, že v rámci legislativního procesu toto 

není zcela dodržováno.132 V rámci svého zkoumání bych ale byl především pro dvě zásadní změny. 

První z nich je zvýšení požadavků na odůvodnění pozměňovacích návrhů, jejichž formu považuji 

za velmi nedostatečnou, zpravidla by se dalo označit jako doslovný jazykový výklad postrádající 

jakékoliv vysvětlení důvodů návrhu. Druhým by pak bylo zapracování přijatých pozměňovacích 

návrhů do důvodové zprávy již přijatého zákona, k čemuž zcela jistě napomůže již několikrát 

zmíněná elektronická sbírka zákonů. Toto zapracování by pak měl na starosti opět ÚPL.  

Výše uvedené změny by pak dle mého názoru měly pozitivní dopad a došlo by 

k výraznému zlepšení dosavadní situace. Konkrétně by zkvalitnění RIA procesu vedlo 

k poskytnutí dostatečného podkladového materiálu při výběru vhodné regulace, naplnění 

evidence-based policy a tím i zvýšení kvality důvodových zpráv. Za nejdůležitější však považuji 
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očekávané zvýšení kvality právních předpisů a vznik orgánu, který systematicky bojuje 

s hypertrofií právních předpisů pomocí monitoringu právního řádu. 
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Analýzy provázející tvorbu práva na příkladu regulace nových jevů tzv. sdílené 

ekonomiky 

Abstrakt v českém jazyce 

Tato práce se zabývá analýzami předcházejícími parlamentní fázi legislativního procesu na 

příkladu fenoménu moderní doby, tzv. sdílené ekonomiky. V případě regulace sdílené 

ekonomiky totiž zákonodárce stojí před nelehkým úkolem regulovat dosud neregulované, a 

právě v takovýchto případech hrozí nebezpečí, že v případě nesprávného provedení analýz 

bude regulace nefunkční a tím pádem zbytečná. Autor si pro svou diplomovou práci vybral 

dvě analýzy, konkrétně analýzu hodnocení dopadů regulace a s ní související důvodovou 

zprávu.   

Téma je vysoce aktuální, vezmeme-li za svou myšlenku, že dnešní doba je označována 

jako doba legislativní. V určitém směru nabízí i alternativní pohled na zkvalitnění tvorby 

regulací (zpravidla zákonů), a to z toho důvodu, že ačkoli se zákonodárce všemožnými 

způsoby snaží zlepšit kvalitu českého právního řádu, soustředí se až na legislativní proces 

v komorách Parlamentu, případně cílí pomocí přijetí nových úprav na vyšší transparentnost 

tohoto procesu. 

Práce se skládá z úvodu, 6 kapitol a závěru. Jednotlivé kapitoly jsou pak dále členěny do 

podkapitol. 

V první a druhé kapitole autor vymezuje teoretický základ analýzy hodnocení dopadů 

regulace a důvodové zprávy, a především v teoretické rovině vysvětluje jejich základní 

funkce. 

Ve třetí kapitole obdobně přistupuje ke sdílené ekonomice a blíže rozebírá její, nejen 

právní, problematiku. Zároveň představuje dvě její nejvýznamnější platformy, konkrétně 

Airbnb a Uber. 

Ve čtvrté a páté kapitole autor provádí analýzu dvou navrhovaných regulací, které český 

zákonodárce v současné době projednává v Poslanecké sněmovně. Autor tyto návrhy, 

respektive analýzy s nimi spojené, blíže rozebírá a kriticky hodnotí. 

V šesté kapitole autor hodnotí poznatky z předchozích dvou kapitol, pojmenovává 

nedostatky společné pro obě regulace, respektive jejich analýzy a zároveň předkládá i analýzy, 

které se sice nezabývají problematikou sdílené ekonomiky, ale které trpí stejnými nedostatky. 
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V závěru se autor zabývá možnými příčinami zjištěných nedostatků, blíže je rozebírá a 

následně přichází s jejich možnými způsoby řešení, a to i s ohledem na úpravu této 

problematiky v Evropské unii a sousedních zemích. 
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Analyses accompanying creation of law on the example of regulation of new phenomena, 

the so-called shared economy 

Abstrakt v anglickém jazyce 

This thesis deals with analyzes preceeding the parliamentary phase of the legislative 

process on the example of the modern phenomenon, the shared economy. In the case of 

regulation of a shared economy, the legislator faces a difficult task of regulating yet 

unregulated, and in such cases, there is a risk that in the event of an incorrect analysis, the 

regulation may be unfunctional and thus unnecessary. The author chose two analyzes for his 

thesis, namely analysis of regulatory impact assessment and related explanatory report. 

The topic becomes more important when we consider that today's era is called the age of 

legislation. In some ways, it also offers an alternative view of improving the quality of 

regulation (usually laws), because although the legislator is trying in every way to improve 

the quality of the Czech legal system, it focuses entirely on the legislative process in the 

chambers of the Parliament, or adopts new adjustments for the greater transparency of the 

legislative process. 

The thesis consists of an introduction, 6 chapters and a conclusion. The chapters are 

subdivided into subchapters. 

In the first and second chapter, the author defines the theoretical basis of the analysis of 

regulatory impact assessment and explanatory reports, and explains their basic functions, 

especially at the theoretical level. 

Similarly, in the third chapter, the author approaches the shared economy and analyzes its, 

not only legal, issues. He also presents two of its most important platforms, namely Airbnb 

and Uber. 

In the fourth and fifth chapter, the author analyzes the two proposed regulations currently 

being discussed by the Czech legislators in the Parliament. The author analyzes these 

proposals, or analysis related to them, and critically evaluates them. 

In the sixth chapter, the author evaluates the findings from the previous two chapters, 

identifies the shortcomings common to both regulations, or their analysis, and at the same 

time presents analysis that do not deal with the issue of shared economy but which suffer from 

the same shortcomings. 
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In conclusion, the author deals with the possible causes of identified shortcomings, analyzes 

them more closely and then comes up with their possible solutions, also with regard to the 

legislation in this area in the European Union and neighbor countries. 
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