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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. 



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. 

 


