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Sdílené služby 

• Digitalizované dopravné služby mají velký
potenciál pre rozvoj zelené ekonomiky. Výzvou
bude zejména vytvoření právních mantinelů
pro fungování digitalizovaných platforem.

Ministr dopravy a výstavby SR Arpád Érsek
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UBER

• Taxi

• For business

• Eats

• ......

• .......



KIT



Smluvní podmínky pro zákazníka

• Poté, co jste obdrželi služby nebo zboží získané 
využíváním služby vám platbu příslušných 
poplatků jménem nezávislého poskytovatele 
zprostředkuje společnost Uber jako zástupce pro 
výběr plateb s omezenou pravomocí takového 
nezávislého poskytovatele. Úhrada poplatků 
provedená tímto způsobem bude považována za 
stejnou jako platba provedená vámi přímo 
danému nezávislému poskytovateli. 

• Poplatky budou zahrnovat příslušné daně podle 
zákona.



Airbnb – bezplatné sdílení
https://sk.airbnb.com/openhomes?fro

m_footer=1

https://sk.airbnb.com/openhomes?from_footer=1


Airbnb – komerční sdílení



Zaměstnanost ???



Ochrana spotřebitele (souborné
služby)



Cena -

• V ceně jsou nejčastěji 
krom samotné ceny za 
pobyt zahrnuty:

• Poplatky za úklid

• Servisní poplatky Airbnb

• Místní daně

• Poplatky za hosty navíc

• Kauce



Ochrana spotřebitele – garance Q

• Interní kritéria pro nemovitost

• Hodnocení a reference hosta

• Storno - flexibilní, mírné a přísné ????

• Zpětná platba kauce – do 14 dnu po ukončení 
ubytování ????



UN WTO 

New Platform Tourism Services (or the so-
called Sharing Economy) - Understand, Rethink

and Adapt

• Férová konkurence

• Ochrana spotřebitele

• Plánování a udržitelnost

• Informace;

• Ubytování;

• Doprava;

• Jídlo

• Jiné aktivity CR



Pozitiva/negativa

• Právní problémy jsou 
významné zejména:

• Daně

• Zaměstnání a pracovní 
právo

• Bezpečnost a zdravotní 
předpisy

• Pojištění

• Anti-diskriminační právo

• Ochrana spotřebitele



Závěry studie UN WTO

• In practical terms, in many cases the new business 
models do not fit the existing regulatory framework and 
there is a considerable grey area between private and 
commercial providers. 

• V praxi to znamená, že v mnoha případech nové 
obchodní modely neodpovídají stávajícímu regulačnímu 
rámci a mezi soukromými a komerčními poskytovateli
existuje značná šedá zóna . 

• This grey zone causes most disputes in existing 
regulatory regimes and lead to concerns of unfair 
competition.

• Tato šedá zóna způsobuje většinu sporů ve stávajících 
regulačních režimech a vede k obavám z nekalé soutěže.





Teoretické výstupy a výzkumy

• SE ztrácí svůj charakter v pozici operátora - organizátora, jde o podnikatelské
aktivity

• Vícestupňová hierarchie organizace a provozu sdílených služeb (operátor -
organizátor / realizátor „dělník“)

• SE/ klasický pronájem

• Šedá ekonomika vzniká v důsledku absence úhrady daně za výkon podnikatelské
činnosti společnosti (operátora)

• Částečné úhrady místní daně (např. za ubytování)
• Nedostatečná disciplína úhrady daně z platby za zprostředkování placeným

operátorem digitální platformy - ( v případě uplatňování platby jako nákladové
položky)

• Absence přehlednosti výdělečné činnosti „dělníků“
• Absence ochrany a péče o „dělníka“ ze strany operátora

• Minimalizace bezplatných služeb



Sdílená ekonomika – teoretické 
pohledy

• SE funguje z aspektu 
zákazníka

• On-line komunikace i 
prodej 

• Cena je pro zákazníka 
výhodná

• Možnost výdělku  pro 
„dělníka“ (part-time, full 
time)

• Sociální a společenský 
charakter v bezplatných 
službách

Pro 
zákazníka

Pro stát a 
regiony



DĚKUJI ZA POZORNOST A DISKUSI


