
 

 

I. 

 

NÁVRH USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne       č.       

k materiálu  

Analýza sdílené ekonomiky  
a digitálních platforem 

Vláda 

I. bere na vědomí Analýzu sdílené ekonomiky a digitálních platforem uvedenou v části 
III materiálu, 

II. ukládá  

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy neuvedených 
v článku III tohoto usnesení 

 a) identifikovat a vytvořit přehled právních předpisů, kterých se dle jejich 
uvážení problematika služeb sdílené ekonomiky dotýká a jež bude nezbytné 
z jejich pohledu upravit za účelem regulačního ukotvení služeb sdílené 
ekonomiky a výsledek těchto prací postoupit do 31. prosince 2017 
koordinátorovi digitální agendy ČR; 

b) identifikovat a vytvořit přehled překážek existujících kontrolních 
a evidenčních nástrojů orgánů státní správy, které dle jejich uvážení 
znesnadňují či neumožňují vymahatelnost právních předpisů v oblasti sdílené 
ekonomiky, včetně návrhů jejich efektivnějšího využití a výsledek těchto prací 
postoupit do 31. prosince 2017 koordinátorovi digitální agendy ČR; 

c) pro vypracování úkolů v bodech II/1 a) a b) použít s ohledem na rozdílná 
vymezení analyzované oblasti pracovní definici sdílené ekonomiky Evropské 
komise (COM (2016) 356 final), přičemž je možný její širší výklad ze strany 
těchto orgánů dle specifik jednotlivých sektorů;  

 

2. ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s ostatními členy vlády 

a) průběžně sledovat, aby přístup na trh či další požadavky vyplývající 
z případných legislativních změn dopadajících na poskytovatele služeb byly 
v souladu se základními svobodami dle Smlouvy o fungování Evropské unie 
a související sekundární legislativou,  

 

b) průběžně sledovat, aby případné přijaté předpisy byly notifikovány Evropské 

komisi v souladu s procedurou uvedenou ve směrnici 2006/123/ES o službách 

na vnitřním trhu, resp. v návazné legislativě, a reflektovaly probíhající debatu 

o tzv. sdílené ekonomice v rámci unijních institucí; 

 

c) postupovat pravidelně k 31. lednu každého roku výsledky prací v bodech II/2 

a) a b) koordinátorovi digitální agendy ČR, 



 

 

 
3. ministrovi průmyslu a obchodu do 31. prosince 2017 zpracovat stanovisko 
k možnostem ukládat povinnosti službám tzv. sdílené ekonomiky s ohledem na jejich 
případný status jako služeb informační společnosti ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. 
b) směrnice 2015/1535, a to včetně povinnosti zprostředkovatele sdílet data 
o uživatelích a poskytovatelích s kontrolními a jinými orgány státní správy 
a samosprávy, přičemž budou zohledněna relevantní rozhodnutí Soudního dvora EU 
a výsledek těchto prací postoupit koordinátorovi digitální agendy ČR, 

4. ministrovi financí a ministrovi vnitra do 31. prosince 2017 analyzovat možnosti 
vymahatelnosti místních poplatků i pro subjekty tzv. sdílené ekonomiky a výsledek 
těchto prací postoupit, po projednání s ministryní pro místní rozvoj, koordinátorovi 
digitální agendy ČR, 

5. ministrovi financí, ministrovi zdravotnictví a ministryni práce a sociálních věci do 
31. prosince 2017 analyzovat možnosti vymahatelnosti a uplatňování daní 
a pojistného i pro subjekty tzv. sdílené ekonomiky a výsledek těchto prací postoupit 
koordinátorovi digitální agendy ČR, 

6. ministrovi financí do 31. prosince 2017 předložit popis řešení zdanění sdílené 
ekonomiky včetně identifikace případných problémových oblastí, 

7. ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními členy vlády shrnout do 
31. prosince 2017 veškeré povinnosti kladené na poskytovatele služeb v oblasti 
krátkodobého ubytování včetně hygienických, bezpečnostních a dalších požadavků 
a jejich přehled postoupit koordinátorovi digitální agendy ČR, 
 
8. ministrovi dopravy ve spolupráci s ostatními členy vlády shrnout do 31. prosince 
2017 veškeré povinnosti kladené na poskytovatele služeb v oblasti sdílené dopravy 
ve srovnání s povinnostmi kladenými právní úpravou na taxislužbu a jejich přehled 
postoupit koordinátorovi digitální agendy ČR, 

 
9. ministryni práce a sociálních věcí do 31. prosince 2017 posoudit dopady tzv. 
sdílené ekonomiky na pracovněprávní vztahy a jejich přehled postoupit koordinátorovi 
digitální agendy ČR, 

10. koordinátorovi digitální agendy ČR  

a) předložit vládě ve spolupráci s členy vlády a vedoucími ostatních ústředních 
orgánů státní správy informaci o naplnění úkolů vedených v bodě II/1 do 31. 
ledna 2018; 

b) předložit vládě ve spolupráci s členy vlády a vedoucími ostatních ústředních 
orgánů do 31. ledna 2018 plán úkolů navazujících na výsledek plnění úkolů 
z bodů II/1 až II/9 tohoto usnesení, 

 

III. doporučuje 
 

1. hejtmanům, aby seznámili s tímto usnesením starosty obcí ve svých krajích a aby 
spolupracovali na plnění úkolů uložených tímto usnesením, 
 
2. předsedkyni Úřadu pro ochranu osobních údajů, aby se seznámila s tímto 
usnesením a aby spolupracovala na plnění úkolů uložených tímto usnesením. 

 



 

 

Provedou: 
koordinátor digitální agendy ČR, 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy 

Na vědomí: 
  
hejtmani 
předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka 
předseda vlády 


