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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá tématem dopadů sdílené ekonomiky na cestovní ruch. Na

základě popisu změn v prostředí cestovního ruchu a nástupem digitalizace jsou

posouzeny dopady na pozice v průvodcovství. Dále se již práce věnuje analýze sdílené

ekonomiky v cestovní ruchu v oblastech ubytování a dopravy. Hlavním zástupcem

ubytování bude popsána platforma Airbnb a její postavení na trhu v porovnání

s hromadnými ubytovacími kapacitami. Oblast dopravy bude zastupovat více společností

zabývajících se rozdílnými typy možnosti sdílení, a to ve formě sdílení automobilů a kol.

Poslední kapitola se bude zabývat doporučením projevů sdílené ekonomiky do

koncepčního plánování.

Abstract
This diploma thesis deals with the theme of impacts of the shared economy in tourism.

Based on descriptions of changes in the tourism environment and on-going digitization,

impacts on guiding positions are assessed. Furthermore, the thesis deals with the analysis

of the shared economy of tourism in the   accommodation area and transport. The main

representative of the accommodation will be the Airbnb platform and its position on the

market compared to mass accommodation facilities. The field of transport will involve

more companies involved in multiple types of sharing options, in the form of car and

bicycle sharing. The last chapter will deal with the recommendation of shared economy in

conceptual planning.

Porovnání podmínek Taxi a Uber

Dopady sdílené ekonomiky na cestovní ruch
Ekonomické dopady

• Pozitivní

• nový typ placení v bezhotovostním platebním styku

• Zvýšení zaměstnanosti díky službě Uber (jednodušší podmínky pro poskytování přepravy

osob oproti klasickému taxi)

• Negativní

• Nepřiznání daní z příjmů ze sdílené ekonomiky

• Riziko zvýšení nezaměstnanosti do budoucna v případě snížení zájmu o hromadná ubytovací

zařízení

Cíl práce
Popis a analýza projevů sdílené ekonomiky s dopadem na cestovní

ruch s ohledem na jeho udržitelnost.

Sociální dopady

• Pozitivní

• Sbližování cestujících

• Sdílení služeb

• Získání nových přátel

• Seznámení s místní kulturou

• Negativní

• Nepokoje ze strany taxikařů

• Stížnosti od majitelů bytů na 

cestující ubytované v 

sousedních bytech přes Airbnb

Ekologické dopady

• Pozitivní

• Snížení počtu aut ve městech 

díky službě carsharing

• Využívání elektromobilů

• Snížení výfukových plynů

• Využívání bikesharingu

• Negativní

• Kolony 

• Hluk

• Znečistěné ovzduší
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Závěr
Autorka práce se zaměřila nejvíce na zástupce v oblasti ubytování - na společnost Airbnb a  v oblasti dopravy - Uber na základě rešerší, kterými 

popsala jejich situaci v České republice, převážně tedy v hlavním městě Praze. Dle swot analýz zjistila jejich silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby. Počet ubytovaných přes Airbnb byl porovnáván s hromadnými ubytovacími kapacitami a byly stanoveny dopady. Analýzou nebyly shledány 

negativní dopady na hromadná ubytovací zařízení ze strany Airbnb, nicméně do budoucna je díky zvyšování zájmu o službu sdílené ekonomiky 

riziko dopadu na tradiční ubytování. U služby Uber byly porovnány podmínky pro vykonávání pozice řidiče pro převoz osob a vybavenost dopravního 

prostředku. Dále byly z analyzovány další druhy sdílené ekonomiky a to carsharing a bikesharing a jejich situace v Praze.

Taxi Uber

21 let 21 let

OP nebo PAS OP nebo PAS

čistý výpis z rejstříku trestů čistý výpis z rejstříku trestů

výpis z karty řidiče bodové hodnocení

koncesní listina nebo živnostenský list vlastní automobil

zkoušky z právního povědomí a místopisu povinné ručení

průkaz způsobilosti řidiče

speciální pojištění 

dispečink pod kterým bude jezdit a platit mu 

poplatek či podíl z tržeb technická 1x za dva roky

technická kontrola každý rok

Praha:  maximálně 8 let staré auto

Praha: pokud chce taxikář čekat na zákazníky v 

centru musí mít žlutou barvu

doklad o pravidelnélékařské prohlídce

doklad o školení řidičů z povolání

vozidlo: taxametr, hasičský přístroj, ceník s 

úplným přehledem, označení vozidla střešní 

svítilnou s nápisem Taxi, označení  vozu jménem 

společnosti, záznam o provozu vodzidla, kniha 

jízd.

staří auta dle poskytované 

služby Uber


