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10. prosince 2019 

Vídeň prosadila regulaci platforem typu 

Airbnb 

Podle vídeňského radního pro finance, hospodářství, digitalizaci 

a mezinárodní vztahy, Petera Hankeho, potřebuje Evropská unie jasná pravidla 

pro platformové hospodářství. Město Vídeň prosadilo v Bruselu iniciativu, 

na kterou nyní musí reagovat nově vzniklá Evropská komise.  

 

Počátkem prosince 2019 se dal do práce nový tým Evropské komise. Jedním 

z jeho hlavních úkolů v roce 2020 má být vypracování balíčku zákonů pro digitální 

hospodářství. 5. prosince 2019 schválil Evropský výbor regionů na základě iniciativy 

města Vídně katalog požadavků: jedná se o nastavení jasných pravidel pro digitální 

platformy jako je například Airbnb. Regiony a města požadují přitom jasná nařízení, 

která právně ukotví digitální hospodářství a zajistí prosazení pravidel patřičnými 

veřejnými orgány. Katalog požadavků pro evropskou rámcovou regulaci 

platformového hospodářství sestavil vídeňský zastupitel a zpravodaj ve Výboru 

regionů, Peter Florianschütz. 

 

Férová pravidla pro digitální platformy 

„Evropská unie musí jednat globálně pomocí férových pravidel pro digitální 

platformy. Zákony musí v Evropě platit pro všechny ve stejné míře a EU se musí 

starat o zájmy lidí ve městech, obcích a v jednotlivých zemích. Potřebujeme řešení: 

při nastavování daní, v oblasti bydlení při krátkodobých pronájmech, v městské 

mobilitě a v oblasti veřejného prostoru“ vysvětluje radní Hanke společně se 

zastupitelem Florianschützem.  

 

Vídeň není v žádném případě proti platformovému hospodářství, ale bez férových 

rámcových podmínek najdou tyto platformy v budoucnu u firem, zaměstnavatelů 

a lidí jen těžko pochopení, zní z vídeňské radnice. „Podporujeme digitální aplikace, 

které dávají smysl a pomáhají lidem. Ale neplatit daně nebo vědomě ignorovat 

pravidla jednotlivých regionů – to není inovativní. To nemůžeme trpět“, zdůraznil 

Hanke.  

 

Představitelé budoucí Evropské komise mimo jiné potvrdili, že platformové 

hospodářství na evropské úrovni musí dostat nová pravidla. „To ukazuje, že taktika 
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přesvědčování města Vídně přináší ovoce, neboť Vídeň se již několik let o toto 

zasazovala“, vysvětluje Hanke. „V rámci našeho stanoviska požadujeme změnu 

zcela zastaralých směrnic e-Commerce“, dodává Florianschütz.  

 

Vídeň spolupracuje v oblasti problematiky krátkodobých pronájmů v rámci silné 

evropské sítě, do které spadají města jako například Amsterdam, Paříž, Barcelona, 

Berlín, Bordeaux, Londýn nebo Krakov.  
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Kontakt 

Mgr. Barbora Benešová 

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1 

benesova@eurocommpr.cz   

+420 776 463 334  

www.eurocommpr.cz  

www.facebook.com/eurocommprpraha    

www.twitter.com/eurocommpr_prg  

 

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi 

Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře 

Eurocomm-PR působí v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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