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proč jsme tady

asociace aktuálně sdružuje 9 společností z různých segmentů sdílené ekonomiky

společně hájíme principy sdílené ekonomiky, ne šedé ekonomiky

sdílení je pojem pro lepší společnost a nemá být nástrojem politiků a kritiků z řad zastaralých byznysů

našim zájmem není destabilizovat podnikatelské prostředí, ale uvádět nové business modely na trh

podporujeme dobré nápady a mladé týmy

poskytujeme informace, statistiky a zkušenosti z praxe k tvorbě správné legislativy
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jak postupujeme

myslíme si, že problémy by měly být řešeny na základě úplných informací, a ne na základě 
emocí a tlaku okolí

podle studie Deloitte je potenciál trhu sdílené ekonomiky v ČR na úrovni 60 mld. Kč

záleží nám na životním prostředí, lepším využitím zdrojů a trvale udržitelném rozvoji

abychom zjistili, co pomůže tento potenciál naplnit, zeptali jsme se na názory běžných lidí, 
kteří jsou hlavními aktéry tohoto trhu

analýzu pro nás realizoval partner asociace pro výzkum trhu, společnost IPSOS



63 %

nevyužívá
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základní přehled

64 % ji považuje za finanční úsporu

25 %  ji využívá kvůli lepší kvalitě služeb

21 %  slouží k výdělku a nebo přivýdělku

33 % nedostupné v místě bydliště

20 % má obavy ze sdílení s cizími lidmi

12 % nesympatizuje s ideou sdílené ekonomiky 

Kolik % respondentů využívá/nevyužívá služeb sdílené ekonomiky a jaké jsou TOP 3 důvody?

27 %

využívá

N=1006 (18-65 let)
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hlavní obavy uživatelů

Jaké jsou nejčastější obavy nebo překážky dotázaných při využívaní služeb sdílené ekonomiky?

požaduje jasná legislativní pravidla

by přivítalo co nejvíce informací o uživatelích platformy

překoná obavy na základě lepšího prověření poskytovatele platformou

46 %

37 %

31 %

N=1006 (18-65 let)



63 %
souhlasí
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názory na regulaci

38 % si myslí, že stát by neměl zasahovat do dohod mezi lidmi

12 % vyhovuje vstup nových hráčů na trh a líbí se jim konkurenčnejší prostředí

11 % upřednostňuje levnejší ceny na těchto platformách

31 % požaduje stejné podmínky pro všechny

17 % vidí regulaci jako zavedení spravedlivosti na trhu a zamezení podvodům

12 % zastává názor, že je potřeba správně definovat daně a zabránit daňovým únikům

Z uvedených obav tedy vyplývá, že stát by měl v první řade zaměřit na jasná 
legislativní pravidla a ochranu spotřebitele. Jaké jsou ale názory na regulace?

33 %
nesouhlasí

N=1006 (18-65 let)
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Na základě těchto informací je zřejmé, že pokud stát vyřeší daňové otázky poskytovatelů
služeb a správně nastaví ochranu spotřebitele, existuje veliký potenciál pro naplnění
potenciálu sdílené ekonomiky v ČR.

Regulace je dle většiny dotázaných potřebná, avšak přílišná regulace může znamenat ztrátu
přínosů pro uživatele těchto služeb.

Asociace zastává názor, že je potřebné definovat prvky, které současná legislativa nezná, ale
naopak je také potřeba zmírnit aktuální regulace, které jsou mnohdy několik desítek let
staré a vůbec nereflektují vývoj technologií a internetu, vývoj kultury společnosti a způsoby
vzdělávání mladých generací.

Rádi se budeme podílet na přípravě nové legislativy a doufáme, že státní správa nás přizve
na tato jednání jako odborníky z trhu, a nerozhodne o nových pravidlech bez názorů nás
a názorů široké veřejnosti.
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