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Dvakrát měř …

Odhad velikosti sdílené ekonomiky

• Bottom up metoda:

Odhad velikosti sdílené ekonomiky = podíl výdajů na zboží, které lze 
sdílet * podíl populace využívající sdílenou ekonomiku * podíl 
internetových nákupů na celkových tržbách * podíl spotřeby na HDP

• Top-down metoda:• Top-down metoda:

Odhad velikosti sdílené ekonomiky = přidaná hodnota v odvětvích s 
potenciálem podílet se na sdílené ekonomice * podíl populace využívající 
sdílenou ekonomiku * podíl internetových nákupů na celkových tržbách * 
podíl přidané hodnoty na HDP

• Výsledek:

Odhad velikosti sdílené ekonomiky = 1,1 až 2,7 mld. Kč



Zatím málo, ale …
Odhad velikosti sdílené ekonomiky (% HDP)
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… potenciál je výrazně vyšší
Odhad velikosti sdílené ekonomiky

• Povědomí o sdílené ekonomice stále roste (a s ním i nejspíše i podíl 
potenciálních zákazníků)

• Stále stoupá podíl nákup přes internet na celkových tržbách v obchodu

Odhad potenciálu sdílené ekonomiky = 24 až 57 mld. Kč (0,5 – 1,2 % HDP)• Odhad potenciálu sdílené ekonomiky = 24 až 57 mld. Kč (0,5 – 1,2 % HDP)



„Rozumy“ pro všechny zúčastněné
A jak dál?

• Kultivace inovací - principy sdílené ekonomiky se mohou začít prosazovat v 
oblastech, kde si to prozatím těžko dokážeme představit. Mnohé pokusy mohou brzo 
skončit, ale i společnost Airbnb byla kdysi start-up

• Diverzifikace – řada úspěšných nápadů postavených na principech sdílené 
ekonomiky se může rozvinout do šířky. nové zdroje příjmů, stabilizace díky 
diverzifikace příjmů (UberEats)diverzifikace příjmů (UberEats)

• Spojení tradice a inovace – inkorporace prvků sdílené ekonomiky v tradičních 
odvětvích (DriveNow/BMW)

• Nejlepší obrana je útok – tlak „staré“ konkurence, regulace. Odpovědí 
(částečnou) samoregulace, profesní organizace / lobbying



„Rozumy“ pro všechny zúčastněné
A jak dál?

• Rovné příležitosti, citlivá regulace – reakce legislativy / zmírnění právní 
nejistoty

• Spolupráce místo represe – kooperace státní správy a firem ze sdílené 
ekonomiky při výběru daní (Airbnb & San Francisco)

• Statistika – adekvátní zachycení aktivity ve sdílené ekonomice oficiální 
ekonomickou statistikou (viz např. britský ONS)

• Větší komfort, méně ochrany – širší nabídka, větší komfort pro spotřebitele, 
méně ochrany, větší právní nejistota
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