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NÁZORY & DISKUZE

Sdílená ekonomika a udržitelnost
RNDr. Petr Beneš

Sdílená ekonomika je aktuálním pojmem spojovaným se sdílením lidských, fyzických a intelektuálních zdrojů. 
Průnik sdílené ekonomiky do různých odvětví lidské činnosti je často označován jako předpoklad dalšího 

udržitelného rozvoje. O rozhovor na toto aktuální téma jsme požádali prof. Dr. Ing. Miroslava Svítka, dr. h. c., 
vedoucího pracovní skupiny Mobilita České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, CBCSD. 

Zabývá se CBCSD, která je součástí světové rady WBCSD, touto 
problematikou, podílí se na aktivitách směřujících k rozvoji sdílené 
ekonomiky?

Sdílená ekonomika patří 
mezi základní pilíře udrži-
telného rozvoje, protože 
napomáhá lepšímu fungo-
vání trhu, zvyšuje informo-
vanost o  cenách, kvalitě 
služeb, ale také umožňuje 
komukoli lepší vstup na 
trh. CBCSD/WBCSD sle-
duje tyto trendy a zaměřuje 
se zejména na jejich po-
zitivní dopady, což napří-
klad v  dopravě znamená 
lepší dopravní obslužnost 
s menším počtem vozidel, 
která jsou efektivněji využí-
vána. Samozřejmě lze najít 
celou řadu dalších příkla-
dů, jak sdílená ekonomika 
přispívá k  udržitelnému 
rozvoji. Zajímavým a  ne 
tolik diskutovaným příkla-
dem může být sdílení dat 
nebo znalostí. Do sdílené 
ekonomiky lze zařadit i tzv. 
„crowdfunding“ neboli sdí-
lené (hromadné) financová-
ní různých projektů, které 
mohou přispívat k  udrži-
telnému rozvoji a  byly by 
těžko realizovatelné.

Jaký je stav rozvoje 
sdílené ekonomiky v ČR?

Řekl bych, že se neodlišu-
je od situace v  ostatních 
zemích. Rychlost techno-
logického rozvoje výrazně 
předčila legislativní, regu-
lační a daňové rámce, což 
je příčinou napětí mezi starými a  novými obchodními modely. Vel-
mi viditelnou ukázkou je služba UBER vyvolávající v Praze dokonce 
stávky taxikářů.

Ve kterých odvětvích jsou trendy sdílené ekonomiky nejmarkantnější?

V  současné fázi se jedná zejména o  odvětví, kde je jednak velké 
množství zákazníků i poskytovatelů konkrétní služby, což jsou typicky 
doprava nebo ubytování. Vzniklé platformy umožňují jejich efektivní 

propojení a  tím i  optimalizaci ceny. Očekávám, že tyto principy se 
budou stále více objevovat i v dalších odvětví od sdílení domácího 
nářadí až po sdílení svatebních šatů.

Sdílenou ekonomiku pomáhá 
zpřístupnit aktuální trend 
Internetu věcí. Můžeme díky tomu 
pozorovat vyšší flexibilitu a úroveň 
zákaznických služeb?

Zvýšení úrovně zákaznických slu-
žeb díky lepší nabídce od více 
poskytovatelů služeb je základ-
ním předpokladem fungování 
sdílené ekonomiky. Díky různým 
platformám je dostupná i zpětná 
vazba od uživatelů a nový zákaz-
ník má k  dispozici daleko více 
informací než dříve. S  ohledem 
na vývoj sdílené ekonomiky se 
spíše obávám druhého extrému, 
aby se v množství informací ještě 
vyznal. Pro návrháře aplikace to 
znamená, aby maximálně využili 
dostupná data z  různých zdrojů 
včetně Internetu věcí, ale zákaz-
níkům nabízeli až agregované 
znalosti, které jim přinesou kon-
krétní vyčíslitelné benefity.

Mezi průmyslovými odvětvími 
profitujícími ze sdílené 
ekonomiky a často diskutovanou 
kybernetickou bezpečností 
najdeme řadu společných témat. 
Nebudou právě otázky bezpečnosti 
dat a zajištění soukromí výraznou 
překážkou rozvoje sdílené 
ekonomiky?

Bezpečnost je jednou z  hrozeb 
rozvoje všech chytrých systémů 
včetně platforem využívaných ve 
sdílené ekonomice. Zpracováním 
velkého množství dat pomocí al-
goritmů umělé inteligence může 

bohužel vést jak k lepší nabídce služeb, tak ke zneužití těchto zna-
lostí proti samotným uživatelům. Věřím, že v budoucnosti dojde k vy-
tvoření legislativních rámců podpořených technologickými řešeními, 
jak minimalizovat zneužití těchto, nepochybně pro udržitelný rozvoj 
užitečných, systémů.

Děkuji za rozhovor. F

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., vedoucí pracovní skupiny Mobilita CBCSD


