
2021  Jolana Rufrová 

 

Univerzita Pardubice 

Fakulta chemicko-technologická 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDÍLENÁ EKONOMIKA Z POHLEDU B2B TRHU 

 

Bakalářská práce



 



 



 

Prohlašuji: 

Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem 

v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se 

na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména se skutečností, že 

Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního 

díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou 

nebo bude poskytnuta licence k užití jiným subjektem, je Univerzita Pardubice oprávněna ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, 

a to podle okolností až do jejich skutečné výše. 

 

Beru na vědomí že v souladu s § 47b zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

a směrnici Univerzity Pardubice č. 7/2019 Pravidla pro odevzdávání, zveřejňování a formální 

úpravu závěrečných prací, ve znění pozdějších dodatků, bude práce 

zveřejněna prostřednictvím Digitální knihovny Univerzity Pardubice. 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 30. 6. 2021 

 

 

Jolana Rufrová v. r. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Chtěla bych poděkovat doc. Ing. Liběně Tetřevové, Ph.D., za její odborné vedení, 

cenné rady, doporučení, připomínky a trpělivost při vedení mé bakalářské práce. Pracovníkům 

společnosti Seven-K, s.r.o. – Martině Musilové a Pavlu Musilovi – a společnosti Isolit-Bravo, 

s r.o. – Tadeáši Součkovi – děkuji za vstřícnost, ochotu a pomoc při získávání potřebných 

informací a podkladů. Velké poděkování patří rodičům, prarodičům, partnerovi a PhDr. 

Jaroslavě Divišové za podporu během zpracování bakalářské práce a trpělivost během mého 

studia.  



 

ANOTACE 

Bakalářská práce je věnována problematice sdílení z pohledu B2B trhu. V teoretické části 

práce je vymezen pojem sdílená ekonomika a jeho alternativní pojmy. Je pojednáno 

o subjektech sdílené ekonomiky i její historii. Zvláštní pozornost je věnována segmentům 

a formám B2B sdílení. Opomenuta není ani problematika přínosů a rizik B2B sdílení. 

V praktické části práce jsou prezentovány výsledky studie, jejímž cílem bylo identifikovat 

povědomí a postoje manažerů dvou vybraných podniků k modelu sdílené ekonomiky 

a identifikovat, jaké formy sdílení tyto firmy využívají či hodlají využívat a proč. V závěru 

jsou zhodnocena zjištění a formulována doporučení. 
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Sharing Economy from the Perspective of the B2B Market 

ANNOTATION 

The bachelor thesis is devoted to the issue of sharing from the perspective of the B2B market. 

The theoretical part of the thesis defines the concept of the sharing economy and its 

alternative concepts. The subjects of the sharing economy and its history are discussed. 

Special attention is paid to segments and the types of B2B sharing. The issue of benefits and 

risks of B2B sharing is not neglected either. The practical part of the work presents the results 

of the study aimed at identifying the awareness and attitudes of managers of two selected 
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ÚVOD 

V souvislosti s digitalizací, rozvojem informačních a komunikačních technologií 

a rozvojem sociálních sítí se přirozeným způsobem mění potřeby společnosti. Jedním 

z důsledků je měnící se postoj společnosti k vlastnění hmotných i nehmotných statků. 

Vlastnění v některých oblastech lidského života začalo doplňovat či nahrazovat sdílení, což 

dalo základ vzniku sdílené ekonomiky. Model sdílené ekonomiky je, obecně řečeno, založen 

na sdílení neboli společném užívání nevyužitých aktivit, a to jak za úplatu, tak bezúplatně, 

často s využitím online platformy. 

Sdílená ekonomika se postupem času stává stále větším fenoménem a nabývá na svém 

významu. Stále více ji začínají využívat nejen fyzické osoby, ale i osoby právnické, podnika-

telé a podniky. Svého významu tak postupem času nabývá také v oblasti business-to-business 

trhů (B2B), kdy do vzájemných vztahů vstupují dva podnikatelské subjekty. K zapojení se do 

sdílení vedou zainteresované subjekty různé důvody. Jedním z nich je možnost nových příle-

žitostí v oblasti podnikatelských aktivit. Za významný důvod je dále považována možnost 

snižovat náklady. Opomenout nelze ani pozitivní přínosy z pohledu společenské odpovědnosti 

firem promítající se do oblasti ekonomické, sociální i environmentální. 

Téma sdílené ekonomiky je tématem relativně novým, a to zejména z pohledu B2B 

sdílení. Jedná se o téma, které stojí mimo hlavní proud zkoumání. Dosud není k dispozici 

například univerzálně platná definice sdílení či sdílené ekonomiky, neexistuje komplexní 

klasifikace forem B2B sdílení, a tedy ani jejich bližší specifikace. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je souhrnně zpracovat problematiku B2B sdílení. 

K naplnění hlavního cíle byly stanoveny následující parciální cíle: 

1. Definovat pojem sdílená ekonomika a pojmy alternativní, a to v kontextu historie, 

subjektů a motivů sdílení. 

2. Identifikovat a charakterizovat možné segmenty a formy B2B sdílení. 

3. Identifikovat povědomí a postoje manažerů vybraných podniků k modelu sdílené 

ekonomiky a dále identifikovat, jaké formy sdílené ekonomiky tyto vybrané firmy 

využívají či hodlají využívat a proč. 

Předložená bakalářská práce je rozdělena do dvou částí – části teoretické a praktické. 

Východiskem zpracování teoretické části práce byla literární rešerše, jejímž předmětem se 

stala odborná literatura monografická, výkladové slovníky, příspěvky v periodikách, přís-
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pěvky v jednorázových i periodických sbornících a informace na webových portálech, a to jak 

v českém, tak anglickém jazyce. Kromě tematického a jazykového kritéria byla kritériem 

výběru relevance a kvalita informačního zdroje a jeho původnost. Aktuálnost je pak 

dána tematickým vymezením rešerše, nicméně při rozhodování byla dána přednost 

nepřevzatým informacím. Na zpracování teoretické části práce navázalo zpracování praktické 

části bakalářské práce. Při jejím zpracování byly využity techniky kvalitativního výzkumu. 

Primární data byla získána formou řízených rozhovorů s manažery dvou vybraných podniků. 

V rámci zpracování práce byly využity standardní metody vědecké práce, a to analýzy, 

syntéze, komparace, dedukce či indukce. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA SDÍLENÉ EKONOMIKY 

1.1 Vymezení pojmu sdílená ekonomika a pojmů alternativních 

1.1.1 Pojem sdílená ekonomika 

Sdílená ekonomika, z anglického sharing economy, představuje fenomén, který se 

rozvíjí zejména v posledních letech s rozvojem informačních a komunikačních technologií. 

Podle Matochy a Svobody (2017, s. 216) se však nejedná o nový jev. Samotné sdílení má 

dlouhou tradici, ale spoluspotřebitelství – pojem úzce související se současným pojetím 

sdílené ekonomiky – byl zmiňován již v roce 1978, a to v souvislosti se sdílením automobilů 

(Matocha, Svoboda, 2017, s. 216). 

Pojem sdílená ekonomika není jednoznačně definován, protože se jedná o neustále se 

vyvíjející fenomén, který vykazuje mnoho podob a forem. Setkat se tak můžeme s řadou 

definic, a to jak individuálních autorů, tak institucí, které se danou problematikou zabývají. 

Dále jsou představeny vybrané definice vymezující tento pojem. 

Podle Botsmanové a Rogerse, předních teoretiků v této oblasti, se sdílenou ekonomi-

kou rozumí ekonomický model, který podporuje využívání vlastnictví a umožňuje optimalizo-

vat spotřebu prostřednictvím sdílení, vzájemné výměny, pronajímání a půjčování zboží 

a služeb. (Matocha, Svoboda, 2017, s. 216) 

Belk (2014, s. 15) pak uvádí, že sdílením se rozumí „(spolu)vlastnění a přivlastňování 

si věcí a služeb ostatních lidí nebo umožnění ostatním lidem zdroje a služby používat“. 

Podle Stephanyho (2015, s. 15) sdílená ekonomika představuje „ekonomický systém, 

v němž jsou aktiva nebo služby sdíleny mezi soukromými osobami bezplatně nebo 

za poplatek, obvykle prostřednictvím internetu“. 

Podrobně se vymezením pojmu sdílená ekonomika zabývá Pastorčák (2017, s. 11), 

podle kterého tento pojem představuje obchodní model postavený na principech sdílení, 

pronajímání a výměny majetku. Podle jeho názoru se jedná o systém, který umožnuje využít 

nedotčený potenciál specifických statků a zjednodušit přístup k nim. Model sdílené 

ekonomiky pak Pastorčák považuje za „sociálně-ekonomický ekosystém založený na sdílení 

lidských a přírodních zdrojů, který zahrnuje vytváření hodnot, produkci, distribuci, obchod 

a spotřebu zboží a služeb různými lidmi a organizacemi“. 

Pojem sdílená ekonomika byl definován také Evropskou komisí (Pastorčák 2017, 

s. 13), podle které se sdílenou ekonomikou rozumí „obchodní modely, v nichž jsou činnosti 
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usnadňovány platformami pro spolupráci, které vytvářejí otevřený trh pro dočasné využívání 

zboží nebo služeb často poskytovaných soukromými osobami“. Evropská komise (Vácha, 

2017, s. 108) pak rozlišuje tři typy aktérů sdílení, a to poskytovatele služeb, uživatele služeb 

a zprostředkovatele. Poskytovateli služeb se rozumí osoby, které sdílejí aktiva, zdroje, čas 

nebo dovednosti. Jednat se může jak o soukromé osoby nabízející příležitostně služby (tzv. 

peers, tj. subjekty na stejné úrovni), tak o poskytovatele služeb, kteří jednají v rámci výkonu 

svého povolání (tzv. profesionální poskytovatelé služeb). Uživateli jsou osoby, které užívají 

statku poskytovatele. Zprostředkovateli se pak rozumí osoby, které prostřednictvím online 

platforem propojují poskytovatele s uživateli a usnadňují transakce mezi nimi (tzv. platformy 

pro spolupráci). Podle Evropské komise transakce v rámci modelu sdílené ekonomiky obecně 

nezahrnují změnu vlastnictví, prováděny přitom mohou být jak pro zisk, tak neziskově. 

(Pastorčák, 2017, s. 13–14) 

Závěrem k vymezení pojmu sdílená ekonomika se jako účelné jeví dodat, že podle 

Stephanyho (2015, s. 9–10) někteří autoři považují za důležité, aby definice pojmu sdílená 

ekonomika obsahovala mimo jiné informaci o tom, že statky, které jsou nabízeny k dočas-

nému užívání uživateli, nejsou v danou chvíli efektivně využívány poskytovatelem pro jeho 

vlastní potřebu. Toto částečné či nulové užívání vlastních statků by mělo poskytovatele 

podnítit k rozhodnutí nabídnout statek uživateli na dobu, po kterou ho poskytovatel sám 

nebude chtít užívat. 

Na základě výše uvedených definic pojmu sdílená ekonomika můžeme uvést, že 

sdílená ekonomika představuje obchodní model založený na sdílení dočasně nevyužitých 

aktiv. Transakce v rámci tohoto modelu jsou přitom často uskutečňovány prostřednictvím on-

line platforem. Motivem sdílení může být kompenzace nákladů, tvorba zisku, ale i altruismus. 

(Tetřevová, 2020, s. 22) 

1.1.2 Alternativní pojmy k pojmu sdílená ekonomika 

V odborné literatuře se můžeme setkat s řadou dalších pojmů, které se používají jako 

alternativní k pojmu sdílená ekonomika. Mezi ně řadíme například pojem kolaborativní 

ekonomika (collaborative economy), kolaborativní spotřeba (collaborative consumption), 

přístupová ekonomika (access economy), cirkulární ekonomika (circular economy) či 

ekonomika hejna much (swarm economy). 

Prvním z alternativních pojmů je pojem kolaborativní ekonomika. Podle Botsmanové 

(2015) ji lze definovat jako „ekonomický systém decentralizovaných sítí a trhů, který zpřístup-
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ňuje nevyužitá aktiva, propojuje potřeby a touto cestou obchází tradiční zprostředkovatele“. 

Autorka současně dodává, že sdílená ekonomika je podmnožinou kolaborativní ekonomiky, 

a to konkrétně její spotřební částí, která se zaměřuje na přímé sdílení aktiv, a to bez využití 

třetí strany. Podle jejího názoru zahrnuje kolaborativní ekonomika kolaborativní výrobu, 

spotřebu, financování a vzdělávání. 

Dalším alternativním pojmem k pojmu sdílená ekonomika je pojem kolaborativní 

spotřeba. Tou se podle Botsmanové a Rogerse (2011, s. 67) rozumí ekonomický model 

založený na sdílení, výměně, obchodu či pronájmu výrobků a služeb. Z uvedeného lze 

dedukovat, že autorka považuje kolaborativní spotřebu za součást kolaborativní ekonomiky. 

V souvislosti se sdílenou ekonomikou se dále můžeme setkat s pojmem přístupová 

ekonomika. Při použití tohoto pojmu je zdůrazňována preference či možnost dočasného 

přístupu uživatelů k výrobkům a službám namísto jejich vlastnictví (Brighenti, 2016, s. 29). 

Dalším pojmem, se kterým se často setkáváme v souvislosti se sdílenou ekonomikou, 

je pojem cirkulární ekonomika. Ta představuje systém, v jehož rámci je snahou, aby 

všechny zdroje kolovaly v oběhu v co nejvyšší kvalitě po co nejdelší dobu (Jonášová, 2018, 

s. 4). Gronlund (2015) vymezuje šest podmínek úspěšného fungování cirkulární ekonomiky, 

které se vztahují k následujícím aspektům: 

1. materiály: všechny materiály jsou nekonečně cirkulovány; 

2. energie: veškerá energie pochází z obnovitelných nebo udržitelných zdrojů; 

3. ekosystém: lidské aktivity podporují ekosystémy a obnovu přírodního kapitálu; 

4. hodnota: zdroje se používají ke generování hodnot; 

5. společnost: lidská činnost podporuje zdravou a soudržnou společnost a kulturu; 

6. zdraví: lidská činnost podporuje lidské zdraví a aktivitu. 

Posledním pojmem, který zmíníme v souvislosti s alternativními pojmy k pojmu 

sdílená ekonomika, je ne příliš často užívaný pojem ekonomika hejna much. U tohoto pojetí 

je zdůrazňováno, že v rámci daného obchodního modelu dochází ke kontaktu mezi kupujícím 

s prodávajícím pomocí internetové platformy. Současně je zdůrazňováno, že tento model je 

postaven na masivní decentralizaci, oslabování síly velkých tržních subjektů a překonávání 

tradičních ekonomických modelů (Veber a kol., 2016, s. 11). 
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1.2 Subjekty sdílené ekonomiky 

V rámci modelu sdílené ekonomiky působí převážně tři základní subjekty, a to 

zprostředkovatel, který provozuje online platformu, poskytovatel nabízející své statky 

a uživatel, který má zájem o statky nabízené poskytovatelem. Vztahy vznikající v rámci 

modelu sdílené ekonomiky lze znázornit schematicky, viz obr. 1. 

 

Obr. 1: Základní model sdílené ekonomiky 

Zdroj: (Business Model Toolbox, 2021) 

 

Poskytovatelé i uživatelé nejčastěji využívají ke sdílení určitého statku internetové 

prostředí, které jim napomáhá zboží a služby lépe nabízet či poptávat. Model sdílené 

ekonomiky zprostředkovává vztahy mezi poskytovatelem, který statky vlastní a sám je naplno 

nevyužívá, a uživatelem, který má možnost díky poskytovali daný statek užívat pro vlastní 

potřebu na dobu dočasnou. Dalším subjektem, který je zpravidla součástí vztahů v rámci 

modelu sdílené ekonomiky, je zprostředkovatel. Ten zastává roli prostředníka mezi 

poskytovatelem a uživatelem, jejichž nabídku a poptávku propojuje prostřednictvím online 

platformy. (Stephany, 2015, s. 12) 

ZPROSTŘEDKOVATEL 

Zprostředkovatel služby je zpravidla provozovatelem online platformy. Prostřed-

nictvím této platformy může poskytovatel nabízet své statky a uživatel vyhledat a poptávat 

zboží nebo služby, o které má zájem. 
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Online platforma, kterou poskytuje zbývajícím subjektům sdílené ekonomiky zpro-

středkovatel, je nepochybně nejdůležitější částí modelu sdílené ekonomiky. S jistotou lze říci, 

že kdyby dnešní online platformy neexistovaly, sdílená ekonomika by se rozvíjela o poznání 

pomaleji. Primárním cílem online platformy je co nejvíce zjednodušit vzájemný kontakt mezi 

poskytovatelem a uživatelem. (Pastorčák, 2017, s. 13–14) Na dnešním trhu lze však již najít 

množství online platforem, které mají vlastní internetovou doménu nebo aplikaci. Hlavním 

rozdílem mezi těmito platformami a online zprostředkovatelskou platformou je, že zprostřed-

kovatelské online platformy pouze podporují kontakt mezi poskytovatelem a uživatelem 

a nenabízejí vlastní statky. 

Subjekty sdílené ekonomiky, které mají roli zprostředkovatele online platformy, jsou 

dvojího typu. Prvním je pasivní zprostředkovatel, v takovém případě má zprostředkovatel 

právo upravovat obsah nabídky a odstraňovat potenciálně závadné nabídky nedůvěryhodných 

poskytovatelů. Většinou však poskytuje jen minimální návod k formě a obsahu nabídek 

a nemá s poskytovateli přímý kontakt. Z uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem 

a uživatelem většinou nepřijímá provizi. Druhým typem zprostředkovatele online platformy je 

přímý zprostředkovatel, který nejenže má mnohem větší pravomoc kontrolovat nabízené 

statky, ale zároveň mu z uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem plyne určitá 

provize (Katz, 2015, s. 1072). 

Na základě výše uvedeného je možné rozdělit online platformy podle způsobu pří-

stupu subjektů na (Pastorčák, 2017, s. 14; Osztovits a kol., 2015, s. 13): 

• C2C (případně P2P), kdy je kontakt mezi poskytovatelem a uživatelem zprostřed-

kován pasivní online platformou a poskytovatel a uživatel uzavřou smlouvu bez 

zásahu zprostředkovatele; 

• C2B2C, kdy zprostředkovatel není pouhým pasivním subjektem smlouvy, ale sta-

novuje si podmínky a cenu za zprostředkování služby či zboží; 

• B2C, kdy poskytovatel statků je zároveň zprostředkovatelem. 

Vztahy C2C a B2C vznikající v rámci modelu sdílené ekonomiky lze schematicky 

znázornit pomocí následujícího obr. 2. 
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 Obr. 2: C2C a B2C sdílení 

 Zdroj: (Osztovits a kol., 2015, s. 13) 

 

 

POSKYTOVATEL 

Subjekt, který je v modelu sdílené ekonomiky nazýván poskytovatelem, je většinou 

vlastníkem zboží či služby, které nabízí prostřednictvím zprostředkovatelské online plat-

formy. Poskytovatel zde nabízí své statky k dočasnému užívání nebo je nabízí ke sdílení 

společně s uživatelem. Jeho hlavní motivací pro nabízení vlastního statku je vidina snížení 

výdajů (např. snížení výdajů na pohonné hmoty při sdílení automobilu) či vzniku příjmů 

z poskytovaného statku. (Pastorčák, 2017, s. 14) 

Poskytovatel přitom může být zároveň podnikatelský subjekt. Je-li poskytovatelem 

podnikatelský subjekt, zpravidla se jedná o vztah typu B2C. Není-li poskytovatelem podnika-

telský subjekt, zpravidla se jedná o vztah C2C (P2P). V tomto případě se vlastně poskytovatel 

nachází na stejné úrovni jako uživatel. (Pastorčák, 2017, s. 15–16) 

UŽIVATEL 

Uživatelem služby či zboží je subjekt, který využívá statky poskytovatele (Pastorčák, 

2017, s. 14). 
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1.3 Historie sdílené ekonomiky a důvody jejího vzniku 

1.3.1 Historie sdílené ekonomiky 

Model sdílené ekonomiky prošel rozsáhlými změnami, než získal dnešní podobu. 

Podmínkou jeho rozvoje byl vznik a vývoj společností, jež zprostředkovávaly služby, které do 

sdílené ekonomiky spadají. Příkladem jsou společnosti PayPal, eBay či Amazon. Tyto spo-

lečnosti a jejich online platformy jsou považovány za průkopníky obchodování prostřed-

nictvím internetu, přičemž z počátku jejich platformy fungovaly na principu sdílení typu P2P. 

Ačkoli jako první vstoupila na globální trh s online platformou společnost eBay (1995), 

na světovou burzu vstoupila jako první společnost Amazon (1997). Společnost eBay 

vstoupila na světovou burzu o rok později. K dalšímu rozvoji zásadně přispělo zpřístupnění 

GPS veřejnosti (2000) díky společnostem Google a Apple a poté mobilní připojení 

k internetu (PDA, tablety, smartphony aj.), tedy bezdrátové připojení k internetu odkudkoli 

a kdykoli v reálném čase. (Sundararajan, 2016, s. 30–35) 

Další neopomenutelnou událostí, která významně přispěla k masivnímu rozvoji sdílené 

ekonomiky, byla ekonomická a finanční krize, v jejímž důsledku došlo ke snížení mezd 

a zvýšení míry nezaměstnanosti. Lidé začali více přemýšlet jednak nad tím, zda je nutné vlast-

nit určité věci, jednak nad tím, jak snížit náklady. Navíc s nástupem ekonomické krize 

rostla nedůvěra společnosti k zavedeným tržním mechanismům a velkým korporacím, což 

způsobilo vznik nových business-modelů. Rozmachu se dočkala nejen sdílená ekonomika, ale 

např. také koncept společenské odpovědnosti firem (CSR, Corporate Social Responsibility), 

který spadá pod koncept sdílené ekonomiky, a koncept sdílené hodnoty (CSV, Creating 

Shared Values). (Richardson, 2015) 

Další významnou událostí pro oblast sdílené ekonomiky byl rok 2005, kterým je 

datován vznik online platformy společnosti YouTube. Téměř ihned po vzniku zaz-

namenala platforma obrovský nárůst zájmu a na konci roku 2006 byla zakoupena společností 

Google, která platformu provozuje dodnes. V roce 2008 vstoupila platforma YouTube 

na český trh, pro který uvedla specifické rozhraní. Po úspěchu online platformy YouTube se 

začalo objevovat množství platforem podobného typu. Příkladem je platforma společnosti 

Spotify či Apple Music. Vznik dalších platforem založených na modelu sdílené ekonomiky 

na sebe nenechal dlouho čekat. Online platformy společností Netflix a HBO Go, jejichž 

modely jsou založeny na sdílení filmových děl včetně filmových seriálů, vznikly zanedlouho 
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poté. Nástup a popularita těchto platforem způsobily, že fyzické nosiče (mg-kazety, CD, 

DVD) byly postupem času téměř vytlačeny. (Česko v datech, 2018) 

Rokem 2008 a 2009 pak lze datovat vznik celosvětově úspěšných online platforem 

Uber a Airbnb, jejichž pole působnosti se rozšiřovalo zejména na přelomu let 2011 a 2012. 

Zakladatelé těchto platforem byli světově uznáváni za pokrok vedoucí ke změně stávajícího 

tržního mechanismu, a tím vzbudili důvěru společnosti. Lidé věřili, že sdílená ekonomika má 

potenciál změnit svět k lepšímu. (Finance.cz, 2018) A to ještě v roce 2009 přední světoví 

ekonomové vnímali sdílenou ekonomiku jako jakýsi trend mezi příznivci hnutí Hippies. 

(Botsman, Rogers, 2011) 

1.3.2 Důvody vzniku sdílené ekonomiky a motivace ke sdílení 

Důvodů, které vedly ke vzniku sdílené ekonomiky je podle Botsmanové a Rogerse 

(2011, s. 46–50) více. Mezi hlavní patří: 

• elektronizace a digitalizace, které jsou pokládány za zásadní, bez nichž by se 

rozvíjela sdílená ekonomika jen velmi pomalu. Počet lidí, kteří využívají připojení 

k internetové síti, a tím se stávají potenciálními uživateli sdílené ekonomiky, roste 

každým dnem. Roste i díky tomu, že mohou využít mobilní připojení (tablety, 

smartphony) a komunikovat „tady a teď“; 

• sociální sítě, které způsobily skokový rozvoj sdílené ekonomiky po celém světě. 

Tyto sociální platformy patří mezi nejvyužívanější vůbec, přestože přibližně před 

20 lety neexistovaly; jsou patrně nejdůležitější součástí sdílené ekonomiky; 

• měnící se potřeby společnosti – s rozvojem informačních a komunikačních 

technologií se měnil postoj k vlastnění hmotných i nehmotných statků; význam 

vlastnění se snížil; 

• hypoteční krize, která začala v roce 2008 a vyznačovala se globálním měřítkem. 

Nelze zcela tvrdit, že by se sdílená ekonomika rozvinula kvůli krizi, ale vznik 

světově známých online platforem spadá do tohoto období (Botsman, Rogers 

2011, s. 46–50) a někteří autoři uvádějí, že k jejímu rozvoji daná krize přispěla. 

Nárůst popularity sdílené ekonomiky by nebyl možný, kdyby v ní účastníci neviděli 

vysoký potenciál. Díky tomu jsou motivováni, aby k realizaci svých potřeb využili právě 
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sdílené ekonomiky. Motivováni mohou být z pohledu různých oblastí, kdy za klíčové lze 

považovat oblast ekonomickou, sociální a environmentální (Kruliš, 2018, s 2–3): 

• ekonomická oblast: subjekt je motivován efektivnějším využíváním financí, vol-

ných kapacit movitých i nemovitých statků, dále možností využít efektivněji pra-

covní i volný čas, využít znalosti a dovednosti, snížit náklady, zvýšit flexibilitu 

atd.; 

• sociální oblast: subjekt je motivován možností přispět ke zprostředkování sociální 

interakce v době, která více izoluje jednotlivce, v době atomizace a dezintegrace 

rodin, v době výraznější individualizace mladých – sdílení může sociální interakci 

posilovat. Silnou motivací je možnost flexibilní pracovní doby, díky které lze lépe 

organizovat osobní život, mít více času na rodinu a jiné blízké a získat další zdroj 

příjmu. Motivační může být i snadnější zakládání komunit (v nich participanti 

vytvářejí kvalitativně vyšší vztahy, protože jsou duchovně spřízněni a v komunitě 

hledají i společná řešení); 

• ekologická (environmentální) oblast: subjekt je motivován možností přispět 

k ochraně životního prostředí, ke zmírnění dopadu vlivu člověka na životní 

prostředí. Potřebu vlastnit nahrazuje potřebou sdílet. Příkladem může být oběhové 

hospodářství, kdy dochází k opakovanému využívání výrobků, recyklaci výrobků 

a předcházení vzniku odpadů. Motivační je i udržitelný rozvoj. 

V budoucnu je možné očekávat, že právě z pohledu oblasti sociální a environmentální 

bude význam sdílené ekonomiky růst. 

1.4 Segmenty a platformy sdílené ekonomiky 

Sdílená ekonomika se postupem času rozvíjí v různých odvětvích, která dále budeme 

označovat za tzv. segmenty. Přehled alternativních segmentů, v rámci kterých se aktuálně 

sdílená ekonomika rozvíjí, je patrný z následující tabulky 1. Skutečností přitom je, že 

za nejrozvinutější segmenty sdílené ekonomiky lze v současné době považovat segment 

dopravy a cestování, konkrétně krátkodobého ubytování. Důvodem je působení nadnárodních 

společností Uber a Airbnb (Godelnik, 2017, s. 41). 
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Tab. 1: Alternativní segmenty sdílené ekonomiky 

PENÍZE 

o půjčky 

o pojištění 

o investování 

o virtuální měna 

DOPRAVA 

o auta 

o jízdní kola, koloběžky 

o motocykly 

o sdílení jízd 

ELEKTRONIKA 

o počítače 

o fotoaparáty 

o stereotechnika 

o spotřebiče 

PROSTORY 

o kanceláře 

o obchodní prostory 

o skladové prostory 

o parkoviště 

DOMÁCNOST 

o nářadí 

o nábytek 

o freecycling1 

o umělecké předměty 

SLUŽBY 

o úklid 

o kurýři 

o opravy 

o pochůzky 

KULTURA A ZÁBAVA 

o knihy 

o hudba 

o filmy 

o hry 

JÍDLO 

o obsluha 

o dodávky 

o úklid, mytí 

o zahradní slavnosti  

CESTOVÁNÍ 

o prohlídky 

o ubytování 

o průvodcovství 

LUXUSNÍ ZBOŽÍ 

o oblečení 

o sport 

o svatby 

VOLNÝ ČAS 

o kempování 

o letní sporty 

o zimní sporty 

VZDĚLÁVÁNÍ 

o jazyková příprava 

o učebnice 

o konzultace 

ZAŘÍZENÍ 

o stroje 

o nářadí 

o sportovní vybavení  

DOMÁCÍ MAZLÍČCI 

o hlídání 

o hotel 

o služby (mytí, stříhání) 

DĚTI 

o hlídání dětí 

o oblečení 

o hračky 

PRÁCE 

o příležitostná práce 

o konzultace 

o LET systém2 

MÓDA 

o oblečení 

o doplňky 

o make-up 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

o výměna, prodej přebytků 

o sdílení zahrádky 

Zdroj: Upraveno podle (Veber a kol., 2016, s. 12) 

V daném kontextu je třeba uvést, že ne všechny ze služeb uvedených v tabulce 1 se již 

etablovaly v České republice, ale postupem času se i trh sdílení v naší zemi rozšiřuje o nové 

a nové služby a v dané souvislosti i o nové platformy. V následující tabulce 2 jsou uvedeny 

nejvýznamnější platformy z pohledu mezinárodního i národního. 

 
1 Freecyclingem se rozumí darování nepotřebných věcí z domácnosti, např. elektropřístrojů, nábytku či oblečení, 

zájemcům, kteří je upotřebí, namísto jejich likvidace. 
2 LET systém představuje místní burzu práce. Její podstata spočívá v tom, že si místní komunita osob vypomáhá 

různými službami, zejména službami spojenými s opravou či rekonstrukcí bytů. Vzájemně si neplatí výkony, 

ale registrují je v pracovních jednotkách, které se znamenávají (mají charakter úvěru) a které dotyčný splácí 

prací, až ji bude jiný člen komunity potřebovat. 
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Tab. 2: Významné platformy sdílené ekonomiky ve světě a v ČR 

Segment sdílené ekonomiky Mezinárodní pohled Národní pohled 

UBYTOVÁNÍ 

Airbnb 

Couchsurfing 

HouseSit Match 

Flatio 

Mojechaty 

KOMERČNÍ PROSTORY 
DesksNear.Me 

PivoDesk 

Creative Gate 

Impact Hub 

DOPRAVA 

Blablacar 

Bolt 

DriweNow 

Lyft 

Moia 

Motit 

Uber 

Bringr 

Car4way 

HoopyGo 

Liftago 

SmileCar 

Zavezu 

FINANCE 

GoFundMe 

Indiegogo 

Kickstarter 

Bankerat 

Fundlift 

Hithit 

Startovač 

Zonky 

SLUŽBY A NÁJEM PRÁCE 

Freelancer 

TaskRabbit 

Doginni 

EasyTask 

Hlídačky.cz 

LidskáSíla 

Nejřemeslníci 

TaskRabbit 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Coursera 

edX 

Khan Academy 

Nostis 

Seduo 

MÉDIA 

Amazon Music 

Apple Music 

Google Music 

Netflix 

Spotify 

YouTube 

Alza media 

CLOUDOVÉ SLUŽBY 

Amazon Web Services 

Dropbox 

Google 

iCloud 

Microsoft 

Ulož.to 

FYZICKÉ STATKY 
Library of Things 

Peerby 

Půjčím.to 

SharyGo 

Zdroj: Upraveno podle (Marek a kol., 2017, s. 14) 
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1.5 Segmenty sdílené ekonomiky z pohledu B2B trhu 

Doposud jsme zmiňovali existenci sdílení z pohledu C2C (neboli P2P), B2C a C2B2C. 

Další možností je B2B (business to business) sdílení, při němž dochází ke sdílení mezi 

dvěma podnikatelskými subjekty (Grondys, 2019, s. 1). 

Sdílená ekonomika původně zaměřená především na koncové uživatele je v současné 

době významnou měrou využívána také z pohledu B2B trhu. Podnikatelské subjekty namísto 

aby si určitý statek pořídily, sdílejí ho, čím snižují náklady (Demary, 2015, s. 5). 

V současné podnikové praxi se můžeme setkat s řadou forem B2B sdílení, které je 

realizováno zejména v rámci majetkově propojených firem, firem společně sídlících ve vel-

kých průmyslových areálech, ale i v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců (Tetřevová, 

Kolmašová, 2021a). Možné formy B2B sdílení jsou patrné z následujícího obrázku 3. 
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Obr. 3: Formy B2B sdílení 

Zdroj: (Tetřevová, Kolmašová, 2021a) 

1.5.1 Sdílení zaměstnanců 

Sdílení zaměstnanců (job-sharing) představuje významný segment sdílené ekono-

miky, který umožňuje efektivněji využívat dostupnou pracovní sílu a snižovat spotřebu jak 

lidských, tak finančních zdrojů (Mlýnková, 2017, s. 78–81). Z pohledu sdílení zaměstnanců 

B2B sdílení 

 

Sdílení 
zaměstnanců Sdílení služeb Sdílení majetku 

hmotného 
nehmotného 
– informací 
a znalostí 

finančních 
a pojišťovacíc

h 
nefinančních 

• strategické 
sdílení 
zaměstnanců; 

• ad hoc sdílení 
zaměstnanců; 

• sdílení 
pracovních 
míst. 

• sdílení 
dopravních 
prostředků 
(nákladních vozů 
a jiných dopr. 
prostř., kapacit 
nákladních vozů, 
osobních aut, kol 
a koloběžek); 

• sdílení prostor 
(výrobních, 
administrativních, 
skladových 
a parkovacích 
míst 
a ubytovacích 
kapacit); 

• sdílení dalších 
forem majetku 
(strojů a zařízení, 
materiálu, 
nábytku, IT 
vybavení). 

• sdílení 
informací 
o dodávkách/ 
objednávkách; 

• sdílení 
obchodních 
kontaktů 
a referencí; 

• sdílení dat 
o názorech 
spotřebitelů; 

• sdílení 
odborných 
znalostí 
z různých 
oborů. 

•půjčkový  
a podílov
ý crowd-
funding; 

• sdílené 
pojištění. 

• sdílení 
ostrahy 
objektů; 

• sdílení 
požární 
ochrany; 

• sdílení 
úklidových 
služeb; 

• sdílení 
závodního 
stravování; 

•kooperativní 
reklama; 

• cloudové 
služby; 

• sdílení péče 
o domácnost 
a členy rodin 
zaměstnanců. 
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přicházejí do úvahy tři formy sdílení, a to strategické sdílení zaměstnanců, ad hoc sdílení 

zaměstnanců a sdílení pracovních míst (Tetřevová, Kolmašová, 2021a). 

V případě strategického sdílení zaměstnanců skupina zaměstnavatelů vytváří síť 

najímající jednoho nebo více zaměstnanců, kteří se střídají mezi jednotlivými zaměstnavateli 

sdruženými v dané síti podle aktuální potřeby (Řeháčková a kol., 2017, s. 4). Této formy 

sdílení využívají ve velké míře malé podniky, které by zaměstnancům na některých pracov-

ních pozicích mohly nabídnout pouze částečný úvazek (Tetrevova, Kolmasova, 2021b). 

Využívána je také pro specifické druhy činností, jakými je např. požární ostraha objektů, IT 

služby, účetnictví či personální agenda (Tetrevova, Kolmasova, 2021b). Výhodou, která tato 

forma sdílení přináší firmám, je, že jim umožňuje rozdělit si náklady na dané zaměstnance 

a současně jim snižuje riziko nevyužití těchto zaměstnanců (Mlýnková, 2017, s. 78–79). 

Na druhé straně tato forma sdílení přináší pracovníkům větší jistotu v zaměstnání (Řeháčková 

a kol., 2017, s. 4). 

Ad hoc sdílení zaměstnanců využívají podniky za situace, kdy se jim sníží objem za-

kázek anebo z určitého důvodu dojde k odstávce; pak stávající zaměstnance nabídnou ke sdílení 

jiným firmám. Daní zaměstnanci zůstávají i nadále zaměstnáni u svého zaměstnavatele (je 

zachována jejich původní pracovní smlouva), ale zaměstnavatel je sdílí s jiným podnikem, 

ve kterém naopak vznikla jednorázová vyšší potřeba pracovníků (Řeháčková a kol., 2017, 

s. 4). 

Při sdílení pracovního místa se dva či více zaměstnanců dělí o náplň práce jednoho 

pracovního místa (Tetřevová, Kolmašová, 2021a). Jak vyplývá z platné právní úpravy, kterou 

je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 317a, odst. 1), „Zaměstnavatel může se 

dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce uzavřít 

dohody, podle nichž si zaměstnanci budou na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat 

pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý z nich na základě společného 

rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním 

vyrovnávacím období.“ 

V praxi podniky nejčastěji využívají strategické sdílení zaměstnanců, a to 

zejména v oblasti IT služeb, účetnictví, personální agendy, úklidu či ostrahy objektů. 

Využívají ho jak malé firmy, pro které by bylo neefektivní zaměstnávat tyto pracovníky 

na plný úvazek, tak střední či velké firmy, sídlící společně v areálech velkých závodů, které 

tím rovněž zvyšují efektivnost v této oblasti. (Tetrevova, Kolmasova, 2021b) 
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1.5.2 Sdílení hmotného majetku 

Sdílení hmotného majetku je zřejmě nejširším segmentem sdílené ekonomiky. Do 

této oblasti spadá sdílení dopravních prostředků, sdílení prostor a sdílení dalších forem 

hmotného majetku (např. strojů, zařízení, materiálů, nábytku či vybavení). 

SDÍLENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Sdílení dopravních prostředků se stalo v posledních letech jednou z nejvíce využí-

vaných forem sdílené ekonomiky. Umožňuje fyzickým i právnickým osobám používat do-

pravní prostředky, aniž by je musely vlastnit, a jsou tak zproštěny nutnosti vynakládat vysoké 

náklady týkající se počáteční investice (Autonapůl, 2018). 

Firmy mohou sdílet vlastní nákladní vozy a jejich volné kapacity, osobní vozy, pří-

padně kola či koloběžky. Mezi sdílené dopravní prostředky lze zařadit i traktory, autojeřáby 

nebo vysokozdvižné vozíky. Pokud je firma nedostatečně využívá, nabídne je ke sdílení 

dalším firmám. (Tetřevová, Kolmašová, 2021a) 

Co se týká sdílení nákladních vozů a jejich kapacit, lze sdílet různé typy vozidel. 

Využitelná je tato forma sdílení i pro konkurenční firmy, které mají podobné požadavky 

na přepravu. Co se týká sdílení osobních vozů, může probíhat jak formou sdílení samotných 

osobních vozů, tak formou spolujízdy zaměstnanců při služebních cestách či spolujízdy za-

městnanců do zaměstnání. Spolujízdy mohou být zajišťovány prostřednictvím firmy, interní 

platformou nebo online platformou, jako je např. Uber. Některé firmy sídlící ve velkých areá-

lech sdílejí kola či koloběžky, aby se urychlil přesun zaměstnanců po areálu, případně mimo 

areál firmy. (Tetřevová, Kolmašová, 2021a) 

V oblasti sdílení dopravních prostředků na trhu B2B se uplatňuje mimo jiné tzv. 

operativní leasing. Ten je definován jako „...smlouva, podle níž jedna strana s podnikatel-

ským záměrem za úplatu poskytne straně druhé – tzv. leasingovému nájemci – jím vybraný 

předmět do užívání za účelem jeho dočasného používání bez a) přenosu většiny rizik a užitků 

spojených s vlastnictvím předmětu leasingu, b) jakéhokoli smluvního nároku na možný 

přechod vlastnictví předmětu leasingu na nájemce.“ V případě operativního leasingu je 

doba pronájmu obvykle kratší než doba ekonomické životnosti pronajatého majetku; náklady 

spojené s údržbou, opravami či servisními službami v tomto případě hradí pronajímatel 

(Valouch, 2012, s. 9). 
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SDÍLENÍ PROSTOR 

Dalším segmentem sdílené ekonomiky je sdílení prostor, které zahrnuje sdílení 

výrobních, administrativních a skladových prostor, parkovacích míst a ubytovacích kapacit 

(Tetřevová, Kolmašová, 2021a). 

Jednou z možností sdílení prostor z pohledu firem je sdílení dočasně nevyužitých 

výrobních hal či kapacit výrobních prostor (Tetřevová, Kolmašová, 2021a). 

Další z možností sdílení prostor z pohledu firem je sdílení administrativních prostor. 

To je často označováno jako tzv. coworking. Rozumí se jím poskytování pronájmu kancelář-

ských prostor či jiného pracovního prostředí (např. zasedací a konferenční místnosti). 

Obvykle nejde o pouhé sdílení holých prostor, ale o sdílení prostor s vybavením, případně 

také o sdílení myšlenek a znalostí. (Vrabec, 2011, s. 3) V České republice je provozováno 

množství coworkingových center, a to převážně v Praze. Mezi nejznámější platformy 

zprostředkovávající služby coworkingu patří PivotDesk, DeskNearMe, v ČR pak Creative 

Gate či Impact Hub. 

Firmy mohou rovněž sdílet skladové prostory, a to jak s partnerskými podniky, tak 

s podniky konkurenčními. V rámci této formy sdílení mohou současně sdílet i vybavení skla-

dů a pracovníky skladů. Na sdílení skladových prostor může být navázána i sdílená 

přeprava produktů. (Kukučka, Skřípková, 2017) 

Firmy mohou sdílet i parkovací místa, a tak sdílet náklady spojené s daným prosto-

rem, jako jsou náklady na osvětlení či ostrahu. Alternativou firemního sdílení prostor je 

sdílení ubytovacích kapacit. Firmy mohou sdílet zaměstnanecké ubytovny. Mohou také 

využívat sdíleného ubytovaní při služebních cestách svých zaměstnanců. V daném případě 

zpravidla využívají zprostředkovaní přes online platformy, jako je např. Airbnb. (Tetřevová, 

Kolmašová, 2021a) 

SDÍLENÍ DALŠÍCH FOREM HMOTNÉHO MAJETKU 

V rámci sdílení dalších forem hmotného majetku mohou firmy sdílet stroje, zařízení 

a nástroje, materiál, nábytek či IT vybavení (Tetřevová, Kolmašová, 2021a). 

Firmy mohou sdílet nevyužité výrobní stroje a zařízení, např. jeřáby, podvalníky či 

bagry. Do úvahy přichází i sdílení vrtacích či svářecích souprav a dalších nástrojů. Sdílet 

firmy mohou také pomocné konstrukce, např. lešení či výtahy. Alternativou je i sdílení 

volných kapacit výrobních zařízení. (Tetřevová, Kolmašová, 2021a) 
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Další možnost sdílení hmotných majetkových složek představuje sdílení materiálu, ať 

už v podobě nevyužitého materiálu, nebo odpadu. Jako příklad zahraniční online platformy, 

která se věnuje sdílení materiálu, lze uvést platformu Austin Materials Marketplace. Tato 

platforma propojuje podnikatelské subjekty a umožňuje jim sdílet nevyužitý materiál či odpad 

z výroby. Umožňuje tedy opětovné užití materiálu. Odpad jedné firmy se tak stává materiálo-

vým vstupem pro další firmy. (Austin Materials Marketplace, 2020) 

Firmy mohou sdílet také vybavení, jako je nábytek nebo IT vybavení. Sdílení nábytku 

přichází v úvahu především při sdílení administrativních prostor. Ovšem sdílet lze i specifický 

druh nábytku pro speciální akce, např. výstavy, veletrhy, konference. Pro takové účely je možné 

sdílet výstavní stánky, pulty, stojany, konferenční židle apod. Co se týká sdílení IT vybavení, 

přichází do úvahy sdílení počítačů, notebooků nebo tiskáren, přičemž součástí je 

zpravidla i technická podpora a údržba sdíleného vybavení. (Chocholoušková, Pavlovský, 

2018) 

1.5.3 Sdílení nehmotného majetku – sdílení informací a znalostí 

Kromě hmotného majetku mohou podniky sdílet nehmotný majetek. V úvahu 

připadá sdílení informací, zejména o dodávkách/objednávkách, sdílení obchodních kontaktů 

a referencí, sdílení dat o názorech spotřebitelů či sdílení odborných znalostí z různých oborů. 

Sdílení informací v podniku může probíhat jak na vnitropodnikové, tak mezipodni-

kové úrovni. Za účelem vnitropodnikového sdílení informací bývá podnik propojen 

informačním systémem ERP (Enterprise Resources Planning), který integruje jednotlivé 

funkce do jednoho uceleného systému a zpřístupňuje data a informace z jednoho úložiště. 

Významnými dodavateli ERP systémů jsou např. společnosti SAP či Oracle. (Gála, Pour, 

Šedivá, 2015, s. 45) V rámci mezipodnikového sdílení dochází ke sdílení dat s obchodními 

partnery, tj. v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce. Data sdílená v rámci dodavatelsko-

odběratelského řetězce se týkají převážně přípravy a realizace produktů. S dodavateli jsou 

sdíleny informace týkající se stavu zásob, objednávek, předpovědi poptávky či informace 

o realizovaných prodejích. Množství sdílených informací je určeno na základě získaných 

výhod plynoucích z výměny informací, ale také na základě smlouvy mezi jednotlivými 

podniky. Některé podniky se však potýkají s nedůvěrou k členům dodavatelského řetězce, a to 

může bránit sdílení informací. Ochota sdílení informací závisí ve velké míře na průmyslovém 

odvětví. (Janata a kol., 2019, s. 71–76). 
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Další možností sdílení v této oblasti je sdílení obchodních kontaktů a referencí 

týkajících se dodavatelů, odběratelů či konečných zákazníků (Tetřevová, Kolmašová, 2021a). 

Možností sdílení je i sdílení informací o názorech konečných spotřebitelů. Pokud podnik 

sdílí informace o názorech konečných spotřebitelů, může tak rychleji a efektivněji jednat 

za účelem zvýšení spokojenosti konečných spotřebitelů (Tetřevová, Kolmašová, 2021a). 

Podniky mohou sdílet také odborné znalosti (know-how). Stejně jako informace 

i znalosti lze sdílet na vnitropodnikové či mimopodnikové úrovni (Mládková, 2005). Sdílení 

znalostí je procesem vzájemné výměny implicitních a explicitních znalostí, přičemž často 

dochází ke společnému vytváření nových znalostí. Sdílení znalostí na vnitropodnikové úrovni 

je založeno na sdílení znalostí zaměstnanců v rámci podniku. Znalosti jsou sdíleny za účelem 

vyšší produktivity, vyšší výkonnosti podniku a za účelem snížení rizika ztráty znalostí 

spojené s odchodem zaměstnanců (Matošková, 2018). Na mezipodnikové úrovni lze sdílet 

znalosti v určitém oboru. Sdílet však nelze tacitní znalosti. Těmi se rozumí soubor dovedností, 

zkušeností, pravidel, principů, mentálních modelů a osobních představ propojených 

s činnostmi, postupy, rutinami, hodnotami a emocemi jedince (Mládková, 2014). 

1.5.4 Sdílení finančních a pojišťovacích služeb 

V oblasti sdílení finančních a pojišťovacích služeb se můžeme setkat s půjčkovým 

nebo podílovým crowdfundingem, sdílením investic či sdíleným pojištěním. 

Sdílení kapitálu neboli crowdfunding představuje způsob financování, který je založen 

na tom, že jednotlivci či firmy prostřednictvím online platformy poskytnou velké množství 

zpravidla menších finančních příspěvků, a složí se tak na financování určitého projektu 

(Ahlers a kol., 2015, s. 6–7). Rozlišit můžeme půjčkový a podílový crowdfunding. 

Půjčkový crowdfunding se uskutečňuje pomocí online platforem, které propojují 

investory a dlužníky. Podniky v tomto případě mohou získat úvěr a stát se dlužníky, ale 

mohou vystupovat i v roli investora a stát se věřiteli. V případě půjčkového crowdfunding 

skládají investoři své nevyužité finanční prostředky na úvěr klienta a následně jim jsou 

zapůjčené finanční prostředky vráceny spolu s úroky. Výhodou této formy sdílení jsou nižší 

transakční náklady oproti tradičním finančním službám. Nevýhodou je ale vyšší rizikovost 

z titulu možnosti nesplacení úvěru. Tento problém lze částečně odstranit využitím 

scoringových systémů. Další formou crowdfundingu je podílový crowdfunding, kdy podnik 

získává finanční prostředky, které tvoří investoři svými podíly. Investoři se v tomto případě 
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mohou podílet na řízení podniku a jejich odměnou za sdílení finančních prostředků je podíl 

na zisku. (Tetřevová, Kolmašová, 2021a) 

Podniky mohou rovněž sdílet pojištění. Vybrané pojistné je v tomto případě pova-

žováno za prostředky klientů, nikoli pojišťoven. Zprostředkovateli se odvádí pevně stanovený 

podíl. Zbytek prostředků klientů je navrácen, pokud nečerpali pojistné plnění. Příkladem 

v České republice byla pojišťovna První klubová pojišťovna a.s., která nabízela pojištění 

budov a aut, jež nebyla využívána při rizikové činnosti (Tetřevová, Kolmašová, 2021a). 

1.5.5 Sdílení nefinančních služeb 

Podniky mohou sdílet také nefinanční služby v podobě sdílené ostrahy objektů, 

sdílené požární ochrany, sdílených úklidových služeb nebo sdíleného závodního stravování. 

Těchto služeb využívají především podniky, které sídlí ve velkých průmyslových areálech 

společně s dalšími firmami (Tetřevová, Kolmašová, 2021a). Sdílenou ostrahu však využívají 

např. i prodejny, které sídlí v nákupních centrech (Monit Security, 2020). Výhodou je, že se 

zapojené subjekty dělí o náklady na takto zajišťované služby. 

Možností sdílení v oblasti nefinančních služeb je také kooperativní reklama, která je 

založena na společné propagaci výrobků. Společně se na propagaci podílí výrobce spolu 

s maloobchodníky, případně distributory, kteří se podílejí na úhradě nákladů (Tetřevová, 

Kolmašová, 2021a). 

Podniky také mohou sdílet cloudové služby, jejichž součástí může být infrastruktura, 

platformy, software nebo webhosting (Tetřevová, Kolmašová, 2021a). Cloudové služby 

pracují na základě přenesení dat do úložiště, které se nachází mimo podnik a spravuje ho třetí 

strana. Data jsou dostupná z internetu kdykoliv, např. pomocí webového prohlížeče. Při platbě 

za tyto služby podniky neplatí za software, ale za možnost jeho užití. (Madvaiah, Bashir, 

2012, s. 55) Webhosting spočívá v pronájmu místa na internetu k provozu podnikových 

webových stránek. V rámci této služby bývá zahrnuta správa provozu webu, 

správa komunikace či zálohování dat (Český hosting, 2021). 

Podniky mohou sdílet i péči o domácnost a členy rodin zaměstnanců. Příkladem 

platformy, která nabízí hlídání dětí, péči o seniory, úklid domácnosti a opatrování mazlíčků 

(psů a koček), je platforma Hlídačky.cz (Hlídačky.cz, 2021). 
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1.6 Přínosy a rizika B2B sdílení 

Sdílení obecně i sdílení z pohledu B2B trhu je spojeno na jedné straně s řadou přínosů, 

na straně druhé však i s řadou rizik. 

Co se týká přínosů, jedním z největších přínosů a také důvodů pro zapojení se do 

sdílené ekonomiky, nejen na B2B trhu, je úspora nákladů. Sdílení je spojeno s úsporou 

nákladů na daný statek. Skutečností je, že určité transakční náklady s sebou nese jakákoliv 

směna (Marek a kol., 2017, s. 5). Snížení nákladů spojené se zapojením se do sdílené 

ekonomiky se může projevit v podobě snížení realizačních nákladů, nákladů na vyhledávání 

a získávání informací, snížení vyjednávacích nákladů a také snížení nákladů na vynaložený 

čas, energii či nákladů na provoz určitého zařízení, stroje, dopravního prostředku či prostor. 

(Tetřevová, Kolmašová, 2021a) 

Další přínos spojený se zapojením se do sdílené ekonomiky lze z pohledu podniků 

spatřovat v širší dostupnosti statků jak z pohledu nabídky, tak poptávky a také ve vyšší 

flexibilitě uspokojování potřeb vlastních i zainteresovaných subjektů. Zdrojem těchto 

přínosů jsou moderní informační a komunikační technologie spojené s fungováním sdílené 

ekonomiky. Online platformy umožňují rychle propojit obrovské množství subjektů nabídky 

a poptávky. Díky tomu se pro potenciální zákazníky (koncové i firemní) stává nabídka více 

dostupnou a aktuální. Pro poskytovatele nese výhodu oslovení mnohem širšího 

spektra zákazníků, a díky tomu se rozšiřují nové obchodní příležitosti. Navíc využití online 

platforem bývá jednoduché a časově nenáročné. (Veber a kol., 2016, s. 17–18) 

S uvedenými přínosy, ale i s přínosy v podobě sdílení elektronických dat je 

spojena e-commerce, která je na vzestupu a rozšiřuje se stále více i v rámci dodavatelsko-

-odběratelských řetězců, kdy přináší urychlení procesů a jejich automatizaci. Je však 

spojena i se značným rizikem v podobě zneužití sdílených dat. (Suchánek, 2008, s. 81–87) 

Zapojení firem do sdílené ekonomiky lze rovněž vnímat jako projev jejich společen-

sky odpovědného chování. Primárně je tento přínos vnímán v oblasti environmentální 

odpovědnosti. Skutečností je, že sdílená ekonomika šetří životní prostředí a zmírňuje dopady 

na něj. Díky ní dochází ke zmírnění plýtvání. Pokud se nevyužívané statky sdílejí, předchází 

se tak nesmyslné nadvýrobě, vyhazování zachovalých věcí, což vede k nižší spotřebě zdrojů 

(Marek a kol., 2017, s. 5). Podle Marka a kol. (2017, s. 5) se model sdílené ekonomiky snaží 

uspokojit vyšší potřeby zákazníků, aniž by se produkovalo více statků. Zapojení firem do 

sdílené ekonomiky má potenciál přínosů i v oblasti sociální odpovědnosti firem, protože díky 
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sdílení může firma např. rozšiřovat nabídku zaměstnaneckých benefitů, jako je závodní 

stravování, ubytování či zdravotní a rehabilitační péče (Tetřevová, Kolmašová, 2021a). 

Přínosy sdílení firem v oblasti společenské odpovědnosti shrnují Dredge a Gyjmóthy 

(2017). Spatřují je jak v oblasti ekonomické odpovědnosti, kdy dochází k úspoře nákladů 

a rozšíření tržních příležitostí, tak v oblasti environmentální, kdy dochází k úspoře zdrojů, 

snižování objemu odpadů a snižování negativních dopadů na životní prostředí, a také v oblasti 

sociální. Tím že se společnost (i firmy) vzdalují od starých modelů vlastnictví a spotřeby, 

posouvají hranice. Získávají mnohem více kontaktů, které by za jiných okolností nezískali. 

Model sdílené ekonomiky mění spotřebitele na členy společností, kteří si nejen půjčují 

a pronajímají statky, ale také se vzájemně doporučují ostatním členům. Tím budují důvěry-

hodné prostředí pro nové členy společnosti a pomáhají vzkvétání sdílené ekonomiky. (Dredge 

a Gyimóthy, 2017, s. 55–62). 

Na druhé straně mezi rizika sdílení lze řadit nejasnosti ohledně nejednotného či 

mnohotvárného pojetí toho, co do sdílené ekonomiky patří. To s sebou nese mnoho dalších 

problémů, zejména co se týče právní regulace. Právě regulace je vnímána jako zásadní 

problém modelu sdílené ekonomiky. Provozovatelé aktivit vybraných segmentů sdílené 

ekonomiky mohou kvůli nejasnostem obcházet platné právní předpisy, a to nejen v oblasti 

daňové. Vznikají tak nerovné podmínky na trhu a vytváří se nerovné konkurenční prostředí, 

kdy jedna skupina podnikatelů musí splňovat určité regulativní podmínky (daně, kvalifikace, 

pojištění, hygiena atd.) a druhé skupině podnikatelů je umožněno beztrestně tyto podmínky 

obcházet, protože nejsou právně podchyceny. (Veber a kol., 2016, s. 19) 

Dalším rizikem, které mohou firmy vnímat ve spojitosti s modelem sdílené ekonomiky 

jsou obavy z tohoto fenoménu a změn, které jsou s jeho fungováním spojeny. Firmy se 

mohou potýkat také s nedůvěrou k novým, neznámým partnerům, neboť transakce v rámci 

modelu sdílení ekonomiky jsou méně bezpečné, ať už z pohledu možného nedodržení 

kvalitativních, hygienických či bezpečnostních standardů nabízených produktů či služeb, 

nebo neserióznosti partnera. (Veber a kol., 2016, s. 19) Nedůvěra s sebou nese také např. 

neochotu sdílet informace, hrozí totiž zneužití sdílených informací, případně i know-how 

(Janata a kol., 2019, s. 71–76). 
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2 SDÍLENÍ Z POHLEDU VYBRANÝCH FIREM PŮSOBÍCÍCH 

V ČR 

Následující část bakalářské práce představuje její praktickou část. Konkrétně zde 

budou představena zjištění plynoucí z primárního kvalitativního výzkumu, který vychází ze 

zpracované rešerše odborné literatury. Předmětný výzkum je zaměřen na zkoumání modelu 

sdílené ekonomiky z pohledu vybraných firem působících v České republice. 

2.1 Projekt výzkumu 

Za účelem realizace primárního výzkumu věnovaného sdílené ekonomice a jejím 

možnostem z pohledu vybraných podniků působících v České republice byl vypracován 

projekt výzkumu, jehož součástí jsou definované hlavní i dílčí cíle výzkumu, stanoven způsob 

realizace šetření a analýzy výsledků a harmonogram výzkumu. 

Hlavní cíl výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu je identifikovat povědomí a postoje manažerů vybraných 

podniků k modelu sdílené ekonomiky a dále identifikovat, jaké formy sdílené ekonomiky tyto 

vybrané firmy využívají či hodlají využívat a proč. 

Dílčí cíle výzkumu 

1. Zjistit povědomí manažerů vybraných firem o sdílené ekonomice. 

2. Zjistit možnosti uplatnění jednotlivých forem sdílení ve vybraných podnicích a identi-

fikovat jejich přínosy a rizika. 

3. Specifikovat postoje manažerů vybraných firem ke sdílené ekonomice. 

4. Identifikovat respondenty a jejich odborné zaměření. 

Specifikace hledaných informací 

1. Zjistit povědomí manažerů vybraných firem o sdílené ekonomice 

V rámci daného dílčího cíle je třeba: 

• zjistit povědomí respondentů o pojmu sdílená ekonomika; 

• zjistit povědomí respondentů o alternativních pojmech k pojmu sdílená ekonomika; 
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• zjistit, zda respondenti mají povědomí o možnostech sdílení a platformách; 

• zjistit, zda respondenti mají osobní zkušenost se sdílenou ekonomikou. 

2. Zjistit možnosti uplatnění jednotlivých forem sdílení ve vybraných podnicích a identifikovat 

jejich přínosy a rizika 

K naplnění tohoto dílčího cíle je třeba: 

• zjistit, zda a jak jsou zkoumané podniky zapojeny do modelu sdílené ekonomiky; 

• identifikovat využívané platformy sdílené ekonomiky; 

• získat informace o přínosech a rizicích zapojení se do modelu sdílené ekonomiky; 

• zjistit, jaké mají zkoumané podniky plány do budoucna v otázce zapojení se do modelu 

sdílené ekonomiky. 

3. Specifikovat postoje manažerů vybraných firem ke sdílené ekonomice 

K naplnění tohoto dílčího cíle je třeba: 

• zjistit názor respondentů na budoucí vývoj modelu sdílené ekonomiky v daném oboru 

podnikání; 

• zjistit povědomí respondentů o zapojení se konkurentů či obchodních partnerů do modelu 

sdílené ekonomiky; 

• zjistit názor respondentů na možné dopady sdílené ekonomiky; 

• zjistit postoj respondentů k regulaci sdílené ekonomiky. 

4. Identifikovat respondenty a jejich odborné zaměření 

K naplnění tohoto dílčího cíle je třeba: 

• identifikovat pracovní pozici a délku praxe respondentů; 

• zjistit dosažený stupeň vzdělání, věk a pohlaví respondentů. 

Způsob realizace šetření a analýzy výsledků výzkumu 

Realizováno bylo nereprezentativní šetření. Respondenti byli vybráni na základě 

úsudkového výběru. Stali se jimi jeden manažer podniku kovozpracujícího průmyslu 
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a dva manažeři podniku plastikářského průmyslu, kteří mají odborné znalosti a zkušenosti 

s danou problematikou. Primární výzkum byl prováděn osobně formou hloubkového 

rozhovoru vedeného podle scénáře dotazování, viz Příloha 1. 

Výsledky dotazování jsou následně zpracovány s využitím obsahové analýzy zjištěných 

informací. 

Organizačně-technické zabezpečení výzkumu 

Z metodického hlediska byl použit scénář dotazovaní, který vytvořila pro účely 

zpracování své diplomové práce Ing. Pavla Kolmašová ve spolupráci s doc. Ing. Liběnou 

Tetřevovou, Ph.D. Důvodem použití daného scénáře dotazování je možnost následně 

komparovat zjištění této bakalářské práce a zmiňované diplomové práce v rámci řešení 

mezinárodního výzkumného projektu Economic, Social and Environmental Aspects of 

Collaborative Economy from the Point of View of the Czech Republic, COST Action 

CA16121 “From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative 

Economy”, který je v současné době řešen na Katedře ekonomiky a managementu 

chemického a potravinářského průmyslu Fakulty chemicko-technologické Univerzity 

Pardubice. Realizace, zpracování a prezentace výsledků šetření byla provedena Jolanou 

Rufrovou pod metodickým vedením doc. Ing. Liběny Tetřevové, Ph.D. 

Harmonogram 

V tabulce 3 je představen časový harmonogram výzkumu a jednotlivé kroky výzkumu. 

Tab. 3: Časový harmonogram výzkumu 

Činnost Časový horizont 

1. Příprava výzkumu březen – duben 2020 

2. Realizace výzkumu duben – květen 2020 

3. Zpracování a analýza výsledků výzkumu květen – červen 2020 

4. Prezentace výsledků výzkumu červen 2020 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.2 Zpracování a analýza výsledků výzkumu 

2.2.1 Charakteristika sledovaných podniků 

Seven-K, s.r.o. 

Seven-K, s.r.o., se sídlem v Králíkách je společnost, která se zabývá galvanickým 

povlakováním kovových dílů, chemickým niklováním kovových dílů a povrchovou úpravou 

hliníku. Společnost byla založena v roce 2007 v bývalém areálu společnosti Tesla Holešovice 

pod názvem subjektu  SEVEN - K, s.r.o. Společnost má nyní přibližně 100 zaměstnanců 

a roční obrat přes 105 milionů Kč. Podnik zajišťuje výrobu pomocí tří výrobních linek. 

Linka „zinek / zinek-nikl / zinek-železo“ je určena pro galvanický proces nanášení zinku 

a slitin zinku za účelem optimální korozní odolnosti. Na lince „chemický nikl“ probíhá 

autokatalytický proces pokovení, kdy se na výrobku vylučuje vrstva niklu s různým obsahem 

fosforu. Na lince „elox“ probíhá řízený proces koroze hliníkových materiálů v elektrolytu, 

kdy vznikne korozivzdorná a tvrdá vrstva oxidu hlinitého. Společnost je největším 

dodavatelem chemického niklování ve střední Evropě a má více než 400 zákazníků po celém 

světě, zejména ve střední a východní Evropě. Výroba se dotýká téměř veškerých odvětví 

průmyslu. (Seven-K, 2020) 

Isolit-Bravo, spol. s r.o. 

Isolit-Bravo, spol. s r.o., se sídlem v Jablonném nad Orlicí je česká firma, která 

byla založena roku 1921 jako lisovna bakelitu pro firmu TELEGRAFIA vyrábějící telefonní 

přístroje pod názvem Isolit. Roku 1993 došlo k privatizaci firmy a ke vzniku firmy 

Isolit-Bravo, spol. s r.o. Společnost má nyní přibližně 500 zaměstnanců a roční obrat přes 

1,1 miliardy Kč. Společnost má vlastní výrobní program Bravo, který je zaměřen na výrobu 

spotřebičů do domácnosti, a dále výrobní program Motúčko, který je zaměřen na výrobu 

elektricky poháněných vozíků a koleček, vhodných pro práci kolem domu, na zahradě, 

na statku i v průmyslu. Obecně se společnost zaměřuje na produkci výrobků v oblasti 

vstřikování plastů, lisování termoplastů, výrobu vstřikovacích forem a speciálních přípravků 

a nástrojů. Klíčovými zákazníky jsou především firmy z automobilového průmyslu, z odvětví 

elektrotechniky a ze segmentu přístrojů pro domácnost. (Isolit-Bravo, 2021) 
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2.2.2 Prezentace výsledků výzkumu 

Seven-K, s.r.o. 

Společnost Seven-K, s.r.o., je součástí areálu firem, ve kterém působí celkem čtyři 

podniky. Respondenty, zastupujícími společnost Seven-K, s.r.o., byli muž ve věku 45–54 let 

se středním vzdělaním s maturitou a žena ve věku 25–34 let s ekonomickým lyceem. Muž 

v tomto oboru podnikání působí 26 let a ve společnosti působí jako majitel firmy. Žena ve 

společnosti pracuje 6 let a nyní je zaměstnána jako finanční a personální manažerka. 

Oba respondenti příležitostně využívají služeb platforem sdílené ekonomiky a mají o tomto 

fenoménu povědomí. Respondenti se již setkali s některými alternativními pojmy sdílené 

ekonomiky, konkrétně s pojmem cirkulární ekonomika a ekonomika hejna much. Jsou 

obeznámeni s možností sdílení automobilů a krátkodobého ubytování, konkrétně uváděli 

znalost platforem Airbnb, Booking.com a Uber. Respondenti se zatím neúčastnili žádné 

konference či školení týkajícího se problematiky sdílené ekonomiky. 

V oblasti sdílení zaměstnanců společnost využívá ad hoc sdílení zaměstnanců. Tuto 

formu sdílení využívají dlouhodobě a spolupracují s agenturou Seccon, s.r.o. Sdílení zaměst-

nanci jsou platově ohodnoceni společností Seccon, s.r.o., náklady na zaměstnance, které 

společnost Seven-K, s.r.o., odvádí společnosti Seccon, s.r.o., jsou srovnatelné dle standardní 

mzdy na dané pozici. Těchto služeb využívají především k naplnění kapacit ve výrobě 

na pozicích operátor výroby. Přínos pro společnost plyne ze získání flexibilnějších, produktiv-

nějších zaměstnanců, které by jinak těžko sháněli. Výhodou v případě poklesu zakázek je 

rychlejší vypovězení smlouvy. Tato služba se pojí s pozitivními finančními efekty, navíc 

některé povinnosti jsou přeneseny na agenturu. Do budoucna neplánují v této oblasti využívat 

více služeb, momentální stav je dlouhodobý a vyhovující. 

V oblasti sdílení dopravních prostředků společnost nabízí k dispozici služební vůz 

pro potřeby služebních cest zaměstnanců, tedy využívá tzv. carpooling (spolujízda). Využití 

služebního vozu je z finančního hlediska vnímáno pozitivně, neboť společnost nemusí hradit 

dopravu každému zaměstnanci zvlášť. Společnost má zároveň jistotu, že se zaměstnanci 

dostaví společně. V této oblasti neplánují rozšíření, charakter výroby to neumožňuje. 

Společnost rovněž využívá sdílení prostor, konkrétně se jedná o sdílenou příjezdovou 

cestu do areálu. Podniky sídlící v areálu se podílely na finančních nákladech na opravu 

a jednou ročně platí za zprostředkování příjezdové cesty a za její údržbu společnosti Seven-K, 
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s.r.o., která je jejím vlastníkem. Společnost sdílení vnímá pozitivně, protože se jí snižují 

náklady na příjezdovou cestu. V této oblasti neplánují žádná rozšíření. 

V oblasti sdílení ubytovacích kapacit společnost využívá služeb platformy Firefly, 

která zajišťuje cestu včetně letenek a ubytování při služebních cestách do zahraničí. 

Nejčastější lokace firemních cest je Francie a Turecko, kde se zaměstnanci setkávají 

s dodavateli chemických látek, či Německo, kde se společnost účastní veletrhů. Společnost 

vnímá výhody ze zajištěné kompletní cesty včetně ubytování, kde je jistá, ověřená 

kvalita a příznivější cena. Nevýhody firma vnímá z možného zaniknutí platformy Firefly, 

které by přineslo anulování nasbíraných kreditů, které přinášejí slevy. 

Společnost využívá sdílených stravovacích kapacit jako uživatel. Využívá služeb 

školní jídelny, která nabízí možnost objednávky obědů pro firmy. Veškeří zaměstnanci mají 

možnost provádět objednávku jídla přes internetové stránky jídelny, jídelna zprostředkovává 

převoz jídla i jeho vlastní výdej ve společnosti Seven-K, s.r.o. Pro společnost je sdílení 

stravovacích kapacit finančně výhodnější. 

Další oblastí sdílení je sdílení informací a znalostí, společnost sdílí některé informace 

s dodavatelem chemických látech Coventya S.A.S. a vzájemně se doporučují zákazníkům 

a sdílejí své kontakty. Na vnitropodnikové úrovni společnost využívá platforem SharePoint, 

Microsoft Office 365 Business a OneDrive. Konkrétně sdílí vnitropodnikové dokumenty, 

tabulky, složky. Znalosti si podnik střeží a sdílet je nechce, některým zákazníkům poskytuje 

individuálně některé informace v rámci poradenství. Za výhodu sdílení informací respondenti 

považují možnost zrychlení procesů, díky čemuž jsou zaměstnanci produktivnější a mají také 

k dispozici aktuální informace. Hlavní nevýhodu sdílení informací a znalostí spatřují 

respondenti v možnosti jejich zneužití. Navíc některé online verze dokumentů mívají méně 

funkcí a práce s nimi je složitější. Do budoucna by společnost chtěla více digitalizovat, 

zabezpečovat data a přesunout veškerou dokumentaci na SharePoint, kde se lehko dohledávají 

předešlé verze dokumentů. 

Co se týká oblasti sdílení dalších forem majetku, společnost sdílí trafostanici 

s podniky sídlícími v areálu. Zprostředkovává jim zařízení pro rozvod elektrického proudu. 

Podniky hradí elektřinu a část režijních nákladů na údržbu trafostanice. 

Sdílení finančních služeb a pojišťovacích služeb společnost Seven-K, s.r.o., nevy-

užívá a do budoucna o tom neuvažuje. V rámci sdílení nefinančních služeb společnost užívá 

cloudová úložiště, konkrétně OneDrive, někdy na přání zákazníka Google Disk. 
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Na závěr lze uvést, že respondenti sdílenou ekonomku vnímají pozitivně, 

zejména díky jejím pozitivním environmentálním dopadům. Obecně se snaží minimalizovat 

environmentální dopady, např. využíváním vlastní čističky odpadních vod. Za nevýhody 

sdílení však považují nedostatečně legislativně regulovatelnou úpravu daňových povinností 

a s tím související vytváření nerovného konkurenčního prostředí. 

Isolit-Bravo, spol. s r.o. 

Isolit-Bravo, spol. s r.o., je výrobní společnost, která působí v Jablonném nad Orlicí ve 

vlastním průmyslovém areálu. Respondentem zastupujícím společnost Isolit-Bravo, 

spol. s r.o., byl projektový manažer ve věku 25–34 let se středoškolským vzděláním, který ve 

společnosti působí 5 let. S problematikou sdílené ekonomiky byl již dříve seznámen, avšak 

s alternativními pojmy se nesetkal. Ve svém osobním životě využívá platformu Booking.com, 

ale uvedl i další platformy, které zná, např. Airbnb a Uber. Osobně se žádné konference 

dotýkající se problematiky sdílené ekonomky neúčastnil. 

V oblasti sdílení zaměstnanců využívá podnik ad hoc sdílení zaměstnanců. Toto 

sdílení využívají především v případě nedostatečných kapacit, a to pomocí dopředu sjedna-

ných kontaktů mezi společností Isolit-Bravo, spol. s r.o., a společností Exact Systems Czech 

Republic s.r.o. Tito zaměstnanci jsou finančně ohodnoceni dle sjednané smlouvy, dle stan-

dardní mzdy na dané pozici. Za přínos respondent považuje pokrytí volných pozic, převedení 

některých závazků na agenturní společnost a možnost rychlejšího vypovězení smlouvy. 

Za nevýhodu sdílení zaměstnanců je považovaná značná nekvalifikovanost zaměstnanců 

a horší komunikace a nimi. Často se totiž jedná o zaměstnance ukrajinské, mongolské či 

polské národnosti, kteří zpravidla odvádějí více nekvalitní práci. 

Další možností sdílení, kterou firma využívá je sdílení dopravních prostředků. 

Společnost využívá sdílení dopravních prostředků ve formě spolujízdy (carpoolingu). 

V rámci dopravy zaměstnanců do sídla společnosti nabízí spolujízdu firemním mikrobusem, 

který sváží zaměstnance z Polska a z firemní ubytovny. Zaměstnanci, kteří využívají těchto 

služeb, pracují obvykle na pozicích operátorů výroby. Za hlavní výhodu respondent považuje, 

že se zaměstnanci dostaví do zaměstnání včas. Za nevýhodu respondent považuje možnost 

dopravní nehody a její případné následky. 

Společnost rovněž využívá sdílení ubytovacích kapacit. Společnost využívá sdílené 

krátkodobé ubytování při služebních cestách i dlouhodobé sdílené ubytování pro zaměst-
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nance ve formě ubytovny a firemních bytů. Někteří zaměstnanci využívají ubytování 

dlouhodobě a někteří pouze v pracovní dny. Firemní byty jsou dostupné pro jakéhokoliv 

zaměstnance, který je zaměstnán na dobu neurčitou. Pro krátkodobé ubytování v rámci 

služebních cest společnost využívá platformu Booking.com. Za hlavní výhodu sdíleného 

ubytování považuje respondent udržení zaměstnanců či vnímanou konkurenční výhodu při 

výběru zaměstnání uchazečem a také pozitivní finanční efekt. Žádné omezení v této oblasti 

sdílení respondent nevnímá. 

Společnost Isolit-Bravo, spol. s r.o., dále poskytuje sdílení stravovacích kapacit. 

Sdíleného závodního stravování využívají okolní firmy, domov důchodců i široká veřejnost. 

Společnost zajišťuje také rozvoz či možnost vyzvednutí nebo snězení pokrmu přímo v jídelně. 

Objednávka jídla probíhá přes internetové stránky jídelny. Zaměstnancům jsou zajištěny 

denně obědy i večeře a přes víkend mají možnost objednávky studených pokrmů. Přínosem je 

pozitivní finanční efekt, využití kapacit kuchyně a spokojenější zaměstnanci. 

Společnost Isolit-Bravo, spol. s r.o., participuje i na sdílení informací a znalostí. 

Společnost sdílí informace na vnitropodnikové úrovni, přičemž využívá vlastní interní server; 

sdílí tak např. směrnice či požadavky zákazníků. Konkrétně využívá systém HoC, což je 

moderní informační systém k řízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly 

pokrývající činnosti firmy v oblasti ekonomiky i logistiky. Společnost dále sdílí znalosti; 

v rámci přednášek, seminářů a školení se zaměstnanci potkávají i se zástupci jiných firem. 

Jako výhodu respondent vnímá rychlost předávání informací, což vede k vyšší efektivitě. 

Nevýhodu spatřuje v možnosti zneužití dat. 

Společnost se nezapojuje ani jako poskytovatel, ani jako uživatel do sílení prostor či 

sdílení pojišťovacích služeb. V rámci sdílení finančních služeb se však společnost zapojuje 

do veřejných sbírek, nejčastěji na pomoc uprchlíkům. V oblasti nefinančních služeb 

společnost využívá jako uživatel cloudová úložiště. Zde respondent vnímá výhodu 

v bezpečnosti uložených dat. 

Závěrem lze uvést, že podle názoru respondenta je společností Isolit-Bravo, 

spol. s r.o., sdílená ekonomika vnímána velmi pozitivně, a to zejména díky efektům v oblasti 

finanční a environmentální. Nevýhodu respondent vnímá v nedostatečné regulaci a s ní 

spojených daňových únicích a v nerovném konkurenčním prostředí. 



41 

2.3 Shrnutí výsledků, závěry a doporučení 

Předmětem výzkumu se staly společnosti Seven-K, s.r.o., a Isolit-Bravo, spol. s r.o. 

V obou případech se jedná o výrobní podniky, které se však liší svým zaměřením i velikostí. 

Z provedené studie vyplývá, že se oba podniky zapojují do modelu sdílené 

ekonomiky v relativně obdobných oblastech (více viz tab. 4). Oba sledované podniky 

využívají ad hoc sdílení zaměstnanců, sdílení dopravních prostředků ve formě spolujízdy, 

sdílení krátkodobých ubytovacích kapacit, interní sdílení informací o dodávkách a objed-

návkách, sdílené závodní stravování a cloudové služby. Společnost Seven-K, s.r.o., dále 

využívá sdílení obchodních kontaktů a referencí, sdílení údržby průmyslového areálu a sdílení 

dodávky elektrické energie v průmyslovém areálu. Společnost Isolit-Bravo, spol. s r.o., pak 

dále využívá sdílení dlouhodobých ubytovacích kapacit a sdílení odborných znalostí. 

Za hlavní přínos sdílené ekonomiky respondenti považují pozitivní enviromentální 

dopady v podobě snížené spotřeby zdrojů, snížení odpadů a emisí. Za pozitivum dále považují 

úsporu nákladů, a to jak těch, které nevzniknou v souvislosti s pořízením majetku, neboť daný 

majetek není nutné vlastnit, tak těch, které se rozdělí mezi více subjektů. Za hlavní nevýhodu 

sdílení respondenti považují nedostatečně legislativně regulovatelnou úpravu daňových 

povinností a s tím související vytváření nerovného konkurenčního prostředí. 

V budoucnu respondenti nepředpokládají značné rozšíření služeb v oblasti sdílené 

ekonomiky do jejich oblasti podnikání. Ve společnosti Seven-K, s.r.o., však spatřují prostor 

v rozšiřování sdílení informací a znalostí. 

Respondenti si jsou vědomi využívání sdílení v konkurenčních, dodavatelských 

i odběratelských firmách. Domnívají se přitom, že úroveň využívání sdílení je u těchto 

subjektů obdobná jako v jejich firmách. Nedomnívají se, že by kvůli využívání/nevyužívání 

služeb sdílené ekonomiky mohla některá z těchto firem zaniknout či by zanikly některé 

pracovní pozice. 

Respondenti se dále domnívají, že zapojení do sdílené ekonomiky je konkurenční 

výhodou, jelikož sdílení vede ke snižování nákladů a vytváří atraktivnější povědomí o pod-

niku. Podnik je v kontextu sdílení chápán jako společensky odpovědný, a to jak v důsledku 

toho, že sdílení je spojeno s pozitivními environmentálními dopady, tak v důsledku toho, že 

umožňuje vytvářet širší nabídku benefitů pro zaměstnance. 
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Tab. 4: Zapojení sledovaných podniků do B2B sdílení 

Oblast sdílení Forma sdílení 
Seven-K, 

s.r.o. 

Isolit-Bravo, 

spol. s r.o. 

Sdílení 

zaměstnanců 

• strategické sdílení    

• ad hoc sdílení   

• sdílení pracovních míst   

Sdílení 

dopravních 

prostředků  

• sdílení nákladních vozů a jiných 

dopravních prostředků  

  

• sdílení kapacit nákladních vozů   

• spolujízda (carpooling)   

• sdílení kol a koloběžek   

Sdílení prostor 

• sdílení výrobních prostor   

• sdílení administrativních pracovišť   

• sdílení skladových prostor   

• sdílení parkovacích míst   

• sdílení krátkodobých ubytovacích kapacit   

• sdílení dlouhodobých ubytovacích kapacit   

Sdílení dalších 

forem majetku  

• sdílení strojů a zařízení   

• sdílení materiálu   

• sdílení nábytku a IT vybavení   

Sdílení informací 

a znalostí  

• sdílení informací o dodávkách nebo 

objednávkách 

  

• sdílení obchodních kontaktů a referencí   

• sdílení dat o názorech spotřebitelů   

• sdílení odborných znalostí z různých oborů   

Sdílení finanč-

ních a pojišťo-

vacích služeb 

• půjčkový crowdfunding   

• podílový crowdfunding   

• sdílené pojištění   

Sdílení 

nefinančních 

služeb 

• sdílení ostrahy subjektů   

• sdílení požární ochrany   

• sdílení úklidových služeb   

• sdílená údržba průmyslových areálů   

• sdílené závodní stravování   

• kooperativní reklama   

• cloudové služby   

• sdílené dodávky elektrické energie 

v průmyslových areálech 

  

• sdílená péče o domácnost a členy rodin 

zaměstnanců 

  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na základě zjištění literární rešerše a provedeného kvalitativního šetření ve výše 

uvedených firmách lze formulovat následující doporučení pro sledované firmy. 



43 

Sledované firmy by měly zvážit možnost využití strategického sdílení zaměstnanců, 

kdy skupina zaměstnavatelů vytváří síť najímající jednoho nebo více zaměstnanců, kteří se 

střídají mezi jednotlivými zaměstnavateli dle aktuální potřeby. Využití této formy je zvlášť 

výhodné pro menší podniky, které zaměstnancům nemohou nabídnout plný úvazek, či pro 

specifické pozice. Doporučit lze i využití sdílených pracovních míst, kdy se dva či více 

zaměstnanců dělí o náplň jednoho pracovního místa. Tato metoda totiž přispívá k vyváženosti 

pracovního a osobního života zaměstnanců, tzv. work-life balance. Využitelná je například 

u pracovníků na rodičovské dovolené či u zaměstnanců s malými dětmi. 

Co se týká sdílení dopravních prostředků, sledované podniky by měly zvážit možnost 

sdílení nákladních vozů či jejich volných kapacit. Doposud sledované podniky totiž 

využívají výhradně vlastní dopravy při přepravě zboží zákazníkům. Přínos lze spatřovat 

zejména v oblasti nákladové. 

Formulovat doporučení lze i pro segment sdílení informací a znalostí, kdy lze dopo-

ručit zvážit sdílení většího množství informací a znalostí. Širší sdílení informací o dodáv-

kách a objednávkách s obchodními partnery by urychlilo a zkvalitnilo chod objednávek. 

Doporučit lze i ve větším rozsahu sdílet reference o dodavatelích a odběratelích, např. 

v rámci příslušných oborových asociací a svazů, což by přispělo ke snížení rizik v oblasti 

dodavatelsko-odběratelských vztahů. Širší sdílení odborných znalostí by přispělo k rozšíření 

know-how firem, mohlo zlepšit jejich inovační potenciál i konkurenceschopnost. 

V rámci sdílení nefinančních služeb lze např. doporučit zvážit využívání kooperativ-

ní reklamy spočívající ve společné propagaci výrobků, na které se podílí výrobce spolu 

s maloobchodníky/distributory, kteří se podílejí na úhradě nákladů. Možností, která by 

pozitivně formovala image firmy, zvyšovala spokojenost a posilovala loajalitu zaměstnanců je 

nabídka sdílené péče o domácnost a členy rodin zaměstnanců. 
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ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce s názvem „Sdílená ekonomika z pohledu B2B trhu“ je 

věnována problematice sdílení podniků. Jejím hlavním cílem bylo souhrnně zpracovat 

problematiku B2B sdílení. 

Teoretická část práce je členěna do pěti podkapitol. Na úvod je uveden přehled 

vybraných definic pojmu sdílená ekonomika. Sdílenou ekonomikou se přitom rozumí 

obchodní model založený na sdílení dočasně nevyužitých aktiv. 

Dále jsou vymezeny alternativní pojmy k pojmu sdílená ekonomika, a to konkrétně 

pojem kolaborativní ekonomika, kolaborativní spotřeba, přístupová ekonomika, cirkulární 

ekonomika či ekonomika hejna much. 

Ve třetí podkapitole jsou představeny subjekty sdílené ekonomiky, za které lze 

v závislosti na typu sdílení považovat zprostředkovatele, kteří provozují online platformu, 

poskytovatele nabízející své statky a uživatele, kteří mají zájem o statky nabízené 

poskytovatelem. 

V následující podkapitole jsou diskutována historická východiska sdílené ekonomiky 

a je pojednáno o důvodech a motivech sdílení. Za možné důvody rozvoje sdílené ekonomiky 

je v práci považován rozvoj elektronizace a digitalizace, rozvoj sociálních sítí, ale i měnící se 

potřeby společnosti či hypoteční krize. Motivů sdílení je celá řada, přičemž v práci jsou 

diskutovány motivy ekonomické, sociální a environmentální. 

Ve čtvrté podkapitole jsou uvedeny možné segmenty, ale i platformy sdílení, a to jak 

z pohledu České republiky, tak celosvětově. 

Pátá podkapitola představuje klíčovou část teoretických východisek, neboť pojednává 

o segmentech a formách B2B sdílení. Identifikováno bylo pět segmentů B2B sdílení, a to 

sdílení zaměstnanců, sdílení hmotného majetku, sdílení nehmotného majetku (sdílení infor-

mací a znalostí), sdílení finančních a pojišťovacích služeb a sdílení nefinančních služeb. 

V rámci nich byly identifikovány a jsou diskutovány možné formy sdílení. Jedná se o násle-

dující. V rámci segmentu sdílení zaměstnanců je pojednáno o strategickém a ad hoc sdílení 

zaměstnanců a sdílení pracovních míst. V rámci segmentu sdílení hmotného majetku je 

pojednáno o sdílení dopravních prostředků (nákladních vozů a jiných dopravních prostředků, 

kapacit nákladních vozů, osobních aut, kol a koloběžek), sdílení prostor (výrobních, 

administrativních a skladových prostor, parkovacích míst a ubytovacích kapacit) a o sdílení 
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dalších forem majetku (strojů a zařízení, materiálu, nábytku či IT vybavení). V rámci 

segmentu sdílení nehmotného majetku je pojednáno o sdílení informací o dodávkách/objed-

návkách, sdílení obchodních kontaktů a referencí, sdílení dat o názorech spotřebitelů a sdílení 

odborných znalostí z různých oborů. V rámci segmentu sdílení finančních a pojišťovacích 

služeb je pojednáno o půjčkovém a podílovém crowdfundingu a sdíleném pojištění. V rámci 

segmentu sdílení nefinančních služeb je blíže pojednáno o sdílené ostraze objektů, sdílené 

požární ochraně, sdílených úklidových službách, sdíleném závodním stravování, kooperativní 

reklamě, cloudových službách a o sdílené péči o domácnost a členy rodin zaměstnanců. 

Praktická část práce, jejímž cílem bylo identifikovat povědomí a postoje manažerů 

dvou vybraných podniků k modelu sdílené ekonomiky a dále identifikovat, jaké formy sdílené 

ekonomiky tyto vybrané firmy využívají či hodlají využívat a proč, je členěna do tří 

podkapitol. 

Na úvod je zde představen projekt výzkumu, konkrétně jsou vymezeny hlavní a dílčí 

cíle výzkumu, specifikovány hledané informace, charakterizován způsob realizace šetření 

a analýzy výsledků výzkumu, dále je specifikováno organizačně-technické zajištění výzkumu 

a představen harmonogram výzkumu. 

Druhá podkapitola praktické části práce prezentuje zjištění provedeného kvalitativního 

šetření, realizovaného formou individuálních rozhovorů s manažery vybraných podniků, 

konkrétně společnosti Seven-K, s.r.o., a Isolit-Bravo, spol. s r.o. Z provedeného šetření 

vyplývá, že sledované podniky využívají ad hoc sdílení zaměstnanců, ze segmentu sdílení 

dopravních prostředků pak využívají spolujízdy (carpooling), ze segmentu sdílení prostor 

využívají sdílení krátkodobých i dlouhodobých ubytovacích kapacit; sdílení dlouhodobých 

ubytovacích kapacit přitom využívá pouze podnik Isolit-Bravo, spol. s r.o. V oblasti sdílení 

informací a znalostí sdílejí oba sledované podniky informace o dodávkách a objednávkách 

na vnitropodnikové úrovni. Podnik Seven-K, s.r.o., dále z pohledu tohoto segmentu sdílí 

informace o obchodních kontaktech a referencích a podnik Isolit-Bravo, spol. s r.o., odborné 

znalosti. Co se týká sdílení nefinančních služeb, oba sledované podniky sdílejí závodní 

stravování a cloudové služby. Podnik Seven-K, s.r.o., dále využívá sdílené údržby 

průmyslového areálu a sdílených dodávek elektrické energie v rámci průmyslového areálu. 

Poslední, třetí, podkapitola praktické části práce je věnována shrnutí výsledků, 

formulaci závěrů a doporučení. Z pohledu segmentu sdílení zaměstnanců bylo sledovaným 

firmám doporučeno zapojit se do strategického sdílení zaměstnanců a sdílení pracovních míst. 
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V oblasti sdílení dopravních prostředků lze doporučit možnost sdílení nákladních vozů 

a jejich volných kapacit. Z pohledu segmentu sdílení informací a znalostí bylo doporučeno 

zvážit širší zapojení do sdílení informací o dodávkách a objednávkách, ale i referencí a dále 

v širším rozsahu využívat sdílení odborných znalostí. Z pohledu segmentu sdílení nefinan-

čních služeb bylo doporučeno využívání kooperativní reklamy, příp. i zvážit možnost nabídky 

sdílené péče o domácnost a členy rodin zaměstnanců. 

  



47 

SEZNAM LITERATURY 

Odborné monografie 

[1] BOTSMAN, R.; ROGERS, R. (2011). What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative 

Consumption. London: Harper Collins. 304 s. ISBN 978-0-00-739591-0 

[2] DREDGE, D., ed.; GYIMÓTHY, S., ed. (2017). Collaborative Economy and Tourism. 

Cham: Springer. 323 s. ISBN 978-3-319-51797-1. 

[3] GÁLA, L.; POUR, J.; ŠEDIVÁ, Z. (2015). Podniková informatika: počítačové aplikace 

v podnikové a mezipodnikové praxi. 3. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing. 240 s. 

ISBN 978-80-247-5457-4 

[4] JANATA, D. a kol. (2019). Sdílení informací s klíčovými obchodními partnery v doda-

vatelských řetězcích potravinářského průmyslu. In: ADAM, M., ed. Sborník příspěvků: 

studentská vědecká odborná činnost 2018/2019. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 71–

76. ISBN 978-80-7560260-2 

[5] MATOCHA, J.; SVOBODA, J. (2017). Nevymezený pojem sdílené ekonomiky jako 

nástroj k obcházení regulace. In: PICHRT, J. a kol., eds. Sdílená ekonomika – sdílený 

právní problém? Praha: Wolters Kluwer, s. 215–225. ISBN 978-80-7552-874-2 

[6] MLÁDKOVÁ, L. (2005). Moderní přístupy k managementu: tacitní znalost a jak ji 

řídit. Praha: C. H. Beck. 195 s. ISBN 978-80-7179-310-8 

[7] MLÝNKOVÁ, A. (2017). Sdílení zaměstnanců jako nová forma zaměstnání. In: 

PICHRT, J. a kol., eds. Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? Praha: Wolters 

Kluwer, s. 78–88. ISBN 978-80-7552-874-2 

[8] PICHRT, J. (2018). Memoranda, ubytovací poplatky ... a co dál? In: PICHRT, J. a kol., eds. 

Sdílená ekonomika a delikty. Praha: Wolters Kluwer, s. 15–18. ISBN 978-80-7598-235-3 

[9] STEPHANY, A. (2015). The Business of Sharing: Making it in the New Sharing 

Economy. Oxford: Palgrave. 226 s. ISBN 978-1-137-37617-6 

[10] SUCHÁNEK, P. (2008). Podnikání a obchodování na internetu. Karviná: Slezská 

univerzita v Opavě. 224 s. ISBN 978-80-7248-458-4. 

[11] SUNDARARAJAN, A. (2016). The Sharing Economy: The End of Employment and the 

Rise of Crowd-Based Capitalism. Cambridge: MIT Press. 256 s. 

ISBN 978-02-6203-457-9 



48 

[12] VÁCHA, J. (2017). Problematika sdílené ekonomiky v oblasti osobní přepravy. In: 

PICHRT, J. a kol., eds. Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? Praha: Wolters 

Kluwer, s. 107–121. ISBN 978-80-7552-874-2 

[13] VALOUCH, P. (2012). Leasing v praxi: praktický průvodce. 5. vyd. Praha: 

Grada Publishing. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2 

[14] VRABEC, N. (2011). Co-working Center: A Tool to Promote Independent Professio-

nals in the Academic Environment. In: PAVLŮ, D., ed. Marketing Communications – 

Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary. 

Praha: Vysoká škola finanční a správní, s. 1–5. ISBN 978-80-7408-055-5 

Odborné články 

[1] AHLERS, G. a kol. (2015). Signalling in Equity Crowdfunding. Entrepreneurship 

Theory and Practice, Vol. 39, No. 4, pp. 955–980. ISSN 1042-2587 

[2] BELK, R. (2014). Sharing Versus Pseudo-Sharing in Web 2.0. The Anthropologist, Vol. 

18, No. 1, pp. 7–23. ISSN 0972-0073 

[3] DEMARY, V. (2015). Competition in the Sharing Economy. IW Policy Paper, No. 19, 

pp. 4–20. ISSN 1824-2979 

[4] GODELNIK, R. (2017). Millennials and the Sharing Economy: Lessons from a “Buy 

Nothing New, Share Everything Month” Project. Environmental Innovation and 

Societal Transitions, Vol. 23, pp. 40–52. ISSN 2210-4224 

[5] GRONDYS, K. (2019). Implementation of the Sharing Economy in the B2B Sector, 

Sustainability, No. 14, AN 3976. ISSN 2071-1050 

[6] KATZ, V. (2015). Regulating the Sharing Economy. Berkeley Technology Law Journal, 

Vol. 30, No. 4, pp. 1067–1126. ISSN 1086-3818 

[7] MADVAIAH, C.; BASHIR, I. (2012). Defining Cloud Computing in Business 

Perspective: A Review of Research. Metamorphosis, Vol. 11, No. 2, pp. 50–65. 

ISSN 0972-6225 

[8] RICHARDSON, L. (2015) Performing the Sharing Economy. Geoforum, Vol. 67, 

No. 1, pp. 121–129. ISSN 0016-7185 



49 

[9] TETŘEVOVÁ, L. (2020) Options for Use of Charitable Sharing for Protection of 

Public Health during the COVID-19 Pandemic – Experience from the Czech Republic. 

Verejná správa a spoločnosť, Vol. 21, No. 1, pp. 21–32. ISSN 1335-7182 

[10] TETŘEVOVÁ, L.; KOLMAŠOVÁ, P. (2021a). Možnosti sdílené ekonomiky z pohledu 

chemických podniků. Chemické listy, Vol. 115, No. 5, pp. 280–285. ISSN 0009-2770 

[11] TETREVOVA, L.; KOLMASOVA, P. (2021b). B2B Sharing as Part of the Sharing 

Economy Model. In: Hradec Economic Days: proceedings of the international scientific 

conference Hradec Economic Days 2021: March 25–26, 2021. Vol. 11, Iss. 1. Hradec 

Králové: University of Hradec Králové, 2021, pp. 780–789. ISSN 2464-6059 

Právní normy a oficiální dokumenty 

[1] BRIGHENTI, B. (2016). Stanovisko Evropského výboru regionů – Místní a regionální 

rozměr ekonomiky sdílení (2016/C 051/06). Úřední věstník Evropské unie [online]. 

10. 2. 2016 [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR2698&from=ES 

[2] PASTORČÁK, J. (2017). Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem. Vláda ČR 

[online]. Červen 2017 [cit. 2021-01-01]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/urad-

vlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na-

zadost/Priloha_4_Material_Analyza.pdf 

[3] Zákon č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů; v platném znění. 

[4] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; v platném znění. 

Internetové zdroje 

[1] AUSTIN MATERIALS MARKETPLACE. (2020). Join the Circular Economy in 

Austin. Austin Materials Marketplace [online]. [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: 

https://austinmaterialsmarketplace.org/ 

[2] AUTONAPŮL. (2018). Carsharing. Autonapůl [online]. [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: 

https://www.autonapul.cz/carsharing/ 

[3] BOTSMAN, R. (2015). Defining the Sharing Economy: What Is Collaborative 

Consumption – And What Isn’t? FastCompany [online]. [cit. 2021-01-01]. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR2698&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR2698&from=ES
https://www.autonapul.cz/carsharing/


50 

https://www.fastcompany.com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-is-

collaborative-consumption-and-what-isnt 

[4] BUSINESS MODEL TOOLBOX. (2021). Sharing Economy. Business Model Toolbox 

[online]. [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: https://bmtoolbox.net/patterns/sharing-

economy/ 

[5] ČESKO V DATECH. (2018). Budoucnost ve sdílení. Česko v datech [online]. [cit. 

2021-01-03]. Dostupné z: https://www.ceskovdatech.cz/clanek/92-budoucnost-ve-

sdileni-velky-prehled-toho-co-uz-v-cesku-sdilime/ 

[6] ČESKÝ HOSTING, (2019). Co je to webhosting. Český hosting [online]. [cit. 2021-01-

04]. Dostupné z: https://www.cesky-hosting.cz/webhosting/co-je-webhosting/ 

[7] FINANCE.CZ. (2018). Kde všude můžete potkat sdílenou ekonomiku? Finance.cz 

[online]. [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: https://www.finance.cz/509341-co-se-muze-

sdilet/ 

[8] GRONLUND, J. (2015). Branding the „Circular Economy“ for Millennials. Biznology 

[online]. [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: https://biznology.com/2015/08/branding-

circular-economy-millennials/ 

[9] HLÍDAČKY, (2021). Hlídačky Business. Hlídačky [online]. [cit. 2021-01-04]. 

Dostupné z: https://www.hlidacky.cz/business 

[10] CHOCHOLOUŠKOVÁ, L.; PAVLOVSKÝ, J. (2018). Proč věci kupovat, když si je 

můžeme na chvíli půjčit? JSNS [online]. [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: 

https://www.jsns.cz/leadr-klub/leadroviny-3/rozhovor-library-of-things 

[11] ISOLIT-BRAVO. (2021). O nás. Isolitbravo.cz [online]. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: 

https://www.isolitbravo.cz/cs/nase-politika 

[12] JONÁŠOVÁ, S. (2018). Cirkulární Česko. Cirkulární ekonomika jako příležitost pro 

úspěšné inovace českých firem. Institut cirkulární ekonomiky [online]. [cit. 2021-01-

04]. Dostupné z: https://incien.org/wp-content/uploads/2018/08/WP_CE.pdf 

[13] KRULIŠ, K. (2018). Sdílená ekonomika v době chytrých měst – výzvy a doporučení. 

Euractiv [online]. [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: https://euractiv.cz/section/prumysl-a-

technologie/opinion/sdilena-ekonomika-v-dobe-chytrych-mest-vyzvy-a-doporuceni/ 

https://bmtoolbox.net/patterns/sharing-economy/
https://bmtoolbox.net/patterns/sharing-economy/
https://www.ceskovdatech.cz/clanek/92-budoucnost-ve-sdileni-velky-prehled-toho-co-uz-v-cesku-sdilime/
https://www.ceskovdatech.cz/clanek/92-budoucnost-ve-sdileni-velky-prehled-toho-co-uz-v-cesku-sdilime/
https://biznology.com/2015/08/branding-circular-economy-millennials/
https://biznology.com/2015/08/branding-circular-economy-millennials/
https://www.jsns.cz/leadr-klub/leadroviny-3/rozhovor-library-of-things


51 

[14] KUKUČKA, J.; SKŘÍPKOVÁ, A. (2017). Sdílená ekonomika ve skladech? IT Systems 

[online], č. 10, [cit. 2021-01-03]. ISSN 1802-615X. Dostupné z: 

https://www.systemonline.cz/it-pro-logistiku/sdilena-ekonomika-ve-skladech.htm 

[15] MAREK, D. a kol. (2017). Sdílená ekonomika. Bohatství bez vlastnictví. Deloitte 

[online]. [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/deloitte-

analytics/Sdilena-ekonomika.pdf 

[16] MATOŠKOVÁ, J. (2018). Jak podpořit sdílení znalostí v organizaci. CAFINews 

[online]. 22. 6. 2018 [cit. 2020-01-17]. Dostupné z: https://news.cafin.cz/clanek/jak-

podporit-sdileni-znalosti-v-organizaci 

[17] MLÁDKOVÁ, L. (2014). Dvě dimenze znalostí, explicitní a tacitní. Strand [online]. 

2014-09-01 [cit. 2021-01-10]. Dostupné z: http://strand.cz/dokumenty/dve-dimenze-

znalosti-explicitni-a-tacitni/ 

[18] MONIT SECURITY. (2020). Fyzická ostraha. „S námi vždy víte, kdo vás chrání“. 

MonitSECURITY [online]. [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: https://www.security-

monit.cz/fyzicka-ostraha/ 

[19] OSZTOVITS, A. a kol. (2015). Sharing or Paring? Growth of the Sharing Economy. 

PricewaterhouseCoopers [online]. [cit. 2021-01-10]. Dostupné z: 

https://www.pwc.com/hu/en/kiadvanyok/assets/pdf/sharing-economy-en.pdf 

[20] ŘEHÁČKOVÁ, V. a kol. (2017). Nestandardní formy zaměstnávání a jejich dopady 

na trh práce. Aktuální srovnání možných forem a jejich využívání v odvětvích ČR, 

v Evropě. Odbory info. [online]. [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: 

https://www.odbory.info/obsah/766/informace-k-projektu-ipodpora-iicz03152000015-

0020002112/16649 

[21] SEVEN-K. (2020). O společnosti. Seven-k.cz [online]. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: 

https://seven-k.cz/ospolecnosti/ 

[22] VEBER, J. a kol. (2016). Sdílená ekonomika. „Vymezení metodologických postupů pro 

zajištění datové základny a ekonomických východisek pro regulatorní ošetření tzv. 

sdílené ekonomiky“. Verze 1.4. Vysoká škola podnikání a práva [online]. [cit. 2021-01-

03]. Dostupné z: https://www.vspp.cz/wp-content/uploads/2017/05/zprava.pdf 

 



52 

Kvalifikační práce 

[1] KOLMAŠOVÁ, P. (2020). Sdílená ekonomika v ČR a její možnosti z pohledu podniků. 

Univerzita Pardubice. Diplomová práce. 82 s. Vedoucí práce doc. Ing. Liběna Tetřevová, 

Ph.D. Dostupné také z: 

https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/75824/KolmasovaP_SdilenaEkonomika_LT_2

020.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

 
  



I 

Příloha 

SCÉNÁŘ DOTAZOVÁNÍ PRO VÝZKUM ZJIŠTĚNÍ NÁZORŮ 

A PŘÍSTUPŮ MANAŽERŮ PODNIKŮ KE SDÍLENÉ EKONOMICE 

Zdroj: (Kolmašová, 2020, s. 73–82) 

Zjištění známosti pojmu/služeb sdílené ekonomiky 

1. Znáte pojem sdílená ekonomika? Pokud ne, sdílená ekonomika představuje dočasné 

poskytování nevyužívaných zdrojů pro uspokojení potřeb ostatních subjektů zpravidla s 

využitím digitálních platforem. Pokud bychom takto sdílenou ekonomiku definovali, 

slyšel/a jste o ní? 

2. Setkal/a jste se někdy s alternativními pojmy jako je například kolaborativní ekonomika, 

kooperativní ekonomika, ekonomika hejna much, přístupová ekonomika či cirkulární 

ekonomika? 

3. Uveďte, prosím, konkrétní příklady majetku a služeb, o kterých víte, že je lze sdílet. 

4. Uveďte, prosím, platformy sdílené ekonomiky, o kterých víte. 

5. Setkal/a jste se s pojmem sdílená ekonomika v rámci Vašeho pracovního působení 

v současném podniku? V rámci své pracovní kariéry? 

6. Máte nějakou zkušenost ve Vašem soukromém životě se sdílenou ekonomikou? Pokud 

ano, uveďte jakou. 

7. Účastnil/a jste se nějaké konference/školení dotýkajícího se problematiky sdílené 

ekonomiky? 

Výzkum možností uplatnění jednotlivých forem sdílené ekonomiky v podnicích 

Sdílení zaměstnanců 

8. Využívá Váš podnik služeb sdílené ekonomiky v oblasti sdílení zaměstnanců, ať už jako 

uživatel, nebo jako poskytovatel? 

9. Jaké formy sdílení zaměstnanců Váš podnik využívá? (strategické sdílení zaměstnanců = 

skupina zaměstnavatelů najímá pracovníky, kteří se mezi nimi pravidelně střídají, ad hoc 

sdílení zaměstnanců = zaměstnavatel sdílí dočasně volné zaměstnance s jinými 

organizacemi, sdílená pracovní místa – job-sharing, příp. jiné formy) 



II 

10. Specifikujte blíže, jakým způsobem tyto formy sdílení využíváte. (konkretizovat pozice; 

pracovní poměr – HPP, DPČ, DPP; národnost, fluktuace) 

11. Je o tyto pozice zájem? 

12. Využíváte v této oblasti sdílení nějakých platforem? Pokud ano, jakých? (např. 

WorkLinks.com, Směny.cz, tamigo, Dayswaps) 

13. Pokud nevyužíváte platforem, jakým jiným způsobem iniciujete, zajišťujete či 

organizujete sdílení zaměstnanců? (např. inzerce v médiích, intranet, osobní kontakty, 

podnikové noviny, informační letáky) 

14. Jaké vnímáte výhody/přínosy pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

zaměstnanců? 

15. Jaká vnímáte omezení/rizika pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

zaměstnanců? 

16. S jakými finančními efekty jsou dané aktivity spojeny? 

17. Uvažujete, že byste do budoucna využívali některých forem sdílení zaměstnanců? Pokud 

ano, jakých? Jaké důvody Vás vedou k tomu, že uvažujete/neuvažujete o využívání 

daných forem sdílení zaměstnanců? 

 

Sdílení dopravních prostředků 

18. Využívá Váš podnik služeb sdílené ekonomiky v oblasti dopravy, ať už jako uživatel, 

nebo jako poskytovatel? 

19. Jaké formy sdílení v oblasti dopravy Váš podnik využívá? (sdílení osobních aut – 

carsharing; spolujízda – carpooling; sdílení nákladních aut – vozů, kapacit, truck 

platooning = koordinovaná jízda v konvoji s využitím automatizovaného řízení; sdílení 

kol a koloběžek) 

20. Specifikujte blíže, jakým způsobem tyto formy sdílení využíváte. 

21. Využíváte v této oblasti sdílení nějakých platforem? Pokud ano, jakých? (např. Uber, 

AJO, Autonapůl.cz, Car4way, HoppyGo, TIMOCOM, ShipVio, Zavezu.cz, Waze) 

22. Pokud nevyužíváte platforem, jakým jiným způsobem iniciujete, zajišťujete či 

organizujete sdílení v oblasti dopravy? (např. inzerce v médiích, intranet, osobní 

kontakty, podnikové noviny, informační letáky) 



III 

23. Zaměstnanci, na jakých pracovních pozicích využívají/mohou využívat carsharing či 

carpooling? (otázka pro pozici uživatele) 

24. Jaké vnímáte výhody/přínosy pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

v oblasti dopravy? 

25. Jaké vnímáte omezení/rizika pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

v oblasti dopravy? 

26. S jakými finančními efekty jsou dané aktivity spojeny? 

27. Uvažujete, že byste do budoucna využívali některých forem sdílení v oblasti dopravy? 

Pokud ano, jakých? Jaké důvody Vás vedou k tomu, že uvažujete/neuvažujete o 

využívání daných forem sdílení v oblasti dopravy? 

 

Sdílení prostor 

28. Využívá Váš podnik sdílení prostor, ať už jako uživatel, nebo jako poskytovatel? 

29. Jaké formy sdílení prostor Váš podnik využívá? (coworkingová centra, sdílení 

administrativních pracovišť, sdílení výrobních prostor, sdílení skladových prostor, sdílení 

parkovacích míst) 

30. Specifikujte blíže, jakým způsobem využíváte jednotlivých forem sdílení prostor. 

31. Využíváte v této oblasti sdílení nějakých platforem? Pokud ano, jakých? (např. 

Srealiyty.cz, Reality.idnes.cz, Skladuj.cz, zaparkuju.cz) 

32. Pokud nevyužíváte platforem, jakým jiným způsobem iniciujete, zajišťujete či 

organizujete sdílení prostor? (např. inzerce v médiích, intranet, osobní kontakty, 

podnikové noviny, informační letáky) 

33. Jaké vnímáte výhody/přínosy pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

prostor? 

34. Jaká vnímáte omezení/rizika pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

prostor? 

35. S jakými finančními efekty jsou dané aktivity spojeny? 

36. Uvažujete, že byste do budoucna využívali některých forem sdílení prostor? Pokud ano, 

jakých? Jaké důvody Vás vedou k tomu, že uvažujete/neuvažujete o využívání daných 

forem sdílení prostor? 



IV 

Sdílení ubytovacích kapacit 

37. Využívá Váš podnik sdílení v oblasti ubytovacích kapacit, ať už jako uživatel, nebo jako 

poskytovatel? 

38. Jaké formy sdílení ubytovacích kapacit Váš podnik využívá? (sdílené krátkodobé 

ubytování při služebních cestách, sdílené ubytování pro zaměstnance – „firemní 

ubytovny“) 

39. Specifikujte blíže, jakým způsobem využíváte jednotlivých forem sdíleného ubytování. 

(zejm. organizační zajištění, rozsah, frekvence, lokalizace) 

40. Využíváte v této oblasti sdílení nějakých platforem? Pokud ano, jakých? (např. Airbnb, 

booking.com) 

41. Pokud nevyužíváte platforem, jakým jiným způsobem iniciujete, zajišťujete či 

organizujete sdílené ubytování? (např. inzerce v médiích, intranet, osobní kontakty, 

podnikové noviny, informační letáky) 

42. Jaké vnímáte výhody/přínosy pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

ubytovacích kapacit? 

43. Jaká vnímáte omezení/rizika pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

ubytovacích kapacit? 

44. S jakými finančními efekty jsou dané aktivity spojeny? 

45. Uvažujete, že byste do budoucna využívali některých forem sdílení ubytovacích kapacit? 

Pokud ano, jakých? Jaké důvody Vás vedou k tomu, že uvažujete/neuvažujete o 

využívání daných forem sdílení ubytovacích kapacit? 

 

Sdílení stravovacích kapacit 

46. Využívá Váš podnik sdílení v oblasti stravovacích kapacit, ať už jako uživatel, nebo jako 

poskytovatel? 

47. Jaké formy sdílení stravovacích kapacit Váš podnik využívá? (sdílení závodního 

stravování, cateringu) 

48. Specifikujte blíže, jakým způsobem využíváte jednotlivých forem sdílení stravovacích 

kapacit. 

49. Jakým způsobem zajišťujete sdílené závodní stravování? 



V 

50. Mají možnost všichni Vaši zaměstnanci využívat platformu či mobilní aplikaci pro 

objednání jídla? 

51. Jak často využíváte/poskytujete tyto služby, popř. při jakých příležitostech? 

52. Využíváte v této oblasti sdílení nějakých platforem? Pokud ano, jakých? (např. Wolt) 

53. Pokud nevyužíváte platforem, jakým jiným způsobem iniciujete či zajišťujete sdílení 

stravovacích kapacit? (např. intranet, inzerce v médiích, osobní kontakty, podnikové 

noviny, informační letáky) 

54. Jaké vnímáte výhody/přínosy pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

stravovacích kapacit? 

55. Jaká vnímáte omezení/rizika pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

stravovacích kapacit? 

56. S jakými finančními efekty jsou dané aktivity spojeny? 

57. Uvažujete, že byste do budoucna využívali některých forem sdílení stravovacích kapacit? 

Pokud ano, jakých? Jaké důvody Vás vedou k tomu, že uvažujete/neuvažujete o 

využívání daných forem sdílení stravovacích kapacit? 

 

Sdílení informací a znalostí 

58. Využívá Váš podnik sdílení informací a znalostí, ať už jako uživatel, nebo jako 

poskytovatel? 

59. Jaké typy informací a znalostí Váš podnik sdílí? (např. informace o názorech spotřebitelů, 

obchodní kontakty, znalostí z různých oborů, příp. jiné) 

60. S kým Váš podnik sdílí informace a znalosti? (na vnitropodnikové úrovni, na mezi-

podnikové úrovni, např. v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce, odborných 

asociací a svazů, klastrů, příp. jiné) 

61. Specifikujte blíže, jakým způsobem využíváte jednotlivých forem sdílení informací 

a znalostí. 

62. Využíváte v této oblasti sdílení nějakých platforem? Pokud ano, jakých? (např. SAP, Cint 

AB, PR klub) 



VI 

63. Pokud nevyužíváte platforem, jakým jiným způsobem iniciujete, zajišťujete či 

organizujete sdílení informací a znalostí? (např. inzerce v médiích, intranet, osobní 

kontakty, podnikové noviny, informační letáky) 

64. Participují Vaši zaměstnanci na akcích, jejichž cílem je sdílet znalosti v oboru? (např. 

přednášky, semináře, veletrhy a výstavy) 

65. Jaké vnímáte výhody/přínosy pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

informací a znalostí? 

66. Jaká vnímáte omezení/rizika pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

informací a znalostí? 

67. S jakými finančními efekty jsou dané aktivity spojeny? 

68. Uvažujete, že byste do budoucna využívali některých forem sdílení informací a znalostí? 

Pokud ano, jakých? Jaké důvody Vás vedou k tomu, že uvažujete/neuvažujete o 

využívání daných forem sdílení informací a znalostí? 

 

Sdílení dalších forem majetku 

69. Využívá Váš podnik sdílení nějaké jiné formy majetku, ať už jako uživatel, nebo jako 

poskytovatel? 

70. Jaké formy sdílení majetku Váš podnik využívá? (sdílení strojů a zařízení, sdílení 

materiálu, sdílení nábytku, sdílení IT vybavení, příp. jiné) 

71. Specifikujte blíže, jakým způsobem využíváte jednotlivých forem sdílení majetku. 

72. Využíváte v této oblasti sdílení nějakých platforem? Pokud ano, jakých? (např. 

Kooperace.cz, strojírenství.cz, pronájem-počítačů.cz, Prages s.r.o., Quick Office) 

73. Pokud nevyužíváte platforem, jakým jiným způsobem iniciujete, zajišťujete či 

organizujete sdílení majetku? (např. inzerce v médiích, intranet, osobní kontakty, 

podnikové noviny, informační letáky) 

74. Jaké vnímáte výhody/přínosy pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

majetku? 

75. Jaká vnímáte omezení/rizika pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

majetku? 

76. S jakými finančními efekty jsou dané aktivity spojeny? 



VII 

77. Uvažujete, že byste do budoucna využívali některých forem sdílení majetku? Pokud ano, 

jakých? Jaké důvody Vás vedou k tomu, že uvažujete/neuvažujete o využívání daných 

forem sdílení majetku? 

 

Sdílení finančních služeb 

78. Využívá Váš podnik sdílení finančních služeb, ať už jako uživatel, nebo jako 

poskytovatel? 

79. Jaké formy sdílení finančních služeb Váš podnik využívá? (půjčkový crowdfunding = 

investoři společně skládají finanční prostředky na úvěr pro klienta, podílový 

crowdfunding = investor za své vložené finanční prostředky získává podíl v daném 

podniku, příp. jiné) 

80. Specifikujte blíže, jakým způsobem využíváte jednotlivých forem sdílení finančních 

služeb. 

81. Využíváte v této oblasti sdílení nějakých platforem? Pokud ano, jakých? (např. 

SymCredit, Půjč mé firmě, Fundlift) 

82. Pokud nevyužíváte platforem, jakým jiným způsobem iniciujete, zajišťujete či 

organizujete sdílení finančních služeb? 

83. Jaké vnímáte výhody/přínosy pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

finančních služeb? 

84. Jaká vnímáte omezení/rizika pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

finančních služeb? 

85. S jakými finančními efekty jsou dané aktivity spojeny? 

86. Uvažujete, že byste do budoucna využívali některých forem sdílení finančních služeb? 

Pokud ano, jakých? Jaké důvody Vás vedou k tomu, že uvažujete/neuvažujete o využí-

vání daných forem sdílení finančních služeb? 

 

Sdílení pojišťovacích služeb 

87. Využívá Váš podnik peer-to-peer pojištění = pojištění, kdy pojistníci vkládají finanční 

prostředky do společného fondu, ze kterého jsou vyplácena pojistná plnění, příp. podíly 

z nečerpaného pojistného plnění, příp. jiné formy sdílení pojišťovacích služeb, ať už jako 

uživatel, nebo jako poskytovatel? 



VIII 

88. Specifikujte blíže, jakým způsobem využíváte této formy sdílení. Jaký majetek máte 

takto pojištěn? 

89. Využíváte v této oblasti sdílení nějakých platforem? Pokud ano, jakých? 

90. Pokud nevyužíváte platforem, jakým jiným způsobem iniciujete, zajišťujete či orga-

nizujete sdílení pojišťovacích služeb? 

91. Jaké vnímáte výhody/přínosy pro Váš podnik plynoucí ze sdílení pojišťovacích služeb? 

92. Jaká vnímáte omezení/rizika pro Váš podnik plynoucí ze sdílení pojišťovacích služeb? 

93. S jakými finančními efekty jsou dané aktivity spojeny? 

94. Uvažujete, že byste do budoucna využívali sdílení pojišťovacích služeb? Pokud ano, 

na co? Jaké důvody Vás vedou k tomu, že uvažujete/neuvažujete o využívání sdílení 

pojišťovacích služeb? 

 

Sdílení nefinančních služeb 

95. Využívá Váš podnik sdílení nefinančních služeb, ať už jako uživatel, nebo jako 

poskytovatel? 

96. Jaké formy sdílení nefinančních služeb Váš podnik využívá? (cloudová úložiště, 

webhosting, sdílení ostrahy objektů, sdílení úklidových služeb, sdílení reklamních ploch 

či kooperativní reklamy, péče o domácnost a členy rodin zaměstnanců) 

97. Specifikujte blíže, jakým způsobem využíváte jednotlivých forem sdílení nefinančních 

služeb. 

98. Využíváte v této oblasti sdílení nějakých platforem? Pokud ano, jakých? (Google disk, 

Dropbox, OneDrive, Český hosting, Lidskásíla.cz, Hlídačky) 

99. Pokud nevyužíváte platforem, jakým jiným způsobem iniciujete, zajišťujete či 

organizujete sdílení nefinančních služeb? (např. inzerce v médiích, intranet, osobní 

kontakty, podnikové noviny, informační letáky) 

100. Jaké vnímáte výhody/přínosy pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

nefinančních služeb? 

101. Jaká vnímáte omezení/rizika pro Váš podnik plynoucí z jednotlivých forem sdílení 

nefinančních služeb? 

102. S jakými finančními efekty jsou dané aktivity spojeny? 



IX 

103. Uvažujete, že byste do budoucna využívali některých forem sdílení nefinančních 

služeb? Pokud ano, jakých? Jaké důvody Vás vedou k tomu, že uvažujete/neuvažujete o 

využívání daných forem sdílení nefinančních služeb? 

 

Ostatní 

104. Využíváte služeb sdílené ekonomiky, ať už jako uživatel, nebo jako poskytovatel, ještě 

v jiných oblastech, než které byly zmiňovány? Pokud ano, v jakých? 

105. Jakých dalších forem sdílení Váš podnik využívá? 

106. Specifikujte blíže, jakým způsobem využíváte těchto forem sdílení. 

107. Využíváte v daných oblastech sdílení nějakých platforem? Pokud ano, jakých? 

108. Pokud nevyužíváte platforem, jakým jiným způsobem iniciujete, zajišťujete či 

organizujete sdílení v těchto oblastech? 

109. Jaké vnímáte výhody/přínosy pro Váš podnik plynoucí z těchto forem sdílení? 

110. Jaká vnímáte omezení/rizika pro Váš podnik plynoucí z těchto forem sdílení? 

111. S jakými finančními efekty jsou dané aktivity spojeny? 

112. Uvažujete, že byste do budoucna využívali některých dalších forem sdílení, které 

nebyly doposud uvedeny? Pokud ano, jakých? Jaké důvody Vás vedou k tomu, že 

uvažujete/neuvažujete o využívání těchto forem sdílení? 

113. Využíváte některých forem sdílení v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce? 

Jakých? 

114. Využíváte některých forem sdílení v rámci členství v odborných asociacích, svazech či 

klastrech? Jakých? 

Zjištění názorů a přístupů obecně ke sdílené ekonomice 

115. Myslíte si, že se využívání/poskytování služeb sdílené ekonomiky v budoucnu výrazně 

rozšíří do oblasti Vašeho oboru podnikání? 

116. Máte povědomí o tom, zda služeb sdílené ekonomiky využívají Vaši dodavatelé, 

odběratelé či konkurenti? 



X 

117. Myslíte si, že využívání/poskytování služeb sdílené ekonomiky by mohlo být Vaší 

konkurenční výhodou? 

118. Myslíte si, že kvůli sdílené ekonomice zaniknou ve Vašem oboru nějaké podniky? Jaké? 

119. Myslíte si, že kvůli sdílené ekonomice zaniknou ve Vašem podniku některé pracovní 

pozice, popř. vzniknou pozice nové? Jaké? 

120. Myslíte si, že zapojení se Vašeho podniku do sdílené ekonomiky lze chápat jako projev 

jeho společenské odpovědnosti? Proč ano/ne? 

121. Myslíte si, že zapojení se Vašeho podniku do sdílené ekonomiky je/by bylo spojeno 

s pozitivními environmentálními dopady? Pokud ano, s jakými? (např. snížení odpadů, 

snížení spotřeby zdrojů, snížení emisí) 

122. Myslíte si, že využívání/poskytování služeb sdílené ekonomiky Vaším podnikem by 

přispělo ke zvýšení jeho atraktivity? Dobré pověsti? 

123. Vnímáte sdílenou ekonomiku jako dostatečně regulovanou v ČR? Vnímáte sdílenou 

ekonomiku jako dostatečně regulovanou v zahraničí? 

124. Je zapojen Vás podnik do nějaké formy charitativního sdílení? Např. pořádáte nějaké 

akce, kde mohou Vaši zaměstnanci darovat obnošené šatstvo či jiné předměty, anebo 

poskytujete příležitostně Vaše firemní vozy pro potřeby určité neziskové organizace? 

125. Napadá vás ještě něco důležitého, co tu nezaznělo a je v souvislosti se sdílenou 

ekonomikou podstatné? 

Identifikace respondenta 

126. Jaké je Vaše současné pracovní zařazení v podniku? 

127. Jak dlouho působíte v daném oboru podnikání? 

128. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

129. Věk: 25–34 

 35–44 

 45–54 

 55 a více 

130. Pohlaví 

Děkuji Vám za čas věnovaný našemu rozhovoru. 


