
   

 

SDÍLENÁ EKONOMIKA: VÝZVY PRO 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

 

Diskusní setkání organizované Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci s EurActiv.cz za 

podpory Evropského parlamentu s účastí poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové a 

náměstka primátora města Brno pro dopravu a oblast sociálně kulturní Matěje Hollana. 

 

Čas: pondělí, 29. května 2017, 10:00 – 12:00 
Místo: Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno 

 
Mezi otázky, na které by se kulatý stůl měl zaměřit, patří: 

Jaké jsou hlavní přínosy a rizika spojená s rozvojem sdílené ekonomiky pro Jihomoravský kraj 
a město Brno? Jaká jsou v tomto ohledu specifika regionu? Co může sdílená ekonomika a rozvoj 
jednotlivých platforem přinést regionu v oblasti turistiky a dopravy? Jakou politiku má 
zaujmout kraj a jednotlivé municipality? Je činnost jednotlivých úřadů u nás v postupu vůči 
sdílené ekonomice dostatečně koordinovaná?  

Potřebuje Česká republika asociaci sdílené ekonomiky? Měla by takováto asociace mít i 
regionální odnože či buňky, nebo být pouze centrálně fungující platformou? Jak může sdílená 

ekonomika ovlivnit náš život v horizontu 10 let? Jak se mohou proměnit dopravní systémy, 

způsob trávení volného času a ubytování? 

 
Jaké faktory sdílené ekonomiky z pozice zákazníka (případně spotřebitele) převládnou: možnost 

vybrat si i jinou než standardizovanou službu, zkvalitnění služeb prostřednictvím online 

recenzí a hodnocení uživatelů, zvýšení dostupnosti služeb díky využití moderních technologií, 
nebo vše zastíní riziko úniku z prostoru podrobeného striktní regulaci? Jsou respektovány 

oprávněné zájmy dalších osob (např. majitelů pronajatých bytů či sousedů) a jak mohou k 
odchraně jejich zájmů přispět platformy sdílené ekonomiky?   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Pořadatel 
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání 

v oblasti mezinárodních vztahů. Je předním českým think-tankem, který není spjat s žádnou 

politickou stranou ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, 

poskytuje nestrannou analýzu mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskuzi. 

Hlavním cílem Výzkumného centra AMO je systematické sledování, analýza a komentování 
mezinárodního dění se zvláštním zaměřením na českou zahraniční politiku. 

 

Partneři 

 
Akce je realizována v rámci projektu Empowering Youth and Regions in the European 
Parliament za podpory Evropského parlamentu.  

 
Brněnská debata proběhne ve spolupráci s Eurocentrem Brno a Europe Direct Brno. 

 
 

 

 
 

Kontakt 
 

Kryštof Kruliš 
analytik Výzkumného centra AMO a předseda správní rady Spotřebitelského fóra 
+420 604 795 569 

krystof.krulis@amo.cz 
 

www.amo.cz | www.facebook.com/AMO.cz | @AMO_cz 


