Sdílený business: Lidé vs. regulace
18. dubna 2018 / 18:00 / WorkLounge Praha Diamant Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Program akce
Hlavní blok
18:00 - 18:10

Zahájení akce
Dalibor Z. Chvátal - Internet Info

18:10 - 18:30

Sdílená ekonomika a její legislativní rámec
Patrik Czetö - Česká asociace sdílené ekonomiky
Předseda České asociace sdílené ekonomiky Patrik Czetö promluví o tom, jak asociace postupuje při tvorbě legislativy v
ČR a typech regulací pro uživatele, platformy a poskytovatele. Ukáže také aktuální stav regulace v České republice, jaké
kroky asociace připravuje a co jsou základní body programu pro jednaní s vládou. Budete se moci rovněž podívat na tvrdá
data z průzkumu trhu, který asociace realizovala.

18:35 - 18:55

Jak můžete vydělávat na vašem pokoji
Vladimíra Koncarová - Sdílejprostor.cz
Projekty založené na sdílené ekonomice přináší lidem nové možnosti, jak ušetřit nebo si přivydělat. Zakladatelka
Sdílejprostor.cz bude mluvit o tom, jaké příležitosti přináší její služba, jak se liší od běžných inzertních portálů a v čem je
unikátní. Prozradí také, jaké vize má pro sdílení pracovních a volnočasových prostorů do budoucnosti.

19:00 - 19:20

Hlídačky.cz – sdílení nejen chův a bariéry pro rozšíření sdílené ekonomiky v ČR
Petr Šigut - Hlídačky.cz
Jaký byl vývoj Hlídačky.cz od počátků až po největší portál na hlídání/úklid/mazlíčky/péči o seniory v ČR. Pak obecný
náhled na to, jak technologický pokrok umožnil sdílení chův a pomoci do domácnosti a přechod od klasického modelu
zaměstnanosti. Příklady, jaké algoritmy a techniky používáme pro inteligentní „matching“ uživatelů. Závěrem, jaké jsou
podle mého názoru bariéry na rozšíření sdílené ekonomiky v ČR a jak se tomu skrze Českou asociaci sdílené ekonomiky
snažíme pomoci.

19:25 - 19:55
19:55 - 20:15

Coﬀee break
P2P pojištění - zkušenosti
Marek Orawski - PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna
Moderní technologie umožňují znovu deﬁnovat i tak konzervativní odvětví jako je pojišťovnictví. Nové P2P projekty v
pojištění rychle přibývají na celém světě. Jaké jsou zkušenosti PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny, která je jednou z prvních na
světě?

20:20 - 20:45

Nahlédnutí do zákulisí českého bikesharingu
Magda Zicháčková - Rekola Bikesharing
Projekt Rekola vznikl v roce 2013 s myšlenkou: “každé město si zaslouží vlastní systém sdílení kol, a to bez stovek milionů
na účtě či desítek let politických jednání”. Každý rok pro Rekola znamenal velký posun. Na začátku byla stará darovaná
kola, která sami repasovali a dávali do ulic. Nyní jezdí kola nová, prototypová, sestavená v dílně v pražských Holešovicích.
Každým rokem rostl počet lidí, kteří si na své cesty městem vybrali kolo, s tím rostla i touha a odhodlání být lepší.
Nabídnout lidem spolehlivý, dostupný a jednoduchý systém na svezení. Přijďte se dozvědět, jaké je vytváření produktu na
základě podnětů od uživatelů.

20:45 - 21:00

Networking a závěr akce

