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CARSHARING
forma efektivního sdílení různých typů vozidel mezi více uživateli



Členové AČC



Portál AČC 



• je moderní způsob mobility pro každého
• přináší jak ekonomické, tak ekologické výhody
• hlavní výhody CARSHARINGU:

jedno carsharingové vozidlo dokáže nahradit 8-12 privátních aut ve městě

nabízí možnost výběru velikosti vozu dle účelu jízdy – nákup, dovolená, stěhování…

samoobslužný systém zápůjčky umožňuje rezervaci vozu 24 hodin denně

parkování v parkovacích zónách zdarma po ukončení rezervace

náklady na palivo jsou již zahrnuty v ceně služby

v ceně služby jsou obsaženy také všechny provozní náklady, včetně servisu, údržby, pojištění, dálniční známky, pneumatik 

jednoduchá online registrace  

CARSHARING
forma efektivního sdílení různých typů vozidel mezi více uživateli



Ale přechod části obyvatel ke sdílené mobilitě rozhodně není ani jednoduchý ani automatický.

Aby obyvatelé opravdu byli ochotni se zbavit vlastních aut, musí mít carsharing tyto parametry:

• Flexibilita: Sdílená auta musí být k dispozici i pro krátké zápůjčky (v délce jedné hodiny nebo méně). Pro
nikoho není atraktivní to, když musí jet na nákup a zaplatit celý den pronájmu namísto toho, aby zaplatil jen
za pár hodin.

• Dostupnost sdílených aut 24/7 přímo na ulici: Dostupnost aut známá z autopůjčoven (omezení místem a
otevíracími hodinami) není pro obyvatele atraktivní a rozhodně je nemotivuje k tomu, aby se zbavili vlastního
auta.

• Pohodlí: Absolutní nutností je samoobslužné vyzvedávání a vracení sdílených aut prostřednictvím čipové
karty nebo aplikace v mobilu. Pokud by si klienti museli předávat klíčky se zástupcem provozovatele auta
nebo s jeho majitelem, tak to velmi znepříjemňuje krátkodobé zápůjčky a dostupnost 24/7. Který majitel auta
půjde předat klíčky v 6:00 ráno kvůli např. 3 hodinové zápůjčce?

AČC: Cíle v oblasti dopravy v klidu



1. Registrujte se
2. Najděte si auto na mapě
3. Rezervujte si auto
4. Jezděte efektivně a bez starostí
5. Plaťte jen za využitý čas

Jak carsharing funguje?



Roste počet stálých zákazníků, kteří využívají tuto službu opakovaně každý měsíc minimálně jednou. Aktuálně 
činí jejich podíl 35%. 

Zajímavostí je také to, že sdílené vozy využívají především občané uvedených měst a podíl turistů je opravdu 
zanedbatelný (podíl tuzemských soukromých osob je 88% a zbytek jsou většinou právnické osoby). 

Sdílené vozy mají své využití jak v pracovní dny, tak i o víkendech. Podíl výpůjček v pracovní dny tvoří 70% 
průměrných týdenních výpůjček. 

Velký podíl zákazníků (78%) patří také do věkové skupiny do 40 let.

Pár čísel pro zajímavost…



Děkuji za pozornost

www.ceskycarsharing.cz
info@ceskycarsharing.cz
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