
M áte doma nepouží-
vanú vŕtačku ale-

bo kuchynský robot? 
Voľnú izbu alebo prázdnu 
špajzu? Uvarili ste veľkú 
večeru a nemá ju kto 
dojesť? Máte nevyužívané 
auto v garáži alebo idete 
niekam v poloprázdnom 
aute? Nemáte v stre-
du nič na práci? Alebo 
len dve hodiny v meste 
medzi skúškami? Požičajte 
vŕtačku cez 1000tools, alebo Neighborgoods, prenajmite izbu turistom cez Airbnb, 
alebo špajzu ako skladovacie priestory cez StoreAtMyHouse, podeľte sa o obed s 
Shareyourmeal, alebo pozvite cudzincov z vášho mesta na večeru k vám domov cez 
Feastly, prenajmite svoje auto cez DriveMyCar alebo RelayRides, či bicykel cez Spin-
lister, alebo si nechajte preplatiť cestu spolucestujúcimi cez Blablacar, požičajte svo-
jho psa cez BorrowMyDoggy, alebo naopak nájdite niekoho, kto sa postará o vášho 
psa cez DogVacay, využite svoj voľný čas a zarobte si prácou u niekoho doma cez 
TaskRabbit, či Homejoy alebo doneste niekomu nákup až domov cez IstaCart, odvez-
te niekoho cez Uber alebo ak ste poľnohospodár z Grécka, môžete si prenajať, alebo 
niekomu inému prenajať kombajn či traktor cez Mermix.

Príchod zdieľanej ekonomiky a internetových platforiem ukázal ľudom, že v sku-
točnosti majú oveľa viac kapitálu a možností pracovať, ako si doteraz mysleli. Vyššie 
vymenované platformy dokázali zo spotrebných statkov, ktoré veľkú časť svojej život-
nosti ležali ladom, spraviť hodnotné aktívum, ktoré dokáže uspokojiť potreby iným 
ľudom. Inak povedané, zvýšiť množstvo kapitálu v ekonomike a to aj napriek tomu, 
že to nezachytia žiadne štatistické úrady. Výsledkom je rozšírenie trhu so všetkými 
spotrebnými tovarmi a službami o novú úroveň a vyššia konkurencia ako na strane 
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ZDIEĽANÁ EKONOMIKA

Róbert Chovanculiak

INT 1/2016 Podnikatelia narazili na nový zdroj energie, na ktorom sme nevedomky sedeli desiat-
ky rokov. Jeho ťažba je úplné ekologická a nezanecháva po sebe žiadne nové znečiste-
nie. Jeho ložiská sa nachádzajú prakticky vo všetkých domácnostiach.  Ťažia  ho však 
hlavne tie stredne a nízkopríjmové, ktoré tak získali šancu privyrobiť si. Prístroje na 
jeho ťažbu má dnes skoro každý a zvládne to aj dieťa. Navyše dopyt po ňom neustále 
rastie. Čo je týmto novým, ekologickým, sociálnym, nízko nákladovým a všade dos-
tupným zdrojom? Mŕtvy kapitál. Dnes už oživený – cez zdieľanú ekonomiku.

https://www.1000tools.com/
http://c/Users/Robert/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Neighborgoods
https://www.airbnb.com/
http://www.storeatmyhouse.com/
http://www.shareyourmeal.net/
http://www.feastly.com/
http://www.drivemycar.com/
http://www.relayrides.com/
https://www.spinlister.com/
https://www.spinlister.com/
http://www.blablacar.com/
http://www.borrowmydoggy.com/
http://www.dogvacay.com/
http://www.taskrabbit.com/
http://www.homejoy.com/
https://www.instacart.com/
http://www.uber.com/
http://www.mermix.gr/en
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ponuky, tak aj dopytu. To znamená vyšší blahobyt a väčší výber pre spotrebiteľov, 
viac inovácií, väčšia diferenciácia produktov, intenzívnejšia špecializácia a teda aj 
efektivita na strane ponuky. 

Z pohľadu ekonómie predstavuje zdieľaná ekonomika priblíženie sa k svätému grálu 
ekonómov v podobe tzv. Paretovho optima. To je stav, kedy sú uskutočnené všet-
ky vzájomné výhodné výmeny a v spoločnosti neostal žiadny priestor pre zmenu, 
ktorá by aspoň jednému človeku pomohla a pritom nikomu neuškodila. Pre niek-
torých ekonómov teda môže isť doslova o malý zázrak. Pred príchodom komerčnej 
vlny zdieľanej ekonomiky si ani nedokázali predstaviť prítomnosť takého množstva 
potenciálnych – avšak neuskutočnených – vzájomne výhodných výmen. Keby to 
dokázali, v rámci mainstremovej ekonómie by museli označiť takýto stav ako „trhové 
zlyhanie“ a odporučiť štátnu intervenciu. Trh však – ako už neraz predtým – pred-
behol predstavivosť niektorých ekonómov a vyriešil problém ešte pred jeho identi-
fikáciou. 

Dnes toto odvetvie dosahuje príjmy na úrovni 15 miliárd dolárov a len v USA má s 
ním skúsenosti vyše 80 miliónov ľudí. Pričom do roku 2025 by sa mal objem príjmov 
zdieľanej ekonomiky vyrovnať ich náprotivkom v tradičnom sektore. 

Zdieľaná ekonomika vytiahla ľudí z klasického zamestnaneckého pomeru. Ľudia 
ponúkajúci služby cez on-line platformy sú skôr nezávislými kontraktormi. Takýto 
spôsob zamestnávania prináša značnú flexibilitu v pracovnom čase aj náplni činnosti 
jednotlivca. Nezávislý konkraktor sa sám môže rozhodnúť, kedy bude pracovať a akú 
fušku si vyberie. To mu umožňuje lepšie využívať voľný čas a flexibilne reagovať napr. 
na iné povinnosti (škola, rodina, iné zamestnanie). 

Zdieľaná ekonomika doslova umožnila naplniť Marxove slová o človeku z budúcno-
sti, ktorí má „príležitosť robiť jednu vec dnes a inú vec zajtra, poľovať ráno, rybárčiť 
popoludní, večer pásť dobytok, kritizovať po obede tak ako chce, bez toho aby sa 
stal poľovníkom, rybárom, pastierom alebo kritikom“. Len tu budúcnosť nepriniesol 
komunizmus a súdruhovia, ale kapitalizmus a podnikatelia. V určitom zmysle ide o 
návrat k spôsobu práce pred tým, ako veľké fabriky s ich úsporami z rozsahu nahradili 
malých remeselníkov a drobných výrobcov. 

O pozitívnom efekte pre pracujúcich hovoria už aj prvé rozsiahlejšie štúdie. Vedci z 
Princetonskej Univerzity poukazujú na fakt, že vodiči Uberu si dokážu zarobiť viac ako 
typický vodič taxíka alebo limuzíny; druhá prináša dôkazy, že platformu Airbnb využí-
va  na prilepšenie si predovšetkým stredná príjmová vrstva. Rovnako prvé dáta pou-
kazujú aj na výhodnosť Ubera pre spotrebiteľov, ktorí sa dostanú kde chcú, dvakrát 
lacnejšie a dvakrát rýchlejšie.

Tri problémy transakčných nákladov

Prečo sa však zdieľaná ekonomika rozbehla v takom rozsahu až v posledných rokoch? 
Čo bránilo uskutočneniu vyššie popísaných výmen v minulosti? Kľúčovou prekážkou 
boli vysoké transakčné náklady. Transakčné náklady sú všetky informačné náklady, 
ktoré sprevádzajú akúkoľvek výmenu medzi dvoma a viac osobami. V zásade majú 
tri časti:

1. Ide o náklady na vyhľadávanie potenciálnych strán výmeny – kde a kto má voľnú 
garáž pre moje haraburdie? Alebo ak mám voľnú izbu, ako sa spojím s človekom z 
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http://www.pwc.com/us/en/industry/entertainment-media/publications/consumer-intelligence-series/assets/pwc-cis-sharing-economy.pdf
https://s3.amazonaws.com/uber-static/comms/PDF/Uber_Driver-Partners_Hall_Kreuger_2015.pdf
http://botecanalysis.com/wp-content/uploads/2015/07/LATS-Final-Report.pdf
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opačnej strany kontinentu, ktorý plánuje navštíviť naše mesto? 

2. Náklady na vyjednávanie a uzatváranie kontraktu – keď už nájdem niekoho, kto 
mi požičia vŕtačku, na akej cene sa dohodneme? Už len samotné pýtanie peňazí od 
suseda môže byť nepríjemné. A aké budú podmienky kontraktu? Kto to všetko spíše 
a podpíše?

3. Kontrola a vynútenie kontraktu – ak niekomu požičiam auto, ako viem, že s ním 
nezmizne? Alebo ak nastúpim niekomu do jeho súkromného auta, ako si mám byť 
istý, že neplánuje nič nekalé? Ešte nepríjemnejšie to môže byť v prípade prenajatia 
voľnej izby. 

Tri riešenia 

Všetky tieto náklady pomohol znížiť internet a nové informačné technológie v kom-
binácii s podnikateľskou schopnosťou objavovať nové spôsoby dosahovania zisku aj 
tam, kde by to nikto nečakal.

1. Na prelome tisícročia začal obsah internetu prechádzať na tzv. web 2.0 aplikácie. 
Táto „nová verzia internetu“ umožnila nie len pasívne prijímanie informácií, ale aj 
možnosť pre všetkých aktívne sa zapájať do tvorby obsahu. Tak začali vznikať prvé 
web stránky prinášajúce možnosť komunikácie a spolupráce on-line, prvé sociálne 
siete s virtuálnymi komunitami a mobilné aplikácie umožňujúce interakcie s hocikým 
prakticky z hocakého miesta.

Aj keď nové technológie boli nutnou podmienkou vzniku zdieľanej ekonomiky, zďale-
ka nešlo o podmienku dostatočnú. Hlavný impulz priniesli podnikatelia s objavom 
on-line platforiem, ktoré vytvorili virtuálny priestor pre koncentráciu potrebných 
informácií a teda zníženie transakčných nákladov. Podnikatelia tak pomocou tých-
to platforiem prekopali nízko nákladový komunikačný kanál od dopytu k ponuke 
a naspäť. Odrazu, ak ste dopytovali kuchynský stroj, alebo hľadali človeka, čo vám 
vyvenčí psa, vedeli ste, kam sa obrátiť. Vyhľadávanie strán kontraktu sa tak stalo 
otázkou niekoľkých klikov na internete v pohodlí vášho domova, alebo cestou z práce 
cez smartphone.

2. Druhá časť transakčných nákladov bola taktiež do veľkej miery znížená vďaka in-
ternetovým technológiám a platformám. Proces platby bol totižto do veľkej miery 
zautomatizovaný cez on-line platobné systémy (napr. PayPal, Amazon payments, 
Authorize.net, WePay). Tým zanikla potreba platiť v hotovosti, alebo čakať niekoľko 
dní na prevod na účet a s tým aj problém pri spätnom dojednávaní. Prijať peniaze 
od suseda za požičanie nebolo nikdy jednoduchšie. Rovnako on-line tvorba cien, s 
možnosťou jej úpravy podľa momentálneho dopytu zabezpečila hladké fungovanie 
cenového mechanizmu. 

Zaujimavý prístup k tvorbe cien zvolil Uber, ktorý nastavuje ceny podľa vopred sta-
noveného algoritmu, reagujúceho na vývoj ponuky a dopytu na konkrétnom mi-
este a v konkrétnom čase. Preto napríklad počas rukojemníckej drámy v Sydney či 
snežnej búrky v New Yorku narástli ceny niekoľkonásobne, čo pritiahlo množstvo po-
tenciálnych „záchranárov“, ktorí odvážali ľudí. Navyše celú procedúru návrhu zmluvy 
a tvorby kontraktu nahradil jeden klik. Žiadne tlačenie, podpisovanie a kopírovanie 
zmlúv.

3. Aj v prípade poslednej časti transakčných nákladov týkajúcich sa kontroly a vynúte-
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“Predajcovia aj ku-
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nia kontraktu, priniesli platformy značné zlepšenie. Podnikatelia obsluhujúci interne-
tové platformy prišli s novými a inovatívnymi riešeniami ako ubezpečiť obe strany 
kontraktu, že ta druhá strana nezneužije svoje postavenie. Jedným z najefektívnejším 
sa ukázali byť reputačné mechanizmy so spätnou väzbou. V priebehu času sa vyvinuli 
v zásade dva typy týchto reputačných mechanizmov: centralizovaný (s treťou stra-
nou) a tzv. peer-to-peer systém (sieť medzi partnermi). 

Centralizované systémy budujú dôveru k platforme, ale nie nutne k jednotlivým 
stranám kontraktu. Napr. internetová burza Ebay ponúka garanciu vrátenia peňazí, ak 
kupca nedostane to, za čo zaplatil. Tento spôsob znižovania rizika síce prináša náklady 
pre prevádzkovateľa, ale tiež znižuje náklady kontraktu pre jednotlivé strany výmeny, 
čím ich motivuje k častejším obchodom. Z nich dostáva percentuálne provízie práve 
tretia strana - prevádzkovateľ. Obdobne napr. Airbnb automaticky poisťuje vlastníka 
domu voči škodám, ktoré môžu mať na svedomí prespávajúci cudzinci a to až do 
výšky 1 milióna dolárov. Rovnako službu poistenia automobilu poskytuje aj Relay-
Rides a Uber navyše automaticky zabezpečuje poistenie všeobecnej zodpovednosti 
jazdy so zákazníkom.

Platformy taktiež ponúkajú službu preverovania a filtrovania potenciálne nebez-
pečných a nevhodných zákazníkov na oboch stranách kontraktu. Ak takýchto ob-
javia, zabránia ich vstupu na platformu. Napr. platforma Lyft, ponúkajúca osobnú 
prepravu, kontroluje trestnú a vodičskú minulosť potenciálnych šoférov, plus si ich 
osobne preskúša a až potom im udelí možnosť ponúkať jazdu. Obdobne postupu-
je aj RelayRides. Iný centralizovaný systém získavania reputácie má napr. platforma 
DogVacay, ktorá spája vlastníkov psov s milovníkmi psov, ktorí sa o psa postarajú, 
keď vlastník nemôže. Potenciálna psia pestúnka musí mať schválený profil predtým, 
ako sa dostane na zoznam ponúkajúci služby a zároveň si môže zlepšovať svoje „hod-
notenie“ (čo zvyšuje pravdepodobnosť, že niekto využije jej služby) čítaním odbornej 
literatúry o psoch, sledovaním tréningových videí alebo vykonaním online testov, 
ktorými dokáže svoju odbornosť pri staraní sa o psov.

Posledným spôsobom ako podnikatelia centrálne znižujú informačnú asymetriu sú 
„big data“ analýzy. Tento mechanizmus využíva počítačové algoritmy na monitor-
ovanie miliónov transakcií a na základe určitých kľúčov blokujú alebo označkujú tie 
podozrivé, ktoré sú následne preposlané tímu vyšetrovateľov na hlbšiu analýzu.

Druhou veľkou skupinou reputačných mechanizmov sú peer-to-peer systémy. Tieto 
mechanizmy priamo zvyšujú dôveru medzi stranami kontraktu. Rozšírené sú systémy, 
ktoré umožňujú on-line hodnotenie a recenzovanie oboch strán kontraktu navzájom. 
Teda predajcovia aj kupujúci môžu spätne ovplyvniť reputáciu jeden druhému. Hroz-
ba zlej reputácie následne vplýva na ochotu jednotlivých aktérov zneužívať ich infor-
mačnú prevahu. Napr. ak na platforme Lyft sa vaše hodnotenie ako vodiča dostane 
pod 4,6 (z 5 hviezdičiek), bude váš účet deaktivovaný. Alebo ak zákazník ohodnotí 
vodiča pod 3 hviezdičky, už nikdy nebude s týmto jazdcom spárovaný na ďalšiu jaz-
du. Rovnako efektívne využíva tieto mechanizmy aj platforma Feastly, ktorá spája 
domácich kuchárov, ktorí sú ochotní pripraviť večeru u seba doma a potenciálnych 
zákazníkov, ktorí sa chcú u niekoho doma najesť a zaplatiť za to. Táto platforma má 
reputačný mechanizmus s právom hostiteľa odmietnuť akéhokoľvek zákazníka, ktorý 
má zle hodnotenia.
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Rovnako pomohli aj aplikácie verifikujúce reálnu identitu potenciálnych strán ob-
chodu. Tým sa zvýšila dôveryhodnosť a dôvera medzi aktérmi. To je dôvod, prečo 
množstvo platforiem využíva možnosť registrácie pomocou sociálnych sietí, ktoré 
sú spojené s reálnou osobou (napr. Facebook), alebo požadujú číslo kreditnej karty. 
Rovnaký dôvod je aj za požiadavkou BlaBlaCar, európskej verzie Lyftu, na verifikáciu 
telefónneho čísla. 

Zaujímavými sú taktiež prvé dôkazy poukazujúce na efekt reputačných systémov pri 
znižovaní rasovej diskriminácie. S pomocou platforiem a ich mechanizmov už totiž-
to nemusíte zakladať svoj úsudok o zákazníkovi/predajcovi len na základe zbežného 
pohľadu (teda najčastejšie rasy), ale môžete sa rozhodnúť aj na základe iných faktor-
ov (napr. akú ma reputáciu, profil na sociálnej sieti, či záznamy minulých kontraktov). 
Aj keď rozdiel stále existuje (napr. černosi účtujú za prenájom domov na Airbnb o 12 
% menej ako belosi), tento rozdiel je menší ako v iných sektoroch a zároveň sa v čase 
znižuje (navyše Airbnb upozorňuje na to, že tento rozdiel je daný skôr lokalitou). Na 
druhej strane služby poskytujúce jazdu (Uber, Lyft), vykazujú oveľa menej diskriminá-
cie pri ochote zastaviť černochovi ako ich klasickí offline kolegovia. Uber má takisto 
antidiskriminačný nádych aj na strane ponuky, keďže medzi uber vodičmi je až 14 % 
žien (pri klasických taxikároch sa zastúpenie žien pohybuje od 1 do max 8 %). 

Tieto mechanizmy tak úspešne motivujú jednotlivých aktérov zdieľanej ekonomiky, 
aby upustili od oportunistického chovania. Ak by tak totižto nespravili, rôzne hodno-
tiace systémy zaznamenajúce históriu výmen zabezpečia, že už s nimi nikto nebude 
chcieť vstupovať do interakcií. Aj napriek tomu, že žijeme vo veľkej, anonymnej 
spoločnosti, on-line reputačné mechanizmy platforiem nám umožňujú bez obáv 
dôverovať aj úplne cudzím ľudom a pustiť ich do našich domov, alebo im zveriť naše 
auto.

Práve vyriešenie tohto množstva problémov kvalifikovalo fenomén zdieľanej ekono-
miky ako nástroj boja proti zastaraným a neefektívnym reguláciám v rôznych odvet-
viach.

Zdieľaná ekonomika ako lakmusový papierik

Podnikateľské prostredie je dlhodobo zahltené množstvom regulácií a byrokracie. Ich 
samotná existencia v legislatíve však ešte automaticky neznamená ich ekonomickú 
alebo spoločenskú opodstatnenosť, či dokonca prospešnosť. Opak je v niektorých 
prípadoch pravdou. Aj napriek tomu, že sa regulácie podnikateľského prostre-
dia spravidla ospravedlňujú ako pomoc spotrebiteľom, množstvo regulácii je skôr 
výsledkom tlaku záujmových skupín, alebo prehnane aktívnych a naivných politikov 
(úradníkov). V takom prípade môže byť zo spotrebiteľského pohľadu výhodnejšie, 
ak je daná regulácia zrušená alebo sa formálne nevynucuje. V praxi však nie je jed-
noduché rozoznať, kedy sú náklady regulácie vyššie ako úžitok z nej plynúci a kedy 
prospieva skôr koncentrovaným záujmom ako rozptýleným spotrebiteľom.

Pri riešení tohto problému sa na jednej strane môžeme skúsiť spoľahnúť na poli-
tické procesy a demokratické mechanizmy, ktoré by mali smerovať legislatívu takým 
smerom, kde budú staré neefektívne regulácie odstránené a nové budú už naozaj na 
osoh predovšetkým spotrebiteľom. To však môže trvať dlho a v niektorých prípadoch 
sa ani nemusíme takejto zmeny dočkať. Problémom je asymetria informácií medzi 
voličmi a politikmi na jednej strane a medzi spotrebiteľmi a záujmovými združeni-
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cudzím ľudom a pus-
tiť ich do našich do-
mov, alebo im zveriť 
naše auto.”
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ami na strane druhej. Voliči jednoducho nemajú motiváciu sa denne informovať a 
kontrolovať politikov, či prijímajú len regulácie zvyšujúce blahobyt. Politici tak majú 
široký manévrovací priestor pri ich legislatívno-regulačnej činnosti. Rovnako je pre 
ľudí z pohľadu spotrebiteľov ťažké vyhodnotiť, či by zregulované odvetvie fungovalo 
lepšie alebo horšie bez regulácie. Spotrebiteľ by sa musel púšťať do zložitých kontra-
faktuálnych myšlienkových cvičení, ako by asi vyzeral svet bez tej, či onej regulácie.

Dostávame sa tak do paradoxnej situácie. Asymetria informácií je totižto jeden z 
hlavných argumentov zavádzania regulácií (producent alebo poskytovateľ služby vie 
viac ako zákazník) a zároveň jeden z hlavných dôvodov nefunkčnosti týchto regulácií 
(volič a spotrebiteľ nedokážu kontrolovať politikov a identifikovať neefektívne reg-
ulácie).

Tu však prichádza na scénu technologická revolúcia ako alternatíva, ktorá umožňuje 
prelomenie hrubých politických ľadov. Celá zdieľaná ekonomika a jej momentálne 
najdiskutovanejší prvok Uber nabúravajú zastarané regulácie. A to tak, že testujú 
čistý úžitok z nich plynúci (1) a zároveň mobilizujú ľudí do politickej akcie (2). Čím 
riešia dva vyššie opísané problémy.

1. V rámci zdieľanej ekonomiky spotrebitelia svojim správaním porovnávajú klasické 
služby pod verejnou reguláciou so službami založenými na nových technológiách. 
Tým pádom testujú efektivitu existujúcich regulácií a efektivitu reputačných mecha-
nizmov zdieľanej ekonomiky. Napríklad Uber tak dáva pocítiť zákazníkom, ako vyzerá 
neregulovaná služba, ktorá rieši problém asymetrie informácí cez súkromné pravidlá 
a reputačné mechanizmy a obchádza zastarané regulácie. Zákazník sa preto nepo-
trebuje púšťať do zložitých mentálnych cvičení, ale môže priamo na svojej koži zažiť 
a porovnať kvality služby, ktoré sú verejne alebo súkromne regulované. Ak je verejná 
regulácia naozaj opodstatnená, tak by sa následne mala súkromná alternatíva zrútiť 
do špirály nefunkčnosti a zaniknúť z dôvodu nespokojnosti zákazníkov plynúcej z asy-
metrických informácií (tak ako to predpokladá teória užitočnosti vládnych regulácií). 
Ak sa tak nedeje, máme dôvod si myslieť, že služby taxislužieb sú zbytočne prereg-
ulované a Uber našiel spôsob ako riešiť potenciálne problémy medzi zákazníkom a 
poskytovateľom. Obdobná situácia je aj v prípade ďalších služieb zdieľanej ekono-
miky ako napr. Airbnb, kde sa rovnako môžete rozhodnúť medzi oficiálnymi hotel-
mi, ktoré sú pod kontrolou verejných autorít a ich regulácií a súkromne zdieľanými 
apartmánmi, ktoré využívajú na preklenutie informačnej asymetrie vyššie popísané 
reputačné mechanizmy. 

2. Zdieľaná ekonomika taktiež umožňuje mobilizovať ľudí a vytvoriť tlak na politikov, 
ktorým znižuje ich manévrovací priestor a tak ich vo väčšej miere podriaďuje ich vôli. 
Ide preto o vysoko demokratický spôsob zmeny regulácie. Nedávny príklad takejto 
súhry udalostí nastal v New York City, kde sa miestny starosta Bill de Blasio pokúsil 
limitovať počet povolených vodičov Uberu. Proti tomuto návrhu sa zdvihla veľká vlna 
odporu zo strany obyčajných obyvateľov a Blasio, ktorý oficiálne dostal od taxikárskej 
loby príspevok na politickú kampaň vo výške 500 000 dolárov, musel stiahnuť tento 
návrh. Popularita Uberu a tlak verejnosti tak zabezpečili, že v New York City je o jed-
nu zlú reguláciu menej. Starosta Blasio sa musel podriadiť voličom: vytiahnuť bielu 
zástavu a stiahnuť si Uber aplikáciu. Neskôr rozhodol sudca amerického Najvyššieho 
súdu, že Uber môže konkurovať taxíkom v New York City s odôvodnením: „akékoľvek 
očakávania, že taxikárske licencie by mali fungovať ako štít proti rapídnemu tech-strana 6
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“Celá zdieľaná eko- 
nomika a jej mo-
mentálne najdisku- 
tovanejší prvok 
Uber nabúravajú za-
starané regulácie.”

http://mercatus.org/expert_commentary/lessons-uber-de-blasio-showdown


nologickému pokroku modernej doby by neboli rozumné. [...] investori musia byť 
neustále v strehu pred novou formou konkurencie, ktorú prináša technologický 
pokrok.“

Ešte čerstvejší a o to zaujímavejší príklad je z mesta Sarasota na Floride, kde mali 
miestni komisári hlasovať o návrhu regulácie Uberu. Návrh bol taký, že na Uber sa 
mali začať vzťahovať všetky existujúce regulácie klasických taxikárov. Na čo Uber rea-
goval zámerom odísť z mesta. To znova pohoršilo verejnosť, ktorá si na Uber zvykla 
a považovala ho za prínos. Nakoniec to dopadlo tak, že na návrh mestskej komisárky 
Susan Chapman sa nielenže Uber nereguloval, ale navyše bola jednohlasne zrušená 
existujúca regulácia klasických taxikárov. Na to zareagoval rozhnevaný miestny tax-
ikár tak, že hodil po komisároch jeho identifikačný odznak taxikára a odišiel so slova-
mi, že to už nebude potrebovať.

Na Slovensku sme sa však 
dočkali trochu smutne-
jšieho vyvrcholenia. Vere-
jné orgány sa rozhodli, že 
Uber musí spĺňať všetky 
podmienky, ako tradiční 
taxikári – teda množstvo 
byrokracie, testov, os-
vedčení a povolení. Tax-
ikári potrebujú preukaz 
vodiča vozidla taxislužby, 
vykonať skúšky, zaplatiť 50 eur, získať koncesiu od okresného úradu v sídle kraja, 
zaplatiť ďalších 30 eur, splniť podmienku finančnej spoľahlivosti vo výške tisíc eur, 
prejsť cez psychologické testy a lekársku prehliadku a získať stanovište a parkovací 
priestor pre taxík. Navyše evidenčné číslo vozidla taxislužby musia mať umiestnené 
v aute na viditeľnom mieste, vozidlo musí byť na predných dverách označené ob-
chodným menom, telefónnym číslom a vybavene strešným svietidlom žltej farby 
s nápisom TAXI. Plus musia byť extra poistení špeciálnym poistením pre taxikárov. 
Bratislavský magistrát už chystá kontroly vodičov Uberu, či toto všetko spĺňajú. Tento 
krok asi nepotrebuje ďalší komentár.

Zdieľaná ekonomika nám tak môže na konci dňa povedať niečo aj o miestnych poli-
tikoch a úradníkoch. Uber sa ukázal byť citlivým lakmusovým papierikom toho, do 
akej miery záleží miestnej vláde na blahobyte spotrebiteľov. 

Záver

Rozšírenie zdieľanej ekonomiky prinieslo hneď niekoľko revolúcií: umožnila využívať 
doteraz mŕtvy kapitál, znížila transakčne náklady, zvýšila dôveru medzi neznámymi 
stranami a vytvorila tlak na existujúce neefektívne regulácie a byrokraciu . Rovna-
ko má za sebou množstvo spokojných spotrebiteľov, ktorí niekde prespali, odviez-
li sa, alebo si niečo požičali, bez toho, aby podnikatelia s platformami vlastnili ale-
bo postavili jediný dom, auto, kosačku, alebo sklad. A toto všetko je dostupné na 
základe jednoduchého kliku na klávesnici alebo dotyku na mobile. Žiadne úrady, 
žiadne tlačivá, žiadna byrokracia, žiadne povolenia, iba priamy vzťah dopyt – ponuka 
a obojstranne výhodná výmena. 
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“Uber sa ukázal byť 
citlivým lakmusovým 
papierikom toho, 
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biteľov.”
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Rómovia a sociálne dáv-
ky vyvracia rozšírené 
presvedčenie o tom, že 
pracujúca majorita živí zo 
svojich daní najmä róm-
ske rodiny poberajúce 
sociálne dávky. Detailne 
rozoberá smerovanie rôz-
nych sociálnych dávok v 
spoločnosti. 

Publikácia s názvom Elek-
trická daň a podtitulom 
Zásahy štátu ovplyvňu-
júce ceny elektriny na 
Slovensku zavádza pojem 
pomyselnej dane, ktorá 
vyčísluje náklady verej-
ných politík, ktoré sa pre-
nášajú do účtov spotrebi-
teľov elektriny. 

Nezamestnanosť - 
systémový problém 
slovenského hospo-
dárstva - v tejto publi-
kácii sa autori zamerali 
na prekážky, ktorým če-
lia dlhodobo nezamest-
naní uchádzači o prácu 
s nízkou kvalifikáciou.

Aktuálne publikácie
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Z platforiem sa za pomoci internetu stali obchodníci s informáciami. Nielenže 
pomáhajú dopytu nájsť ponuku, ale navyše hľadajú spôsoby ako ubezpečiť dopyt, že 
ponuka nechystá nič nekalé a vice versa. Samotné platformy sú závislé na objeme us-
kutočnených obchodov a majú teda dostatočnú motiváciu na to, aby hľadali spôsoby, 
ako zabezpečiť čím viac spokojných zákazníkov. Inak povedané spôsoby ako znížiť 
problém asymetrických informácií. A toto všetko sa deje bez jediného zasadnutia 
parlamentu a bez prijatia jediného paragrafu. Naopak jedinou silou, ktorá poháňa 
vývoj platforiem a reputačných mechanizmov je snaha sledovať zisk. Ide tak o ro-
bustnú inštitucionálnu štruktúru, ktorá pre svoje fungovanie nevyžaduje múdreho a 
šľachetného regulátora. 

“Jedinou silou, ktorá 
poháňa vývoj plat-
foriem a reputa-
čných mechanizmov 
je snaha sledovať 
zisk.”
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