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Život v izolácii nestojí za veľa. Ľudom sa žije oveľa lepšie spolu, keď môžu 
spolupracovať. Je na to hneď niekoľko dôvodov. Keď žijeme spolu, môžeme 
si vymieňať, požičiavať a prenajímať rôzne veci. A to je veľmi dôležité, lebo 
každý sme iný, máme k dispozícii iné veci a máme iné preferencie v čase. Ak má 
Peter voľnú izbu a žiadne auto, a Jano voľné auto a potrebuje niekde prespať, 
môžu si títo dvaja prepožičať svoje veci a obaja si polepšia. V spoločnosti tak 
vzrastie blahobyt, 
a pritom fyzické 
množstvo vecí 
ostane rovnaké. 
D o b r o v o ľ n á 
výmena je 
e k o n o m i c k é 
p e r p e t u u m 
mobile. Generuje 
novú hodnotu 
bez spotreby dodatočnej energie. V ekonomickom žargóne ide o tzv. 
hru s pozitívnym súčtom. Jedna plus jedna sa rovná tri. 
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n a j r o z š í r e n e j š í m 
poskytovateľom spoločenského 
poriadku je dnes štát. nie je však 
jedinou alternatívou. keď štát 
nefunguje ako má, nezriedka ho 
zastúpia súkromní podnikatelia, 
ktorí v záujme dosiahnutia 
zisku spoločenský poriadok radi 
poskytnú. Pomôžu zadefinovať 
pravidlá spolupráce, tieto 
pravidlá budú vynucovať a riešiť 
prípadné spory. v posledných 
rokoch sa príklady takýchto 
riešení objavili predovšetkým na 
internete.
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Takáto spolupráca medzi ľuďmi však vyžaduje, aby 
v spoločnosti prevládli určité inštitúcie a pravidlá. 
Poznáme to už z čias detstva, keď základným pravidlom 
výmeny bolo pravidlo „z rúčky do rúčky“. Toto pravidlo 
pomáhalo vytvárať dôveru medzi stranami výmeny a 
zaručovalo hladký priebeh spolupráce. Simultánny presun 
malého autíčka z ruky Riška do ruky Ďura, a pastelky z ruky 
Ďura do ruky Riška eliminovalo možnosti oportunistického 
správania sa – podvodu. 

V spoločnosti dospelákov a komplexnejších výmen sú 
potrebné aj komplexnejšie pravidlá. Súbor takýchto 
pravidiel sa zvykne v anglickom jazyku označovať slovíčkom 
governance. Governance sa ťažko prekladá do nášho jazyka, 
jeho slovenský ekvivalent neexistuje. Lepšie ako preklad 
poslúži opis. Governance je v zásade poskytovanie 
troch služieb: 1) Definovanie pravidiel spolupráce 
medzi ľuďmi, 2) vynucovanie týchto pravidiel a 
3) riešenie prípadných sporov, ktoré vzniknú. Ako 
uvádzame nižšie, dnes sa zvykne governance úzko spájať 
s jedným jeho alternatívnym spôsobom poskytovania a to s 
governmentom – teda štátnym teritoriálnym monopolom. 
Nebolo však tomu tak vždy (ďalej v texte budeme governance 
nahrádzať slovným spojením „spoločenský poriadok“).

v dávnej minulosti (alebo aj v dnešných primitívnych 
kmeňoch), keď ľudia žili v malých spoločenstvách, 
patrili medzi tieto inštitúcie spoločenského poriadku 
spontánne vzniknuté a neformálne normy správania 
sa. teda zvyky, tradície a morálka. Tieto pravidlá boli 
vynucované hrozbou vylúčenia z kolektívu, a prípadné 
konflikty riešili miestne prirodzené autority – náčelníci a 
šamani. Keďže išlo o malé spoločenstvá, kde každý každého 
poznal, nebol problém identifikovať a vylúčiť špekulantov a 
podvodníkov (Dixit, 2007). 

Ak napríklad rybár Jano pomohol lovcovi Ferovi odniesť jeho 
korisť do osady, za čo mu bol sľúbený podiel 
a Fero svoje slovo nedodržal, tak sa o tom 
dozvedeli všetci v okolí. Nabudúce sa už Fero 
musel spoliehať len na svoje ruky a nohy – 
nikto mu nepomohol.

Takéto spontánne inštitúcie a 
decentralizované vynucovanie cez reputáciu 
však spravidla fungujú len v malých, homogénnych 
spoločenstvách, kde dochádza k pravidelným, opakovaným 
interakciám a informácie o tom, kto je súčasťou komunity a 
ako sa správal v minulosti1 sú ľahko dostupné. 

takéto malé spoločenstvá však zďaleka nedokážu 
využiť ďalší dôležitý potenciál spolupráce 
medzi ľuďmi, a tým je rastúca produktivita z 
celospoločenskej deľby práce. Čím viac je spolupráca 

rozšírená na väčšie spoločenstvá, tým sa môžu ľudia 
intenzívnejšie špecializovať, a exponenciálne tak zvyšovať 
svoju produktivitu. 

Ak bude v malom spoločenstve 10 ľudí samostatne vyrábať 
špendlíky, tak ich vyrobia možno stovky za deň. Ak si však 
činnosť rozdelia v rámci deľby práce, a každý sa bude 
špecializovať len na jeden úkon, napr. ohýbanie drôtu, 
strihanie, či ostrenie, tak týchto 10 ľudí dokopy vyrobí 
desaťtisíce špendlíkov za jeden deň. Problém ale je, že v malej 
dedinke sa takáto vysoká produktivita neuživí. Nepotrebujú 
tam desaťtisíce špendlíkov. aby mohla rásť produktivita, 
musí sa rozširovať spolupráca na väčšie a väčšie 
územia a medzi cudzincov, s ktorými sa miestni 
špendlikári nikdy nestretli2. 

A práve v prípade takýchto väčších spoločenstiev je 
dnes široko rozšírená predstava, že spoločenský 
poriadok dokáže poskytovať len jedna alternatíva 
- štát. otvorená ostáva otázka, čo v prípade, keď 
štát nedokáže v určitých situáciách poskytovať 
spoločenský poriadok (napr. nemá technológie, know-
how, zdroje) alebo odmieta poskytovať spoločenský 
poriadok (zakazuje obchod s drogami, orgánmi, alebo 
liekmi). Práve v takejto situácii sa ocitlo množstvo ľudí, ktorí 
začali obchodovať a spolupracovať na internete.

Keď štát nevie poskytovať spoločenský poriadok

Ľudia spravidla nerozlišujú medzi tvrdeniami „štát by mal 
robiť X a Y“ a „štát je schopný robiť X a Y“. automaticky 
predpokladajú, že prvé tvrdenie implikuje druhé. Štát 
však často nefunguje tak, ako by si mnohí ľudia priali, 
keď sa dovolávajú riešenia problémov v spoločnosti. 
Politici a byrokrati nemusia mať nevyhnutne vždy tie najlepšie 
úmysly pri spravovaní štátu; a keď ich aj majú, nemusia mať 
dostatočné vedomosti pri tvorbe zákonov a pravidiel; a keď 

aj tie majú, nemusia mať 
dokonalé schopnosti pri 
ich aplikácii do reálneho 
sveta. V takomto prípade 
časť ľudí len pokrčí 
plecami a zmieri sa s 
problémom, iná časť ľudí 
sa vydá na dlhú a tŕnistú 

cestu ovplyvňovania vecí verejných priamo cez politiku.

Existuje však skupina ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť ani jedno, 
ani druhé. Ich živobytie je priamo a okamžite závislé od 
fungovania služieb, ktoré zvyčajne poskytuje štát: udržiavanie 
spoločenského poriadku. Medzi takýchto ľudí patrili aj 
internetoví podnikatelia v začiatkoch fungovania internetu. 
Napríklad zakladatelia spoločnosti PayPal v roku 1999. Cieľom 
ich spoločnosti bolo umožniť ľudom jednoduché a hlavne 

  Štát však často nefunguje 
tak, ako by si mnohí ľudia priali, 
keď sa dovolávajú riešenia 
problémov v spoločnosti. 
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rýchle presúvanie peňazí cez internet. Po mesiaci fungovania 
mala spoločnosť 1000 užívateľov, po troch 100 000, a na 
začiatku roka 2000 už 1 milión užívateľov. S užívateľmi a 
tržbami však rástli aj podvody a ich sofistikovanosť. Mesačné 
príjmy spoločnosti v roku 2001 boli 1,7 miliónov dolárov, 
pričom mesačné náklady na podvody v tomto roku dosahovali 
10 miliónov dolárov. To bol neudržateľný stav.

V tejto situácii sa PayPal skúsil obrátiť na verejné orgány a 
ich tradičné metódy. Štát pristupuje väčšinou k podvodom 
ex post – teda rieši ich po tom, ako sa stanú. Ak niekto poruší 
nejaký zákon a napríklad spraví množstvo malých nákupov cez 
ukradnutý účet, tak obeť tohto podvodu najskôr kontaktuje 
políciu, tá následne začne vyšetrovať a hľadať páchateľa. Ak 
ho nájde, pošle ho pred súd a ten následne rozhodne o vine, 
treste a prípadnom odškodnení obete. Nakoniec, ak ide všetko 
dobre, skončí páchateľ vo väzení.

Tento postup však vôbec nefungoval pre PayPal a podobné 
spoločnosti, keď vznikali. Štáty jednoducho nemali vybavenie, 
ľudský kapitál, zdroje a ani motiváciu riešiť také množstvo 
rôznych internetových podvodov. Ekonóm Edward Stringham 
(2017) v rámci svojej štúdie spovedal jedného zo zakladateľov 
internetových platobných systémov, ktorý opísal svoju 
skúsenosť s políciou na konci 90-tych rokov pri vyšetrovaní 
internetového podvodu. On ako obeť oznámil policajtovi, že 
„niekto sa nabúral do nášho počítača“. Policajt si následne 
obzrel miestnosť s počítačom, kde skontroloval dvere a okná 
a spýtal sa, že „odkiaľ sa dostali dnu?“, podnikateľ povedal, že 
cez internet, načo policajt odpovedal „Čo je internet?“  Aj keď 

dnes pravdepodobne väčšina policajtov vie, čo je to internet, 
sú stále niekoľko krokov za internetovými krypto zločincami. 

Tieto podvody sa často odohrávali naprieč celým svetom, a 
tak štáty ani nemali možnosti zasahovať. Ktorý štát 
mal konať, ak bola obeť z Nemecka, útočník z Kene a služba 
poskytovaná cez americký platobný systém? Taktiež často išlo 
o veľké množstvo malých podvodov, ktoré polícia odmietala 
vyšetrovať, keďže neprekročili určitú finančnú hranicu. Niet sa 
čomu čudovať, keďže ex post prístup, teda proces vyšetrovania, 
vznesenie obvinenia a súdneho rozhodovania je extrémne 
drahý a nie je možné sa zaoberať každým podvodom. 

PayPal a ostatné podobné spoločnosti ako napr. CyberSource 
(ktorú odkúpila kartová spoločnosť Visa) alebo eMoneyMail, 
PayPlace a PayMe (ktoré prehrali svoj boj s podvodmi a 
konkurenciou) sa tak nemohli spoliehať na štát a ním 
poskytovaný spoločenský poriadok. Tieto spoločnosti sa v 
tejto situácii nepustili do akademických debát o funkciách 
štátu a ani nemali čas vstupovať do politiky, aby štát zmenili a 
pomohli vylepšiť. Naopak, rozhodli sa  vytvoriť vlastný systém 
ochrany proti podvodom. Iba tak mohli začať plniť svoju funkciu 
- dosahovať zisk a prežiť na trhu. 

Na rozdiel od štátov, ktoré chápali podvody ako právny problém, 
ktorý je riešený ex post, sa začal PayPal pozerať na podvody 
ako na problém riadenia rizika a hľadať spôsoby ako ex ante 
predchádzať podvodom. Uskutočnené podvody tak PayPal 
bral ako iné náklady, ktoré sa musí pokúsiť minimalizovať pri 
poskytovaní svojej služby, ak chce dosahovať zisk. 
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Preto začal PayPal vyvíjať sofistikované proti-podvodné 
systémy s ľudskou aj umelou inteligenciou, ktoré mali pomôcť 
v prevencii. PayPal neustále kontroloval aktivitu na všetkých 
účtoch, vyžadoval dodatočné verifikácie transakcií, využíval 
data-mining, označoval transakcie, ktoré boli podozrivé, a 
následne ich nechal prešetriť vlastnými „vyšetrovateľmi“ 
s právomocou stopnúť transakcie alebo zmraziť celé účty.  
PayPal tak začal zamestnávať špeciálny druh detektívov, ktorí 
vyšetrujú zločiny ešte pred tým, ako sa stanú. PayPal preto 
označili niektorí odborníci za bezpečnostnú agentúru, ktorá  
predstiera, že je spoločnosť poskytujúca finančné služby.

PayPal vyvinul nové systémy monitorovania a prevencie 
podvodov, ktoré kontrolujú milióny a milióny transakcií v 
reálnom čase. Systémy nielen hľadajú už identifikované 
vzory v transakciách, ale navyše sa aktívne učia hľadať a 
predpovedať nové vzory, ktoré môžu vyústiť do podvodov. 
Zaviedol množstvo inovácií, ktoré sú dnes štandardom: napr. 
tzv. Gauseback-Levchin test a jedno z jeho prvých komerčných 
implementácií v podobe Captcha, ktorý od používateľa 
požaduje prepísať skreslený text, ktorý majú internetové 
roboty problém rozoznať. Alebo systém verifikovania účtov, 
keď PayPal uloží na účet používateľa pár centov a následne ho 
požiada o overenie tejto sumy. 

Podobné spoločnosti ako PayPal dnes poskytujú hneď 
niekoľko služieb: odhadujú pravdepodobnosť podvodov pri 
rôznych typoch transakcií, oceňujú toto riziko ako očakávané 
náklady, robia aktívne kroky, aby ho znížili a často poskytujú 
aj poistenie proti týmto rizikám. To všetko v snahe dosiahnuť 
zisk. PayPal dnes používa približne 170 miliónov ľudí po celom 
svete a ročne realizuje transakcie v hodnote 200 miliárd 
dolárov. Miera podvodov klesla medzičasom z dvojciferných 
čísel na 0,5 % (Stringham, 2017).

Pri tvorbe svojich systémov si tieto spoločnosti musia 
neustále dávať pozor na dva typy chýb. Môžu vytvoriť príliš 
voľné pravidlá a algoritmy, ktoré nezachytia množstvo zlých 
transakcií a výsledkom budú vysoké náklady z podvodov. 
Môžu však aj prijať príliš striktné pravidlá a algoritmy, ktoré 
síce zastavia množstvo zlých transakcií, ale s nimi zabránia aj 
realizácii množstvu dobrých transakcií, ktoré by priniesli vyšší 
zisk.

Je ľahké prepadnúť omylu, že to, čo obchodník chce, je 
minimalizovať mieru podvodov. Avšak nie je rozumné mať 
nulovú mieru podvodov, ak to znamená, že obchodník 
zamietne 50 % transakcií, v ktorých zákazníci neplánovali 
podvádzať. Myslieť si opak znamená, že najlepší spôsob 
ako zamedziť podvodom je vôbec neobchodovať. 

efektívne nastavený bezpečnostný systém preto 
vyžaduje porovnávanie nákladov akceptovania zlých 

objednávok s nákladmi zamietania tých dobrých. 
to je základný problém, ktorý musia riešiť nielen 
súkromní poskytovatelia spoločenského poriadku, 
ale aj tí verejní v podobe štátnych zákonov a regulácií. 
neznamená to však, že obom týmto poskytovateľom 
spoločenského poriadku to ide rovnako dobre.

Ten súkromný má veľkú motiváciu (dosahovať zisk a 
neskrachovať) a rýchlu spätnú väzbu (nahnevaných zákazníkov 
a vysoké náklady), ktoré mu pomáhajú nastaviť jeho systém 
čo najefektívnejšie. Ten verejný  tieto dve výhody nemá. 
Živobytie politikov a regulátorov priamo nesúvisí s prijímaním 
správnych pravidiel a ich dôkladným vynucovaním. Skôr opak 
je pravdou a korelácia bude často negatívna. Politik, ktorý sa 
správa populisticky, bude mať väčšiu šancu na znovuzvolenie. 
Rovnako politici a regulátori tvoria pravidlá pre celú ekonomiku 
a nemajú tak prístup k priamej spätnej väzbe, či pravidlá a 
regulácie, ktoré zvolili, neodradzujú príliš veľa ekonomickej 
aktivity v porovnaní s benefitmi, ktoré prinášajú. 

Verejný poskytovateľ spoločenského poriadku tak nemá 
veľmi motiváciu a množstvo nástrojov, keď balansuje na 
hrane nastavovania prísnosti regulácií a zákonov. Vo verejnej 
politike sa spravidla debata zvrhne len na binárnu voľbu, či 
„chceme zamedziť všetkému zlému, čo sa môže stať, alebo 
nie?“. Avšak regulácia, ktorej zámerom je zabrániť všetkému 
potenciálnemu zlu, zabráni aj veľa dobrému. Pokojne sa preto 
môže stať, že jej prijatím si svet nakoniec pohorší.

Najnovší zaujímavý príklad toho, keď internet vytvoril potrebu 
a zároveň poskytol nástroje na fungovanie súkromného 
spoločenského poriadku, je fenomén zdieľanej ekonomiky. 
Platformy zdieľanej ekonomiky ako Uber a Airbnb dnes 
predstavujú veľké nadnárodné spoločenstvá so stovkami 
miliónov “obyvateľov“. Ich spolupráca je pritom formovaná 
súkromne vytvorenými a vynucovanými reguláciami a 
pravidlami, ktorých cieľom je zaistiť bezpečné a kvalitné 
prostredie. ide tak o priamu konkurenciu štátom, ktoré 
mali historicky monopol na vytváranie regulácií a 
pravidiel v oblastiach ako preprava a ubytovanie. 
Dnes tento monopol strácajú a konkurencia v podobe 
zdieľanej ekonomiky ukazuje, že spotrebitelia veria 
stále viac súkromným riešeniam ako tým verejným. 
Porovnanie týchto dvoch prístupov k regulácii si môžete 
prečítať v našej publikácii Menej regulácie, viac reputácie.

Keď štát nechce poskytovať spoločenský poria-
dok

niekedy nie je problém ani tak v tom, že by štát 
zlyhal pri poskytovaní spoločenského poriadku, ale 
v tom, že ho úmyselne neposkytuje. Ba naopak, priamo 
zakazuje a trestá niektoré obchody. Klasickým príkladom 

http://iness.sk/sk/stranka/11895-Menej-regulacie-viac-reputacie
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je obchod s ľudskými orgánmi, 
drogami, zakázanou literatúrou, či 
rôznymi dokladmi3.  V takejto situácii 
sa obchodujúci jednotlivci nemôžu 
spoliehať na štát pri definovaní 
a vynucovaní pravidiel, ale musia 
sa mu navyše aktívne vyhýbať – 
okrem toho, že zabezpečia vlastný 
fungujúci systém spoločenského 
poriadku.

Hlavný spôsob ako sa vyhnúť štátu predstavuje vytvorenie 
anonymného prostredia. Teda znemožniť vystopovanie 
prepojenia medzi internetovým účtom užívateľa a reálnou 
osobou za ním. Toto sa podarilo predovšetkým vďaka 
kryptografickým aplikáciám ako Tor, ktorý šifrovanú správu 
preposiela cez množstvo bodov po celom svete, čo zamedzí 
odhaleniu pôvodcu správy. K tomu sa pridalo prakticky 
neprelomiteľné šifrovanie pomocou verejných a súkromných 
kľúčov.

Tento postup síce na jednej strane pomohol vyhnúť sa štátu 
a jeho sankciám, ale na druhej strane vytvoril nový problém. 
Ak obchodujete s anonymom a on vás podvedie, nemáte sa ísť 
kam sťažovať a nikdy sa nedozviete, kto vás vlastne podviedol. 
To znamená, že sa o obchod pravdepodobne ani nepokúsite 
a výsledkom budú nerealizované výmeny. Teda v spoločnosti 
bude menej blahobytu než by mohlo byť.

Nejde však o neriešiteľný problém. To, že ste anonymný, 
neznamená, že nemôžete mať svoju identitu. Anonymita 
znamená, že nie je možné spojiť reálneho človeka s jeho 
internetovým účtom. Anonymný užívateľ však môže mať svoju 
jedinečnú virtuálnu identitu. Tá napr. zaručí, že človek s ktorým 
komunikujete dnes, je ten istý, s ktorým ste komunikovali 
včera, alebo váš kamarát bude komunikovať zajtra (práve to 
umožnili súkromné a verejné kľúče).

A práve identita je dôležitá pre fungovanie súkromného 
spoločenského poriadku na internete. Identita má totiž svoju 
reputáciu a tá má pre svojho držiteľa hodnotu. Hodnotu v 
podobe prístupu k budúcim obchodom. Táto reputácia tak 
môže slúžiť ako rukojemník, ktorý zaručí, že nepodvediete 
druhú stranu alebo druhá strana nepodvedie vás. Ak by sa 
totižto o niečo také jedna strana obchodu pokúsila, tento 
rukojemník môže byť obetovaný – a podvodnej strane obchodu 
zničí reputáciu.

Priestor na internete, kde sa objavujú takéto zakázané 
transakcie a burzy, sa nazýva Dark Net. ide o skutočný 
divoký západ internetu, kde neplatia žiadne štátom 
vynucované pravidlá a akákoľvek interakcia medzi 
ľuďmi je odkázaná čisto na alternatívne spoločenské 
poriadky. avšak podobne ako americký divoký západ 
v 19. storočí, ani divoký západ na internete nie je v 

skutočnosti miesto chaosu a 
bezprávia, ako sa ľudia často 
domnievajú.

Najznámejšou platformou Dark 
Netu, kde sa obchodovalo so 
zakázanými vecami a službami, 
bola platforma Silkroad. Za dva 
roky jej fungovania (2011-2013) sa 
na nej uskutočnilo viac ako milión 

transakcií v celkovej hodnote stoviek miliónov dolárov a burza 
obsahovala viac ako 10 000 produktov (Revolvy, 2017a). Nešlo 
teda o žiadnu zanedbateľnú platformu. Najčastejšie sa na 
nej kupovali a predávali drogy, pričom napríklad predaj zbraní, 
výbušnín, či detskej pornografie bol zakázaný. 

Úplne na začiatku fungovania platformy na nej predával 
len jej samotný zakladateľ. Ten vybavil každú objednávku a 
poskytoval svoje služby bezplatne – takto vybudoval vysokú 
reputáciu svojej identite. Neskôr platforma povolila fungovanie 
pár vybraným predajcom, ale stále prísne kontrolovala, kto sa 
stane obchodníkom, pričom tieto miesta boli predávané na 
základe aukcie. Až neskôr spustila voľnejšiu registráciu pre 
obchodníkov za fixný poplatok.

Z platformy Silkroad sa tak stal podnikateľ s dôverou - 
sprostredkovateľ obchodov, ktorý garantoval bezpečný a 
hladký priebeh obchodov, za čo si vyberal svoj poplatok. Aby táto 
služba fungovala, platforma vytvorila komunitu ľudí s vysokou 
reputáciou a komunikačné nástroje v podobe diskusných 
fór, kde sa riešili skúsenosti s obchodníkmi a zákazníkmi. 
Taktiež platforma stanovila vlastné pravidlá fungovania a tie 
následne vynucovala, a trestala ich porušovateľov – vylúčením 
z platformy. Neskôr platforma do svojho systému zabudovala 
priamo možnosť hodnotiť predajcov – slovne aj cez hviezdičky4.  
Dokonca vytvorila „príručku pre predajcov“, kde inštruovala 
predajcov ako zabaliť a schovať drogy, aby neboli odhalené 
rôznymi senzormi a policajnými psami.

Platforma mala taktiež svoj platobný systém, kedy zákazník 

 Niekedy nie je problém ani 
tak v tom, že by štát zlyhal pri 
poskytovaní spoločenského 
poriadku, ale v tom, že ho 
úmyselne neposkytuje. 
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vložil peniaze za objednávku na účet platformy a tá až po 
úspešnom dodaní kúpeného tovaru poslala peniaze na účet 
obchodníka. Obchodníci s množstvom pozitívnych hodnotení 
a vysokou reputáciou si pritom mohli dovoliť pýtať od 
zákazníkov platbu vopred. Túto svoju výhodu samozrejme 
nemohli zneužiť, ak nechceli prísť o ten najhodnotnejší kapitál 
– dobrú reputáciu. 

Obchody sa na platforme realizovali pomocou kryptomeny 
Bitcoin, ktorá zaručovala kvázi-anonymné, rýchle a bezpečné 
platby milióna zákazníkov platformy. Bitcoin kombinuje výhody 
hotovosti a elektronických peňazí. Podobne ako hotovosť 
aj platby v Bitcoinoch sú do značnej miery anonymné, ľahko 
prenositeľné a dôveryhodné, a zároveň je ich možné posielať v 
rámci celého sveta ako elektronické peniaze.

Vyššie opísaný spôsob vynucovania transakcií na platformách 
Dark Netu má však jeden nedostatok. V reálnom svete 
fyzických osôb z mäsa a kostí je pomerne ťažké vytvoriť si 
novú identitu po tom, ako človek zruinuje svoju reputáciu. 
Každý máme len jeden život, jedny otlačky, zreničky, či jednu 
tvár. Na druhej strane v online priestore je vytvorenie novej 
identity prakticky bez nákladov. Keď človek stratí reputáciu, 
jednoducho si založí nové konto a môže začať od začiatku. 

Ak idete robiť obchod s človekom, ktorého identita nemá 
žiadnu reputáciu, nemáte 
ani žiadnu možnosť zobrať si 
„rukojemníka“. Človek bez reputácie 
netratí, keď niekoho podvedie a 
každý sa to dozvie. Na začiatku tak 
môže mať človek dobré úmysly, ale 
ako o tom presvedčiť druhú stranu? 
Ako vybudovať reputáciu? Jeden zo 
spôsobov je začať v malom – tak ako zakladateľ Silkroadu začal 
na svojej platforme najskôr predávať drogy sám a v malých 
množstvách. Až neskôr, keď získal dobrú povesť, rozšíril 
platformu o nových obchodníkov a zväčšil objem transakcií. 
Toto je však často veľmi zdĺhavý proces. Našťastie však 
existuje aj skratka. 

Predajcovia na platforme, ale aj samotné platformy môžu 
namiesto (neexistujúcej) reputácie ponúknuť ako rukojemníka 
nákladný signál. Teda inými slovami môžu ex ante uskutočniť 
nejakú nákladnú investíciu, ktorú si môže dovoliť len niekto, 
kto plánuje v biznise ostať dlhodobo. Takéto signály rôznych 
platforiem predávajúcich na Dark Nete skúmala ekonómka 
Juliar Norgaard (2016). 

Vo svojej štúdii našla platformy, ktoré v snahe signalizovať 
svoju dôveryhodnosť napríklad: nakódovali kvalitnú 
stránku využitím zložitého programovacieho jazyka, dali si 
profesionálne spracovať kvalitné logo, ponúkli bezplatnú 
stravu alebo vzorky, či možnosť platiť až po získaní tovaru, 
vernostné zľavy a možnosť vrátenia peňazí, ak zákazníkovi 

neprišiel tovar a platil vopred. Všetky tieto nástroje si môžu 
dovoliť len platformy a predajcovia, ktorí plánujú ostať v 
biznise dlhodobo a neplánujú len jednorazovo podviesť svojich 
zákazníkov a ujsť. Nákladný signál tak pomáha oddeliť zrno od 
pliev. Pomáha budovať dôveru. 

Aj napriek všetkým vyššie opísaným mechanizmom a trikom 
mali tieto platformy Dark Netu jednu spoločnú slabú stránku. 
vždy išlo o centralizované platformy, ktoré mali 
svojho vlastníka a svoje servery. Stačila tak malá chyba 
v kóde stránky alebo pri prihlasovaní administrátora a tých 
prvých bolo možné vystopovať a zatvoriť do väzenia, a tie druhé 
hacknúť a vypnúť. A to sa aj stalo niektorým platformám ako 
napr. spomínanému Silkroadu, ktorý v roku 2013 vystopovala 
FBI, zrušila ho, a jeho vlastníka zatvorila do väzenia. Podobný 
osud stretol pred pár týždňami aj doteraz najväčšiu platformu  
AlphaBay, ktorá bola približne 10 krát väčšia ako Silkroad, 
obchodovalo sa na nej 369 000 tovarov, využívalo ju 400 000 
používateľov a denne sa uskutočnili transakcie za 600-800 
tisíc dolárov. Jej majiteľ, 26 ročný Kanaďan, bol zatknutý minulý 
mesiac na Taiwane, kde aj následne spáchal samovraždu 
(Revolvy, 2017b). 

Aj táto posledná slabá stránka môže byť len dočasnou. Dnes 
skupina programátorov, vývojárov a investorov pracuje na 
spustení platformy Open Bazaar. Táto platforma by na rozdiel 

od Silkroadu alebo AlphaBay 
mala byť decentralizovaná, 
podobne ako je decentralizovaný 
Bitcoin alebo Bittorrent – teda 
všetky komponenty fungujú a 
sú distribuované v rámci siete jej 
užívateľov. Žiadny server. Open 
Bazaar tak nikto nebude môcť 

vypnúť. A rovnako nemá vlastníka, ktorý by vyberal poplatky, 
alebo určoval, čo sa môže a nemôže predávať, resp. ktorý by 
mohol byť zatknutý. Open Bazaar umožňuje komukoľvek na 
svete kúpiť a predať, čokoľvek na svete použitím Bitcoinov bez 
toho, aby do ich obchodu musela vstupovať tretia strana.

Platforma má v sebe samozrejme zabudovaný reputačný 
a hodnotiaci systém. Taktiež umožňuje vybrať si z dvoch 
spôsobov ako platiť za služby: priamo alebo prostredníctvom 
moderátora. Prvý spôsob budú využívať hlavne zákazníci, 
ktorí idú obchodovať s obchodníkom, ktorý už má vybudovanú 
pozitívnu reputáciu a preto  sa nemusia obávať podvodov. 

Naopak moderované platby si budú vyberať zákazníci pri ešte 
neoverených predajcoch alebo pri drahých obchodoch. V 
tomto druhom prípade sa predajca a zákazník vopred dohodnú 
na moderátorovi, ktorý bude prizvaný riešiť prípadný spor, ak 
nastanú problémy. Kontrakt, ktorý pri tom uzatvoria sa nazýva 
„multisignature“. Pri tomto type kontraktu najskôr zákazník 
pošle peniaze na tzv. „zabezpečený účet“ (escrow account) a to, 
ktorým smerom sa následne peniaze pohnú (či obchodníkovi 

 Predajcovia na platforme, ale aj 
samotné platformy môžu namiesto 
(neexistujúcej) reputácie ponúknuť 
ako rukojemníka nákladný signál. 
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alebo sa vrátia zákazníkovi) rozhodnú 2 z 3 kľúčov. Jeden 
kľuč má zákazník, jeden obchodník a tretí moderátor. Keď ide 
všetko hladko, tak zákazník aj obchodník potvrdia transakciu 
svojimi dvoma kľúčmi a peniaze prídu na účet obchodníkovi. 
V prípade akýchkoľvek komplikácií bude 
mať právo veta moderátor, na ktorom 
sa obe strany vopred dohodli. Tohto 
moderátora si však nebudú vyberať 
náhodne, ale podľa jeho reputácie pri 
riešení minulých sporov. 

V roku 2016 súkromní investori do 
projektu investovali 7 miliónov USD. 
V tom čase sa na Open Bazaare 
obchodovalo viac ako 7 000 tovarov 
(najpredávanejšie boli jedlo, cigarety, 
semená na pestovanie, komiksy 
a oblečenie), ktoré ponúkalo 300 
obchodníkov (Coindesk, 2016). To, ako sa 
ďalej platforma rozšíri a koľko získa obchodníkov a zákazníkov 
tentokrát nerozhodne FBI ani žiadna iná vládna inštitúcia, ale 
ten najprísnejší a najobjektívnejší test: dobrovoľná ochota ľudí 
ju využívať. 

Záver

Jeden z najznámejších politických filozofov, Thomas Hobbes, 
tvrdil, že bez mocného meča panovníka by bol život v anarchii 
„osamelý, chudobný, odporný, krutý a krátky“ (Hobbes, 1651). 
Dnes už pomerne rozsiahly výskum v oblasti analytickej 
anarchie ukázal, že „self-governance“ a súkromné vytváranie 
spoločenského poriadku funguje v rôznych podmienkach. Či 
už to boli karibskí piráti, rôzni stredovekí obchodníci, finančné 
burzy, súčasní predajcovia diamantov a chovatelia dobytka 
v Kalifornii, americkí zlatokopi, malé kmeňové spoločenstvá 
dnes, či v minulosti, gangy vo väznici alebo donedávna celý 
medzinárodný obchod a dnes stále častejšie medzinárodné 
arbitrážne združenia.

Posledné tisícročia sme 
žili v spoločenstvách, 
kde prevládal štátom 
z a b e z p e č o v a n ý 
spoločenský poriadok, 
ktorý umožnil zapojenie 
do spoločenskej 
deľby práce veľkému 
množstvu cudzích 
ľudí, ktorí sa osobne 
nepoznali – čo nebolo možné v rámci malých kmeňov. 
Situácia sa však mení. Štátom poskytované služby 
nielen, že nestíhajú krok s vedecko-technickými 
inováciami, ale kvalita týchto služieb ešte upadá. 
Súdy sú pomalé a nespoľahlivé, polícia nevyšetruje 
to, čo by mala a politici prijímajú nekvalitné alebo 

priamo kontraproduktívne zákony. To nie je len problém 
Slovenska, ale celého sveta.

V tomto texte opísané príklady ako PayPal, Silkroad, či Open 
Bazaar poukazujú práve na také situácie, 
keď štát nemá zdroje alebo ochotu 
poskytovať  spoločenský poriadok. aj v 
takýchto situáciách si súkromná 
iniciatíva  a vynaliezavosť našla 
cestu a umožnila realizovať 
vzájomne dobrovoľné výmeny. 
kde existuje potenciálny zisk, tam 
sa začnú objavovať podnikatelia 
poskytujúci tovary a služby, a platí 
to aj pre právnu a inštitucionálnu 
infraštruktúru. 

Keby sa neobjavili tieto alternatívne 
spôsoby poskytovania spoločenského 
poriadku, dnes by celosvetový 

internetový obchod vyzeral inak – bol by menší a zďaleka nie 
taký rozšírený. Neexistoval by PayPal ani podobné spoločnosti 
poskytujúce ochranu proti podvodom. Obdobne by neexistoval 
ani internetový čierny trh s rôznymi zakázanými vecami. A 
tu si netreba predstavovať len zbrane alebo drogy. Dark Net 
s jeho platformami dal možnosť napr. ženám dostať sa ku 
antikoncepcii v krajinách, kde je zakazovaná, umožnil chorým 
ľudom prístup k marihuane alebo k liekom, ktoré nie sú v ich 
krajine povolené.

Dnes si tak nekladieme otázku, či spolupráca medzi ľuďmi môže 
byť udržiavaná súkromnými poskytovateľmi spoločenského 
poriadku, ale kde sa tento trend zastaví? Kde všade dokážu 
alternatívne spôsoby vytvárania pravidiel, ich vynucovania a 
riešenia sporov nahradiť verejné inštitúcie? 
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nielen, že nestíhajú krok s 
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Vo svete prebiehajú “preteky” o to, 
ktorej národnej ekonomike sa podarí 
ako prvej stať sa bezhotovostnou. Že 
to nemusí byť vôbec dobrý nápad, a že 
hotovosť má v ekonomike významnú 
funkciu, píšeme v INESS na tému s náz-
vom Prečo zachovať hotovosť.

Ak sa zákony často menia,  pociťujú to 
najmä podnikatelia. Stabilita a predví-
dateľnosť legislatívy je dôležitou zložk-
ou zdravého podnikateského prostre-
dia. V INT s názvom Menej novelizácií 
pre lepšie podnikanie sme sa pozreli 
na novelizácie 196 zákonov týkajúcich 
sa podnikateľského prostredia.

Voliči spravidla nemajú čas ani 
motiváciu listovať stostranové rozpočty 
verejných financií. To umožňuje 
politikom sľubovať aj modré z neba. 
Príkladom je strana ĽSNS. Táto strana 
vo svojom programe sľubuje zvyšovať 
populárne ale zároveň aj veľmi drahé 
výdavky.

preCo  zaChovat 
hotovost

menej novelizáCii Drahé sľuby 
ľsns

ing. róbert chovanculiak, Ph.D. Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 
2015. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj 
postgraduálne štúdium na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja.  Vo svojom výskume 
sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu. 

Poznámky

1Sociologické výskumy hovoria o skupine do veľkosti 150 členov, v rámci ktorých je človek schopný bez problémov kooperovať.

2Archeologické štúdie poukazujú na to, že spoločnosti, ktoré neobchodovali so svojím okolím a boli izolované, mali horšie a menej 
vyvinuté technológie. Týka sa to napríklad rybárskych nástrojov  v rámci Pacifických ostrovov (Klein a Boyd, 2010). K rovnakému 
záveru poukazuje známy prípad oddelenia Tasmánie od Austrálie pred desaťtisíc rokmi, čo viedlo k strate technológií (schopnosť 
vyrábať luky, šípy, lov rýb atď.) a nižšej produktivite Tasmanov. Malá populácia si nedokáže udržať alebo zvýšiť svoju produktivitu, 
ktorá vyplýva zo spoločenskej deľby práce a špecializácie. Technologický pokrok vyžaduje zväčšovanie populácie, ktorá spolupracu-
je (Henrich, 2015). 

3Ako ekonóm skúmajúci vznik a fungovanie spoločenských poriadkov abstrahujem v tejto práci od obsahu dobrovoľných výmen. 
Teda nijako nekomentujem predmet realizovaných obchodov. Analýza je zameraná len na inštitucionálne prostredie, v rámci 
ktorého sa výmeny uskutočňujú a aké mechanizmy sú využívané pri udržiavaní spoločenského poriadku. 

 4Práve možnosť slovného hodnotenia a hodnotenia pomocou hviezdičiek obchodníkov na platforme posilňuje vytváranie dôvery. 
Ekonómovia Hardy a Norgaard (2015) analyzovali obchody na Silkroade z obdobia, keď ešte fungoval, a prišli k záveru, že obchod-
níci s dobrou reputáciou si mohli účtovať vyššie ceny a dosahovať vyšší zisk. Dobrá reputácia tak bola vysoko výnosné aktívum. 
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