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ÚVOD 

 

Rozvoj informačno-komunikačných technológií a digitálnych technológií v posledných 

rokoch priniesol so sebou aj prechod od tradičných podnikateľských foriem, ktoré fungovali 

na báze kamenných predajní, smerom do virtuálneho sveta internetu. Moderné digitálne 

technológie výrazne akcelerovali spôsob prenosu informácií nie len medzi podnikateľskými 

subjektmi a ich zákazníkmi, ale aj medzi jednotlivcami navzájom. Jedna z oblastí, ktorá vďaka 

digitalizácii začala výrazne napredovať v poslednom desaťročí, nesie názov zdieľaná 

ekonomika. Zdieľanú ekonomiku je možné chápať ako ekonomický model typu peer-to-peer 

(P2P) zameraný na získavanie, poskytovanie alebo zdieľanie prístupu k tovarom a službám 

(môže ísť o tovary a služby, ktoré sa nevyužívajú príliš často), pričom vďaka už zmienenú 

rozvoju digitálnych technológií je tento proces uľahčený online digitálnymi platformami 

združujúcimi komunity ľudí. Veľmi často sa v praxi môžeme stretnúť s označením zdieľanej 

ekonomiky ako kolaboratívnej ekonomiky.  

Zdieľaná ekonomika prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky združuje na jednej 

strane jednotlivcov, ktorí chcú poskytnúť svoje služby či tovary a na strane druhej jednotlivcov 

na dopytovej strane, ktorí by tieto tovary a služby chceli spotrebovať. Rozvojom digitálnych 

technológií sa vytvorili tzv. platformy zdieľanej ekonomiky, ktoré práve jednotlivcov na 

dopytovej a ponukovej strane trhu dokážu párovať vo veľmi krátkom čase, čo by bez rozvoja 

digitálnych technológií nebolo možné. Samotná zdieľaná ekonomika pritom môže fungovať na 

ziskovom alebo neziskovom princípe. Zdieľaná ekonomika nie je novodobý fenomén, pretože 

prvé zmienky o kolaboratívnej iniciatíve jednotlivcov najmä v municipalitách a menších 

územných celkoch siahajú do obdobia niekoľkých desiatok rokov dozadu (rozvoj bol však 

limitovaný len oblasťou/regiónom, v ktorom pôsobili, nakoľko neexistovali technológie, ktoré 

by urýchlili párovanie ponuky s dopytom aj mimo neho). Analytická štúdia sa v tretej kapitole 

zaoberá podrobnejšie základným popisom, významom a členením zdieľanej ekonomiky, 

pričom súčasťou tejto kapitoly je aj jej základné definovanie. Uvedená kapitola pojednáva 

podrobne o odvetviach a oblastiach, v ktorých je zdieľaná ekonomika v súčasnosti rozšírená. 
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Dynamický rozvoj zdieľanej ekonomiky sa stretol nie len s veľkým záujmom, ale na druhej 

strane aj s odporom najmä zo strany tradičných poskytovateľov niektorých služieb ako boli 

odvetvia prepravy osôb (platformy konkurujúce tradičným taxi službám alebo tradičným 

hotelom). Práve preto sa v práci snažíme poukázať nie len na podstatu zdieľanej ekonomiky, 

ale aj na príklady legislatívnych iniciatív voči projektom zdieľanej ekonomiky v EÚ i na 

definovanie možných pozícii zamestnávateľov k legislatívnym iniciatívam v oblasti zdieľanej 

ekonomiky.  

V nadväznosti na cieľ vo štvrtej kapitole uvedieme zahraničné príklady využitia zdieľanej 

ekonomiky v praxi, pričom sa zameriame v prvom rade na situáciu v oblasti zdieľanej 

ekonomiky v Európskej únii ako celku a následne si ukážeme ako sa tento sektor vyvíjal 

v posledných rokoch vo vybraných krajinách Európskej únie. V piatej kapitole sa podrobnejšie 

pozrieme na prínosy a ohrozenia z hľadiska zamestnávateľov a potenciálnych zmien 

v spôsoboch zamestnávania pracovnej sily. Súčasťou tejto kapitoly je aj SWOT analýza 

zdieľanej ekonomiky so zameraním sa na oblasť zamestnanosti, trhu práce a vzdelávania na 

Slovensku, ktorá hodnotí kroky, ktoré boli doposiaľ v tejto oblasti realizované. Jednou 

z dôležitých podkapitol celej štúdie je analýza sekundárnych zdrojov v podobe výskumov 

zameraných na vplyv zdieľanej ekonomiky na trh práce či podrobný pohľad na úlohu zdieľanej 

ekonomiky z hľadiska budúceho dopadu na trh práce. Šiesta kapitola je nosnou časťou štúdie, 

nakoľko predstavuje príklady legislatívnych iniciatív voči projektom zdieľanej ekonomiky 

v Európskej únii. V nadväznosti na predchádzajúce kapitoly a cieľ štúdie obsahuje 7 kapitola 

definovanie možných pozícií zamestnávateľov k zdieľanej ekonomike v oblastiach 

zamestnanosti a trhu práce, vzdelávania, digitalizácie  či verejného sektoru a vlády.  
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1. MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE 

 

Rozvoj zdieľanej ekonomiky výrazne akceleroval v posledných dvoch desaťročiach najmä 

vplyvom digitalizácie, ktorá priniesla v mnohých odvetviach ekonomiky odklon od tradičného 

predaja tovarov a služieb do digitálneho sveta internetu, webových a mobilných aplikácií. 

Zdieľaná alebo kolaboratívna ekonomika je založená na párovaní dopytu a ponuky po tovaroch 

a službách, ktoré poskytujú jednotlivci s ich prebytkom iným jednotlivcom s ich nedostatkom. 

Okrem týchto dvoch kategórií pôsobí na trhu zdieľanej ekonomiky aj tretí subjekt označovaný 

ako sprostredkovateľ, ktorého úlohu plnia práve platformy zdieľanej ekonomiky, 

prostredníctvom ktorých môžu jednotlivci poskytovať svoje tovary a služby. Zdieľaná 

ekonomika svojou podstatou umožňuje zvyšovať efektívnosť a využiteľnosť už existujúcich či 

vlastnených tovarov a služieb, čím sa zvyšuje využiteľnosť obmedzených zdrojov, ktoré máme 

v ekonomike a našej spoločnosti k dispozícii. Zdieľaná ekonomika funguje v rôznych odvetviach 

národného hospodárstva, medzi tie najznámejšie patrí sektor dopravy, ubytovania, 

stravovania, online digitálneho trhu a pod. Platformy, ktoré pôsobia v jednotlivých sektoroch, 

môžu fungovať na ziskovom alebo neziskovom princípe. Väčšina platforiem funguje na tzv. 

peer-to-peer (P2P) princípe alebo na tzv. business-to-customer (B2C) princípe. V prípade P2P 

dochádza k transakciám medzi jednotlivcami a môže ísť o transakcie na ziskovej aj neziskovej 

báze. V príapde B2C dochádza k transakciám medzi podnikateľskými subjektmi a zákazníkmi 

(v niektorých prípadoch môžu byť zákazníkmi jednotlivci alebo iné podnikateľské subjekty), 

pričom v tomto segmente ide väčšinou o platformy založené na ziskovom princípe a neziskové 

platformy sa nevyskytujú. V oblasti pracovného trhu môžeme pozorovať dva typy digitálneho 

pracovného trhu. V prvom prípade ide o tzv. Online Labour Markets (OLMs), čo v preklade 

znamená online trh(y) práce, ktoré sú globálneho charakteru. V druhom prípade ide o tzv. 

Mobile  Labour Market (MLMs), čo v preklade mobilný trh práce, ktorý je skôr lokálneho 

charakteru. Medzi základné determinanty rozvoja zdieľanej ekonomiky okrem digitalizácie je 

možné zaradiť dôveru ako jeden zo základných (a aj najdôležitejších) pilierov, na ktorom stojí 

zdieľaná ekonomika, prístup k vlastníctvu, eliminácia straty hodnôt, transparentnosť 

http://www.esf.gov.sk/
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http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

10 

a otvorenosť, zvýšenie využiteľnosti už existujúcich aktív, technologický pokrok, globalizácia 

lokálnych (miestnych) ekonomík či fungujúci mechanizmus dôvery a reputácie.  

Ďalej v štúdii predstavujeme princípy využitia zdieľanej ekonomiky na príklade Európskej 

únie a jednotlivých krajín. Zamerali sme sa podrobnejšie na analýzu a komparáciu vývoja 

zdieľanej ekonomiky v jednotlivých krajinách a na poukázanie rozdielov v rozvinutosti 4 

základných kategórií platforiem zdieľanej ekonomiky v podobe sektoru dopravy, ubytovania, 

financií a online digitálneho trhu.  Z pohľadu štruktúry sektorov zdieľanej ekonomiky podľa 

tržieb, ktoré dosahujú v Európskej únii, má najväčší podiel sektor financií s 36 %, nasledovaný 

sektorom ubytovania s 28 %, online digitálnym trhom zručnosti s 21 % na treťom mieste a 

najmenší podiel má sektor dopravy s 15 %. V prípade počtu zamestnancov je najviac 

zamestnancov zapojených do sektoru dopravy (31 %), potom do sektoru ubytovania (29 %), 

sektoru online digitálnych zručností (23 %) a najmenej ich pracuje v sektore financií (17 %). 

Práve sektor financií poskytuje podľa týchto informácií najvyššiu pridanú hodnotu v pomere 

objemu tržieb na počet zamestnancov. Sektor zdieľanej ekonomiky nemá v žiadnej z krajín 

Európskej únie výrazne dominantné postavenie v porovnaní s tradičnými sektormi ekonomiky, 

skôr ich podiel je oproti tradičným sektorom zatiaľ veľmi nízky. Napriek tomu je možné pri 

porovnaní veľkostí sektorov zdieľanej ekonomiky medzi jednotlivými krajinami identifikovať 

tie krajiny, v ktorých má sektor zdieľanej ekonomiky silnejšie postavenie. Na základe dvoch 

kritérií v podobe počtu platforiem na 1 milión obyvateľov v danej krajine a podiel tržieb k 

hrubému domácemu produktu je možné konštatovať, že krajinou s najrozvinutejším sektorom 

zdieľanej ekonomiky z pohľadu zmienených dvoch ukazovateľov spomedzi všetkých krajín 

Európskej únie, je jednoznačne Estónsko. Medzi krajiny, v ktorých je sektor zdieľanej 

ekonomiky naopak menej rozvinutý, patrí napr. Írsko. Celkovo je náročné posudzovať, ktorá 

krajina je v oblasti zdieľanej ekonomiky silnejšia a ktorá menej. V prípade Slovenska môžeme 

hovoriť o sektore zdieľanej ekonomiky na úrovni priemeru Európskej únie. Komplexné 

porovnanie jednotlivých krajín podľa zmienených ukazovateľov a štyroch analyzovaných 

sektorov uvádzame v prílohe 1 a základné informácie o sektoroch zdieľanej ekonomiky v 

jednotlivých krajinách nájdete v kapitole 4.2.  

http://www.esf.gov.sk/
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V piatej kapitole sa podrobnejšie zameriavame na prezentovanie prínosov a ohrození 

vyplývajúcich zo zdieľanej ekonomiky vo vzťahu k pracovnému trhu, vrátane prezentácie 

výsledkov komplexnej SWOT analýzy. Medzi silné stránky Slovenska patrila v posledných 

rokoch sila ekonomického rastu a zamestnanosti, pričom naša ekonomika rástla najmä 

vplyvom zahraničných investícií, ktoré boli realizované zahraničnými i domácimi 

spoločnosťami do technologického pokroku, modernizácie, prípadne prostredníctvom rozvoja 

servisných centier sídliacich v našej krajine. Silnou stránkou Slovenska je aj skutočnosť, že 

veľké množstvo našich spoločností prechádza z tradičných papierových foriem komunikácie 

na digitálnu, stále viac a viac firiem funguje v online svete prostredníctvom sociálnych sietí či 

úspešne zavádzajú a implementujú systémy manažovania (riadenia) vzťahov so zákazníkmi (z 

angl. Customer Relationship Management, skr. CRM) alebo systému plánovania podnikových 

zdrojov  (z angl. Enterprise resource planning, skr. ERP). I napriek rozvoju digitalizácie na úrovni 

podnikateľských subjektov či štátu, medzi slabé stránky je možné zaradiť slabý rozvoj výskumu 

a vývoja podnikateľských subjektov, stále veľký podiel pracovných miest ohrozených 

automatizáciou, no za našu najväčšiu slabinu označujú viacerí odborníci najmä oblasť 

vzdelávania, kde Slovensko už niekoľko rokov trpí nedostatkom pracovnej sily so zručnosťami 

v oblasti informačných a telekomunikačných technológií. Narážame na problémy s nie príliš 

optimálnou štruktúrou absolventov stredných a vysokých škôl s ohľadom na potreby trhu 

práce či nedostatočnú úroveň vedomostí absolventov v oblasti informatizácie, digitalizácie a 

najmä cudzích jazykov, technického vzdelania a logického myslenia. Jednou z oblastí, v ktorej 

Slovensko stále zaostáva, je aj oblasť digitalizácie štátnej a verejnej správy, ktorá je v 

porovnaní s Estónskom na veľmi nízkej úrovni. Práve na túto oblasť by mala vláda zamerať 

svoje úsilie v nasledujúcom období, aby sa optimalizovali procesy a výmena informácií medzi 

jednotlivými ministerstvami a úradmi, pričom by sa malo myslieť na optimalizáciu procesov aj 

v rámci municipalít na Slovensku. Veľkým problémom Slovenska je aj vysoká nedôvera vo 

vymáhanie spravodlivosti, prostredníctvom súdov. Práve táto skutočnosť v spojení s veľmi 

dlhým trvaním súdnych pojednávaní tiež negatívne ovplyvňuje rozvoj nie len Slovenskej 

ekonomiky, ale aj podnikateľského sektora, trhu práce či samotného rozvoja nových 

podnikateľských aktivít v sektore zdieľanej ekonomiky. Príležitosti, z ktorých môže čerpať 

http://www.esf.gov.sk/
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Slovensko, sú priamo nedostatky, ktoré sme uviedli vyššie. Jedna z príležitostí poskytuje 

možnosť inšpirovania sa úspešnými zahraničnými príkladmi na skvalitnenie vzdelávacieho 

systému či podpory výskumu a vývoja podnikateľských subjektov v spolupráci so vzdelávacími 

inštitúciami, s cieľom pokračovať v už začatej snahe o vytvorenie inovačného ekosystému v 

našej krajine. Práve oblasť zdieľanej ekonomiky môže byť jednou z možností, ktorá otvára 

dvere šikovným a talentovaným ľuďom a podnikateľským subjektom, ktoré takýchto ľudí 

hľadajú, práve prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky. Naše podnikateľské subjekty 

nemusia hľadať odborníkov len na našom území, ale môžu nájsť expertov zo zahraničia, ktorí 

v závislosti od druhu práce môžu pricestovať na naše územie alebo môžu vykonávať svoju 

prácu zo zahraničia. Bezpochyby veľkou príležitosťou je vylepšenie, dobudovanie a 

sfunkčnenie systému eGovernment na všetkých úrovniach štátnej a verejnej správy, čo by 

výrazne pozitívne ovplyvnilo podnikateľské prostredie na Slovensku.  Medzi tie 

najvýznamnejšie riziká, ktorým čelíme ako krajina, patrí jednoznačne zanedbanie rozvoja 

technológií zdieľanej a digitálnej ekonomiky, čo sa prejavuje výrazne v zanedbanej inovačnej 

kapacite Slovenska. Síce existuje veľké množstvo nástrojov a podporných opatrení 

zameraných na inovácie, tie sa ale väčšinou zakladajú na priamych dotáciách zo strany 

verejného sektora, preto sa vyznačujú nízkou mierou efektívnosti. Veľmi veľkým rizikom je 

nedostatočná analytická kapacita zamestnancov, čo bráni budovaniu efektívnejších a väčších 

analytických centier poskytujúcich sofistikovanejšie súkromné a verejné služby a budovanie 

lepšej digitálnej a fyzickej infraštruktúry. Veľkým rizikom je prehĺbenie rozdielov medzi 

jednotlivými sektormi spoločnosti (rozvinuté mestské oblasti sa budú môcť dostať výrazne 

dopredu pred vidiecke oblasti, ktoré nemajú dostatočnú infraštruktúru na využívanie nových 

platforiem), čo sa prejavuje v súčasnosti príchodom platforiem zdieľanej ekonomiky (to isté 

platí aj o podnikateľských subjektov pôsobiacich v tradičnej ekonomike) do hlavných 

ekonomických centier krajiny či regiónu (napr. Uber alebo Lyft). 

S ohľadom na to, že podniky v oblasti zdieľanej ekonomiky sa začali objavovať v rôznych 

sektoroch ekonomiky, z ktorých viaceré boli predtým prísne regulované, sme sa v šiestej 

kapitole zamerali na príklady legislatívnych iniciatív voči projektom zdieľanej ekonomiky 

v prostredí Európskej únie. Okrem legislatívy dotýkajúcej sa priamo trhu zdieľanej ekonomiky 

http://www.esf.gov.sk/
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sa zameriame aj na oblasť trhu práce. V úvode tejto kapitoly sme uviedli niekoľko konkrétnych 

rizík, ktoré zákonodarcovia často brali do úvahy a súviseli s regulovaním daného odvetvia. 

Jedným z problematických aspektov je podľa Schora a kol. (2015) a Rogersa (2016) fakt, že 

ľudia ktorí v predošlých typoch podnikov zvykli byť zamestnancami, sa v projektoch zdieľanej 

ekonomiky stali niečím ako mikro-podnikateľmi. Tieto spoločnosti majú vlastných 

zamestnancov, ale nie sú nimi poskytovatelia služieb cez tieto platformy, ale naopak, 

zamestnanci spravujúci samotnú platformu. Poskytovatelia služieb sa tak stali podnikateľmi 

bez tradičnej ochrany zamestnancov, ktorá by bola podchytená v Zákonníkoch práce 

jednotlivých krajín. To na jednej strane poskytuje flexibilitu podnikateľom, no vytvára absenciu 

sociálnych práv v tejto oblasti. Druhým rizikom je dôvera, v ktorej vidia zákonodarcovia veľké 

problémy. Prostredníctvom platforiem ponúkajú služby a tovary ľudia, ktorí nemajú históriu, 

preto pre jednotlivcov na dopytovej strane trhu môže byť vstup do transakcie rizikom. Práve 

z tohto titulu sa vytvára tlak na platformy, aby vytvorili kvalitné hodnotiace (ratingové 

systémy), ktoré uvedené riziko dokážu eliminovať v priebehu času.  Tretím rizikom je riziko 

zodpovednosti. V rámci crowdfundingových a rôznych iných modelov zdieľanej ekonomiky je 

problémom aj právna zodpovednosť, ktorú v rôznych momentoch zdieľajú nie len používatelia 

služieb, ale aj ich poskytovatelia či správcovia platforiem. To vytvára aj rôzne pravidlá, často 

nekontrolovateľné, ktoré môžu zvýšiť bezpečnosť v rámci napríklad detektorov dymu pri 

poskytovateľoch ubytovania cez Airbnb alebo z hľadiska čistého registra trestov pri 

poskytovaní zdieľanej jazdy alebo pri klientoch, ktorí chcú sa niekde ubytovať. V prípade 

podkapitoly Národné prístupy k riadeniu v oblasti zdieľanej ekonomiky sme sa podrobnejšie 

pozreli na tie prístupy, ktoré viedli k zákazu zdieľanej ekonomiky a na tie, ktoré upravili alebo 

zaviedli reguláciu a prijali tak zdieľanú ekonomiku a podporili jej rozvoj. V prípade zákazu 

zdieľanej ekonomiky viaceré projekty zdieľanej ekonomiky porušovali lokálne nariadenia, čo 

bolo spôsobené absenciou regulačnej reformy. Ako bolo v štúdii zmienené, viaceré mestá 

alebo regióny zakazujú špecificky prenájom nehnuteľností na obdobie kratšie ako tridsať dní. 

Viaceré mestá odmietli zmeniť svoje pravidlá pre krátkodobé ubytovanie alebo taxislužby, a 

naopak potvrdili svoj tvrdý postoj cez vydržiavanie týchto pravidiel, čo v praxi znamenalo 

trestanie príkladov zdieľanej ekonomiky a násilné ukončovanie činností týchto platforiem. 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

14 

Napríklad v prípade zdieľanej jazdy sa v Európe naprieč krajinami EÚ objavil trojitý prístup, 

ktorý bol však následne často riešený na úrovni mesta. Samotné mestá žalovali platformy 

z poskytovania služieb, na ktorých poskytovanie nemali oprávnenie. Veľmi často zákaz 

platforiem zdieľanej jazdy vydal súd, a daná platforma musela svoje pôsobenie v danom meste 

či regióne ukončiť. V prípade ubytovacích služieb sme sa stretli s prípadmi, kedy vo väčšine 

prípadov samotné miestne samosprávy rozhodli o zamedzení fungovania daných platforiem. 

Boli prijali opatrenia, ktoré zamedzili poskytovaniu služieb ubytovania na platformách 

zdieľanej ekonomiky v príslušnom meste, pričom v prípade porušenia boli platformy 

sankcionované. Mestá vytvárali rozsiahle tímy ľudí, ktoré mali priamo kontrolovať, či 

platformy pôsobiace v sektore zdieľanej ekonomiky neporušujú tieto nariadenia. Našli sa aj 

mestá, ktoré následne dočasne povolili krátkodobý prenájom bez nutnosti splnenia zákonných 

podmienok, pričom pod krátkodobým prenájmom chápali napríklad maximálne 45 dní alebo 

v niektorých prípadoch až 90 dní. Všetky tieto prístupy neboli systémovými riešeniami, ktoré 

by znamenali prispôsobenie sa novým trendom a hľadaniu konsenzov medzi tradičnými 

platformami a platformami zdieľanej ekonomiky. Reakcia v podobe priamych zákazov bola 

skôr ojedinelá, väčšina miest prvotne na nové platformy nereagovala. Následne sa väčšina 

krajín Európskej únie snažila úplne alebo čiastočne legalizovať jednotlivé oblasti zdieľanej 

ekonomiky – pristupovala k úprave nariadení a legislatívy, prípadne zavádzala úplne nové 

pravidlá pre tieto platformy. Hlavne sa zameriavali na úpravu legislatívy v oblasti geografických 

obmedzení, povinností týkajúcich sa taxametrov či iných povinností. Krajiny teda buď 

prispôsobili existujúce pravidlá smerom k novým platformám alebo vytvorili separátnu 

kategóriu pravidiel pre nové platformy zdieľanej ekonomiky.  

V poslednej siedmej kapitole sme sa zamerali na definovanie možných návrhov, ktoré by 

sa mali dotýkať legislatívnych iniciatív vedúcich k rozvoju zdieľanej ekonomiky na Slovensku. 

V tejto kapitole sa podrobnejšie venujeme odporúčaniam pre oblasť zamestnanosti a trhu 

práce, vzdelávania, digitalizácie, vrátane odporúčaní pre verejný sektor a vládu. Medzi 

základné oblasti, ktoré je potrebné v rámci oblasti zamestnanosti a trhu práce v súvislosti so 

zdieľanou ekonomikou realizovať je jednoznačnejšie zadefinovanie pojmu „práca v zdieľanej 

ekonomike“, najmä so zreteľom na definovanie práv a povinností pre „zamestnanca“ i 
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„zamestnávateľa“, vrátane charakteru pracovného pomeru, na základe ktorého bude 

„zamestnanec“ danú prácu vykonávať. Pri platformách zdieľanej ekonomiky je potrebné 

rozlišovať medzi zamestnancami, ktorí pracujú pre platformy zdieľanej ekonomiky na 

pozíciách administratívnych, IT, predajných a pod. (t.j. vykonávajú pracovné činnosti priamo 

pre platformy, pričom fungujú na tradičných spôsoboch zamestnávania) a „zamestnancov“, 

ktorí prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky poskytujú svoje služby. V tomto 

prípade sú odmeňovaní na základe úspešnosti pri poskytovaní svojich služieb či produktov 

a záujmom o nich zo strany jednotlivcov. Jednou z možnosti je zadefinovanie nového typu 

podnikania v podobe tzv. mikro-podnikania, na základe ktorého by mohli jednotlivci 

poskytovať tovary a služby za výrazne menej náročných regulačných podmienok. Jednoznačne 

by sa mal určiť spôsob, akým budú informácie o príjmoch jednotlivcov poskytujúcich tovary 

a služby vymieňané medzi platformami či regulačnými autoritami za účelom stanovenia 

skutočnej výšky zárobkov plynúcej z platforiem zdieľanej ekonomiky. Výzvou do budúcnosti je 

aj zabezpečenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti o ľudí poskytujúcich svoje služby cez 

platformy zdieľanej ekonomiky. Zmeny v oblasti trhu práce by mali viesť k zvýšeniu flexibility 

zamestnanosti, či zvýšeniu možností pre jednotlivcov častejšie meniť zamestnanie, pracovať 

pre viacerých zamestnávateľov a pod. Zároveň by sa malo pristúpiť k zjednodušeniu regulácie 

a legislatívy, vrátane odbúrania nadbytočnej byrokracie. V oblasti vzdelávania  je potrebné 

zamerať sa na oblasť rozvoja digitálnych, technických a internetových zručností nie len 

študentov na všetkých troch úrovniach vzdelávacieho systému (základné, stredné a vysoké 

školy), ale aj jednotlivcov v produktívnom veku cez celoživotné vzdelávanie, vrátane ľudí 

v postproduktívnom veku (dôchodcov). Dôraz by mal byť kladený na rozvoj internetových 

zručností nie len na úrovni používateľskej, ale najmä so zreteľom na digitálnu inklúziu a kritické 

myslenie v súvislosti s využívaním digitálnych platforiem, doplnených o informácie týkajúce sa 

ochrany súkromia v online prostredí, digitálnej identite a online reputácií, chápaniu 

hodnotiacich (ratingových) systémov či mechanizmu spätných väzieb. Je potrebné zamerať sa 

aj na vzdelávanie súčasných zamestnancov, ktorí pracujú na pozíciách ohrozených 

automatizáciou, ktorej čelí do budúcnosti až 30 % pracovných miest na Slovensku. Vláda by 

mala podporovať v oblasti vzdelávania ešte výraznejšie výskum a vývoj v spolupráci 
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podnikateľských subjektov a vzdelávacích inštitúcií, pričom zároveň by mala nastať ešte 

výraznejšia podpora rozvoja infraštruktúry vedy a výskumu nie len na úrovni univerzít, ale 

hlavne podnikateľských subjektov (najmä v oblasti informačno-komunikačných technológií). 

Ideálnou formou by bola podpora formou daňových úľav, prípadne daňovo odpočítateľných 

položiek v určitej výške pre firmy a subjekty, ktoré budú podporovať a realizovať rekvalifikáciu 

alebo vzdelávanie zamestnancov pôsobiacich na pozíciách ohrozených automatizáciou. 

V oblasti digitalizácie by sa podnikateľské subjekty mali zamerať na digitalizáciu čo najväčšieho 

počtu procesov, nakoľko vďaka digitalizácii môžu začať získavať veľké množstvo informácií, 

ktoré im pri vhodnom spracovaní napomôžu k efektívnejšiemu riadeniu výrobných a riadiacich 

procesov. S ohľadom na digitalizáciu je potrebné dobudovanie siete vysokorýchlostného 

internetového pripojenia na Slovensku, najmä v okrajových oblastiach mimo najväčších miest, 

v ktorých v súčasnosti toto pokrytie nie je dostatočné. Práve kvalitné a stabilné pripojenie na 

internet je jednou z kľúčových podmienok na efektívne fungovanie platforiem zdieľanej 

ekonomiky, prípadne platforiem založených na digitalizácii ako elektronizácia verejnej správy 

a pod. V oblasti rozvoja zdieľanej ekonomiky by mala digitalizácia viesť k zjednodušeniu 

procesov registrácie podnikateľských subjektov či „osôb“ zapojených do platforiem zdieľanej 

ekonomiky, pričom by postačovalo, aby sa jednotlivec registroval na jednom mieste, z ktorého 

by sa automaticky registrácia realizovala vo všetkých ostatných príslušných inštitúciách a 

orgánoch (automaticky by sa jednotlivec registroval v závislosti od formy podnikania či účelu 

registrácie v Obchodnom registri, Živnostenskom registri, Sociálnej poisťovni, Zdravotnej 

poisťovni, Finančnej správe a iných inštitúciách). Odporúčania pre verejný sektor a vládu 

agregujú niektoré odporúčania uvedené na riadkoch vyššie, pričom tým najdôležitejším je 

odporúčanie na zjednodušenie a zefektívnenie regulácie v oblasti pracovného trhu 

a podnikateľského prostredia so zameraním sa na zvýšenie pružnosti zamestnávania, 

odbúranie byrokracie a zefektívnenie procesov (pracovný trh sa mení, do budúcnosti môžeme 

očakávať nárast jednotlivcov s viac ako jedným zamestnaním, pričom každé z nich bude 

vykonávať len určitý počet dní či hodín do týždňa), preto bude potrebné vytvoriť čo 

najjednoduchší a najpružnejší systém, ktorý bude toto podporovať. Vláda či verejný sektor by 

mali vytvoriť mechanizmus, ktorý by inicioval podporu rozvoja digitálnych zručností aj 
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samotných digitálnych platforiem, ktoré by sa mali samé snažiť o to, aby čo najviac ľudí 

využívalo ich služby. Nie všetky platformy v sektoroch zdieľanej ekonomiky fungujú na princípe 

ziskovosti, existujú aj platformy, ktoré majú charakter neziskový. Vláda by mala podporovať 

rozvoj digitálnych platforiem, ktoré môžu suplovať a substituovať nedostatočne alebo 

neefektívne poskytované verejné služby. Nemusí sa jednať len o platformy zdieľanej 

ekonomiky založenej na doprave, ale napríklad aj na bývaní, čo môže viesť k podpore 

cestovného ruchu. Do procesu zmien by sa nemali zapojiť len vláda a verejný sektor, ale 

dôležité bude aj zapojenie jednotlivých samospráv. Tie môžu pri príprave nových parkovacích 

politík pre svojich obyvateľov i návštevníkov implementovať prvky zdieľanej ekonomiky, a to 

integrovaním platforiem na zdieľanie parkovacích miest, či podpore platforiem na 

zabezpečenie dopravy do oblastí, v ktorých sa mestská autobusová doprava neuplatňuje 

z ekonomických či iných dôvodov.  
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2. ZDIEĽANÁ EKONOMIKA – DEFINÍCIE, ZÁKLADNÝ POPIS, VÝZNAM  

A ČLENENIE 

 

V úvode tejto kapitoly sa podrobnejšie pozrieme na definovanie pojmu a významu 

zdieľanej ekonomiky v odbornej i vedeckej literatúre a zároveň si predstavíme aj princípy 

fungovania zdieľanej ekonomiky. Kľúčom k rozvoju oblasti zdieľanej ekonomiky je digitalizácia, 

ktorá v posledných dvoch desaťročiach zaznamenala veľký rozmach. Práve oblasť digitalizácie 

a jej významu pre zdieľanú ekonomiku bude predmetom nasledujúcej kapitoly. Záverečná časť 

tretej kapitoly obsahuje členenie a klasifikáciu zdieľanej ekonomiky, ktorá sa vyskytuje v 

odbornej literatúre a praxi, doplnené o faktory vzniku a rozvoja oblasti zdieľanej ekonomiky. 

2.1. Definícia a princípy fungovania zdieľanej ekonomiky 

Zdieľanú ekonomiku je podľa Investopedie (2019) možné definovať ako ekonomický model 

typu peer-to-peer (P2P) zameraný na získavanie, poskytovanie alebo zdieľanie prístupu 

k tovarom a službám, pričom vďaka rozvoju digitálnych technológií je tento proces uľahčený 

online digitálnymi platformami združujúcimi komunity ľudí. Práve komunity ľudí využívali 

v určitej podobe „zdieľanie“ tovarov už v minulosti, ale práve rozvoj digitálnych technológií 

výrazne akceleroval rozvoj tohto odvetvia a výrazne uľahčil zdieľanie medzi vlastníkmi tovarov 

a tými, ktorí dané tovary chceli získať. Práve preto je možné v praxi sa stretnúť s označením 

oblasti zdieľanej ekonomiky pojmami ako zdieľané hospodárstvo, kolaboratívna ekonomika či 

„peer“ ekonomika. Podstatou zdieľanej ekonomiky je umožniť jednotlivcom alebo skupinám 

jednotlivcov zarobiť peniaze z nedostatočne využívaných aktív. Práve prostredníctvom 

zdieľanej ekonomiky je možné nevyužité aktíva ako automobily, voľné izby v dome či byte, 

prípadne domáce náradie ako motorová píla či vŕtačka prenajať, keď sa nepoužívajú (resp. sú 

majiteľom využívané veľmi ojedinele). Týmto spôsobom ľudia dokážu vstúpiť na trh služieb 

poskytovaním nevyužitých tovarov.  

Zdieľanú ekonomiku je možné chápať aj ako trh, na ktorom sa spotrebitelia spoliehajú 

jeden na druhého namiesto veľkých spoločností, aby uspokojili svoje potreby a túžby. Je 

založená na poskytovaní, výmene, požičiavaní, obchodovaní, prenájme a zdieľaní produktov 
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a služieb za poplatok medzi jednotlivcami, ktorí niečo potrebujú, pričom v súčasnosti sa 

vykonáva prostredníctvom internetu a špeciálnych aplikácii zameraných na párovanie ponuky 

a dopytu na trhu.  

Ako sme uviedli vyššie, vo všeobecnosti neexistuje jednotný konsenzus v tom, čo vlastne 

a v akom rozsahu je možné zaradiť do oblasti zdieľanej ekonomiky, pretože viacerí autori na 

ňu nazerajú z pohľadu ekonómie, iní zase z pohľadu sociológie, antropológie či obchodu alebo 

politiky. Preto sa v odbornej literatúre môžeme stretnúť aj s inými označeniami zdieľanej 

ekonomiky. Autori Botsmanová a Rogers (2010) a Botsmanová (2013) ju označujú za 

kooperatívnu ekonomiku, autori Bardhi a Eckhardt (2012) či Belk (2014) za spotrebu založenú 

na prístupe k nevyužívaným tovarom a službám a Dubois a kol. (2014) napríklad za spojenú 

spotrebu založenú na zdieľaní. Zdieľaná ekonomika sa považuje za úzko spätú s obehovým 

hospodárstvom alebo s hospodárstvom založeným na spolupráci bez jasného rozdielu medzi 

spotrebnými a výrobnými činnosťami (Vaughan a Hawksworth, 2014). Označenie „zdieľaná 

ekonomika“ je použitá veľmi často Federálnou obchodnou komisiou v USA (FTC) (2015), ale 

i OECD (2015), Európskou komisiou (2015), Európskym hospodárskym a sociálnym výborom 

(2014) či Európskym parlamentom (2014). V posledných rokoch sa ako substitučné pojmy 

používajú označenie zdieľaná alebo kolaboratívna ekonomika (Dervojeda a kol., (2013), Probst 

a kol. (2015).  

Podľa Dervojedu a kol. (2013) je hlavným rozdielom medzi tradičnou a zdieľanou 

ekonomikou to, že v prípade tradičnej ekonomiky spotrebitelia tovary nakupujú za účelom 

vlastnenia, pričom pri zdieľanej ekonomike ide len o dočasné nadobudnutie vlastníctva. 

Pôvodnému vlastníkovi v závislosti od dohody so spotrebiteľom, prináleží určitá forma 

odmeny za dočasné vzdanie sa vlastníctva. Roggernkampová (2015) a Hamari a kol. (2015) 

považujú koncept zdieľanej ekonomiky za niečo, čo v sebe zahŕňa využívanie a používanie 

niekoľkých rozličných typov moderných informačných a komunikačných technológií (IKT, 

z angl. information and communication technologies ICT), ktoré zároveň podporujú zdieľanie 

spotreby tovarov a služieb prostredníctvom online platforiem a aplikácii. Rovnako tak zdieľanú 

ekonomiku označujú za ekonomicko-technologický fenomén, ktorý je podporovaný najmä 
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rozvojom IKT, zvyšovaním spotrebiteľského povedomia, šírením webových komunít 

založených na spolupráci a v neposlednom rade i rozvojom sociálnych sietí. Najvýstižnejšie ale 

definuje zdieľanú ekonomiku Botsmanová (2013), ktorá ju označuje za ekonomický model 

založený na zdieľaní nevyužitých aktív a priestorov pre peňažné alebo nepeňažné benefity.  

Označenie kolaboratívna ekonomika spopularizovali najmä Botsmanová a Roger (2010) 

a Botsmanová (2013), pričom aktivity v rámci nej je možné rozdeliť do troch skupín. Prvá 

skupina nesie názov „systém produktových služieb“ a zahŕňa prístup k tovarom a službám bez 

potreby vlastniť ich (ide asi o najväčšiu skupinu), pričom tento prístup umožňuje firmám alebo 

jednotlivcom ponúkať tovary a služby vo forme prenájmu namiesto ich samotného predaja. 

Druhou skupinou sú tzv. redistribučné trhy, ktoré sú založené na prerozdeľovaní tovarov 

a treťou skupinou je tzv. kolaboratívny životný štýl založený na výmene nehmotného majetku 

(druhá a tretia skupina majú v súčasnosti menšie zastúpenie, ale ich podiel postupne narastá). 

Kolaboratívna ekonomika je podľa Botsmanovej a Regera (2010) podmnožinou 

kolaboratívneho spotrebiteľského systému. Belk (2014) definuje zdieľanú ekonomiku ako 

ľuďmi koordinované získavanie a distribuovanie zdrojov v podobe tovarov či poskytovanie 

služieb za poplatok alebo inú formu kompenzácie. Belk pre zmenu ďalej rozlišuje v prípade 

zdieľanej ekonomiky medzi „skutočným“ a „pseudo“ zdieľaním. Pod skutočným zdieľaním 

rozumie vyššie zmienený autor dočasný prístup k určitému druhu tovaru alebo služieb, bez 

poplatkov alebo iných nefinančných kompenzácií a s využívaním digitálnych platforiem. Podľa 

jeho názoru do tejto oblasti väčšina komerčných platforiem zahrnutých do zdieľanej 

ekonomiky nepatrí. Ďalším výrazom, ktorým sa Belk (2014) podrobnejšie zaoberá, sú  

transakcie, ktoré síce môžu byť sprostredkované trhom, ale v ktorých nedochádza k prevodu 

vlastníctva a líšia sa od vlastníctva aj samotného zdieľania. Čo je dôležitejšie, vychádzajú zo 

spotreby založenej na prístupe alebo dostupnosti (z angl. access-based consumption). Autori 

Frenken a kol. (2015) a Meelen a Frenken (2015) definujú zdieľanú ekonomiku ako 

spoločenstvo spotrebiteľov (alebo firiem), ktoré si navzájom poskytujú dočasný prístup 

k nevyužívanému fyzickému majetku za určitú formu peňažnej či nepeňažnej odplaty.  
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Hamari a kol. (2015) a Codagnone (2016) definujú kolaboratívnu ekonomiku ako peer-to-

peer aktivitu založenú na získavaní, poskytovaní alebo iba samotnom zdieľaní prístupu 

k tovarom a službám, ktorá je koordinovaná prostredníctvom komunitných online platforiem. 

Schor (2014) a Schor a Fitzmaurice (2015) definujú zdieľanú ekonomiku ako digitálne 

prepojené ekonomické aktivity zahrňujúce nasledovné kategórie, ako napríklad recirkulácia 

tovarov (napr. eBay alebo Craigslist), zvýšenie využiteľnosti dlhodobých aktív (napr. Zipcar, 

Rlay Rides, CouchSurfing,), výmenu služieb (napr. TaskRabbit alebo Zaarly) či zdieľanie 

produktívnych aktív alebo budovanie sociálnych väzieb (napr. EatWithMe alebo Soup Sharing). 

OECD (2015) pri pojme zdieľaná ekonomika uvádza rôzne digitálne online platformy 

špecializujúce sa na párovanie dopytu a ponuky na špecifických trhoch, ktoré umožňujú peer-

to-peer (P2P) predaj a prenájom. OECD (2015) zároveň identifikuje tri typy digitálnych 

platforiem, a to platformy typu P2P predaja (ako napríklad eBay alebo Etsy), P2P zdieľanie (ako 

napríklad Airbnb alebo TaskRabbit) a nakoniec crowdsourcing (ako napríklad Mechanical 

Tursk, Kickstarter a pod.). Vaughan a Hawksworth (2014) uvádzajú, že podľa PwC zdieľaná 

ekonomika využíva digitálne platformy preto, aby zákazníkom umožnila prístup k hmotnému 

a nehmotnému majetku, vrátane jeho dočasného využívania, namiesto jeho vlastníctva.  

Autori Codagnone a Martens (2016) uvádzajú, že ľudia na našej planéte hľadali spôsoby 

ako zdieľať dostupné zdroje po tisícročia. Ako uvádza Shaheen a kol. (1999), so zdieľaním 

automobilov sa začalo už v roku 1948 v Zurichu a stalo sa veľmi populárnym o pár desiatok 

rokov neskôr v 80. rokoch 20. storočia v Severnej Európe, kde túto oblasť zastrešovali malé 

a komunitné neziskové organizácie a spoločenstvá. V analógovom období (obdobie, ktoré bolo 

charakteristické ešte pred rozvojom digitálnych technológií a najmä internetu) bola cena 

informácií vysoká, a preto táto iniciatíva komunít o zdieľanie tovarov či poskytovanie služieb 

rôzneho druhu neprerástla do väčších rozmerov, ale zostala len na úrovni samotných komunít 

či spoločenstiev. Nástup digitálnych technológií a najmä internetu spôsobil výrazný pokles 

cien, za ktorých bolo možné získať informácie na trhu a s tým postupne začali padať aj náklady 

súvisiace so zdieľaním tovarov v komunitách (namiesto inzercie v novinách, ktorá bola 

nákladná, mohli ľudia začať zdieľať ponuky na internete výrazne lacnejšie).  
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V súčasnosti stále viac tzv. „platforiem zdieľanej ekonomiky“ pokrýva dôležité hospodárske 

oblasti ako doprava, ubytovanie, prenájom, maloobchod, kancelárske priestory či logistiku, 

financie, spotrebiteľské úvery alebo samotný trh práce. Nakoľko oblasť zdieľanej ekonomiky 

pôsobí na trhu výrobných faktorov (ako kapitál a práca) a zároveň i na trhu produktov (tovary 

a služby), dokáže ovplyvniť celé hospodárstvo ako celok. Od rozvoja digitálnych technológií, 

ktoré tak výrazne akcelerovali rozvoj sektora zdieľanej ekonomiky, prebieha nepretržite 

verejná diskusia, ktorá rozdeľuje ľudí na dve skupiny – na priaznivcov (podporovateľov) 

a odporcov, pričom obe skupiny  využívajú agresívnu rétoriku. Medzi priaznivcov sa vo väčšine 

prípadov zaraďujú spotrebitelia (zákazníci), ktorí vďaka tomuto segmentu majú možnosť 

využívať tovary a služby výrazne lacnejšie ako keď sú poskytované alebo predávané tradičnými 

podnikateľskými subjektmi. Na strane odporcov sú veľmi často podnikatelia, ktorí ponúkajú 

tovary a služby drahšie, čo je veľmi často spojené s dodržiavaním zákonov, ktoré upravujú 

podnikanie v určitých oblastiach zdieľanej ekonomiky. Práve ich argumentácia sa opiera o fakt, 

že ak chcú podnikať v danej oblasti, musia splniť zákonné podmienky, pričom ak niekto 

poskytuje dané tovary alebo služby v oblasti zdieľanej ekonomiky, nie je viazaný nutnosťou 

dodržiavať dané pravidlá. Práve táto argumentácia stála za zákazmi pôsobiť v určitých mestách 

či krajinách pre platformy zdieľanej ekonomiky. Niektorí kritici súčasného vývoja v oblasti 

zdieľanej ekonomiky uvádzajú, že práve veľké spoločnosti ako napríklad Uber či Airbnb  prijali 

hodnoty tradičného komunitného hnutia, no iba za účelom presadzovania vlastných 

ekonomických záujmov. V praxi je možné stretnúť sa s viacerými špekulatívnymi prístupmi 

k sociálno-ekonomickým či environmentálnym výhodám platforiem zdieľanej ekonomiky, či 

o ich vplyve na pracovné práva a redistribučné problémy. 

2.2. Digitalizácia a rozvoj digitálnych technológií  

V odbornej literatúre by sme len veľmi ťažko mohli nájsť jasnú a ucelenú definíciu 

digitalizácie. Digitalizácia je pojem všeobecné používaný na označenie digitálnej transformácie 

spoločnosti a hospodárstva. Charakterizuje prechod z priemyselného veku 

charakterizovaného analógovými technológiami do veku znalostí a kreativity, v ktorom sa 

používajú moderné digitálne technológie. Digitalizáciu je možné charakterizovať podľa Parida, 

Sjodina a Reima (2019) ako konverziu analógových formátov na digitálne, pričom v súčasnosti 
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ide predovšetkým o vybavenie analógových predmetov komunikačnými a informačnými 

technológiami, ktoré nám umožnia analógové informácie transformovať do digitálnej podoby. 

Ako uvádza Heimerl a Raza (2018), proces samotnej digitalizácie hospodárstva nie je novým 

fenoménom. V skutočnosti sa tento proces začal v druhej polovici 20. storočia objavením 

moderných digitálnych počítačov a pokračoval rozvojom rôznych typov informačných 

a komunikačných technológií (IKT) počas posledných desaťročí. Digitálna revolúcia je veľmi 

často považovaná za tretiu priemyselnú revolúciu, pričom sa predpokladá, že jej vplyv na 

spoločnosť a hospodárstvo je výraznejší ako vplyv dvoch prechádzajúcich priemyselných 

revolúcií spolu. V zahraničnej literatúre sa pod pojmom digitalizácia chápu dva pojmy – 

digitization a digitalization. Oba majú v slovenčine rovnaký význam, ale sú definované rôzne. 

Pod pojmom „digitization“ rozumieme proces prevodu informácií z fyzického formátu na 

digitálny. Formulácia „digitalisation“ je chápaná ako proces využívajúci prevod informácií 

z fyzického formátu na digitálny za účelom zlepšenia obchodných procesov. V našich 

podmienkach sa tieto oba pojmy označujú ako digitalizácia. Parviainen a kol. (2017) uvádzajú, 

že pojem digitalizácia sa vzťahuje na činnosti alebo procesy digitalizácie, konverzie 

analógových údajov (najmä obrázkov, videa a textu) do digitálnej formy. Podľa Stoltermana a 

Forsa (2004) je digitalizácia spojená so zmenami v uplatňovaní digitálnych technológií vo 

všetkých aspektoch ľudskej spoločnosti. Viacerí autori ako Gassmann, Krankenberger a Csik 

(2014) alebo Henriette, Mondher  a Boughzala (2015) zároveň vnímajú digitalizáciu ako 

schopnosť premeniť existujúce výrobky alebo služby na digitálne varianty, a tak ponúknuť 

výhody v porovnaní s hmotným produktom. Podľa Brennena a Kreissa (2014) sa digitalizácia 

týka prijatia alebo zvýšenia využívania digitálnej alebo počítačovej technológie jednotlivcami, 

organizáciami, priemyslom, krajinou a pod. Legner a kol. (2017) uvádza, že zatiaľ čo 

digitalizácia (z angl. digitization) pokrýva technický proces premeny analógových signálov na 

digitálnu formu, rozmanité socio-technické javy a procesy prijímania a používania digitálnych 

technológií v širších individuálnych, organizačných a spoločenských kontextoch sa bežne 

označujú ako digitalizácia (z angl. digitalization). V našej štúdii budeme pod pojmom 

digitalizácia chápať proces digitalizácie analógových informácií i samotný proces prijímania 

digitálnych technológií.  
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Kľúčovou hnacou silou digitalizácie sú digitálne technológie. Z dôvodu značných investícií 

do technologického pokroku sa na trhu v súčasnosti nachádzajú rôzne digitálne technológie 

(čo sa vyznačuje stále vyššou komoditizáciou a rýchlejším časom ich uvedenia na trh). 

Fitzgerald a kol. (2014) a Gartner (2017) medzi digitálne technológie zaraďujú vznikajúce 

technológie a odvetvia ako je internet vecí (IoT), blockchain,  prípadne etablovanejšie 

technológie, ako sú sociálne médiá, mobilné počítačové technológie, pokročilá analytika a 

počítačové systémy (skratka SMAC z angl. social  media, mobile  computing, advanced 

analytics,  and cloud  computing). Loebbecke (2006) považuje za digitálne technológie všetky 

technológie na vytváranie, spracovanie, prenos a používanie digitálnych vecí. Podľa Yoo a kol. 

(2010) sa digitálne technológie líšia od predchádzajúcich technológií v troch charakteristikách: 

a) preprogramovateľnosť, ktorá oddeľuje funkčnú logiku zariadenia od jeho fyzického 

uskutočnenia, b) homogenizácia údajov, ktorá umožňuje ich ukladanie a prenos, 

a c) spracovanie digitálneho obsahu s použitím rovnakého zariadenia a siete vrátane 

sebestačného charakteru, ktorý poskytuje pozitívne sieťové externality. Ďalej 

Berger a kol. (2018) uvádzajú, že digitálne technológie možno ďalej klasifikovať s ohľadom na 

to, či umožňujú jednotlivcom aktívne alebo pasívne sa zapájať do procesu digitalizácie, ďalej 

podľa toho ako nakladajú s údajmi, či je ich vstup a výstup čisto digitálny alebo či môže byť aj 

fyzický, prípadne či slúžia na infraštruktúrne alebo aplikačne orientované účely. Stručne 

povedané, digitálne technológie umožňujú platformám zhromažďovanie údajov založené na 

senzoroch, generovanie analytických štatistík, ako aj analytické a rozšírené interakcie.  

Digitalizácia na základe pokroku v oblasti digitálnych technológií ovplyvňuje podnikateľské 

subjekty, prostredie či spoločnosť ako celok. Digitálne technológie umožňujú inovatívne 

obchodné modely, ktoré môžu mať podobu platformových modelov (modely založené na 

digitálnych platformách) ako napríklad Airbnb, Uber alebo Facebook a decentralizované 

modely založené na blockchaine (Fridgen a kol. 2018). Digitalizácia podľa Gimpela a kol. (2018) 

tiež výrazne mení štruktúru priemyselných odvetví, a to prostredníctvom redukovania bariér 

(najmä finančných) pri zavádzaní nových technologických noviniek v prípade novo začínajúcich 

spoločností (startupov), ale aj veľkých gigantov, ktoré výrazne dokážu profitovať 
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z technologického rozvoja a pokroku, spojeného so znižovaním nákladov na digitalizáciu resp. 

zvyšovanie pomeru prínosov digitalizácie voči nákladom na digitalizáciu. 

Podľa Portera a Heppelmanna (2014) fenomén digitalizácie  nie je úplne novým javom, a 

ani nebude posledným vývojovým stupňom informačných a komunikačných technológií. 

Samotný proces digitalizácie začal pred viac ako pol storočím. Jeho akcelerácia bola výrazne 

podnietená rozvojom internetu od 90. rokov 20. storočia, kedy ho začali používať bežní 

obyvatelia i domácnosti a na prelome milénií sa k ním pridala oblasť e-commerce a postupný 

prechod predaja z tradičných kamenných predajní na online predaj. V posledných rokoch 

pozorujeme zvýšenú úroveň digitalizácie najmä vďaka rozvoju mobilných aplikácií 

a inteligentných zariadení, ktoré sú schopné či už v prípade bežných ľudí alebo výrobných 

podnikateľských subjektov zbierať veľké množstvá informácií o užívateľoch, spotrebiteľoch, 

výrobných procesoch a následne ich v rámci internetu vecí analyzovať a vyhodnocovať 

v relatívne veľmi krátkom čase. Ako uvádza Urbach a kol. (2017), v minulosti sa digitalizácia 

primárne dotýkala len ľudí pracujúcich na pozíciách IT odborníkov v podnikoch, pričom v 

súčasnosti sa dotýka všetkých úsekov v podnikateľských subjektoch naprieč všetkými 

sektormi. 

Zdieľaná ekonomika sa objavila v každodennom živote veľkého množstva ľudí pomerne 

nedávno, čo bolo spôsobené najmä v dôsledku výskytu nových príležitostí súvisiacich 

s rozsiahlym rozvojom informačno-komunikačných technológií (IKT) a v neposlednom rade 

samotnou digitalizáciou.  Hoci sa rozvoj zdieľanej ekonomiky výrazne z akceleroval len 

nedávno, v súčasnosti je ju možné označiť za hlavný ekonomický trend v mnohých krajinách 

a regiónoch sveta. Tento vývoj je poháňaný najmä technologickými, ekonomickými 

a spoločenskými faktormi (zlepšenými komunikačnými technológiami a aplikáciami 

v mobilných telefónoch). Stručne povedané, v prípade rôznych platforiem zdieľanej 

ekonomiky sú potenciálni kupujúci a predávajúci spojení prostredníctvom platforiem, ktoré 

napomáhajú párovaniu dopytu a ponuky spôsobom, ktorý predtým nebol možný. IKT 

a samotné platformy poskytujú ľahký a lacný prístup k informáciám vo veľmi veľkom rozsahu. 

Práve tieto platformy umožňujú celosvetovú dostupnosť vďaka internetu, pričom tovary 
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a služby ponúkané prostredníctvom platforiem môžu byť lokálneho alebo regionálneho 

charakteru. Títo „sprostredkovatelia“ (platformy) umožňujú neprofesionálnym 

poskytovateľom ponúkať tovary a služby (inými slovami, ponúkať svoj kapitál a prácu). 

Práve kolaboratívne platformy, ktoré sú využívané vo veľkom v oblastiach zdieľanej 

ekonomiky, výrazne zmenili spôsob a formu predaja či prenájmu tovarov a poskytovania 

služieb, čím umožnili jednotlivcom (súkromným osobám) stať sa poskytovateľmi služieb alebo 

prenajímateľmi tovarov, bez nutnosti vykonávať obchodnú činnosť a zároveň zostať 

spotrebiteľmi. Zdieľaná ekonomika vytvára nové formy práce a možnosti či zdroje príjmov pre 

jednotlivcov buď na strane spotrebiteľov alebo poskytovateľov. 

To rozširuje predstavu poskytovateľov nad rámec podnikania. Výsledkom je, že 

hospodárstvo založené na spolupráci vytvára rovnako nové formy práce a zdroje príjmu. O 

kolaboratívnej ekonomike sa často hovorí, že odstraňuje existujúce hranice medzi 

spoločenskými a obchodnými hodnotami, a rovnako tak medzi spotrebiteľmi, poskytovateľmi 

a používateľmi (ako to dokazuje „neologizmus spotrebiteľov“), čo je dôležité pri určovaní, v 

ktorej kategórii sa má hospodárska aktivita riešiť, pokiaľ ide o príslušné regulačné rámce. 

2.3. Členenie a klasifikácia zdieľanej ekonomiky a digitálneho pracovného trhu 

Ešte skôr ako sa pozrieme na členenie zdieľanej ekonomiky a digitálneho pracovného trhu, 

podrobnejšie sa pozrieme na účastníkov, ktorí sa do procesu zdieľania zapájajú podľa 

Európskej komisie (2016). Môžeme ich rozčleniť do troch kategórií, a to na poskytovateľov 

služieb - ide o jednotlivcov (z angl. peers) alebo poskytovateľov profesionálnych služieb, 

užívateľov, ktorí konzumujú ponúkané aktíva alebo služby na trhu (môžeme ich označiť za 

konečných spotrebiteľov či už v podobe jednotlivcov alebo podnikateľských subjektov), 

a platformy, ktoré spájajú poskytovateľov tovarov a služieb (ponuku) so spotrebiteľmi na trhu 

(dopyt). V prípade spotrebiteľov môže ísť okrem konečných spotrebiteľov v zmysle 

európskeho rámca na ochranu spotrebiteľa alebo o ne-koncových užívateľov, ktorí sú 

reprezentovaní podnikateľskými subjektami. Poskytovatelia služieb sú v zásade 

charakteristickí zdieľaním nevyužívaných aktív, zdrojov, času alebo aj svojich zručností, ktoré 

môžu využiť spotrebitelia. Do tejto kategórie patria poskytovatelia, ktorí ponúkajú služby na 
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príležitostnej báze (nejedná sa o profesionálov, ale amatérov - od nadšencov po 

príležitostných poskytovateľov) alebo profesionálni poskytovatelia, medzi ktorých môžeme 

zaradiť jednotlivcov, SZČO alebo podnikateľské subjekty. Samotné platformy, ktoré sa 

používajú na párovanie dopytu a ponuky, využívajú moderné informačné technológie. 

Platformy sú konštruované so zreteľom na čo najefektívnejšie naplnenie potrieb účastníkov 

na dopytovej a ponukovej strane trhu, najmä na ich preferencie a charakteristiky, ktoré 

uľahčujú transakcie medzi nimi.  

2.3.1.  Členenie a klasifikácia zdieľanej ekonomiky  

Ako uvádza Demary (2014), obchodné modely zdieľanej ekonomiky sú zvyčajne založené 

na platformách, ktoré umožňujú párovanie dopytu a ponuky. Výrazný nárast používateľov 

internetu a možností, ktoré poskytuje, umožnili jednoduchý a lacný prístup k online 

platformám pre veľký počet užívateľov. Platformy zdieľanej ekonomiky veľmi často dokážu 

atraktívnym spôsobom zaujať spotrebiteľov na rozdiel od tradičných podnikateľských 

subjektov, čo ešte umocňuje takmer neobmedzený geografický prístup užívateľov 

k platformám vďaka internetu. Platformy sú síce vo väčšine používané na uspokojovanie 

potrieb na lokálnych trhoch, avšak vďaka internetu dokážu uspokojovať lokálne trhy po celom 

svete. Demary (2014) preto rozdeľuje platformy zdieľanej ekonomiky na dve kľúčové oblasti, 

a to tzv. peer-to-peer (P2P) platformy, ktoré je možné nazvať aj ako platformy založené na 

poskytovaní služieb medzi súkromnými osobami a business-to-consumer (B2C) platformy, 

ktoré je možné označiť za platformy založené na poskytovaní služieb medzi podnikateľskými 

subjektmi a zákazníkmi. Nižšie uvádzame popis P2P a B2C platforiem:  

 P2P – v prípade tohto modelu sú tovary a služby zdieľané medzi jednotlivcami 

prostredníctvom platforiem prevádzkovaných treťou stranou. Pre tento model je 

charakteristické, že spoločnosť prevádzkujúca platformu zdieľanej ekonomiky nič 

nevyrába ani nevlastní tovar, prípadne ani priamo neposkytuje služby, ktoré sú 

predmetom zdieľania. Vystupuje iba ako sprostredkovateľ, ktorý páruje ponuku 

s dopytom. Príkladom tohto modelu sú platformy, ktoré napríklad dokážu párovať 

turistov alebo iných cestujúcich so súkromnými majiteľmi domov či bytov za účelom 
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poskytnutia ubytovania (veľmi často ide o nevyužívané bytové kapacity priamo doma 

alebo v iných bytových jednotkách vlastnených majiteľom). Poskytnutie takejto 

služby môže byť pre spotrebiteľov alebo dodávateľov spoplatnené alebo bezplatné. 

Konkrétne v oblasti ubytovacích služieb existujú aj platformy, ktoré umožňujú 

párovanie dopytu a ponuky za poplatok, ktorý využívajú na marketing a pokrytie 

nákladov spojených s vytvorením a manažovaním danej platformy. Zároveň ale 

existujú aj platformy založené na neziskovom princípe pri párovaní ponuky a dopytu 

(spotrebitelia ani dodávatelia neplatia žiadne poplatky), ale platformy sa financujú 

prostredníctvom reklamy alebo sponzorstva.  

 B2C – tento model zdieľanej ekonomiky medzi podnikateľskými subjektmi 

a spotrebiteľmi je veľmi podobný tradičným obchodným modelom. Spoločnosť je síce 

aj v tomto prípade prevádzkovateľom platformy zdieľanej ekonomiky, ale zároveň 

vystupuje aj ako dodávateľ tovarov alebo služieb. Typickým príkladom takéhoto 

modelu sú platformy spoločností poskytujúcich bezplatnú výmenu automobilov, 

prípadne iné typy webových platforiem  zastrešujúcich fungovanie zdieľania 

(napríklad platformy zamerané na oblasť oblečenia, hračiek či iných druhov tovarov). 

Tento model sa od tradičných modelov líši najmä v tom, že vlastníctvo nehrá žiadnu 

úlohu a interakcie medzi účastníkmi prebiehajú prostredníctvom najmodernejších 

komunikačných technológií a zariadení (ako napríklad internet, webové alebo 

mobilné aplikácie, mobilné smart telefóny, počítače, tablety, a iné.). Definovať jasnú 

hranicu medzi tradičnými a netradičnými podnikateľskými subjektmi je však v tomto 

prípade niekedy veľmi náročné a nejasné. Spoločnosti, ktorých biznis je prenajímanie, 

pôsobia na trhu veľmi dlho. Aby sme mohli označiť takúto spoločnosť za spoločnosť, 

ktorá pôsobí v oblasti zdieľanej ekonomiky a je zaradená do modelu B2C, je 

potrebné, aby nimi poskytované služby boli poskytované cez online platformu, no 

najmä aby hlavnou činnosťou danej spoločnosti nebol iba samotný prenájom, ale 

najmä nové technológie. V prípade, ak rezervovanie určitej služby prostredníctvom 

platformy je stále realizované osobnou interakciou medzi zákazníkom a zástupcom 

firmy (tradičný príklad takejto spoločnosti, ktorú nie je možné zaradiť do zdieľanej 
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ekonomiky, reprezentuje požičovňa automobilov, pri ktorej si síce zákazník auto 

rezervuje prostredníctvom online platformy, ale potom nasleduje osobná interakcia 

so zamestnancami danej požičovne), potom nie je možné považovať párovanie 

ponuky a dopytu za hlavný biznis model danej spoločnosti, nakoľko sa stále požaduje 

výrazne vyššia osobná interakcia medzi zákazníkom a spoločnosťou. Preto sa 

spoločnosti zaradené do B2C modelu zdieľanej ekonomiky vyznačujú minimálnou 

alebo veľmi malou priamou interakciou so zákazníkom.  

V súvislosti s vyššie uvedeným členením Owyang (2014) uvádza, že tretím modelom 

zdieľanej ekonomiky je tzv. business-to-business (B2B) model, ktorý je možné nazvať aj ako 

model založený na poskytovaní služieb medzi podnikateľskými subjektmi navzájom. Už aj 

medzi samotnými podnikateľskými subjektmi narastá počet tých, ktoré uprednostňujú pred 

nákupom výrobných strojov, či vytvorení napríklad IT oddelení, ich prenájom od externých 

spoločností. B2B model môže byť založený na princípe P2P, pokiaľ si jedna spoločnosť 

požičiava prostredníctvom platformy zdieľanej ekonomiky stroje, prenajíma skladové 

priestory, či iné typy služieb. B2B model je považovaný za identický s modelom B2C v takom 

prípade, keď spoločnosť zapojená do zdieľanej ekonomiky, ktorá prenajíma skladové 

priestory, stroje, či poskytuje iné služby zaujímavé pre ostatné podnikateľské subjekty vlastní 

aj platformu, prostredníctvom ktorej sú ponúkané tovary a služby.  

Proserpio a Tellis (2017) identifikovali 4 typy platforiem zdieľanej ekonomiky, a to:  

 P2P decentralizované platformy 

o  ide o P2P platformy, ktoré umožňujú jednotlivcom zdieľať nimi nevyužívané, 

ale vlastnené zdroje,  

o  jednotlivci prostredníctvom platforiem vyhľadávajú tovary a služby, 

porovnávajú a nastavujú ceny, pričom platforma slúži najmä na uľahčenie 

zrealizovania transakcie (obvykle výmenou za poplatok),  

o  platformy zaradené do tejto kategórie nevlastnia žiadne aktívum, ktoré je 

predmetom dopytu zo strany jednotlivcov a neskôr aj samotnej transakcie.  
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 P2P centralizované platformy 

o  platformy zaradené do tejto kategórie sú založené na centrálnom párovaní 

dopytu a ponuky, vrátane stanovovania cien.  

o  ani v tomto prípade samotné platformy nevlastnia aktíva, ktoré sú 

predmetom výmeny, ale ich základnou úlohou je poskytovať služby založené 

na aplikácii na požiadanie, ako napríklad donáška jedla, nakupovanie potravín 

alebo preprava.  

 Platformy založené na dave ľudí (z angl. Crowd-Based Platforms) 

o  ide rovnako o P2P platformy, ktoré využívajú silu davu pri poskytovaní 

finančných služieb, ktoré sú tradične poskytované jedným subjektom,  

o  takéto platformy sa zameriavajú na prevod peňazí, pričom neumožňujú 

výmenu nevyužívaných aktív,  

 B2C platformy na požiadanie 

o  ide o platformy založené na B2C princípe, pričom sa vyznačujú tým, že 

samotné platformy vlastnia aktíva, ktoré sú poskytované jednotlivcom na 

požiadanie,  

V tabuľke nižšie pre ilustráciu uvádzame zoznam reálnych platforiem zaradených do vyššie 

zadefinovaných kategórií. 
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Tabuľka 1 Príklady spoločností zaradených do kategórií platforiem zdieľanej ekonomiky 

Názov platformy Názov 

spoločnosti 

Webová adresa spoločnosti 

P2P decentralizované 
platformy 

GetAround 

TaskRabbit 

Turo 

Airbnb 

www.getaround.com 

www.taskrabbit.com 

www.turo.com 

www.airbnb.com 

P2P centralizované platformy Postmates 

Instacart 

Uber 

Lyft 

www.postmates.com 

www.instacart.com 

www.uber.com 

www.lyft.com 

Platformy založené na dave 
ľudí  

Prosper 

Kickstarter 

LendingClub 

Indiegogo 

www.prosper.com 

www.kickstarter.com 

www.lendingclub.com 

www.indiegogo.com 

B2C platformy na požiadanie Rinse 

Zipcar 

Rent the 

Runaway 

www.rinse.com 

www.zipcar.com 

www.renttherunway.com 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Proserpio a Tellis (2017) 

Constantiou, Marton a Tuunainen (2017) vo svojom výskume prišli k zadefinovaniu 4 

modelov, ktoré sú charakteristické pre oblasť zdieľanej ekonomiky. Podľa nich platformy 

zdieľanej ekonomiky kombinujú organizačné a trhové mechanizmy inovatívnym spôsobom za 

účelom získania konkurenčnej výhody oproti etablovaným ekonomickým subjektom, ktoré na 

danom trhu pôsobia už dlhšie obdobie. Mechanizmy sú podľa autorov kombinované v dvoch 

kľúčových dimenziách, a to v podobe prísnej alebo voľnej kontroly nad účastníkmi a vysokej 

alebo nízkej rivalite medzi účastníkmi. Ide o nasledovné  príklady modelov:  
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 Model „franchisor“ (z angl. franchiser) 

o  ide o model, ktorý sa vyznačuje prísnou kontrolou nad účastníkmi trhu 

a vysokou rivalitou medzi nimi,  

o  v prípade tohto modelu má vlastník platformy absolútnu kontrolu a autoritu 

nad celou službou, vrátane oprávnenia jednostranne stanoviť cenu za službu 

a zmeniť algoritmy použité na výpočet ceny,  

o  franchiséri prísne kontrolujú a zameriavajú sa na štandardizáciu služby 

s cieľom zvýšiť efektívnosť transakcií znížením transakčných nákladov,  

o  tento model má slúžiť najmä motivačne pre poskytovateľov služieb 

prostredníctvom vysokej koncentrácie konkurentov na jednom trhu,  

o  ceny v tomto modeli sú vypočítavané prostredníctvom algoritmov majiteľa 

platformy na základe dopytu a ponuky, pričom poskytovatelia služieb si 

navzájom konkurujú pri získavaní zákazníkov kvalitou ponúkaných služieb 

(keďže cena je stanovená majiteľom platformy),  

o  poskytovatelia služieb v rámci tohto modelu získavajú konkurenčnú výhodu 

používaním vysoko štandardizovaných, kodifikovaných a automatizovaných 

dodávok služieb, ktoré im umožňujú súťažiť medzi sebou na základe 

hodnotového návrhu s nízkymi nákladmi a zvyšovaním efektívnosti,  

o  príkladom spoločnosti založenej na tomto modeli je spoločnosť Uber.  

 Model „vedúci“ (z angl. Principal) 

o  ide o model, ktorý sa vyznačuje prísnou kontrolou nad účastníkmi trhu, ale 

nízkou rivalitou medzi účastníkmi,  

o  prevádzkovateľ platformy je označovaný ako supervízor, pričom má plnú 

kontrolu a autoritu nad celou platformou a na rozdiel od predchádzajúceho 

modelu určuje účastníkom ponukovej strany trhu podmienky pre krátkodobé 

zmluvy založené na výkone,  

o  tento model je založený na štandardizovaní poskytovaných služieb 

presadzovaním nových pravidiel a monitorovaním výkonnosti dodávateľov, 

http://www.esf.gov.sk/
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pričom ceny vychádzajú z preddefinovaných kategórií, ktoré nereflektujú 

aktuálnu ponuku a dopyt,  

o  tento model je ďalej charakteristický nízkou rivalitou medzi participantmi na 

ponukovej strane trhu, ktorí ponúkajú svoje služby za určitú formu odplaty, 

namiesto platby za predaj danej služby na trhu,  

o  prevádzkovatelia platforiem získavajú konkurenčnú výhodu poskytovaním 

stimulov pre poskytovateľov služieb na ponukovej strane trhu (vyšší 

odvedený výkon znamená vyššiu kompenzáciu za jeho poskytnutie, ktorá 

motivuje účastníkov k vyššej úrovni vynaloženého úsilia pri poskytovaní 

služieb),  

o príkladom spoločnosti založenej na tomto modeli je spoločnosť TaskRabbit. 

 Model „spoločník“ (z angl. Chaperone) 

o ide o model, ktorý sa vyznačuje voľnou kontrolou nad účastníkmi trhu, ale 

vysokou rivalitou medzi účastníkmi, 

o  toto označenie zdôrazňuje úlohu vlastníka platformy ako strážneho psa 

(trhového dozorcu platformy),  

o  v porovnaní s franchisérmi, chaperone model vytvára motivujúce, vysoko 

konkurenčné prostredie na ponukovej strane trhu, pričom prevádzkovatelia 

platformy iba dohliadajú na fungovanie párovania dopytu a ponuky, a 

výslednú cenu určuje poskytovateľ služby, nie platforma,  

o  v rámci tohto modelu teda účastníci na strane ponuky aktívne súťažia 

o spotrebiteľov na strane dopytu,  

o  príkladom spoločnosti založenej na tomto modeli je spoločnosť Airbnb. 

 Model „záhradník“ (z angl. Gardener) 

o ide o model, ktorý sa vyznačuje voľnou kontrolou nad účastníkmi trhu, ale 

nízkou rivalitou medzi účastníkmi, 

o  majiteľ platformy založenej na tomto modeli sa snaží kultivovať komunitu 

poskytnutím kvalitnej infraštruktúry s minimálnym množstvom 

štandardizácie,  

http://www.esf.gov.sk/
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o  záhradníci majú nad účastníkmi voľnú kontrolu a ich cieľom je umožniť ich 

seba organizovanie,  

o  ceny nie sú dynamicky upravované (neodrážajú súčasnú úroveň ponuky 

a dopytu), ale skôr vychádzajú z vopred definovaných stabilných kategórií,  

o  v tomto modeli vychádza konkurenčná výhoda z účastníkov aktívne 

zapojených do komunity a ich vnútornej motivácie dobrovoľného 

prispievania ku koordinácii, správe a dokonca rozvoju platformy, čo 

oslobodzuje majiteľa platformy od mnohých z uvedených zodpovedností,  

o  príkladom spoločnosti založenej na tomto modeli je spoločnosť Couchsurfing 

alebo BlaBlaCar.  

Codagnone a Martens (2016) a Petropoulos (2017) rozdeľujú platformy zdieľanej 

ekonomiky na tie, ktoré sú založené na neziskovom princípe (z angl. non-profit (skr. NFP)) 

a ziskovom princípe (z angl. for-profit (skr. FP)). Zároveň je možné platformy členiť aj na tie, 

ktoré fungujú na P2P princípe alebo na B2C princípe. Mnohé z P2P platforiem sú v skutočnosti 

vlastnené a spravované spoločnosťami v podobe podnikateľských subjektov, ale primárnymi 

poskytovateľmi služieb sú jednotlivci, ktorí ich neposkytujú ako podnikateľské subjekty. Na 

základe tohto prístupu vytvorili Codagnone a Martens (2016) klasifikačnú maticu 

kolaboratívnej ekonomiky, ktorá rozdeľuje platformy podľa vyššie zmienených princípov na 

4 kvadranty.  
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Obrázok 1 Klasifikačná matica platforiem zdieľanej ekonomiky 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Codagnone a Martens (2016) 

Kvadrant [1] prezentuje skutočné platformy zdieľanej ekonomiky, ktoré sú založené na 

interakcii jednotlivcov na ponukovej aj dopytovej strane trhu, ktorým účelom nie je primárne 

dosahovanie zisku, ale len finančné privyrobenie si prostredníctvom nimi vlastnených 

nevyužívaných tovarov (odplata je povolená, pričom by nemala prevyšovať náklady, ktoré 

jednotlivcovi v súvislosti s prenájmom tovaru alebo poskytnutím služby vzniknú). Tento vzťah 

by sme mohli charakterizovať označením P2P & NFP. Naopak, [4] kvadrant prepája oblasť 

zdieľanej ekonomiky s bežnými B2C online činnosťami (zaraďujeme sem platformy, ktorých 

majiteľmi sú spoločnosti, ktoré priamo poskytujú tovary a služby prostredníctvom danej 

platformy). V tomto prípade sa jedná o vzťah B2C & FP. Do [2] kvadrantu zaraďujeme také 

platformy, ktoré napomáhajú rovnako ako v kvadrante [1] párovaniu dopytu a ponuky medzi 

jednotlivcami, avšak za účelom dosahovania zisku. Do tejto kategórie patria platformy ako 

Upwork, Airbnb alebo Uber, ktoré majú veľké užívateľské základne, vyvolávajú krátkodobé 

regulačné obavy a najväčší hráči majú tendenciu narúšať tradičné odvetvia. Tento kvadrant je 

charakteristický vzťahom P2P & FP. Posledný kvadrant [3] je prázdny, nakoľko podnikateľské 
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subjekty sa snažia dosahovať zisk a nefungujú na neziskovom princípe. Tento kvadrant je preto 

možné charakterizovať ako B2C & NFP. 

2.3.2. Členenie a klasifikácia digitálneho pracovného trhu 

Ako uvádzajú Codagnone, Abadie a Biagi (2016), digitálne pracovné trhy je možné chápať 

dvoma spôsobmi. Prvý spôsob definuje digitálny pracovný trh ako trh, ktorý umožňuje 

poskytovanie elektronicky prenosných služieb na diaľku (vykonanie či poskytnutie služby nie 

je podmienené nutnosťou fyzickej prítomnosti; ide o spoločnosti ako napríklad Amazon, 

Mechanical Turk, Upwork alebo Freelancers). Na druhej strane ide o trhy, na ktorých síce 

párovanie ponuky a dopytu a ich administrácia funguje elektronicky, ale doručenie služieb je 

fyzické a vyžaduje si priamu interakciu. Prvý typ digitálneho pracovného trhu sa nazýva Online 

Labour Markets (OLMs), čo v preklade znamená online trh(y) práce, ktoré sú globálneho 

charakteru. Druhý typ má názov Mobile Labour Market (MLMs), v preklade mobilný trh práce, 

ktorý je skôr lokálneho charakteru. Na základe týchto dvoch prístupov je možné rozdeliť 

digitálny pracovný trh na 4 podskupiny:  

 OLM zameraný na mikroprocesy a mikroúlohy (ide o malé kúsky rutinnej kognitívnej 

práce vyžadujúce nízku až strednú úroveň zručností, ako napríklad v prípade Amazon 

Mechanical Turk), 

 OLM založený na zadávaní úloh a ich doručovaní po častiach alebo vcelku v podobe 

celých projektov (ide o pracovné úlohy vyžadujúce strednú až vysokú úroveň 

zručností, ako je napríklad Upwork alebo Freelancer), 

 MLM zameraný na fyzické doručovanie/poskytovanie služieb (ide o poskytovanie 

manuálnej práce s nízkou kvalifikáciou a ako napríklad v TaskRabbit),  

 MLM zameraný na interaktívne služby (ide o poskytovanie interaktívnych služieb, 

ktoré si vyžadujú vysoké zručnosti, ako napríklad v TakeLessons).  

Prvé dve skupiny  je možné zaradiť do oblasti Peer-to-Business (P2B), pričom zvyšné je 

možné zaradiť do Peer-to-Peer (P2P).  

Horton (2010) sa zameriava na online trh práce ako na:  
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a) digitálny trh, na ktorom sa vykonáva neštandardná práca,  

b) trh, na ktorom sa primárne poskytujú služby v podobe faktora práce (nepredáva sa 

tovar či neprenajímajú sa nehnuteľnosti alebo automobily), zameriava sa výlučne na 

ponuku schopností a zručností,  

c) trh, na ktorom je práca (v podobe poskytnutých služieb) vymieňaná za peniaze,  

d) trh, na ktorom je párovanie ponuky a dopytu po pracovnej sile digitalizované, i keď 

samotný pracovný výkon či dodanie služby môže byť buď elektronické alebo fyzické,  

e) trh, na ktorom je rozdelenie práce a peňazí determinované štruktúrou kupujúcich 

a predávajúcich.  

Prvou dimenziou, ktorú sme už načrtli vyššie, je skutočnosť, že v prípade digitálneho 

pracovného trhu je dôležité rozlišovať, či sa jedná o poskytovanie pracovnej sily elektronicky 

prenosné v podobe OLM (ide v drvivej väčšine prípadov o globálne pracovného trhy) alebo 

vyžaduje fyzické doručenie realizovaného pracovného výkonu v podobe MLM (ako z definície 

vyplýva ide prevažne o lokálne/ miestne trhy). Dôležitou oblasťou v prípade digitálneho 

pracovného trhu je regulácia, nakoľko globálny charakter OLM neutralizuje národnú lokálnu 

reguláciu trhu práce, zatiaľ čo lokálne MLM majú tendenciu podliehať vnútroštátnym 

a miestnym zákonom a predpisom. Je potrebné poznamenať, že napriek svojej lokálnej povahe 

MLM neboli doposiaľ regulované. OLM je možné chápať tiež ako miesto na vykonávanie tzv. 

kognitívnych pracovných úloh a naopak, v prípade MLM ide o miesto, na ktorom sa vykonávajú 

manuálne alebo interaktívne pracovné úlohy (napr. učenie). 

Druhá dimenzia, ktorú je potrebné rozlišovať, spočíva v tom, do akej miery je vykonáva 

práca na digitálnom trhu nízko, stredne alebo vysoko kvalifikovaná. V tomto prípade 

nehovoríme priamo o schopnostiach a zručnostiach ľudí poskytujúcich na tomto trhu svoje 

schopnosti, ale o charaktere vykonávaných prác (pretože v praxi je možné pozorovať, že 

i vysokovzdelaní a šikovní ľudia vykonávajú aj menej náročné pracovné úkony na digitálnom 

pracovnom trhu). Pretože ako uvádza Haaris a Krueger (2015) a Cherry (2016), v prípade 

regulácie je dôležité rozlišovať, či jednotlivec poskytujúci určitý typ služby na tomto 

pracovnom trhu je skutočne samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) alebo ide skôr 
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o zamestnanca, ktorý je nesprávne klasifikovaný ako SZČO, pretože je možné predpokladať, že 

vykonávanie nízko kvalifikovanej prace môže naznačovať, že poskytovateľ služby je skôr 

zamestnanec než SZČO, zatiaľ čo pri výkone vysoko kvalifikovanej práce sa bude s väčšou 

pravdepodobnosťou jednať o nezávislého dodávateľa. Obrázok nižšie  prezentuje typológiu 

digitálneho trhu práce vo vizuálnej podobe.  

Obrázok 2 Typológia digitálneho trhu práce 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Haaris a Krueger (2015) 

Kvadrant 1 tiež nazývaný ako OLM je zameraný na mikro úlohy. Ide o platformy, na ktorých 

sa platí za jednu transakciu alebo vykonanú mikro úlohu, ktorá je elektronicky prenosná ako 

napríklad platformy MTurk, Clickworker, Crowdflower a iné. Typické pracovné úlohy zahŕňajú 

klasifikáciu objektov, označovanie, prepisovanie, marketingový spam, zadávanie údajov, 

kontrolu obsahu, úpravy, spätnú väzbu na webe atď. Do tejto kategórie zaraďujeme mikro 

úlohy, ktoré sú vysoko štandardizované, opakujúce sa a vyžadujú si nízku až strednú úroveň 

zručností. Na tomto type pracovného trhu sa malé pracovné úkony realizujú vo veľkých 

objemoch, avšak s nízkou úrovňou kompenzácie. Jednotlivci, ktorí sa podieľajú na poskytovaní 
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služieb môžu byť označení za zamestnancov, pričom zároveň môžu byť chybne klasifikovaní 

ako dodávatelia.  

Kvadrant 2 alebo OLM je založený na úlohách. Ide o elektronicky prenosné úlohy (v 

niektorých prípadoch o úplne samostatné projekty), za ktoré sa častejšie platí fixnou sadzbou 

za ich dodanie alebo odmena môže byť klasifikovaná hodinovou sadzbou na platformách typu 

Upwork či Freelancers. Charakter práce poskytovanej na tomto type trhu môže mať podobu 

vývoja softvéru, prípadne ide o inžinierstvo a informatiku, grafický dizajn, kancelárske, 

sekretárske práce, a pod. Na vykonávanie niektorých úloh je potrebná stredná úroveň 

zručností a sú dosť bežné, zatiaľ čo niektoré iné vyžadujú flexibilitu, kreativitu, schopnosť 

všeobecného riešenia problémov či komplexnú komunikačnú schopnosť (t. j. vysokú úroveň 

zručností). Dá sa predpokladať, že niektorí dodávatelia sú skutočne vysokokvalifikovaní 

nezávislí pracovníci, zatiaľ čo iní nie sú príliš odlišní od tých, ktorí pracujú na trhu v prvom 

kvadrante, a možno ich považovať za neklasifikovaných pracovníkov. 

Kvadrant 3 alebo MLM je založený na fyzickom doručovaní služieb. Pracovné úlohy alebo 

zadania vyžadujú ich fyzické doručenie (dodanie) najmä v prípade manuálnych úkonov 

vyžadujúcich nízku až strednú úroveň zručností, pričom sa odmena opäť najčastejšie uvádza 

ako fixná suma za vykonanú prácu alebo menej často vo forme hodinovej sadzby. Najčastejšie 

ide o podobné platformy ako TaskRabbit alebo Gigwalk, ktoré operujú na tomto trhu.  

Posledný 4 kvadrant je označovaný aj ako MLM trh interaktívnych služieb. Do tejto 

kategórie pracovného trhu je možné napríklad zaradiť vysokokvalifikované pracovné úkony, 

ako napríklad doučovanie alebo iné formy vzdelávania, ktoré si vyžadujú dôslednú 

a komplexnú komunikáciu, ktorá je obmedzovaná iba pôsobnosťou danej lokalite, v ktorej sa 

môžu párovať študenti a učitelia, pričom samotné doučovanie prebieha osobne (príkladom 

takejto platformy je Takelessons). 

2.4. Faktory vzniku a rozvoja zdieľanej ekonomiky 

V nasledujúcej podkapitole sa zameriame podrobnejšie na podmienky, za ktorých sa oblasť 

zdieľanej ekonomiky kreovala, rozvíjala v minulosti a priblížime si aj faktory jej rozvoja 

v súčasnosti. 

http://www.esf.gov.sk/
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V článku na webe Cleverism (2015) sa uvádzajú základné princípy fungovania zdieľanej 

ekonomiky, medzi ktoré je možné zaradiť:  

 Dôveru ako jeden zo základných (a aj najdôležitejších) pilierov: 

o  Botsmanová (2013) zdôrazňuje význam dôvery pri vytváraní reputácie 

a budovaní vzťahov medzi subjektami pôsobiacimi v oblasti zdieľanej 

ekonomiky,  

o  úspešnosť realizácie transakcií vo výraznej miere závisí od vzájomnej dôvery 

medzi účastníkmi na oboch stranách (dodávatelia musia dôverovať 

spotrebiteľom, že za službu, ktorú im poskytnú alebo tovar, ktorý im 

prenajmú, dostanú zaplatené podľa dohody),  

o  nedôvera niektorého z účastníkov voči iným môže spôsobiť zlyhanie 

transakcie a dôvery, čo môže ohroziť fungovanie celého systému.  

 Prístup k vlastníctvu: 

o  v predchádzajúcich častiach textu sme sa zmienili, že pri zdieľanej ekonomike 

nejde o vlastníctvo určitého tovaru, ale skôr iba o získanie prístupu k nemu,  

o  cieľom spotrebiteľa preto nie je vyhľadávať optimálny tovar, ktorý by mohol 

vlastniť, ale primárne sa snaží hľadať optimálny tovar alebo službu, ktorá mu 

pomôže vyriešiť jeho problém, prípadne uspokojí jeho potrebu, pričom 

neporuší žiadne vlastnícke práva majiteľa.  

 Elimináciu straty hodnôt:  

o  v súvislosti so zdieľanou ekonomikou sa veľmi často hovorí, že „nepoužitá 

hodnota = zbytočná hodnota“, čo priamo súvisí s konzumným spôsobom 

života viacerých ľudí na našej planéte, ktorí majú tendenciu tovary vlastniť, 

avšak ich využitie je veľmi ojedinelé,  

o  príkladom nevyužitia potenciálu je auto, ktoré vlastník využíva iba jeden deň 

v týždni, pričom zvyšné dni  je jeho potenciál úplne nevyužitý a jeho hodnota 

je zanedbateľná, pretože z nej jednotlivec nemá žiaden úžitok.  

 Transparentnosť a otvorenosť:  

http://www.esf.gov.sk/
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o  koncept zdieľanej ekonomiky vychádza nie len zo zdieľania tovarov 

a poskytovania služieb, ale je zároveň najmä o zdieľaní informácií s cieľom 

umožniť jednotlivým participujúcim používateľom získať prístup k zdrojom, 

o  viaceré platformy sprístupnili svoje služby širokým masám užívateľov, čím 

napríklad v sektore ubytovania vytvorili viacero možností prepojenia 

poskytovateľov najmä služieb (v iných odvetviach aj tovarov) so samotnými 

spotrebiteľmi.  

Proserpio a Tellis (2017) predstavili 6 kľúčových determinantov a charakteristík, ktoré 

podľa nich stoja za rozvojom zdieľanej ekonomiky v poslednom období. Podľa autorov sú 

práve pochopenie a posilnenie týchto charakteristík kľúčové pre pokračujúci rast a úspech do 

budúcnosti.  

 Nevyužívané aktíva: 

o základnou hnacou silou zdieľanej ekonomiky je prítomnosť (existencia) 

nevyužívaných aktív v hospodárstve spolu so spotrebiteľmi, ktorí tieto aktíva 

potrebujú,  

o výrazný nárast a popularita zdieľanej ekonomiky nastala v období okolo roku 

2009, zhruba v období poslednej finančnej krízy,  

o nárast nezamestnanosti, nedostatok pracovných miest, nutnosť platiť účty, 

prinútili ľudí hľadať alternatívne spôsoby zamestnania sa aj prostredníctvom 

platforiem zdieľanej ekonomiky. 

 Technologický pokrok: 

o rozsiahly prienik internetu a digitálnych technológií v podobe smartfónov, 

aplikácii a Wi-Fi umožnili ľuďom byť pripojenými na internete 24 hodín denne 

a 7 dní v týždni, taktiež ale výrazne znížili náklady na vyhľadávanie a 

zjednodušili párovanie dopytu (kupujúcich) s ponukou (dodávateľmi),  

o zmienené výhody výrazne uľahčili šírenie a rozvoj zdieľanej ekonomiky. 

 Globalizácia lokálnych (miestnych) ekonomík: 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
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o technologický pokrok umožnil spojenie rôznych miestnych ekonomík 

s globálnou ekonomikou,  

o zdroje, ktoré v miestnej ekonomike zostávajú nevyužité, by teraz mohli nájsť 

spotrebiteľov v rámci globálnej ekonomiky. 

 Mechanizmus dôvery a reputácie:  

o hlavnou prekážkou pri spájaní cudzincov prostredníctvom platforiem zdieľanej 

ekonomiky je dôvera,  

o zatiaľ čo sa mechanizmy reputácie líšia od platformy k platforme, základnou 

myšlienkou vždy zostáva vytvorenie systému, v ktorom je kvalita kupujúceho 

a predávajúceho v minulosti ľahko dostupná pre používateľov buď 

prostredníctvom podrobnej spätnej väzby od ostatných užívateľov, prípadne 

prostredníctvom súhrnného skóre zostaveného na základe minulej 

"výkonnosti" jednotlivca, alebo kombináciou oboch (veľmi dôležitú úlohu vo 

vzdelávaní spotrebiteľov za účelom recenzovania produktov a služieb urobili v 

posledných dvoch desaťročiach platformy ako Amazon, TripAdvisor či eBay),  

o v súčasnosti je možné konštatovať, že recenzie a hodnotenia sú dôveryhodné 

pre väčšinu ľudí a sú súčasťou spotrebiteľského procesu rozhodovania (nie je 

to spôsobené iba recenziami a hodnoteniami, ktoré sa stali bežnými, ale 

najmä výrazným zlepšením systémov reputácie postupom času),  

o lepšie reputačné mechanizmy v súčasnosti umožňujú navrhovať lepšie 

platformy,  

o dnes je možné pozorovať mechanizmy, ktoré sú často kombinované 

s externými informáciami o kupujúcich či predávajúcich získané zo sociálnych 

sietí alebo z ich osobných dokumentov ako napríklad pas alebo vodičský 

preukaz. 

 Sociálna interakcia:  

o kľúčovou charakteristikou viacerých platforiem zdieľanej ekonomiky je 

osobná a úzka interakcia medzi poskytovateľmi služieb či produktov a ich 

spotrebiteľmi,  

http://www.esf.gov.sk/
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o  autori Hamari a kol. (2015) poukázali na skutočnosť, že ľudia si výrazne 

užívajú toto spojenie a preto sú viac náchylní na účasť na trhoch, ktoré im 

takúto interakciu umožňujú,  

o Proserpio a kol. (2016) ďalej uvádzajú, že sociálna zložka zdieľanej ekonomiky 

nielen uľahčuje participáciu jednotlivcov, ale môže ovplyvniť aj správanie 

používateľov prostredníctvom sociálnych noriem (napr. reciprocita), čo zas 

môže napomôcť pri vytvorení dôvery medzi účastníkmi trhu.  

 Flexibilita:  

o účastníci zdieľanej ekonomiky sa môžu rozhodnúť, kedy a do akej miery budú 

participovať v platformách zdieľanej ekonomiky ako dodávatelia služieb 

a výrobkov, 

o v závislosti od individuálnych potrie môžu byť platformy zdieľanej ekonomiky 

využívané ako zdroj dodatočného príjmu alebo ako náhrada tradičného 

zamestnania,  

o flexibilita na jednej strane umožňuje jednotlivcom lepšie si manažovať ich 

život, no na druhej strane je dôležité poznamenať, že oblasť zdieľanej 

ekonomiky je pomerne nová a slabo regulovaná, z čoho vyvstávajú otázky 

o platformách a ich vzťahu k dodávateľom,  

Cleverism (2015) uvádzajú ďalšie determinanty, ktoré ovplyvňujú rozvoj zdieľanej 

ekonomiky, ako napríklad:  

 Rýchly rast populácie:  

o  s rastúcim počtom obyvateľov stúpa aj dopyt po tovaroch a službách, preto je 

potrebné hľadať alternatívne riešenia v podobe získavania zdrojov, ich 

efektívneho využívania a formy poskytovania služieb,  

o  s ohľadom na obmedzené zdroje na našej planéte je potrebné zameriavať sa 

nie len na ich extenzívne využívanie, ale najmä intenzívne (zvyšovať 

využiteľnosť už existujúcich zariadení namiesto tvorby nových zariadení 

s nízkou úrovňou využiteľnosti),  

http://www.esf.gov.sk/
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o  s ohľadom na výrazný nárast počtu obyvateľov po celom svete sa otvára stále 

viac príležitostí na zdieľanie a spoluprácu. 

 Nárast a šírenie chudoby:  

o  mieru chudoby vo svete veľmi negatívne ovplyvňujú krízy, ku ktorým 

dochádza po celom svete,  

o  spôsobuje ju nárast nezamestnanosti a podzamestnanosti, nárast príjmových 

nerovností či kúpnej sily spotrebiteľov. 

 Nezastaviteľný rast zdieľanej ekonomiky alebo jej účastníkov: 

o  v súčasnosti veľké množstvo jednotlivcov zameriava svoju pozornosť na veci, 

ktoré sú v trende a sú populárne,  

o  práve táto skutočnosť pozitívne ovplyvňuje záujem jednotlivcov participovať 

na zdieľanej ekonomike,  

o  to pozitívne ovplyvňuje nepretržitý rast existujúcich a vznik nových 

platforiem zdieľanej ekonomiky, ktoré dosahujú stále vyššie a vyššie príjmy 

a zisky, a neustále rastú čo do rozsahu a popularity. 

Basseliera, Langenusa a Walravensa (2018) uvádzajú za kľúčové faktory rozvoja zdieľanej 

ekonomiky digitalizáciu, urbanizáciu, hodnoty a ekologické občianstvo a finančnú motiváciu. 

Bližšie si rozoberieme iba dve, nakoľko digitalizácia a finančná motivácia už boli rozobrané 

v predchádzajúcej časti tejto kapitoly.  

 Urbanizácia:  

o koncentrácia ľudí žijúcich v bezprostrednej blízkosti skutočne rozšírila 

príležitosti na výmenu viacerých aktivít v sektore zdieľanej ekonomiky na 

lokálnej úrovni, hoci digitálny pokrok uľahčil kontakt medzi hráčmi 

vzdialenými od seba.  

o Davidson a Infranca (2016) dokonca tvrdia, že mnoho iniciatív v zdieľanom 

hospodárstve ponúka konkrétnu odpoveď na frustráciu z bývania v rušnom 

meste. 

 Hodnoty a ekologické občianstvo: 

http://www.esf.gov.sk/
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o kultúrne hodnoty a spoločenské normy sa v priebehu posledných rokov 

zmenili, pričom podporujú rozvoj aktivít v oblasti zdieľanej ekonomiky,  

o  zapojenie veľkého množstva jednotlivcov do platforiem zdieľanej ekonomiky 

súvisí aj s tým, že interakcia medzi platformami zdieľanej ekonomiky pozitívne 

vplýva na využiteľnosť existujúcich kapacít, či už na úrovni ubytovaní, 

prepravy, alebo vyťaženosti tovarov vlastnených jednotlivcami, ktoré sú 

používané iba ojedinele. 

2.5. Zdieľaná ekonomika a pracovný trh 

Digitalizácia hospodárstva prirodzene implikuje podľa Basseliera, Langenusa a Walravensa 

(2018) zmeny v tradičných zamestnaneckých (pracovnoprávnych) vzťahoch. Nie je možné 

jednoznačne zadefinovať skupiny ľudí, pre ktorých je charakteristická účasť na zdieľanej 

ekonomike. Medzi participantmi je možné nájsť aj ľudí, pre ktorých je charakteristická 

nepretržitá pracovná kariéra v tradičných zamestnaniach. Zároveň je možné nájsť i takých ľudí, 

pre ktorých je tradičný 37,5 až 40 hodinový pracovný týždeň nemožný alebo nežiadúci, práve 

preto viac inklinujú k pracovnému trhu v rámci zdieľanej ekonomiky. Práve akcelerácia 

digitalizácie hospodárstva a vzrast zdieľanej ekonomiky otvára a zvyšuje ponuku pracovných 

príležitostí pre ľudí, ktorých pracovné skúseností neboli dostatočne využité na tradičnom 

pracovnom trhu.  

Flexibilita takéhoto typu pracovného trhu vo všeobecnosti vytvára určitú volatilitu, najmä 

v oblasti príjmov a bezpečnosti. V nadväznosti na túto skutočnosť je dôležité zmieniť, že nie 

vždy je jasné na akej báze domácnosti ponúkajú svoje služby či tovary, resp. či sú priamo 

prepojené s digitálnymi platformami zdieľanej ekonomiky.  Európsky parlament (2017) vo 

svojej štúdii zistil, že vo väčšine prípadov tovary a služby ponúkané prostredníctvom zdieľanej 

ekonomiky spĺňajú atribúty podnikateľskej činnosti, resp. jednotlivcov je možné klasifikovať 

ako SZČO. Preto sa na nich vo väčšine prípadov nevzťahujú opatrenia na ochranu 

zamestnancov, ktoré sú charakteristické pri tradičných povolaniach ako napríklad pracovný 

čas, príplatky a iné podmienky súvisiace s nočnou prácou, mzdy a pod. Zo zmienenej štúdie 

ďalej vyplýva, že tri štvrtiny jednotlivcov zapojených do zdieľanej ekonomiky berie príjem 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

46 

získaný z poskytovania služieb alebo prenájmu tovarov ako doplnkový a iba pre zvyšnú štvrtinu 

predstavuje hlavný zdroj príjmu. Harris a Krueger (2015) a Sundararajan (2016) uvádzajú, že 

tvorcovia politík začali prehodnocovať primeranosť rozdielov medzi zamestnancami a SZČO, 

najmä v kontexte mikropodnikania a so vzťahom k sociálnej ochrane, ktorá je odlišná pre obe 

skupiny. Presné čísla mapujúce počet participujúcich jednotlivcov v platformách zdieľanej 

ekonomiky nejestvujú. De Groen a Maselli (2016) uvádzajú, v EÚ je do platforiem zdieľanej 

ekonomiky zapojených na pravidelnej báze  odhadom približne 100 000 ľudí, čo predstavuje 

približne iba 0,05 % z celkového počtu pracovnej sily na pracovnom trhu EÚ. Huws a kol. (2017) 

ďalej zistili, že vysoké percento populácie v jednotlivých krajinách EÚ vyskúšalo aspoň raz 

prácu cez platformu zdieľanej ekonomiky (v Holandsku a vo Veľkej Británii to bolo 9 %, 

v Taliansku až 22 %).  

ECORL (2016) vo svojej štúdii identifikovali viaceré príklady dobrej praxe v súvislosti 

s vplyvom zdieľanej ekonomiky na trh práce. Nižšie uvádzame príklady funkcií, ktoré prináša 

so sebou zdieľaná ekonomika na trh práce:  

 Poskytuje výhody veľkému počtu ľudí – monetizácia viacerých činností bežného 

života prináša jednotlivcom širokého demografického spektra možnosť doplnkového 

príjmu k inému zamestnaniu, počas materskej prípadne počas štúdia alebo 

vytvorenia nového zdroja príjmu na plný alebo čiastočný úväzok. Výhody pracovného 

trhu zdieľanej ekonomiky nájdeme aj na strane podnikateľských subjektov. Niektoré 

etablované spoločnosti priamo profitujú z tohto trhu, nakoľko majú lepší prístup 

k zamestnancom.  

 Výrazne väčšia flexibilita v porovnaní s tradičným trhom práce – viacerí participanti 

zapojení do zdieľanej ekonomiky za jednu z najväčších výhod zdieľanej ekonomiky 

označili práve väčšiu flexibilitu. Ich presvedčenie vychádza z toho, že pri platformách 

zdieľanej ekonomiky si môžu vybrať čas, kedy budú pracovať alebo kedy poskytnú 

iným osobám svoj majetok na využívanie v podobe služby. V prípade spotrebiteľov sa 

výhody väčšej flexibility prejavujú v možnosti väčšieho výberu a dostupnosti aj 

tovarov a služieb, ktoré neboli v dostatočnej miere poskytované tradičným trhom. 
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V súvislosti s flexibilitou je dôležité zmieniť aj skutočnosť, že nie všetci jednotlivci 

poskytujú svoje služby či tovary pravidelne. Niektorí z nich flexibilitu využívajú 

v nepravidelných intervaloch. Z tohto dôvodu sa veľmi často hovorí v súvislosti 

s flexibilitou aj o sociálnej či zdravotnej oblasti, nakoľko jednotlivci sú platení za 

odvedenú prácu a nikto za nich neplatí sociálne alebo zdravotné poistenie.  

 Podporuje špecifické ekonomické modely – samotná zdieľaná ekonomika nanovo 

definuje koncept práce a tým vplýva na samotný trh práce. Ľudia už nepovažujú za 

prácu len činnosti, ktoré v rámci pracovného pomeru vykonávajú pre svojho 

tradičného zamestnávateľa. Začínajú sa správať viac sociálne zodpovedne (model 

sociálne zodpovedného podnikania), čím na trh prinášajú poskytovanie služieb za 

nižšie ceny ako tradiční poskytovatelia (zisk nie je u nich na prvom mieste). 

Jednotlivci zapojení do zdieľanej ekonomiky prenajímajú svoje byty za cenu 

lacnejších hotelových izieb, i keď kvalitou služieb by sa mohli vyrovnať aj 

prémiovejším izbám, ktoré ponúkajú hotely či poskytujú voľné miesta v aute na ceste 

domov za polovičnú cenu ako by jednotlivec zaplatil za taxík.  

 Posilnenie postavenia ekonomických aktérov na trhu – platformy zdieľanej 

ekonomiky umožňujú užívateľom hodnotiť prácu vykonanú jednotlivcami 

zapojenými na strane ponuky a pokiaľ nehrajú podľa pravidiel, jednoducho nebudú 

naďalej dostávať na trhu príležitosť. Jednotlivci poskytujúci tovary a služby na 

ponukovej strane trhu majú zas v prípade platforiem zdieľanej ekonomiky oproti 

tradičným povolaniam tú výhodu, že si môžu vybrať kedy a kde budú poskytovať 

dané tovary a služby (v prípade tradičných zamestnaní im zamestnávateľ diktuje 

pracovný čas, miesto výkonu práce, a pod.). Zároveň viaceré štúdie preukázali, že 

využívaním tovarov a služieb jednotlivcami v rámci zdieľanej ekonomiky sa znižuje 

o 1/3 objem odpadov tvorených domácnosťami (environmentálny efekt). 

 Poskytnutie väčšej flexibility na pracovisku – čiastočne sme túto oblasť zmienili 

v predchádzajúcich bodoch. Zapojením sa do platforiem zdieľanej ekonomiky 

napríklad na úrovni prepravy osôb, vodiči môžu paralelne využívať viacej platforiem 
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(Uber, BlaBlaCar, Bolt, a pod.), pričom nie sú obmedzovaní ani jednou spoločnosťou 

a môžu ju zároveň kombinovať s tradičnou prácou.  

 Prevencia pred čiernou (šedou) ekonomikou - legalizovaním činností zdieľanej 

ekonomiky, vytvorením vhodných pracovných podmienok pre rozvoj tohto typu 

pracovného trhu dokážeme vyňať ľudí poskytujúcich svoje služby a tovary v čiernej 

ekonomike, a zároveň tak zvýšiť príjmy zdanením týchto činností. 

Eurofound (2015) pod pozitívnymi efektami platforiem zdieľanej ekonomiky na trh práce 

rozumie:  

 Platformy zdieľanej ekonomiky robia pracovný trh viac komplexnejším: 

o  prostredníctvom platforiem sa k pracovným príležitostiam dostanú aj ľudia, 

ktorí sú doma z dôvodu starostlivosti o inú osobu alebo sú zdravotne 

postihnutí a nemôžu opustiť svoj domov,  

o  prípadne umožňuje vstúpiť na pracovný trh ľuďom, ktorí žijú vo vidieckych 

oblastiach či na miestach zničených vojnami alebo prírodnými katastrofami, 

pretože nevyžadujú výrazné kapitálové investície či zamestnanecký výcvik 

(bariéry vstupu sú vďaka platformám zdieľanej ekonomiky minimalizované) – 

je dôležité zmieniť, že tento efekt je veľmi závislý od dostupnosti internetu, 

vrátane digitálnej a IKT infraštruktúry, preto páve v miestach zničených 

vojnami alebo prírodnými katastrofami sa tento efekt okamžite nemusí 

prejaviť na trhu práce. 

 Práca prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky poskytuje nie len mladým 

účastníkom trhu práce veľmi dobrý prístup k pracovným príležitostiam napríklad 

v podobe freelancerov. Prostredníctvom skutočnej trhovej súťaže majú možnosť 

jednotlivci v mladom veku a bez rozsiahlych pracovných skúseností ukázať svoj talent 

a realizovať svoje nápady, a zároveň sa konfrontovať s etablovanými trhovými 

subjektami. Aj keď sa im nepodarí vyhrať boj s konkurenciou, majú možnosť získať 

veľké skúsenosti a informácie o trhu.  
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 V niektorých podmienkach prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky môže 

vzniknúť veľmi silná spolupráca medzi poskytovateľom danej služby a jej prijímateľom 

(spotrebiteľom). Niektoré platformy ale fungujú na princípe anonymity, takže 

k vzájomnej interakcii klienta s poskytovateľom služby nemusí ani dôjsť.  

 Platformy zdieľanej ekonomiky umožňujú jednotlivcom kontrolovať si a stanovovať 

kedy, koľko a kde budú pracovať a tým lepšie manažovať svoj work-life balans 

(dokážu lepšie manažovať pomer času medzi prácou a rodinou). V niektorých 

prípadoch môže tento pozitívny efekt pôsobiť negatívne – niektoré platformy 

zdieľanej ekonomiky sa vyznačujú nárastom zapojených jednotlivcov na ponukovej 

strane trhu v pracovnej špičke, čím chcú reflektovať na rastúci dopyt. Nárast ponuky 

môže viesť k cenovej konkurencii medzi niektorými jednotlivcami a tým tlačiť ceny 

nadol (je možné očakávať, že niektorí jednotlivci následne nebudú v daných časoch 

vstupovať so svojou ponukou na trh). 

Drahokoupil a FABO (2016) identifikovali nasledovné negatívne efekty platforiem zdieľanej 

ekonomiky na trh práce:  

 transformácia zamestnaneckých vzťahov na aktivity vykonávané SZČO,  

 dehumanizácia „neviditeľných“ pracovníkov, ktorí vykonávajú takmer celú svoju 

prácu za obrazovkami:  

o  ide o pracovníkov na helpdeskoch, IT  kanáloch, dostupných 24/7, ktorých 

výkon je závislý od digitálnych technológií, ktoré môžu byť z dôvodu výpadku 

elektrického prúdu nedostupné určitú dobu a nebudú môcť preto poskytnúť 

službu zákazníkom, za čo dostanú prostredníctvom platformy negatívne 

hodnotenie.  

 platformy zdieľanej ekonomiky umožňujú poskytovať služby na diaľku - práca, ktorú 

vykonávali pracovníci z danej lokality bude outsoursovaná a zastrešovaná 

pracovníkmi z iného regiónu, krajiny či kontinentu. Presun nie je spôsobený primárne 

kvôli nákladom, ale aj zamestnávateľom a podnikom sa prostredníctvom platforiem 
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zdieľanej ekonomiky otvára príležitosť hľadať vhodných zamestnancov nie len na 

domácom, ale i zahraničnom trhu. 

 zvyšovanie tlaku na mzdy a pracovné podmienky najmä vplyvom zvyšovania 

konkurenciu na trhu znižovaním prekážok vstupu na trh práce,  

 zapojenie sa do pracovného trhu digitálnej ekonomiky vyžaduje určitú úroveň 

technickej (IT) gramotnosti, čo môže odradiť niektorých jednotlivcov s nízkou 

úrovňou technických zručností (týka sa to najmä ľudí s nízkou kvalifikáciou, pričom 

práve takýto jednotlivci môžu byť vytlačení na okraj pracovného trhu, pokiaľ nebudú 

schopní svoje technické zručnosti zlepšiť a byť tak konkurencieschopní na tomto 

trhu),  

 veľkým rizikom spojeným s rozvojom trhu práce založenom na platformách zdieľanej 

ekonomiky predstavuje sociálna ochrana pracovníkov. Je potrebné vytvoriť systém, 

v ktorom sa jasne zadefinujú povinnosti pracovníkov v sektore zdieľanej ekonomiky 

s ohľadom na sociálne a zdravotné poistenie a následnú zdravotnú alebo sociálnu 

starostlivosť v prípade úrazu alebo dlhodobej nezamestnanosti či odchodu na 

dôchodok (existuje riziko, že ľudia by následne spadli do sociálnej pasce a náklady by 

musel znášať štát),  

 doposiaľ nevyriešenou otázkou zostáva uplatnenie základných práv pracujúcich pri 

práci, ktoré sú obsiahnuté v Deklarácii MOP z roku 1998 najmä s ohľadom na 

vytváranie vhodných pracovných podmienok pre prácu či nútenej práci  alebo detskej 

práci. 
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3. ZAHRANIČNÉ PRÍKLADY VYUŽITIA ZDIEĽANEJ EKONOMIKY 

V PRAXI 

V nasledujúcej kapitole sa podrobnejšie pozrieme na vývoj zdieľanej ekonomiky a na jej 

úroveň vo vybraných členských štátoch EÚ so zreteľom na príklady využitia platforiem 

zdieľanej ekonomiky. 

3.1. Charakteristika sektora zdieľanej ekonomiky v Európskej únii 

Podľa údajov prezentovaných Európskou komisiou (2018) majú platformy zdieľanej 

ekonomiky iba 0,17 % podiel na celkovom hrubom domácom produkte Európskej únie (EÚ) 

(ich veľkosť sa odhaduje na 26,5 mld. €). Počet pracovníkov participujúcich v sektore zdieľanej 

ekonomiky predstavuje 0,15 % z pracovného trhu EÚ (odhadovaný počet pracovníkov je 

približne 394 000).  

Medzi lídrov podľa veľkosti trhu zdieľanej ekonomiky patria krajiny ako Francúzsko, Veľká 

Británia, Poľsko, Španielsko, Nemecko, Taliansko či Dánsko. V zmienených krajinách sa 

generuje približne 80 % tržieb zdieľanej ekonomiky spomedzi krajín Európskej únie.  

Aktivity v oblasti zdieľanej ekonomiky je možné rozdeliť podľa Európskej komisie (2018) do 

4 základných sektorov – sektor financií, ubytovania, online zručností a dopravy. Najväčším 

sektorom zdieľanej ekonomiky na základe tržieb je podľa údajov z roku 2016 sektor financií. 

Tržby predstavovali 9,6 mld. € (36,23 % podiel). Do sektora financií boli zaradené platformy 

zdieľanej ekonomiky zamerané na kapitálové financovanie, dlhové financovanie 

a crowdfunding. Druhý najväčší podiel na tržbách zdieľanej ekonomiky majú platformy 

zaradené do sektora ubytovania (7,3 mld. € / 27,55 % podiel). Ide o platformy zamerané na 

prenájom ubytovacích kapacít (celých bytov, apartmánov alebo len izieb), zdieľanie domov či 

platforiem zameraných na vzájomnú výmenu ubytovacích kapacít medzi účastníkmi. Tretí 

najväčší podiel na tržbách má sektor online (digitálnych) zručností (5,6 mld. € / 21,13 % podiel) 

a štvrtý najnižší podiel má sektor dopravy (4 mld. € / 15,09 % podiel). Do sektora online 

(digitálnych) zručností zaraďujeme služby poskytované domácnosťami alebo profesionálmi 

na požiadanie a do sektora dopravy zaraďujeme platformy zamerané na zdieľanie voľných 
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miest v automobiloch (spolujazdu), P2P požičiavanie vozidiel, prenájom parkovacích miest, 

prepravu zásielok (kuriérska služba) či online doručenie jedál.  

Obrázok nižšie zobrazuje relatívny podiel tržieb jednotlivých sektorov zdieľanej ekonomiky 

na celkových tržbách zdieľanej ekonomiky v priestore Európskej únie.  

Obrázok 3 Štruktúra sektorov zdieľanej ekonomiky podľa tržieb v Európskej únii 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018) 

 

Celkový počet pracovníkov participujúcich v jednotlivých sektoroch zdieľanej ekonomiky 

predstavuje približne 394 000, pričom ich percentuálny podiel a ich zastúpenie v jednotlivých 

sektoroch zdieľanej ekonomiky zobrazuje obrázok 4. Najviac pracovníkov - až 31 % pracuje 

v sektore dopravy, 29 % pracovníkov v sektore ubytovania, 23 % v sektore online (digitálnych) 

zručností a iba 17 % v sektore financií. Tento percentuálny podiel v prípade pracovníkov 

korešponduje s percentuálnym podielom sektorov zdieľanej ekonomiky vzhľadom na tržby 

najmä v prípade sektorov poskytovania online (digitálnych) zručností a ubytovaniu. Rozdiely 

pozorujeme v prípade sektora dopravy a financií. Kým podľa tržieb patrí sektor financií medzi 

najväčší, pracuje v ňom najmenej pracovníkov. Naopak, sektor dopravy generuje najnižšie 

tržby, ale zamestnáva najviac pracovníkov. V prípade sektora financií tak môžeme hovoriť 

o výrazne vyššej pridanej hodnote, resp. podielu tržieb na jedného pracovníka ako pri zvyšných 
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troch sektoroch. Na grafe nižšie uvádzame percentuálny podiel pracovníkov participujúcich na 

platformách zdieľanej ekonomiky podľa sektorov.   

Obrázok 3 Štruktúra počtu pracujúcich v sektoroch zdieľanej ekonomiky v Európskej únii 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018) 

 

V roku 2017 Európska komisia (2018) identifikovala celkovo 651 platforiem zdieľanej 

ekonomiky so sídlom v jednom z členských štátov EÚ naprieč sektormi. Najviac platforiem 

pôsobí v sektore financií (268), 179 platforiem je v sektore online digitálnych služieb, 142 

v sektore dopravy a najmenej iba 62 platforiem pôsobí v sektore ubytovania (výrazne nižšia 

konkurencia v sektore ubytovania môže byť spôsobená výraznou dominanciou Airbnb vo 

väčšine krajín Európskej únie).  

V prípade sektora dopravy bolo identifikovaných okrem 62 domácich platforiem aj 7 

zahraničných (prevažne USA). V sektore dopravy bolo 142 domácich platforiem a 6 platforiem 

založených mimo krajín EÚ. V sektore financií bolo 271 platforiem domácich a 5 zahraničných 

a v sektore online (digitálnych) služieb bolo 179 platforiem domácich a 25 založených mimo 

územia EÚ. Až 51 platforiem založených v jednom z členských štátov EÚ pôsobí globálne – 

15 platforiem zo sektora dopravy, 10 platforiem zo sektora ubytovania, 13 platforiem zo 

sektora online (digitálnych) zručností a aj zo sektora financií (odhaduje sa, že tržby platforiem 
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zdieľanej ekonomiky založených mimo EÚ sa podieľajú na celkových tržbách zdieľanej 

ekonomiky v EÚ sumou 10 mld. €). Medzi najznámejšie platformy zdieľanej ekonomiky 

založené v jednom z členských štátov EÚ  patria:  

 v sektore dopravy ide o platformy Delivery Hero a Foodora (Nemecko), Takeaway 

(Holandsko), Deliveroo a JustEat (Veľká Británia), Blablacar (Francúzsko) a Taxify 

(Estónsko),  

 v sektore ubytovania ide o platformy ako Wimdu (Nemecko) a HomeStay (Írsko),  

 v sektore financií ide o platformy Funding Circle (UK), Ulule (Francúzsko), Bondora 

(Estónsko), Twino a Mintos (Lotyšsko),  

 v sektore poskytovania online (digitálnych) zručností pôsobia platformy, ktoré 

nemajú až taký veľký význam z pohľadu veľkosti a objemu tržieb, a operujú 

maximálne v 3 krajinách v rámci EÚ či sveta. 

Platformy zdieľanej ekonomiky sa na celkových tržbách zdieľanej ekonomiky ako celku v EÚ 

podieľajú 14,34 % (3,8 mld. € z celkových 26,5 mld. €.) a priamo poskytovatelia služieb 

generujú zvyšných 85,66 % (22,7 mld. €.).  

Finančný sektor z pohľadu tržieb patrí medzi najväčší nie len na základe počtu aktívnych 

platforiem 271, ale aj s ohľadom na hlavný cieľ prevažnej väčšiny platforiem a to získavanie 

finančných prostriedkov. Na obrázku 5 a 6 je možné vidieť podiel tržieb generovaných 

samotnými platformami  v porovnaní s tržbami generovanými poskytovateľmi služieb 

v sektoroch zdieľanej ekonomiky. Z predmetných obrázkov vyplýva, že celkovo generujú 

poskytovatelia služieb výrazne vyššie tržby ako samotné platformy, štruktúra tržieb s ohľadom 

na sektory je približne rovnaká.  
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Obrázok 4 Štruktúra tržieb generovaných platformami v jednotlivých sektoroch zdieľanej 

ekonomiky v krajinách EÚ  

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018) 

 

Obrázok 6 Štruktúra tržieb generovaných priamo poskytovateľmi služieb v jednotlivých 

sektoroch zdieľanej ekonomiky v krajinách EÚ 

  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018) 
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V prípade pracovníkov priamo zainteresovaných do sektora zdieľanej ekonomiky je veľmi 

náročné určiť ich zamestnanecký vzťah v prípade jednotlivých sektorov. Napríklad v prípade 

sektora dopravy môže ísť vodičov – pracovníkov, ktorí môžu ale nemusia byť zamestnaní 

priamo platformou, pretože môžu pôsobiť aj ako súkromné osoby ponúkajúce služby. 

V prípade online (digitálnych) služieb však jednoznačne ide o služby poskytované súkromnými 

osobami, ktoré svoje služby ponúkajú ako profesionáli, samostatne zárobkovo činné osoby 

alebo freelanceri nad rámec ich tradičných povolaní (napr. v prípade učiteľov môže ísť 

o vyučovanie prostredníctvom platforiem mimo pracovného času vyhradeného na výkon 

práce v tradičnom zamestnaní). V prípade finančného sektora sú služby poskytované výlučne 

súkromnými osobami (investormi), ktorí síce nie sú zamestnaní platformami, ale započítavajú 

sa do zamestnancov. Ak by sme sa pozreli na počet zamestnancov participujúcich v sektore 

zdieľanej ekonomiky podľa jednotlivých štátov, najväčší počet zamestnancov je vo Francúzsku 

(približne 75 000 zamestnancov platforiem zdieľanej ekonomiky či poskytovateľov služieb). 

Krajinou s druhým najväčším počtom zamestnancov v sektore zdieľanej ekonomiky je Veľká 

Británia (70 000 zamestnancov), nasledovaná Poľskom (65 500 zamestnancov) a Španielskom 

(40 000 zamestnancov). Medzi krajiny s najmenším počtom zamestnancov v sektore zdieľanej 

ekonomiky patria krajiny ako Cyprus (588 zamestnancov), Slovinsko (574 zamestnancov) 

a Malta (479 zamestnancov). Rovnako ako v prípade počtu aktívnych platforiem zdieľanej 

ekonomiky a tržieb, tak aj v prípade zamestnancov sa líšia krajiny najmä v závislosti od veľkosti 

ich domáceho trhu a podnikateľského prostredia (tejto problematike sa budeme podrobnejšie 

venovať v nasledujúcej podkapitole).  

Aj v prípade počtu pracovníkov priamo zapojených do zdieľanej ekonomiky rozlišujeme 

dve kategórie zamestnancov (zamestnanci platforiem zdieľanej ekonomiky a samotní 

poskytovatelia služieb) podľa sektorov. Na rozdiel od tržieb, v prípade štruktúry zamestnancov 

pozorujeme v prípade štruktúry zamestnancov rozdiely v oboch kategóriách. V tabuľke 2 je 

možné vidieť počet zamestnancov platforiem zdieľanej ekonomiky a samotných 

poskytovateľov služieb, vrátane sektorovej štruktúry v absolútnom i relatívnom vyjadrení. 

Priamo zamestnancov platforiem zdieľanej ekonomiky je približne 11 800, pričom služby 

prostredníctvom platforiem ponúka približne 383 100 zamestnancov. Najviac zamestnancov - 
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až 36,44 % je zamestnaných v platformách zdieľanej ekonomiky v sektore financií a 33,90 % je 

v sektore online (digitálnych) zručností. V zmienených sektoroch sa zároveň nachádza 

najmenej zamestnancov, ktorí poskytujú svoje služby prostredníctvom týchto platforiem, a to 

konkrétne 16,44 % v prípade sektora financií a 22,32 % v prípade sektora online (digitálnych) 

zručností. Sektor dopravy s 19,49 %  a sektor ubytovania s 10,17 % patrí medzi sektory 

s najnižším počtom priamych zamestnancov platforiem zdieľanej ekonomiky. Naopak, 

z pohľadu počtu poskytovateľov služieb až 32 % v prípade sektora dopravy a 29,24 % v prípade 

sektora ubytovania ponúka svoje služby prostredníctvom platforiem.  

Tabuľka 2 Príklady spoločností zaradených do kategórií platforiem zdieľanej ekonomiky 

  

Zamestnanci 

platforiem 

Zamestnanci poskytujúci 

služby  

Sektor Abs. Rel. Abs. Rel. Spolu 

Doprava 2 300 19,49% 122 600 32,00% 124 900 

Ubytovanie 1 200 10,17% 112 000 29,24% 113 200 

Financie 4 300 36,44% 63 000 16,44% 67 300 

Online digitálne  zručnosti 4 000 33,90% 85 500 22,32% 89 500 

Spolu 11 800 100,00% 383 100 100,00% 394 900 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018) 

Na obrázku 7 je možné pozorovať, že podiel zamestnancov zamestnaných priamo 

platformami zdieľanej ekonomiky je výrazne menší vo všetkých 4 sektoroch ako podiel 

všetkých zamestnancov ponúkajúcich svoje služby prostredníctvom týchto platforiem. 

V prípade sektora dopravy iba 1,84 % zamestnancov pracuje priamo pre platformy v tomto 

sektore a až 98,16 % využíva platformy len na poskytovanie svojich služieb (nie sú priamo 

zamestnancami danej platformy). V prípade sektora ubytovania je podiel zamestnancov 

platforiem ešte nižší, a to iba 1,06 %. V prípade sektora digitálnych zručností je podiel 

zamestnancov platforiem v tomto sektore 4,47 % oproti 95,53 % využívajúcich platformy len 

na ponúkanie svojich služieb. Zo štyroch sektorov najväčší podiel zamestnancov majú 
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platformy v sektore zdieľanej ekonomiky, a to 6,39 % podiel. Tento podieľ je stále veľmi malý, 

nakoľko priamo v sektore zdieľanej ekonomiky poskytuje svoje služby prostredníctvom 

platforiem až 93,61 % poskytovateľov.  

Obrázok 5 Štruktúra počtu zamestnancov v sektorovom členení podľa vzťahu k platformám 
zdieľanej ekonomiky v krajinách EÚ 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018) 

 

Platformy zdieľanej ekonomiky môžu ponúkať tovary, služby alebo iné zdroje na ziskovej 

(z angl. for-profit basis) alebo neziskovej báze (z angl. non-for-profit basis). Ako môžete vidieť 

na obrázku 8, v prípade sektora dopravy tvoria platformy zdieľanej ekonomiky založené na 

neziskovej báze iba 9 %, v sektore ubytovania a financií 8 % a v sektore online (digitálnych) 

zručností iba 4 %. Medzi platformy zdieľanej ekonomiky na neziskovej báze v sektore dopravy 

patria najmä projekty zamerané na zdieľanie parkovacích miest a zdieľanie jázd, ktoré 

umožňujú spájať jednotlivcov medzi sebou s cieľom zdieľať náklady na parkovanie alebo 

palivo. V prípade platforiem v sektore ubytovania ide najmä o výmenu domov/bytov či 

prenájom voľných izieb (primárnym cieľom nie je generovanie zisku, ale pokrývanie 

existujúcich výdavkov alebo nákladov spojených s danou nehnuteľnosťou). V prípade sektora 

financií ide najmä o platformy, prostredníctvom ktorých sa poskytujú dary. Platformy založené 
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na neziskovej báze nájdeme aj v sektore digitálnych zručností. V tomto prípade ide 

o platformy, prostredníctvom ktorých môžu ľudia ponúkať svoje zručnosti na dobročinné 

účely.      

Obrázok 6 Podiel platforiem na ziskovej a neziskovej báze podľa sektorov zdieľanej ekonomiky 

v krajinách EÚ      

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018)        

 

Platformy zdieľanej ekonomiky môžu byť rozdelené na tzv. P2P platformy a P2B platformy. 

V prípade P2P platforiem sú tovary a služby ponúkané jednotlivcami iným jednotlivcom 

(transakcie medzi súkromnými osobami), pričom v prípade P2B sú služby ponúkané 

súkromnými osobami (jednotlivcami) podnikateľským subjektom. Podľa prieskumu Európskej 

komisie (2016), v jednotlivých sektoroch majú najväčšie zastúpenie platformy založené na 

P2P. V prípade sektora financií má tretinové zastúpenie aj sektor P2B (33 %), pričom tieto 

platformy poskytujú najmä možnosti dlhového a kapitálového financovania pre podnikateľské 

subjekty. V sektore online (digitálnych) služieb majú platformy založené na P2B iba 7 % 

zastúpenie, pričom tieto platformy sú zamerané najmä na oblasť vzdelávacích služieb pre 

profesionálov alebo freelancerov. V sektore dopravy a ubytovania sú iba 3 %, resp. 2 % služieb 

ponúkaných na báze P2B. V sektore ubytovania sa P2B služby vyznačujú ponúkaním prenájmu 

domov a priestorov na kancelárske účely, pričom v prípade P2B platforiem v sektore dopravy 
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môžeme nájsť široké spektrum ponúkaných služieb od doručovania jedla, cez prenájom 

parkovacích miest až po zdieľané jazdy, či jazdy na požiadanie. Podľa portálu Crunchbase.com, 

ktorý je zameraný na získavanie finančných prostriedkov na financovanie platforiem zdieľanej 

ekonomiky, bolo kumulatívne do roku 2017 investovaných do platforiem zdieľanej ekonomiky 

v EÚ viac ako 1,4 mld. €. Najväčšie investície v hodnote okolo 0,9 mld. € boli realizované do 

sektora financií a do sektora ubytovania (okolo 0,3 mld. €). Do sektora online (digitálnych) 

zručností bolo na investovaných cez 0,1 mld. € a do sektora dopravy iba niečo cez 0,075 mld. €. 

Platformy tieto získané prostriedky využili najmä na vývoj informačných systémov, ktoré sú 

kľúčové pre rozvoj platforiem zdieľanej ekonomiky v digitálnom prostredí . Veľmi veľa 

spoločností vo všetkých sektoroch zdieľanej ekonomiky potrebuje veľké množstvo kapitálu na 

rozbehnutie svojich aktivít, nakoľko sú v rannej rozvojovej fáze svojho biznisu (veľkú časť z nich 

môžeme označiť aj ako startupy).  

Európska komisia (2018) vo svojej štúdii predstavila hodnotiaci rámec, ktorý bol vytvorený 

za účelom hodnotenia úrovne rozvinutosti sektorov zdieľanej ekonomiky. Ide o skupinu 

indikátorov, ktoré umožnia porovnať nielen rozvinutosť zdieľanej ekonomiky voči tradičnej 

ekonomike, ale i rozvoj zdieľanej ekonomiky naprieč krajinami v EÚ. Dôležité je si uvedomiť, 

že počet platforiem zdieľanej ekonomiky nie je najlepším indikátorom rozvinutosti zdieľanej 

ekonomiky alebo jej vplyvu na ekonomiku či spoločnosť v danej krajine, nakoľko väčšina 

platforiem je v súčasnosti ešte stále v rozvojovej fáze. Zmeny v počte platforiem zdieľanej 

ekonomiky v priebehu času môžu indikovať a ilustrovať samotný rozvoj zdieľanej ekonomiky 

v danom regióne či sektore, celkový absolútny počet platforiem má však veľmi nízku 

vypovedaciu schopnosť. Podľa výsledkov zmienenej štúdii vyplýva, že v počte platforiem 

zdieľanej ekonomiky na 1 milión obyvateľov je jednotkou spomedzi krajín EÚ pobaltská krajina 

Estónsko, v rámci ktorej pripadá 22 platforiem na 1 milión obyvateľov. Je to 4,7-násobne viac 

ako je priemer EÚ (v priemere pripadá na krajinu 4,62 platformy na 1 obyvateľa) a takmer 

14,6-násobne viac ako medián EÚ (v prípade mediánu pripadá 1,51 platforiem na 1 milión 

obyvateľov). Len pre ilustráciu, druhou krajinou s najväčším počtom platforiem na 1 milión 

obyvateľov je Luxembursko (5 platforiem na 1 milión obyvateľov). Slovensko spoločne 
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s ostatnými krajinami V4 patrí medzi krajiny, v ktorých pripadá menej ako 1,5 platformy na 1 

milión obyvateľov.  

Ak by sme porovnali úroveň rozvinutosti zdieľanej ekonomiky v jednotlivých krajinách EÚ 

na základe podielu zdieľanej ekonomiky na národnom hrubom domácom produkte (HDP), 

opäť by jednotkou v EÚ bolo Estónsko (0,88 % podiel na HDP). Ďalšie krajiny, v ktorých je podiel 

zdieľanej ekonomiky na celkovom HDP vyšší ako priemer 

 EÚ, sú napríklad ako Poľsko (0,64 %), Lotyšsko (0,63 %), Luxembursko (0,44 %) a aj s nami 

susediaca Česká republika (0,43 %). Naopak, medzi krajiny s najnižším podielom zdieľanej 

ekonomiky na HDP krajiny patria Rumunsko (0,05 %), Slovinsko (0,04 %) a Belgicko (0,04 %). 

Zdieľaná ekonomika na Slovensku tvorila približne 0,1 % až 0,3 % HDP. Z pohľadu podielu 

zamestnanosti v sektore zdieľanej ekonomiky na celkovej zamestnanosti v danej krajine podľa 

zmienenej štúdii je jednoznačným lídrom, i keď s relatívne opäť malým podielom na celkovej 

zamestnanosti, Estónsko s 0,74 % podielom. Trojicu krajín s najvyšším podielom dopĺňajú 

v tomto prípade Luxembursko s 0,45 % podielom a Poľsko s 0,39 % podielom. Naopak, medzi 

tri krajiny s najnižším podielom zaraďujeme Taliansko s 0,06 % podielom, Dánsko s 0,05 % 

podielom a Belgicko s 0,04 % podielom. Slovensko sa zaraďuje opäť medzi krajiny okolo 

priemeru, nakoľko hodnota podielu zamestnaných v zdieľanej ekonomike na celkovej 

zamestnanosti predstavuje 0,1 % až 0,2 %.  

Na základe zmienených dvoch indikátorov je možné rozdeliť 28 členských štátov EÚ do 

troch kategórií. Prvou skupinou sú tzv. nadpriemerné krajiny, nasledované tzv. priemernými 

krajinami a treťou poslednou kategóriou sú podpriemerné krajiny. Medzi nadpriemerné 

krajiny zaraďujeme Estónsko, Luxembursko, Lotyšsko a Poľsko. Ide o krajiny, ktoré v oboch 

daných ukazovateľoch zaznamenali najväčší podiel tržieb na HDP a aj najväčší podiel 

zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v danej krajine. Medzi priemerné krajiny 

môžeme zaradiť krajiny ako Rakúsko, Cyprus, Grécko, Španielsko, Portugalsko a Veľká Británia. 

Existujú ešte dve skupiny krajín – jedna, v ktorej krajiny síce majú nadpriemerné tržby 

vzhľadom na HDP, ale zároveň majú podpriemerný podiel zamestnanosti v sektore zdieľanej 

ekonomiky, sem patria Írsko a Litva. Druhou skupinou sú krajiny, ktoré dosahujú priemernú 
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úroveň podielu tržieb generovaných zo zdieľanej ekonomiky na HDP, ale majú podpriemerný 

podiel zamestnanosti na celkovej zamestnanosti. Ide o krajiny ako Fínsko, Maďarsko, Švédsko 

a Slovensko. Poslednou skupinou tzv. podpriemerných krajín v rámci EÚ je možné označiť 

krajiny ako Nemecko, Taliansko, Belgicko, Dánsko, Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko. Tieto 

podpriemerné krajiny sa vyznačujú nízkym podielom tržieb generovaných zo zdieľanej 

ekonomiky voči HDP či podielom zamestnaných v sektore zdieľanej ekonomiky vzhľadom na 

celkový počet zamestnancov v danej ekonomike.  

Ak sa pozrieme na vývoj podielu tržieb v jednotlivých sektoroch v príslušných štátoch EÚ 

s ohľadom na ich HDP (Príloha 1), len dve krajiny dosiahli úroveň tohto ukazovateľa väčšiu 

v troch sektoroch – Estónsko a Slovensko. Francúzsko, Lotyšsko, Luxembursko, Česká 

republika a Poľsko dosiahli hodnotu ukazovateľa väčšiu ako priemer iba v dvoch 

ukazovateľoch. Holandsko napríklad dosiahlo nadpriemernú hodnotu tohto ukazovateľa iba 

v jednom sektore. Na základe týchto výsledkov prebratých zo štúdie je možné konštatovať, že 

výkonnosť sektora je závislá od špecializácie danej krajiny. Veľmi silný sektor dopravy sa 

prejavuje vo výsledkoch v prípade Veľkej Británii, silný finančný sektor v prípade Švédska, pre 

Španielsko a Slovensko je zas charakteristický silný sektor online (digitálnych) služieb a pre 

Cyprus sektor ubytovania.        

V prípade sektora dopravy sa v jednotlivých krajinách Európskej únie stretávame s 5-timi 

základnými biznis modelmi:  

 P2P prenájom vozidiel – založený na ziskovej báze, kde vlastník vozidla má možnosť 

prenajať ho zákazníkovi prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky, 

 zdieľaná jazda – založená na P2P poskytovaní voľných kapacít vo vozidlách 

(neprenajíma sa celé vozidlo) za menší poplatok,  

 jazdy na požiadanie – založené na ziskovej báze, kde profesionáli alebo jednotlivci 

poskytujú príležitosť vyzdvihnúť záujemcov, ktorí sa chcú dostať na špecifické miesto 

v určitý čas (fungujú na podobnom princípe ako taxi služby),  
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 prenájom parkovacích miest - vlastníci privátnych parkovacích miest ich 

prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky prenajímajú na krátky alebo dlhší 

čas iným osobám,  

 doručovacie služby – súkromné osoby ponúkajú okrem služieb ich čas či vozidlo 

v rámci možnosti doručiť iným osobám zásielku (rôzneho druhu od tovarov, jedla, 

novín, a pod.) z jedného miesta na druhé (plnia úlohu kuriérov alebo doručovateľov 

zásielok).  

V poslednom období (rok 2017) dosahovali tržby v sektore dopravy v EÚ približne 4 mld. €, 

z čoho 3,4 mld. € boli tržby vygenerované poskytovateľmi služieb, nie samotnými platformami. 

Najväčšie celkové tržby vygeneroval sektor dopravy vo Veľkej Británii a to až 1,8 mld. € 

(približne 45 % odhadovaných tržieb všetkých krajín EÚ spolu). Na druhom mieste sa 

umiestnilo Francúzsko, kde sektor dopravy zaznamenal tržby na úrovni 1,1 mld. € (približne 

26 % z celkového objemu tržieb sektora služieb v EÚ). Treťou krajinou v poradí s výrazne nižším 

podielom na celkových tržbách (iba 0,171 mld. €) je Nemecko. Silná pozícia sektora dopravy 

vo Veľkej Británii je ovplyvnená najmä silnou pozíciou medzinárodných platforiem ako Uber 

a Lyft na tomto trhu a pozitívnym rozvojom domácich platforiem zdieľanej ekonomiky 

zameraných na sektor dopravy (napr. platformy JustPark, EasyCarClub alebo Lifsthare). Vo 

Francúzsku bola prevažná časť tržieb v tomto sektore generovaná najmä zahraničnými 

spoločnosťami. Dôležitú úlohu zohrala aj skutočnosť, že zákony vo Francúzsku umožnili rozvoj 

platforiem zdieľanej ekonomiky a jasne definovali zdieľanie jázd a vozidiel, a zároveň boli 

požiadavky/podmienky pre vstup na trh platforiem zdieľanej ekonomiky pre záujemcov veľmi 

jednoduché. Medzi krajiny s najnižšími tržbami spomedzi všetkých krajín v EÚ v sektore 

dopravy môžeme Slovinsko, Cyprus, Luxembursko a Maltu, čo môže byť ovplyvnené aj 

veľkosťou populácie (trhu). Celkovo je v sektore zdieľanej ekonomiky v doprave v rámci krajín 

EÚ zamestnaných 125 000 pracovníkov. Malá časť, približne 2 200 pracovníkov je zamestnaná 

priamo platformami zdieľanej ekonomiky a zvyšok predstavuje priamo poskytovateľov služieb. 

Aj v prípade počtu zamestnancov zapojených do sektora zdieľanej ekonomiky je najväčšou 

krajinou Veľká Británia (viac ako 45 000 pracovníkov), nasledovaná Francúzskom (cez 30 000 
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pracovníkov) a Poľskom (iba niečo cez 7 000 zamestnancov). V prípade tržieb i počtu 

zamestnancov participujúcich na zdieľanej ekonomike v sektore dopravy môžeme pozorovať 

veľké rozdiely, nakoľko 72 % celkových tržieb je generovaných 2 krajinami so 64 % 

zamestnancov zapojených do zdieľanej ekonomiky. Ak by sme porovnali podiel 

vygenerovaných tržieb sektorom dopravy v rámci zdieľanej ekonomiky v jednotlivých 

krajinách k ich HDP, na prvom mieste by sa umiestnilo Estónsko s takmer 0,12 % podielom, na 

druhom mieste Veľká Británia a na treťom mieste Francúzsko s podielom niečo cez 0,06 %. 

V prípade podielu zamestnancov v sektore dopravy v rámci zdieľanej ekonomiky na celkovom 

počte zamestnancov v ekonomike danej krajiny je opäť na prvom mieste Estónsko s 0,7 % 

podielom. S výrazným odstupom na druhom mieste je Veľká Británia s približne 0,2 % 

podielom a treťou krajinou je Slovensko s niečo viac ako 0,12 % podielom.  

Sektor ubytovania pozostáva z troch základných biznis modelov, ktoré sa využívajú v rámci 

tohto sektora zdieľanej ekonomiky v krajinách EÚ. Ide o modely:  

 prenájmu domov a bytov – ide o P2P transakcie, v rámci ktorých jednotlivec 

prenajme svoj dom alebo priestor v dome inému človeku, ktorý hľadá krátkodobé 

ubytovanie.  

 zdieľania domov a bytov – ide tiež o P2P transakcie, kde jednotlivec poskytne voľný 

priestor (iba časť) vo svojom dome alebo byte inému jednotlivcovi na určité obdobie.  

 výmeny domov a bytov – ide opäť o  P2P za účelom zdieľania nákladov, kde si 

jednotlivci alebo rodiny vymenia nimi vlastnené domy alebo byty, pričom si neplatia 

navzájom nájomné, ale iba hradia náklady spojené s bývaním (energie, vodu, a pod.).  

Sektor ubytovania je v porovnaní s ostatnými analyzovanými sektormi najmenší čo sa týka 

počtu platforiem (v rámci sektora ubytovania operuje v krajinách EÚ iba 69 platforiem 

zdieľanej ekonomiky, pričom 62 má sídlo v jednom zo štátov v rámci EÚ). Tento trh sa 

vyznačuje silnou dominanciou americkej spoločnosti Airbnb, ktorá sa podieľa na celkových 

tržbách tohto sektora zdieľanej ekonomiky v EÚ až 62 %, čo v peňažnom vyjadrení predstavuje 

4,5 mld. €. Francúzsko, Španielsko a Veľká Británia sa vyznačujú najväčším podielom domácich 
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platforiem v sektore ubytovania. Niektoré krajiny v EÚ (patria sem menšie krajiny ako 

Slovensko, Litva, Lotyšsko či Slovinsko) nemajú vlastné domáce platformy operujúce v sektore 

ubytovania. Aj v prípade tohto sektora a počtu zapojených zamestnancov je možné hovoriť 

o výraznej diverzite.  V prípade ubytovacieho sektora je možné pozorovať podobné výsledky 

pri počte zapojených zamestnancov ako tomu bolo pri tržbách. Medzi krajiny s najväčším 

počtom zapojených zamestnancov môžeme zaradiť Francúzsko, Nemecko a Španielsko. Ak sa 

na tento sektor pozrieme cez optiku úrovne rozvinutosti a príslušné pomerové ukazovatele, 

dostaneme odlišné výsledky ako tomu bolo pri predošlom sektore dopravy. Najväčší podiel 

tržieb generovaných platformami zdieľanej ekonomiky v sektore ubytovania na celkovom HDP 

krajiny dosahuje Fínsko (cez 2,6 % podiel), Bulharsko (cez 2 %) a Cyprus (približne 1,25 % 

podiel). Naopak, medzi krajiny s najnižším podielom môžeme zaradiť Holandsko, Luxembursko 

a Maltu. V prípade sektorovej zamestnanosti pozorujeme mierne odlišnejšie výsledky ako 

v prípade podielu tržieb na HDP. Medzi krajiny s najvyšším podielom zamestnaných v sektore 

ubytovania patria opäť Bulharsko a Fínsko nasledované krajinami s vyššou ako priemernou 

hodnotou, a to Česká republika, Slovinsko, Cyprus a Slovensko.         

V prípade sektora zdieľanej ekonomiky zameranej na financie môžeme hovoriť 

o finančných službách a produktoch, ktoré sú poskytované jednotlivcami ostatným 

jednotlivcom (na individuálnej báze) alebo podnikateľským subjektom či veľkým projektom 

(crowdfundingom). V prípade crowdfundingových kampaní sú peniaze získané od veľkého 

množstva ľudí, ktorí prispejú obvykle malými čiastkami na projekt. Odlišné biznis modely 

v rámci tohto sektora sú definované na základe typu financovania, ktoré poskytujú:  

 financovanie založené na odmeňovaní (z angl. reward-based funding) – 

najpopulárnejšia a najviac rozšírenia forma crowdfundingu, pretože spája dokopy 

jednotlivcov (P2P) alebo jednotlivcov a podnikateľské subjekty (P2B) (poskytovateľ 

služby príjme odmenu za svoju investíciu, napr. prostredníctvom crowdfundingovej 

kampane chce niekto vydať knihu a tak sa rozhodne definovať výšku príspevku, pri 

ktorom prispievateľovi dá za odmenu jeden výtlačok knihy),  
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 kapitálové financovanie – umožňuje jednotlivcom investovať do podnikateľských 

subjektov výmenou za podiel na akciách spoločnosti,  

 dlhové financovanie – umožňuje jednotlivcom požičať si alebo požičať niekomu 

inému bez použitia oficiálnych finančných inštitúcií ako sprostredkovateľov.  

V prípade platforiem zdieľanej ekonomiky v sektore financií sa okrem ukazovateľov 

v podobe tržieb a miery zamestnanosti sleduje aj ukazovateľ tzv. získaných zdrojov od 

investorov, ktorý indikuje celkové množstvo získaných finančných prostriedkov danou 

platformou, ktoré bola schopná získať pre projekty alebo propagáciu podnikateľských 

nápadov, nie však priamo pre danú platformu. Podľa údajov z roku 2017 najviac finančných 

prostriedkov dokázali získať platformy vo Veľkej Británii (3 mld. €), nasledované s výrazným 

odstupom Francúzskom (0,285 mld. €) a Švédskom (0,128 mld. €). Celkovo v sektore financií 

pôsobí v krajinách EÚ približne 283 platforiem zdieľanej ekonomiky, ktoré majú sídlo výlučne 

v jednom z členských štátov EÚ a 5 nerezidentov (Indiegogo, Kickstarter, Gofundme, 

Wemakeit a Medstartr). Platformy zdieľanej ekonomiky v sektore financií vygenerovali tržby 

vo výške 9,6 mld. €. Medzi krajiny s najvyššími tržbami patrí jednoznačne Francúzsko 

s 2,2 mld. €, nasledované platformami vo Veľkej Británii s 1,8 mld. € a Nemeckom s 1,3 mld. €. 

Naopak, veľmi nízke úrovne tržieb zaznamenávame u krajín ako Malta, Cyprus či Maďarsko. 

Zaujímavosťou je, že krajiny v západnej Európe s výnimkou Belgicka a Írska sú krajiny na 

popredných priečkach, čo sa týka tržieb. Opäť aj v prípade odhadovaného počtu zamestnancov 

v tomto sektore patria medzi krajiny s najväčším počtom zamestnancov krajiny ako Francúzsko 

(14 300 zamestnancov), Nemecko (11 300 zamestnancov) a Veľká Británia (9 900 

zamestnancov). Finančný sektor (v tradičnej i zdieľanej ekonomike) sa vyznačuje výrazne 

vyššou mierou regulácie ako tomu je v iných sektoroch. Vo väčšine prípadov preto aj platformy 

zdieľanej ekonomiky, ktoré majú ambíciu pôsobiť v tomto sektore, musia splniť požiadavky 

stanovené pre finančné inštitúcie. V prípade rozvinutosti sektora financií patria medzi krajiny 

s najväčším podielom tržieb na HDP krajiny ako Estónsko (s viac ako 2,2 % podielom), Lotyšsko 

(s približne 0,17 % podielom),  Česká republika (s viac ako 0,13 % podielom), Švédsko 

a Francúzsko. Tieto krajiny ako jediné dosiahli úroveň podielu tržieb na HDP nad priemerom 
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krajín EÚ. Na opačnom konci s najnižším podielom sa nachádzajú obdobne ako tomu bolo 

v predchádzajúcich dvoch sektoroch krajiny ako Maďarsko, Cyprus či Malta. Sektorová 

zamestnanosť vo finančnom sektore zdieľanej ekonomiky je podobná ako v prípade tržieb. 

Opäť medzi krajiny s nadpriemernou zamestnanosťou patria Estónsko, Lotyšsko, Česká 

republika, Švédsko a Francúzsko. Slovensko sa v tomto prípade nachádza pod priemerom EÚ.            

Posledným sektorom, na ktorý sa podrobnejšie pozrieme, je sektor online (digitálnych) 

zručností. Do tohto sektora podľa definície Európskej komisie (2016)  patria služby domácností 

na požiadanie (sú ponúkané na trhu, pričom umožňujú domácnostiam získať prístup 

k rozličným službám ponúkaných jednotlivcami na P2P báze) a služby profesionálov na 

požiadanie (pozostávajú z jednotlivcov poskytujúcich profesionálne služby ostatným 

jednotlivcom alebo podnikateľským subjektom). Podľa výsledkov Európskej komisie (2018), 

podiel medzi oboma platformami je takmer vyrovnaný. Miernu prevahu má podiel platforiem 

ponúkajúcich služby domácností na požiadanie s 58 % a ponuka služieb profesionálov na 

požiadanie má 42 %. Až 81 % platforiem na tomto trhu pôsobí iba v domácej krajine (na 

domácom lokálnom trhu) a iba 19 % platforiem operuje aj v iných krajinách ako je domovská 

krajina (krajina, kde má platforma svoje sídlo). Celkovo Európska komisia identifikovala 221 

platforiem naprieč všetkými štátmi EÚ, pričom najviac ich je bolo identifikovaných vo 

Francúzsku (34), Španielsku (22) a Veľkej Británii (21). V prípade tržieb jasne vedie Poľsko s viac 

ako 2,250 mld. €. Takmer o polovicu menšie tržby majú na druhom a treťom mieste Španielsko 

a Francúzsko. Najnižšie tržby v sektore online služieb dosiahli krajiny ako Slovinsko, Lotyšsko, 

Litva či Cyprus. Tržby platforiem zdieľanej ekonomiky v Poľsku sú generované 7 platformami, 

na rozdiel od Francúzska, no najväčší podiel, až 90 % má na tomto trhu platforma Zadane. 

V platformách zdieľanej ekonomiky v sektore online (digitálnych) služieb je v rámci krajín EÚ 

zamestnaných okolo 90 000 zamestnancov a opäť je na prvom mieste v počte zapojených 

zamestnancov Poľsko s 50 000 zamestnancami, nasledované Španielskom so 16 900 

zamestnancami a Francúzsko s 9 000 zamestnancami. V prípade rozvinutosti sektora online 

(digitálnych) služieb v rámci zdieľanej ekonomiky opäť iba 6 krajín dosiahlo vyšší podiel tržieb 

na HDP ako bol priemer EÚ. Konkrétne to bolo Poľsko (0,14 % podiel), Estónsko (0,03 % 

podiel), Grécko (0,02 % podiel) a Španielsko (0,02 % podiel). V prípade Poľska je možno hovoriť 
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o 5-násobne väčšom sektore online (digitálnych) služieb ako je priemerná veľkosť tohto 

sektora v EÚ. Ak sa pozrieme na zamestnanosť v sektore online (digitálnych) služieb voči 

celkovému počtu zamestnancov v príslušnej krajne, vedúcou krajinou je Luxembursko 

(s 0,35 % podielom), nasledované Poľskom (s 0,3 % podielom) a Estónskom (s 0,125 % 

podielom).    

3.2. Analýza sektorov zdieľanej ekonomiky vo vybraných krajinách EÚ 

V nasledujúcej kapitole si podrobnejšie rozoberieme sektory zdieľanej ekonomiky vo 

vybraných krajinách EÚ s cieľom priblížiť úroveň, veľkosť a využiteľnosť zdieľanej ekonomiky 

v hospodárstve jednotlivých krajín podľa sekundárnych zdrojov informácií a údajov uvedených 

v publikácii Európskej komisie (2018). 

3.2.1. Rakúsko 

Veľkosť zdieľanej ekonomiky v Rakúsku je na úrovni Európskeho priemeru. V krajine sa 

nachádza celkovo 41 aktívnych platforiem, z toho 20 má pôvod priamo v Rakúsku. V roku 2016 

vygenerovala zdieľaná ekonomika približne 536 mil. € v tržbách, pričom najväčší podiel mal 

sektor financií na úrovni 248 mil. € nasledovaný sektorom ubytovania s objemom tržieb na 

úrovni 236 mil. €. Rakúsko patrí medzi podpriemerné krajiny podľa ukazovateľa pomeru 

platforiem zdieľanej ekonomiky na 1 milión obyvateľov, ale na druhej strane je možné 

pozorovať výraznejší príspevok zdieľanej ekonomiky k hrubému domácemu produktu krajiny 

na úrovni 0,15 %.  
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Obrázok 7 Vývoj počtu platforiem zdieľanej ekonomiky a počtu zamestnancov zapojených do 

zdieľanej ekonomiky v Rakúsku      

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018)        

 

Z obrázku 9 je možné vidieť, že najviac platforiem zdieľanej ekonomiky je prítomných 

v sektore financií (17 platforiem), pričom najmenej ich je v sektore ubytovania (iba 6). Najviac 

zamestnancov je evidovaných v sektore s najnižším počtom platforiem zdieľanej ekonomiky – 

v ubytovaní.  V prípade sektora ubytovania je v Rakúsku možné pozorovať výlučné zastúpenie 

zahraničných platforiem, čo potvrdzuje dominanciu zahraničných platforiem pri poskytovaní 

ubytovacích služieb vo väčšine štátov EÚ. Pri globálnom pohľade na sektor zdieľanej 

ekonomiky v Rakúsku je možné konštatovať, že v sektore zdieľanej ekonomiky prevažujú 

tuzemské spoločnosti nad tými zahraničnými (najvýraznejšie je to možné pozorovať v sektore 

financií), pričom  v ostatných sektoroch prevyšujú mierne zahraničné spoločnosti nad tými 

tuzemskými. V prípade sektora financií ide prevažne o modely založené na dlhovom 

financovaní, ktoré tvoria 43 % všetkých platforiem tohto sektora. V sektore dopravy až v 57 % 

prípadov ide o platformy poskytujúce služby zdieľanej jazdy. V sektore ubytovania ide z dvoch 

tretín prevažne o platformy zamerané na ponuku prenájmu domov a bytov a v sektore online 

digitálnych služieb ide výlučne iba o platformy založené na poskytovaní služieb pre domácnosti 

na požiadanie. Doposiaľ zostáva aktivita zo strany platforiem zdieľanej ekonomiky na miestnej 

úrovni, ako je tomu vo viacerých vyspelých členských štátoch EÚ (napríklad v meste Salzburg 
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vstup platforiem zdieľanej ekonomiky do sektora ubytovacích služieb spôsobil ešte výraznejší 

rast cien prenájmu, čo viedlo k zvýšeniu mestskej dane za ubytovanie). Sektor zdieľanej 

ekonomiky v Rakúsku sa ďalej vyznačuje tým, že ľudia žijúci v mestách využívajú častejšie 

služby platforiem zdieľanej ekonomiky ako ľudia na vidieku. 34 % ľudí v Rakúsku žije na vidieku, 

pričom ide prevažne najmä o staršie obyvateľstvo vo vyššom veku, ktoré sa vyznačuje averziou 

k novým moderným digitálnym technológiám.  

3.2.2. Belgicko 

Sektor zdieľanej ekonomiky v Belgicku činil v roku 2016 takmer 171,6 milióna € s celkovým 

počtom participujúcich osôb 2 228. Aj Belgicko patrí medzi krajiny, ktoré v prepočte počtu 

platforiem na 1 milión obyvateľov i podielu na hrubom domácom produkte na úrovni 0,04 % 

patrí medzi podpriemerné krajiny EÚ.  

Na obrázku 10 prezentujeme vývoj počtu platforiem zdieľanej ekonomiky a počtu 

zamestnancov v Belgicku. Celkovo bolo v sektore zdieľanej ekonomiky identifikovaných 

približne 31 P2P platforiem zdieľanej ekonomiky, z ktorých väčšina má sídlo priamo v Belgicku 

a iba 11 platforiem je zo zahraničia. Najviac platforiem zdieľanej ekonomiky operuje v sektore 

dopravy (15) a práve aj v tomto sektore pracuje najviac zamestnancov (1 115). Z 11 

zahraničných platforiem sú 4 platformy v sektore dopravy a 4 v sektore poskytovania online 

digitálnych služieb, 2 v sektore ubytovania a iba 1 v sektore financií. V sektore ubytovania 

pôsobia iba 2 platformy, ale zároveň zamestnáva 2. najvyšší počet zamestnancov spomedzi 

všetkých platforiem (799). Najmenší vplyv na zamestnanosť majú sektor financií (182 

zamestnancov) a sektor online digitálnych služieb (132 zamestnancov), pričom v oboch 

sektoroch pôsobí viacej platforiem ako v sektore ubytovania.   
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Obrázok 8 Vývoj počtu platforiem zdieľanej ekonomiky a počtu zamestnancov zapojených do 

zdieľanej ekonomiky v Belgicku    

  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018)        

 

Sektor financií sa vyznačuje platformami, ktoré sa špecializujú najmä na kapitálové 

financovanie a v menšej miere na dlhové financovanie. Sektor dopravy je z prevažnej väčšiny 

zameraný na platformy poskytujúce služby zdieľania jázd. V prípade online trhu digitálnych 

služieb sa aj v tejto krajine jedná výlučne o platformy poskytujúce služby domácnostiam na 

požiadanie. Sektor ubytovania je možné označiť za oligopolný s 2 aktívnymi platformami. 

Podľa Altera a kol. (2016)   je sektor zdieľanej ekonomiky v posledných rokoch v Belgicku na 

vzostupe. Federálna rada Belgicka (2017) vo svojom reporte uvádza, že  zdieľaná ekonomika 

má pozitívny vplyv na mieru zamestnanosti, sociálny systém a dane v Belgicku. Práve z tohto 

dôvodu začala vláda v Belgicku postupne regulovať zdaňovanie služieb poskytovaných 

prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky. S ohľadom na túto reguláciu boli služby 

poskytnuté prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky do 5 000 € ročne zdanené 

sadzbou 10 %. Transakcie musia byť realizované cez platformy zdieľanej ekonomiky schválené 

národnými autoritami v Belgicku, pričom samotné platformy sú zodpovedné za vyzbieranie 

daní počas realizácie transakcií. Druhou oblasťou, ktorú začala legislatíva v Belgicku riešiť, bola 

oblasť crowdfundingu. Legislatíva prijatá v roku 2016 začala umožňovať investovanie do 

spoločností prostredníctvom crowdfundingových platforiem, ktoré však musia byť 
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registrované a schválené Belgickou národnou autoritou pre finančné služby a trh. V prípade 

poskytovania ubytovacích služieb pre turistov boli prijaté zákony a opatrenia, podľa ktorých 

musia byť všetky ubytovacie kapacity (bez ohľadu na to, či sú poskytované cez platformy 

zdieľanej ekonomiky alebo nie) registrované u stanovenej verejnej autority (vo väčšine 

prípadov sa jedná o regulačnú autoritu podliehajúcu danému regiónu) a zároveň prenajímateľ 

aj nájomca musia splniť stanovené kritériá, pričom transakcie sú zdaňované regionálnou 

autoritou.  

3.2.3. Česká republika 

Tržby generované sektorom zdieľanej ekonomiky v Českej republike predstavujú odhadom 

768 miliónov €, pričom v sektoroch zdieľanej ekonomiky pracuje až 10 800 ľudí. Podiel tržieb 

zdieľanej ekonomiky s ohľadom na HDP je nad priemerom EÚ a dosahuje úroveň 0,44 %,  i keď 

podiel tržieb na 1 milión obyvateľov je pod priemerom krajín EÚ. Najaktívnejším sektorom 

zdieľanej ekonomiky na základe počtu platforiem zdieľanej ekonomiky je finančný sektor. 

Finančný sektor v zdieľanej ekonomike je okrem platforiem zameraných na úverovanie 

v Českej republike charakteristický aj platformami zameranými na kapitálové financovanie. 

Trh zdieľanej ekonomiky Českej republiky pozostáva z 24 platforiem zdieľanej ekonomiky. 

Najväčší počet platforiem je domácich, z toho 9 v sektore financií, 4 v sektore dopravy 

a 2 v sektore online digitálnych služieb (v sektore ubytovania nie sú evidované žiadne domáce 

platformy zdieľanej ekonomiky). V prípade zahraničných platforiem zdieľanej ekonomiky je ich 

najviac v sektore online digitálnych služieb (6 platforiem zdieľanej ekonomiky), nasledovaný 

sektorom ubytovania (5 platforiem zdieľanej ekonomiky), v sektore financií 4 platformy 

a najmenej ich je v sektore dopravy (iba 3 platformy zdieľanej ekonomiky). Hlavnými 

medzinárodnými platformami, ktoré sa výrazne podieľajú na generovaní tržieb v sektore 

zdieľanej ekonomiky v Českej republike, sú platformy ako Airbnb v sektore ubytovania, 

respektíve platformy Uber a Blablacar v sektore dopravy. Sektor financií a online digitálnych 

služieb sa vyznačuje veľkým počtom platforiem, ktoré pôsobia okrem Českej republiky aj na 

Slovensku z dôvodu podobnosti jazyka a podnikateľského prostredia. Medzi platformy v týchto 

dvoch segmentoch patria platformy ako Hithit či Startovač. Z pohľadu zamestnanosti najviac 

ľudí je zapojených do sektora financií 6 618, v sektore dopravy pôsobí 2 155 osôb, v sektore 
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ubytovania 1 788 a najmenej 283 osôb je zapojených do sektora online digitálnych služieb. Až 

42 % obchodných modelov v sektore financií je založených na dlhovom financovaní, v sektore 

dopravy je tento podiel vyšší o 1 percentuálny bod a dosahuje úroveň 43 %, pričom vo väčšine 

prípadov ide o poskytovanie služieb platformami zameranými na P2P požičiavanie vozidiel. 

V sektore online digitálnych služieb ide najmä o platformy poskytujúce služby domácnostiam 

na požiadanie.  

Obrázok 9 Vývoj počtu platforiem zdieľanej ekonomiky a počtu zamestnancov zapojených do 

zdieľanej ekonomiky v Českej republike    

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018)        

 

V súčasnosti neexistuje unifikovaná legislatíva zameraná na podporu alebo úpravu 

podnikania prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky v Českej republike. Jednotlivci 

môžu v Českej republike vykonávať podnikateľskú činnosť ako samostatne zárobkovo činné 

osoby (SZČO) na živnosť. Nie je však jasné, na ktoré činnosti v rámci zdieľanej ekonomiky sa 

vzťahujú ustanovenia Živnostenského zákona (obdobná situácia je aj na Slovensku). V Českej 

republike majú v súčasnosti jednotlivci možnosť oslobodenia svojho príjmu od zákonných 

povinnosti maximálne do výšky 30 000 CZK (cca 1 200 €) ročne z činností, na ktoré by v prípade 

prekročenia mali požiadať o živnostenské oprávnenie. V prípade sektora dopravy a platforiem 

v ňom pôsobiacich existujú niektoré obmedzenia, ktoré vyplývajú z dvoch možností, ktoré 
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vlastníci nehnuteľností majú. Podľa súčasnej legislatívy môžu majitelia nehnuteľností 

poskytovať ubytovacie služby ako podnikateľskú aktivitu alebo ako prenájom podľa 

občianskeho zákonníka. V prvom prípade musia postupovať podľa Obchodného zákonníka, 

musia byť držiteľmi takejto licencie na poskytovanie podnikateľskej činnosti ubytovacích 

služieb, pričom cieľom aktivity je dosiahnutie zisku. V druhom prípade ide o činnosť 

poskytnutia ubytovacích kapacít na nepravidelnej báze, z ktorej ale musí jednotlivec odviesť 

daň z prenájmu. Platformy zdieľanej ekonomiky v sektore financií sú založené na odmeňovaní. 

Najpopulárnejšie sú tzv. P2P pôžičkárne, ktoré poskytujú nové podnikateľské príležitosti pre 

jednotlivcov. I napriek veľkému záujmu zo strany investorov o takýto druh investovania, podiel 

úverov poskytnutých prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky na celkovom objeme 

spotrebiteľských úverov v Českej republike nie je veľký. Relatívne malý podiel zastávajú 

v tomto segmente aj crowdfundingové platformy.  

3.2.4. Nemecko 

Sektor zdieľanej ekonomiky v Nemecku pozostáva zo 75 aktívnych platforiem zdieľanej 

ekonomiky, z ktorých až 61 je domácich. Väčšina digitálnych platforiem zdieľanej ekonomiky 

pôsobí v sektore financií (38 platforiem) a v doprave (17 platforiem). I keď tržby sektora 

zdieľanej ekonomiky ako celku patria medzi najvyššie v EÚ, podiel tržieb na hrubom domácom 

produkte (iba 0,1 %) či ich podiel na 1 milión obyvateľov (0,81)  je výrazne pod priemerom EÚ. 
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Obrázok 10 Vývoj počtu platforiem zdieľanej ekonomiky a počtu zamestnancov zapojených do 

zdieľanej ekonomiky v Nemecku    

  
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018)        

 

Najväčším sektorom zdieľanej ekonomiky v Nemecku je sektor financií, ktorý generuje 

tržby na úrovni 1,33 mld. € a spoločne so sektorom ubytovania, ktorý generuje tržby na úrovni 

0,812 mld. €, patria medzi najväčšie.  Hnacím motorom rozvoja sektora zdieľanej ekonomiky 

v Nemecku je najmä potreba alternatívnych, viac prístupných zdrojov financovania startupov 

a nárast počtu turistov, nakoľko Nemecko patrí medzi jedny z najnavštevovanejších krajín na 

svete, čo vedie k nárastu dopytu po ubytovaní. V sektore ubytovania je zamestnaných 17 931 

osôb, pričom v tomto sektore pôsobia len 4 domáce a 4 zahraničné platformy. Druhým 

najpočetnejším sektorom podľa počtu osôb zamestnaných platformami zdieľanej ekonomiky 

v Nemecku je sektor financií. Tento sektor v krajine zamestnáva 11 343 osôb, pričom aktívne 

v tomto sektore pôsobí najviac platforiem – 35 domácich a 3 zahraničné. V sektore dopravy 

a služieb pracuje výrazne menej osôb ako v zmienených predchádzajúcich dvoch. Pracuje 

v ňom 3 485 osôb a aktívne v ňom pôsobí 13 domácich a 4 zahraničné platformy a v sektore 

online digitálnych služieb iba 2 377 osôb v 9 domácich a 3 zahraničných platformách zdieľanej 

ekonomiky. Diverzitu v modeloch zdieľanej ekonomiky je možné pozorovať aj medzi 

platformami zdieľanej ekonomiky v Nemecku. V najväčšom sektore financií je až 46 %  

obchodných modelov založených na dlhovom financovaní. Výrazne väčšia diverzita je 
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v sektore dopravy, kde 36 % platforiem je zameraných na zdieľanie jázd, 28 % platforiem slúži 

na prenájom vozidiel a 24 % platforiem sa zameriava na zdieľanie parkovacích miest. V sektore 

ubytovania takmer polovica platforiem slúži na prenájom voľných nevyužitých ubytovacích 

kapacít majiteľov nehnuteľností. Do dnešného dňa Nemecko nepredstavilo konkrétnu 

koncepciu rozvoja sektora zdieľanej ekonomiky. V roku 2016 predstavilo Zelenú knihu 

Ministerstva hospodárstva a energetiky, ktorá zmieňovala dôsledky digitálnych platforiem na 

hospodárstvo, avšak bez konkrétnych odporúčaní pre politikov. Existujú však určité konkrétne 

nariadenia nepriameho charakteru, ktoré sú ovplyvnené geografickými faktormi (zamerané na 

konkrétne miesto alebo obchodný model). V roku 2017 realizovali Gossen, Henseling a Scholl 

(2017) výskum, v ktorom sa zamerali na verejnú mienku a vnímanie P2P platforiem so 

zreteľom na ich sociálny, ekonomický a environmentálny význam pre ekonomiku i spoločnosť. 

Podľa výsledkov tohto prieskumu verejnej mienky je možné konštatovať, že ľudia vidia vplyv 

platforiem zdieľanej ekonomiky na všetky tri zmienené oblasti pozitívne, pričom očakávajú 

výraznejší rozvoj platforiem zdieľanej ekonomiky v budúcnosti najmä v sektore dopravy. 

3.2.5. Estónsko 

V roku 2016 operovalo v 4 sektoroch zdieľanej ekonomiky v Estónsku spolu 32 platforiem, 

pričom až 29 platforiem bolo domácich a iba 3 zahraničné. Podiel tržieb platforiem zdieľanej 

ekonomiky na HDP dosiahol úroveň 0,88 %, čo radilo Estónsko medzi lídrov spomedzi štátov 

Európskej únie. Estónsko sa v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ nachádza nad priemerom 

čo sa týka porovnávania krajín so zreteľom na zdieľanú ekonomiku. Estónsku patrí prvé miesto 

pokiaľ ide o podiel platforiem na 1 milión obyvateľov a rovnako tak je na popredných priečkach 

aj v prípade podielu vygenerovaných tržieb na HDP (v tomto prípade dosahuje podiel úroveň 

0,88 %).  
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Obrázok 11 Vývoj počtu platforiem zdieľanej ekonomiky a počtu zamestnancov zapojených do 

zdieľanej ekonomiky v Estónsku 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018)        

 

V sektore dopravy aktívne pôsobí 5 platforiem zdieľanej ekonomiky, z ktorých 4 sú domáce 

a iba jedna zahraničná – Uber. Tento sektor počtom platforiem či generovanými tržbami 

nepatrí medzi najväčšie, ale je najväčší počtom participujúcich osôb (až 2 370 osôb aktívne 

pôsobí v platformách zdieľanej ekonomiky v tomto segmente). Medzi najpopulárnejšie 

platformy zdieľanej ekonomiky v sektore dopravy (zamerané na zdieľanie jázd a spolujazdy) je 

možné označiť zo zahraničných Uber a z domácich jednoznačne Taxify, z platforiem 

zameraných na zdieľanej celých vozidiel Autolevi, doručovanie zásielok Shipitwise a zdieľania 

parkovacích miest cez platformu Banking. Práve platforma Taxify sa postupne stále vo 

viacerých krajinách EÚ stáva výrazným konkurentom Uberu na poli dopravy. V roku 2016 

Estónsko ako prvá krajina legalizovala zdieľanie spoločných jázd vo svojom dopravnom 

zákone. Výhodou Estónska, i napriek tomu, že sa jedná o malú krajinu, je skutočnosť, že 

platformy zdieľanej ekonomiky pôsobiace v sektore dopravy fungujú v rôznych oblastiach, 

takže nemôžme hovoriť o dominantnom postavení jedného obchodného modelu v rámci 

tohto sektora. Jedným z najmenších sektorov zdieľanej ekonomiky v Estónsku je sektor 

ubytovania so zreteľom na počet zamestnancov (zapojených aktívne iba 335) a počet aktívne 

pôsobiacich platforiem (2 domáce a 1 zahraničná). Nízky počet najmä domácich platforiem 
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v porovnaní s ostatnými sektormi je spôsobený najmä popularitou zahraničných platforiem či 

nízkym počtom dostupných izieb na krátkodobý prenájom. Až 10 % podiel na trhu 

s ubytovaním majú platformy zdieľanej ekonomiky a dovedna s tradičnou platformou 

Booking.com pokrývajú až 90 % trhu. Nárast popularity platforiem zdieľanej ekonomiky 

v sektore ubytovania naznačuje aj rast, ktorý bol v posledných rokoch na úrovni 44 % (pre 

porovnanie nárast záujmu o ubytovanie cez tradičné platformy predstavoval iba 14 %). 

Akcelerácia využívania platforiem zdieľanej ekonomiky v segmente ubytovania je 

determinovaná najmä ich flexibilitou, transparentnosťou a užívateľsky priateľskými online 

digitálnymi platformami. Platformy zdieľanej ekonomiky pôsobiace vo finančnom sektore  

patria medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce v posledných rokoch v Estónsku. V súčasnosti pôsobí 

v sektore financií 1 333 zamestnancov a 9 domácich platforiem, z ktorých každá pokrýva inú 

časť finančného trhu. V tomto segmente pôsobia platformy zamerané na dlhové a kapitálové 

financovanie spoločností, vrátane crowdfundingových platforiem. Ani v tomto segmente 

nedominuje jeden obchodný model, nakoľko jednotlivé platformy pokrývajú rozdielne časti 

trhu. Sektor financií patrí medzi najväčšie v objeme vygenerovaných tržieb, ktoré v roku 2016 

dosiahli úroveň 119 mil. €, čo je o polovicu viac ako ostatné 3 sektory spolu. Počtom aktívne 

pôsobiacich platforiem zdieľanej ekonomiky je najväčší sektor online  digitálnych služieb, 

v ktorom pôsobí 12 domácich a 1 zahraničná platforma. Najčastejšie sa v tomto sektore 

zameriavajú obchodné modely jednotlivých platforiem na najímanie zamestnancov na 

krátkodobé projekty pre firmy, služby domácnostiam, pomocné služby alebo varenie 

a stravovanie. Väčšina platforiem v tomto segmente sa veľkosťou radí medzi menšie, nakoľko 

neexpandujú do zahraničia a ich pôsobnosť zostáva lokálna. Z celkového počtu 13 platforiem 

sa 7 platforiem zameriava na obchodné modely založené na poskytovaní profesionálnych 

služieb na požiadanie (pre podnikateľský sektor) a 5 platforiem na poskytovanie služieb na 

požiadanie pre domácnosti. Estónsko patrí medzi globálnych lídrov v implementácii 

moderných technológií nielen do bežného, ale aj do verejného života. Práve preto si Estónska 

vláda začala v posledných rokoch uvedomovať význam zdieľanej ekonomiky ešte výraznejšie. 

V súčasnosti pôsobí v Estónsku tzv. únia platforiem zdieľanej ekonomiky, ktorá združuje 

jednotlivé platformy s cieľom promovať zdieľanú ekonomiku (jej význam pre hospodárstvo 
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krajiny a obyvateľstva) a kooperovať pri príprave novej legislatívy upravujúcej túto oblasť 

hospodárstva. Za účelom podpory rozvoja platforiem zdieľanej ekonomiky a zapojenia 

obyvateľstva nie len do dopytovej, ale najmä ponukovej strany trhu, prijala Estónska vláda 

opatrenie a vytvorila nový typ podnikania – tzv. mikropodnikateľa. Pokiaľ jednotlivec dosiahne 

príjmy neprevyšujúce maximálne 25 000 €, má výrazne nižšie administratívne požiadavky na 

výkon podnikateľskej činnosti ako tradičný podnikateľ. Takéto opatrenie umožňuje 

súkromným osobám s väčšou flexibilitou pôsobiť na pracovnom trhu, a zároveň im umožňuje 

pracovať pre viacej zamestnávateľov v rovnakom čase. Jednou z výziev, ktorej čelí v oblasti 

zdieľanej ekonomiky Estónsko, je spôsob zdaňovania súkromných osôb poskytujúcich služby 

prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky a zabezpečenie daňových príjmov z týchto 

aktivít (okrem daní aj odvody na sociálne a zdravotné poistenie), nakoľko príjem z platforiem 

zdieľanej ekonomiky zvyšuje svoj podiel na príjmoch obyvateľstva v Estónsku. Zároveň jedna 

z výziev nie len pre Estónsku vládu je vytvorenie takých legislatívnych podmienok vo všetkých 

sektoroch, ktoré umožnia rozvoj platforiem zdieľanej ekonomiky, ale zároveň nebudú 

zvýhodňovať tradičné podnikateľské modely na úkor platforiem zdieľanej ekonomiky, 

respektíve naopak.  

3.2.6. Španielsko 

Podľa neoficiálnych údajov až 30 % španielskych domácností využívajúcich internet 

zároveň využíva aj platformy zdieľanej ekonomiky. Medzi najpopulárnejšie sektory patrí sektor 

ubytovania a spoločných jázd. I napriek veľkej popularite, ktorej sa tešia platformy zdieľanej 

ekonomiky v Španielsku, patrí táto krajina medzi podpriemerné krajiny podľa počtu platforiem 

na 1 milión obyvateľov (1,40) i podielu tržieb na HDP (0,24 %).  
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Obrázok 12 Vývoj počtu platforiem zdieľanej ekonomiky a počtu zamestnancov zapojených do 

zdieľanej ekonomiky v Španielsku 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018)        

 

Podľa dostupných údajov z roku 2016 bolo v Španielsku aktívnych 81 platforiem zdieľanej 

ekonomiky, z ktorých iba 16 bolo zahraničných. Celkovo 27 platforiem pôsobí v sektore 

financií, v sektore online digitálnych služieb 22, v sektore dopravy a ubytovania 17, resp. 15. 

Ak sa podrobnejšie pozrieme na počet zamestnancov v jednotlivých sektoroch, môžeme ich 

rozdeliť na 2 skupiny. Do prvej skupiny, v ktorej sa nachádzajú platformy, do ktorých sa aktívne 

zapája viac ako 16-tistíc zamestnancov, patria sektory online digitálnych služieb a sektor 

ubytovania. Do druhej skupiny, v ktorej sa počet aktívne zapojených osôb pohybuje na úrovni 

3 854 resp. 3 418, patria sektory dopravy a financií. V prípade sektoru financií až 45 % 

platforiem je zameraných na kapitálové financovanie. V sektore dopravy sa obchodné modely 

platforiem zdieľanej ekonomiky zameriavajú na zdieľanie spoločných jázd či požičiavanie 

vozidiel, takže o dominancií jedného obchodného modelu na úkor druhého nie je možné 

hovoriť. Rovnaká situácia je aj v sektore ubytovania, kde mierne prevažuje prenájom 

ubytovacích kapacít nad ostatnými, ale opäť nie takým výrazne dominantným spôsobom ako 

tomu je v prípade sektora financií. V sektore online digitálnych služieb pôsobia najmä 

platformy, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie služieb na požiadanie pre domácnosti. Nárast 

popularity zdieľanej ekonomiky v Španielsku je spojený najmä s rozvojom telekomunikačných 
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sietí a používaním mobilných telefónov. Zároveň nepriaznivá ekonomická situácia, ktorá 

v Španielsku pokračuje po hospodárskej a finančnej kríze v roku 2009, podnietila rozvoj 

alternatívnych kanálov, najmä vo finančnom sektore, prostredníctvom ktorých môžu 

podnikateľské subjekty získavať zdroje na financovanie svojich podnikateľských aktivít a ľudia 

generovať svoje príjmy prostredníctvom vytvorených investičných príležitostí. V Španielsku sa 

najmä na regionálnej úrovni snažia pomáhať rozvoju zdieľanej ekonomiky. Napríklad v prípade 

sektora ubytovania, regionálne autority požadujú od poskytovateľov, aby získali autorizáciu 

alebo licenciu na poskytovanie týchto služieb. Napríklad katalánska metropola Barcelona 

v roku 2017 zastavila vydávanie týchto licencií z dôvodu extrémneho nárastu turistov a cien 

v meste. V prípade sektora dopravy bolo Španielsko prvou krajinou, ktorá zablokovala 

pôsobenie P2P dopravných platforiem zdieľanej ekonomiky. V Španielsku aj osoby zapojené 

do sektora online digitálnych služieb musia splniť všetky zákonné požiadavky ako tradiční 

pracujúci, najmä čo sa týka oblasti daní a sociálneho zabezpečenia. V súčasnosti Španielska 

vláda pracuje intenzívne na návrhu stratégie rozvoja digitálnej a zdieľanej ekonomiky, najmä 

so zreteľom na regulovanie daní z príjmov platforiem a poskytovateľov služieb.  

3.2.7. Fínsko 

Vo Fínsku operuje celkovo 21  platforiem zdieľanej ekonomiky, pričom 15 z nich je výlučne 

domácich a 6 zahraničných. V porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ patrí Fínsko medzi 

krajiny, ktoré vykazujú priemernú výkonnosť sektora zdieľanej ekonomiky v prípade počtu 

platforiem zdieľanej ekonomiky na 1 mil. obyvateľov (dosahujú úroveň 2,36 platformy na 1 

mil. obyvateľov) a aj podľa podielu tržieb na HDP (0,13 %). Z 15-tich domácich platforiem 

zdieľanej ekonomiky sa 5 nachádza v sektore financií (v tomto sektore  sa nenachádzajú žiadne 

zahraničné platformy), 4 platformy v sektore dopravy a po 3 platformy v sektore ubytovania 

a online digitálnych služieb. Po 1 zahraničnej platforme môžeme nájsť v sektore dopravy 

a ubytovania a 4 platformy boli identifikované v sektore online digitálnych služieb. Najväčší 

počet osôb je zamestnaných v sektore dopravy, konkrétne ide o 1 524 osôb a v sektore 

ubytovania to je 1 154 osôb. V sektore financií je počet zamestnaných osôb okolo 516 

a najmenej ich je v sektore online digitálnych služieb i napriek tomu, že v tomto sektore pôsobí 

najviac platforiem zdieľanej ekonomiky vo Fínsku.  
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Obrázok 13 Vývoj počtu platforiem zdieľanej ekonomiky a počtu zamestnancov zapojených do 

zdieľanej ekonomiky vo Fínsku 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018)        

 

V sektore financií je takmer 60 % platforiem zdieľanej ekonomiky zameraných na dlhové 

financovanie. V sektore dopravy sa jedná prevažne o platformy zamerané na P2P požičiavanie 

vozidiel a zdieľanie spoločných jázd. V sektore ubytovania nedominuje žiadny model zdieľanej 

ekonomiky a v sektore online digitálnych služieb majú rovnaké zastúpenie obchodné modely 

poskytovania služieb na požiadanie pre domácnosti i pre profesionálov (podnikateľské 

subjekty). Úroveň zdieľanej ekonomiky i napriek rastúcemu trendu a záujmu zo strany 

obyvateľov je vo Fínsku stále na nízkej úrovni. Z pohľadu regulácie vo Fínsku neboli 

v posledných troch - štyroch rokoch prijaté významné reštriktívne alebo podporné právne 

predpisy a normy ohľadne zdieľanej ekonomiky. Inak povedané, doposiaľ neprebehla žiadna 

výrazná a významná politická diskusia na tému zdieľanej ekonomiky vo Fínsku. Diskusie medzi 

politikmi a zástupcami zamestnávateľov či platforiem zdieľanej ekonomiky sa venovali najmú 

rizikám v súvislosti s právami zamestnancov a zmenami na trhu práce, pričom všetky 

zainteresované strany prejavili jednoznačný záujem o rozvoj nových možností zamestnávania 

s ohľadom na podstatu zdieľanej ekonomiky a platforiem v nej operujúcich.  
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3.2.8. Francúzsko 

Francúzsko neodškriepiteľne patrí medzi lídrov v oblasti zdieľanej ekonomiky spomedzi 

ostatných členských štátov EÚ. Význam zdieľanej ekonomiky potvrdzuje aj úroveň relatívneho 

príspevku zdieľanej ekonomiky k hrubému domácemu produktu krajiny, ktorý dosiahol úroveň 

0,38 % (nad priemerom EÚ), i keď počet platforiem zdieľanej ekonomiky na 1 milión 

obyvateľov vo výške 1,28 je pod priemerom EÚ. Celkovo vo Francúzsku aktívne operovalo 99 

platforiem zdieľanej ekonomiky, z ktorých iba 13 bolo zahraničných a zvyšných 86 platforiem 

bolo domácich. Najväčší počet platforiem zdieľanej ekonomiky v počte 35 pôsobilo v sektore 

online digitálnych služieb (z toho 32 domácich a 3 zahraničné), ale zároveň v tomto sektore 

pracovalo najmenej osôb spomedzi všetkých ostatných sektorov (iba 9 052). V sektore financií 

aktívne pôsobilo 37 platforiem zdieľanej ekonomiky (z toho 25 domácich a 2 zahraničné) 

a celkovo 14 319 zamestnaných osôb. V sektore dopravy pôsobil tretí najväčší počet 

platforiem, konkrétne 21 platforiem (z toho 17 domácich a 4 zahraničné), avšak v tomto 

sektore pracovalo najviac osôb, konkrétne 32 386. Sektorom s druhým najvyšším počtom 

zamestnancov vo výške 18 930 a so štvrtým najväčším počtom platforiem 16 (z toho 12 

domácich a 4 zahraničné) je sektor ubytovania.  

Obrázok 14 Vývoj počtu platforiem zdieľanej ekonomiky a počtu zamestnancov zapojených do 

zdieľanej ekonomiky vo Francúzsku 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018)        
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Vo finančnom sektore vo Francúzsku pôsobia vo väčšine platformy, ktorých obchodný 

model je zameraný na kapitálové financovanie (57 % podiel). V sektore ubytovania majú 43 % 

podiel platformy, ktorých obchodný model je založený na P2P požičiavaní vozidiel. V sektore 

ubytovania  prevažujú modely zamerané na zdieľanie domov a bytov s viac ako 27 % podielom 

a v sektore online digitálnych služieb sa jedná o obchodné modely zamerané na poskytovanie 

služieb domácnostiam na požiadanie.  

Za úspechom zdieľanej ekonomiky vo Francúzsku je možno nájsť viacero faktorov. Jedným 

z kľúčových faktorov je ten, že francúzske domácnosti vlastnia v priemere 70 tovarov, ktoré 

nepoužívajú  a viac ako 31 miliónov automobilov, ktoré sú nevyužívané. Zmienený fakt 

o nevyužiteľnosti vlastných tovarov v kombinácii s rastúcim záujmom ľudí žijúcich vo 

Francúzsku tovary skôr používať, nie len vlastniť, sa potenciál rastu zdieľanej ekonomiky ešte 

zvyšuje. Druhým faktorom ovplyvňujúci rast zdieľanej ekonomiky je synergický efekt medzi 

tradičnými spoločnosťami a platformami zdieľanej ekonomiky (napríklad tradičné poisťovne 

môžu kooperovať s platformami zdieľanej ekonomiky v sektore dopravy a navýšiť tak počet 

klientov a rásť horizontálne bez nutnosti rozširovať vertikálne produktové portfólio). 

V súvislosti s rozvojom zdieľanej ekonomiky vo Francúzsku sa veľmi často zmieňujú problémy 

s úrovňou transparentnosti platforiem, s právnym statusom zamestnancov platforiem či 

fiškálnym dopadom transakcií (zdaňovanie transakcií), preto sa snažia zákonodarcovia vo 

Francúzsku dosiahnuť kompromis medzi prevenciou nekalej súťaže a potrebou podporiť 

ekonomický rozvoj sektora zdieľanej ekonomiky v tejto krajine. V prospech rozvoja trhu 

zdieľanej ekonomiky boli prijaté viaceré súbory nariadení súvisiacich s jednotlivými sektormi. 

V prípade sektoru dopravy v rámci zdieľanej ekonomiky je umožnené občanom jazdiť pre 

platformy zdieľanej ekonomiky v P2P sieti bez potreby povolenia alebo odbornej licencie. 

Vodiči poskytujúci súkromnú dopravu sa musia zaregistrovať na vnútroštátnej úrovni a musia 

mať profesionálnu licenciu.   

V prípade sektoru ubytovania v rámci zdieľanej ekonomiky rovnako existuje regulácia, 

ktorá v súčasnosti upravuje pôsobenie platforiem a krátkodobý prenájom ubytovania. Podľa 

zákona o digitálnom hospodárstve, poskytovatelia ubytovacích služieb musia upozorniť 
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príslušné oddelenie vo svojom meste, pokiaľ prenajímajú celý byt alebo časť bytu. Rovnako 

tak v prípade sektoru financií súčasne platná regulácia umožňuje využívanie crowdfundingu 

najmä v oblastiach P2P požičiavania peňazí a kapitálového investovania. Od platforiem sa 

vyžaduje, aby boli registrované v Národnom registri profesionálnych sprostredkovateľov 

v poisťovníctve, bankovníctve a vo financiách. Vo Francúzsku si uvedomujú nutnosť podpory 

rozvoja zdieľanej ekonomiky ešte výraznejšie, zároveň však chcú chrániť záujmy tradičných 

podnikateľských subjektov a nájsť konsenzus a vyváženie medzi nimi a platformami zdieľanej 

ekonomiky, pričom práve v sektoroch zdieľanej ekonomiky chcú podporiť princípy slobodného 

trhu.  

3.2.9. Maďarsko 

Maďarsko sa radí medzi krajiny, v ktorých úroveň zdieľanej ekonomiky je v porovnaní 

s ostatnými členskými štátmi EÚ podľa počtu platforiem zdieľanej ekonomiky na 1 milión 

obyvateľov pod  priemerom (dosahuje úroveň 0,82 platformy na 1 milión obyvateľov). Podiel 

tržieb generovaných sektorom zdieľanej ekonomiky v Maďarku v pomere k ich hrubému 

domácemu produktu je na úrovni priemeru krajín EÚ (0,16 %). Trh platforiem zdieľanej 

ekonomiky v Maďarsku je charakteristický veľkými medzinárodnými hráčmi, pričom domáce 

platformy sú vo väčšine prípadov malé podnikateľské subjekty. V Maďarsku bolo 

identifikovaných spolu 15 platforiem zdieľanej ekonomiky, z ktorých 7 je zahraničných a 8 

domácich. Z celkového počtu 15 platforiem je 5 domácich platforiem aktívnych v sektore 

dopravy a 3 v sektore online digitálnych služieb. Naopak, v prípade zahraničných platforiem 

sú po 3 aktívne v sektore dopravy a ubytovania a iba 1 v sektore online digitálnych služieb. 

Zaujímavosťou je, že v sektore financií nebola identifikovaná žiadna aktívna domáca alebo 

zahraničná platforma zdieľanej ekonomiky. Z pohľadu zamestnanosti je najviac ľudí 

zamestnaných v sektore dopravy (1 703) a v sektore ubytovania (1 625), najmenej v sektore 

online digitálnych služieb (87 osôb). Nakoľko v sektore financií nepôsobí žiadna aktívna 

platforma, počet zamestnaných osôb je nulový.  
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Obrázok 15 Vývoj počtu platforiem zdieľanej ekonomiky a počtu zamestnancov zapojených do 

zdieľanej ekonomiky vo Maďarsku 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018)        

 

Rovnako ako tomu je v ostatných členských štátoch EÚ, rozvoj zdieľanej ekonomiky 

v Maďarsku sa odlišuje naprieč jednotlivými sektormi. Kým sektory dopravy a ubytovania 

patria medzi rozvinuté a známe, ostatné dva sektory zaostávajú a úroveň ich penetrácie na trh 

je veľmi nízka. V prípade trhu online digitálnych služieb bolo v minulosti niekoľko neúspešných 

pokusov o vstup na trh zdieľanej ekonomiky alebo vytvorenie platforiem či už domácich alebo 

zahraničných. V minulosti bola vytvorená aj jedna crowdfundingová platforma v rámci 

finančného sektora, ktorá však neuspela. Neúspešná trhová penetrácia platforiem zdieľanej 

ekonomiky v sektore financií môže byť spôsobená legislatívou, ktorá v prípade úverových 

aktivít požaduje od investorov získanie licencie, čo vytvára bariéry vstupu na tento trh. 

V podmienkach sektora dopravy je poskytovanie zdieľania jázd za účelom zisku zakázané, 

pokiaľ poskytovateľ danej služby nemá splnené všetky zákonom stanovené požiadavky na 

poskytovanie takéhoto druhu služby. I napriek týmto obmedzeniam je možné v sektore 

dopravy okrem tradičných platforiem umožňujúcich zdieľanie jázd nájsť aj platformy založené 

na zdieľaní bicyklov, lodí či doručovania tovarov a zásielok.  
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Napriek tomu, že sektor zdieľanej ekonomiky v Maďarsku čelí viacerým prekážkam 

v podobe nedostatku dôvery medzi používateľmi či regulačným obmedzeniam, v posledných 

rokoch zaznamenáva nárast (nie však konštantný vo všetkých sektoroch zdieľanej ekonomiky). 

Najväčší rozvoj zdieľanej ekonomiky je pozorovateľný v hlavnom meste Maďarska – Budapešti, 

s výnimkou zdieľania spoločných jázd, ktoré sú využívané naprieč celou krajinou. Pre 

Maďarsko je charakteristické, že národný zákonodarca nevenuje pozornosť príslušnému 

obchodnému modelu platformy zdieľanej ekonomiky do momentu, kým nedosiahne určitú 

veľkosť (rovnako tomu bolo aj v prípade platforiem Airbnb a Uber), až potom následne prijíma 

opatrenia, ktoré majú väčšinou reštriktívny charakter. V súčasnosti bola v Maďarsku započatá 

iniciatíva národnej digitálnej stratégie za účelom digitalizácie jednotlivých sektorov, ktorá 

zahŕňa aj oblasť zdieľanej ekonomiky. Táto iniciatíva sa dotýka najmä odvetvia cestovného 

ruchu a v nadväznosti na jednotlivé sektory zdieľanej ekonomiky otvára aj v tejto krajine 

otázky regulácie a zdaňovania. S cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o význame, fungovaní 

a výhodách zdieľanej ekonomiky bola v roku 2017 založená Asociácia zdieľanej ekonomiky 

v Maďarsku (z angl. Sharing Economy Association in Hungary). Jedným z ďalších cieľov 

asociácie je vyvinúť vzťah medzi regulátorom v Maďarsku s cieľom napomôcť k vývoju 

a rozvoju regulácie podporujúcej zdieľanú ekonomiku v krajine.  

3.2.10. Taliansko 

Podľa príspevku zdieľanej ekonomiky k hrubému domácemu produktu Talianska, ktorý 

dosahuje úroveň 0,08 % a podľa počtu platforiem zdieľanej ekonomiky na 1 milión obyvateľov 

(na 1 milión obyvateľov pripadá 1,01 platformy) patrí Taliansko medzi medzi priemerné krajiny 

v EÚ. Celkovo bolo identifikovaných v podmienkach Talianska 70 platforiem zdieľanej 

ekonomiky a v sektore zdieľanej ekonomiky spolu pracuje niečo cez 14-tisíc obyvateľov. Za 

najväčší sektor z pohľadu počtu aktívne zapojených platforiem zdieľanej ekonomiky je možné 

označiť sektor financií, v ktorom pôsobí 33 domácich a 2 zahraničné platformy, pričom tento 

sektor je druhý najväčší v počte zamestnancov (odhadom v ňom pracuje približne 3 061 osôb). 

Druhým najväčším sektorom je sektor online digitálnych služieb, v ktorom aktívne pôsobí 12 

domácich a 4 zahraničné platformy, pričom v ňom pracujem najmenej osôb (iba 621). Tretím 

najväčším sektorom v počte aktívne zapojených platforiem je sektor dopravy, v ktorom pôsobí 
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11 domácich a 3 zahraničné platformy a zaraďujeme ho v počte zamestnancov (1 641 osôb) 

na tretie miesto. Počtom aktívnych platforiem najmenší (1 domáca a 4 zahraničné platformy), 

ale počtom zamestnancov najväčší (až 8 756 osôb), je sektor ubytovania.  

Obrázok 16 Vývoj počtu platforiem zdieľanej ekonomiky a počtu zamestnancov zapojených do 

zdieľanej ekonomiky v Taliansku 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018)     

 

Približne 48 % platforiem zdieľanej ekonomiky v sektore financií funguje na princípe 

odmeňovania, pričom ďalších 42 % sa zameriava na kapitálové financovanie. V sektore 

dopravy približne 53 % platforiem funguje na obchodnom modeli zameranom na zdieľanie 

voľných miest a jázd. V sektore online digitálnych služieb ide prevažne o platformy zamerané 

na poskytovanie profesionálnych služieb na požiadanie. Jediný sektor ubytovania nemá 

vyčnievajúci jeden obchodný model, ktorý by mal výraznejší podiel v tomto sektore.  

Využívanie platforiem zdieľanej ekonomiky je veľmi populárne v Taliansku najmä medzi 

mladými ľuďmi vo veku od 18 do 34 rokov, pričom úspech platforiem zdieľanej ekonomiky 
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nákladov prostredníctvom lacnejších a rovnako kvalitných služieb poskytovaných týmito 

platformami. V porovnaní s ostatnými vyspelými krajinami EÚ, ako napr. Francúzsko, Taliansku 

sa nepodarilo dosiahnuť vyššiu úroveň rozvinutosti sektora zdieľanej ekonomiky, najmä 
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z dôvodu nedostatočnej digitalizácie talianskej ekonomiky a spoločnosti. Talianske domáce 

platformy zdieľanej ekonomiky operujú prevažne len lokálne, nakoľko prevádzkujú svoje 

služby len v rodnom jazyku, preto majú tieto platformy veľmi veľký regionálny význam (žiadna 

z domácich platforiem neposkytuje svoje služby v zahraničí). Doposiaľ nebol v Taliansku prijatý 

ucelený regulačný rámec zameraný na regulovanie aktivít zdieľanej ekonomiky ako celku. 

Talianska vláda koncom roku 2017 iniciovala návrh regulačného rámca zdieľanej ekonomiky 

s názvom Zákon o zdieľanej ekonomike. Návrh sa dotýkal najmä fiškálnej regulácie platforiem 

a definovanie sektorov, v ktorých môžu jednotlivé platformy pôsobiť. Ďalej sa zameriaval na 

nové obmedzenia, ktoré sa dotýkali prijímania platieb platformami, ktoré museli byť 

realizované medzi zákazníkmi a poskytovateľmi služieb výlučne elektronicky a transparentne. 

Zaujímavosťou je, že regulácia nepredstavuje najväčšiu prekážku, ktorá by výrazne 

obmedzovala rozvoj domácich platforiem zdieľanej ekonomiky, je to najmä nedostatočný 

finančný ekosystém, ktorý by dokázal podporiť vznik takýchto platforiem. Viac ako polovica 

z existujúcich domácich platforiem zdieľanej ekonomiky pochádza zo severného Talianska.  

3.2.11. Luxembursko 

Vzhľadom na to, že Luxembursko je veľmi malou ekonomikou a krajinou, nebola táto 

krajina veľmi výrazne postihnutá finančnou krízou. Preto jej obyvatelia nemuseli vyhľadávať 

iné formy a zdroje príjmu, čo v iných krajinách (ako sme už zmienili v predchádzajúcom texte) 

viedlo obyvateľstvo k hľadaniu iných zdrojov príjmu či objavovaniu lacnejších a rovnako 

kvalitných služieb aj v jednotlivých sektoroch zdieľanej ekonomiky (nemali potrebu hľadať 

lacnejšie spôsoby a formy spotreby). Okrem toho sa ekonomika Luxemburska vyznačuje 

nízkou úrovňou nedobrovoľnej práce na kratší pracovný úväzok a pomerne vysokými mzdami. 

Demografické a socioekonomické faktory, ktoré by mali podporovať rozvoj zdieľanej 

ekonomiky, sú preto v tejto krajine menej rozšírené ako v iných krajinách EÚ. Práve z dôvodu 

nízkeho počtu obyvateľov dosahuje táto krajina nadpriemerné hodnoty vo vybraných 

ukazovateľoch výkonnosti zdieľanej ekonomiky – na 1 milión obyvateľov pripadá 5,08 

platformy a príspevok zdieľanej ekonomiky na HDP predstavuje 0,44 %, čím sa v oboch 

prípadoch zaraďuje do skupiny krajín s hodnotami nad priemerom EÚ.  
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Obrázok 17 Vývoj počtu platforiem zdieľanej ekonomiky a počtu zamestnancov zapojených do 

zdieľanej ekonomiky v Luxembursku 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018)     

 

Celkovo v sektore zdieľanej ekonomiky aktívne operuje približne 9 platforiem zdieľanej 

ekonomiky, z ktorých sú iba 3 domáce a 6 zahraničných. Najviac osôb - 967 pracuje v sektore 

online digitálnych služieb, v ktorom pôsobia len 2 zahraničné platformy. Druhý najvyšší počet 

zamestnancov pracuje v sektore ubytovania, konkrétne 258 a iba 2 zahraničné platformy 

pôsobia v tomto sektore. V sektore dopravy, v ktorom pôsobia 3 domáce platformy a iba 1 

zahraničná, pracuje celkovo 15 osôb a najmenej ich pôsobí v sektore financií – 1 zahraničná 

platforma a 6 zamestnancov.  

Hoci má Luxembursko veľmi dobre vyvinutý ekosystém na podporu podnikania a start-

upov, v krajine chýba regulačný rámec, ktorý by podporoval platformy zdieľanej ekonomiky. 

Preto sa naprieč všetkými sektormi aplikuje rovnaký regulačný rámec na tradičnú i zdieľanú 

ekonomiku. Luxemburská vláda začína pracovať na stratégii tretej priemyselnej revolúcie, 

ktorej hlavným cieľom je zapojiť krajinu do digitálnej ekonomiky, v rámci ktorej sa má podporiť 

aj rozvoj platforiem zdieľanej ekonomiky na území krajiny. V rámci tejto iniciatívy pôsobí 

pracovná skupina pozostávajúca zo zástupcov vládnych inštitúcií a ostatných zainteresovaných 

strán z tradičnej i zdieľanej ekonomiky s cieľom diskutovať o možnosti legislatívnych zmien 
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smerujúcich k digitalizácii ekonomiky. Prvotným výstupom z tejto stratégie je snaha vytvoriť 

vládnu platformu zdieľanej ekonomiky.  

3.2.12. Poľsko 

Poľska ekonomika je jedna z najsilnejších ekonomík spomedzi bývalých post-

komunistických krajín. Poľsko s počtom 0,74 platforiem na 1 milión obyvateľov sa síce zaraďuje 

medzi podpriemerné krajiny v EÚ, ale podiel tržieb na hrubom domácom produkte danej 

krajiny na úrovni 0,66 % zaraďuje Poľsko do skupiny krajín nad priemerom. V Poľsku aktuálne 

pôsobí 36 platforiem zdieľanej ekonomiky, z ktorých 26 je domácich a iba 10 zahraničných. 

Spomedzi všetkých sektorov zdieľanej ekonomiky je najviac platforiem aktívnych v sektore 

financií, v ktorom pôsobí 13 domácich a 3 zahraničné. V sektore online digitálnych služieb 

a sektore dopravy pôsobí zhodne 6 domácich a 3 zahraničné platformy zdieľanej ekonomiky. 

Najmenej platforiem pôsobí v sektore ubytovania – 1 domáca a 1 zahraničná platforma. 

Najväčší počet zamestnancov je zainteresovaný do online digitálnych služieb a to v počte 

50 006 osôb. S výrazne nižším počtom osôb nasleduje sektor dopravy so 7 613 osobami, 

nasledovaný sektorom financií s 5 312 osobami a sektorom ubytovania s 2 509 osobami.  

Obrázok 18 Vývoj počtu platforiem zdieľanej ekonomiky a počtu zamestnancov zapojených do 

zdieľanej ekonomiky v Poľsku 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018)     
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V sektore dopravy v Poľsku väčšina platforiem funguje na obchodnom modeli založenom 

na zdieľaní voľných miest vo vozidlách, ale existujú aj platformy na zdieľanie parkovacích 

miest, pričom všetky tieto platformy fungujú na princípe peer-to-peer. Ako sme už uviedli 

v predchádzajúcej časti textu, v sektore ubytovania pôsobí iba jedna domáca platforma 

nazývaná Stancja a jedna zahraničná platforma Airbnb. Vzhľadom na to, že obe platformy 

fungujú na danom trhu už dlhšie obdobie, ich rast už nie je taký výrazný ako v období krátko 

po vstupe na poľský trh. V prípade finančného sektora ide najmä o platformy fungujúce na 

báze P2P, ale na trhu pôsobia aj platformy zamerané na B2C segment. Jedna z domácich 

platforiem pôsobí aj globálne (ide o platformu PolakPotrafi). Finančný sektor v rámci zdieľanej 

ekonomiky má do budúcna v Poľsku stále veľký potenciál rastu, nakoľko platformy začínajú 

hrať významnú úlohu ako externý zdroj financovania, či už to je v prípade P2P úverov alebo 

kapitálového financovania, ktoré obe majú približne 30 % podiel v tomto sektore. Najväčším 

a najdôležitejším sektorom zdieľanej ekonomiky je už zmienený sektor online digitálnych 

služieb, v ktorom väčšina platforiem poskytuje služby pre domácnosti na požiadanie, prevažne 

na P2P báze. Ďalší rozvoj zdieľanej ekonomiky v Poľsku je podmienený vytvorením 

regulačného rámca, ktorý by upravoval najmä oblasť zamestnanosti a podmienok, za ktorých 

môžu jednotlivci pôsobiť v tomto segmente najmä na ponukovej strane trhu so zreteľom na 

ich práva a zdaňovanie príjmov (vrátane zdaňovania príjmov jednotlivých platforiem).  

3.2.13. Švédsko 

Švédsko patrí do skupiny krajín, ktorých výkonnosť sektora zdieľanej ekonomiky je nad 

priemerom EÚ. Vo Švédsku pripadá 2,4 platformy na 1 milión obyvateľov a zároveň sa podieľa 

sektor zdieľanej ekonomiky tržbami na hrubom domácom produkte krajiny 0,3 %. Celkový 

počet aktívnych platforiem zdieľanej ekonomiky vo Švédsku predstavuje 37, v ktorých pracuje 

celkovo 6 550 zamestnancov. Najväčším sektorom v počte aktívnych platforiem zdieľanej 

ekonomiky je sektor online digitálnych služieb, v ktorom pôsobí 14 platforiem, z ktorých 11 je 

domácich a 3 sú zahraničné. Druhým najväčším sektorom je doprava, v ktorom pôsobí 

7 domácich a 5 zahraničných. Tretím v poradí je sektor financií so 4 domácimi platformami a 3 

zahraničnými. Najmenším sektorom je sektor ubytovania, v ktorom pôsobia 2 domáce 

a 2 zahraničné platformy.  
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Obrázok 19 Vývoj počtu platforiem zdieľanej ekonomiky a počtu zamestnancov zapojených do 

zdieľanej ekonomiky vo Švédsku 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Európska komisia (2018)     

 

V sektore dopravy pôsobí 811 zamestnancov a platformy v tomto sektore sú prevažne P2P 

charakteru. Aspekt, ktorý spája väčšinu platforiem v tomto sektore  a ktorý ho účinne odlišuje 

od ostatných je ten, že tieto platformy reprezentujú činnosti šetrné k životnému prostrediu. 

V sektore dopravy prevažuje najmä obchodný model založený na jazdách na požiadanie. 

V sektore ubytovania je dominantným modelom peer-to-peer prenájom izieb či zdieľanie 

bytov. V rámci tohto sektora pôsobí 1 154 osôb. Najväčší počet osôb je zamestnaný v sektore 

financií, a to až 4 477 osôb. Veľká popularita tohto sektora je spôsobená aj tým, že domáce 

platformy pôsobia úspešne aj za hranicami krajiny. Veľmi veľký význam v tomto sektore majú 

prevažne platformy založené na crowdfundingu. Posledný sektor online digitálnych služieb je 

dominantným vo Švédsku najmä počtom domácich platforiem, ktoré prevyšujú tie zahraničné. 

I napriek najvyššiemu počtu platforiem spomedzi ostatných sektorov zdieľanej ekonomiky, je 

práve v tomto sektore zamestnaných najmenej osôb, iba 108. Tento sektor zaznamenal 

v posledných rokoch významný rozmach vo Švédsku, pričom dve tretiny platforiem 

predstavujú platformy poskytujúce služby domácnostiam na požiadanie. Obyvateľstvo vo 

Švédsku sa vyznačuje vysokou úrovňou IT a komunikačných zručností, výborne rozvinutou 

úrovňou podnikateľských clusterov a veľmi dobrou úrovňou internetového pokrytia, čo 
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vytvára vhodné podmienky a prostredie pre rozvoj zdieľanej ekonomiky na ponukovej 

i dopytovej strane trhu. Najväčšou otázkou v oblasti regulácie zostáva otázka zdaňovania, no 

i napriek tomu sa Švédska vláda chce v nasledujúcom období zamerať na podporu sektorov 

zdieľanej ekonomiky so zreteľom na ochranu práv zamestnancov a zdaňovanie poskytovateľov 

služieb a tovarov, vrátane platforiem.  
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4. PÍRNOSY A OHROZENIA Z HĽADISKA ZAMESTNÁVATEĽOV 

A POTENCIÁLNYCH ZMIEN V SPÔSOBOCH ZAMESTNÁVANIA 

PRACOVNEJ SILY  

Zavádzanie zdieľanej ekonomiky naprieč odvetviami slovenskej ekonomiky má rôzne 

dopady v oblasti podnikateľského prostredia. Prítomnosť nových subjektov a podnikateľských 

modelov na trhu vytvára problémy pre pôvodných poskytovateľov cez nevyhnutnosť zmien 

ich podnikateľských modelov a často ohrozuje pracovné miesta a celé firmy, ktorým hrozí 

riziko straty pozície na trhu, ktoré môže prerásť až do ukončenia činnosti daného 

podnikateľského subjektu. Táto kapitola poskytuje pohľad na súčasný stav zdieľanej 

ekonomiky na Slovensku a analyzuje možné dopady očakávaného postupu digitalizácie na 

hospodárstvo našej krajiny, pohľadom na jeho súčasný stav na Slovensku v porovnaní 

s rozvinutými ekonomikami, po ktorom nasleduje pohľad na existujúce silné a slabé stránky 

Slovenska, ako aj príležitosti a hrozby, na ktoré sa musí naša krajina pripraviť (aplikácia SWOT 

analýzy).  

Sila zdieľanej alebo digitálnej ekonomiky má v nasledujúcich rokoch narastať 

exponenciálnym tempom. Zatiaľ čo v roku 2013 dosahovali tržby firiem v oblasti zdieľanej 

ekonomiky celosvetovo len približne 15 miliárd amerických dolárov, do roku 2025 by sa tieto 

tržby mali vyšplhať na úroveň vyše 335 miliárd dolárov. To znamená približne 22-násobný 

očakávaný nárast tržieb za obdobie 12 rokov (tempo rastu predstavuje viac ako 23 % ročne). 

To by malo viesť k stavu, kedy práve v roku 2025 bude sila zdieľanej ekonomiky, najmä 

v rozvinutých krajinách ako napríklad USA, Kanada, Japonsko, a pod., rovná sile tradičných 

sektorov ekonomiky. Inými slovami, zdieľaná ekonomika bude mať rovnakú silu ako tá 

tradičná. Toto pozorovanie, aplikované na Slovensko, by malo na našu ekonomiku podľa 

Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku (2019) drvivé dopady v rôznych smeroch. 

V prvom rade je potrebné pripomenúť, že na Slovensku tvorila zdieľaná ekonomika v roku 

2016 iba 0,13 % hrubého domáceho produktu a zamestnávala 3 575 obyvateľov. Práve z tohto 

dôvodu sa dá v najbližšom období podľa Benconta (2017) očakávať skokový nárast významu 

tohto odvetvia na našom území, ktorý významne ovplyvní rôzne oblasti nie len súkromného, 

ale aj verejného sektora a bude vyžadovať prispôsobenie sa dopadom tejto transformácie. 
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Práve preto v danej kapitole venujeme pozornosť analýze silných a slabých stránok zdieľanej 

ekonomiky.  

4.1. SWOT analýza zdieľanej ekonomiky so zameraním sa na oblasť 

zamestnanosti, trhu práce a vzdelávania 

Na Slovensku sa z hľadiska posunu k zdieľanej ekonomike a súvisiacej digitálnej 

transformácii udialo zatiaľ iba málo aktivít vedúcich k priamej analýze pripravenosti krajiny. 

To sa týka tak súkromného ako aj verejného sektora. Existuje veľmi málo analýz 

sumarizujúcich očakávaný dopad zdieľanej ekonomiky na podnikateľské prostredie. Jedným 

z mála takýchto dokumentov je Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a 

oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) z dielne Úradu 

podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (2014). Tento 

dokument podľa Benconta (2017) hodnotí pripravenosť Slovenska a poskytuje prehľad silných 

a slabých stránok Slovenska, na ktorých bude rozvoj zdieľanej ekonomiky budovaný. 

4.1.1. Silné stránky 

Silné stránky Slovenska vychádzajú najviac zo sily ekonomického rastu a zamestnanosti od 

roku 2011, kedy sa Slovensko začalo dvíhať z obdobia hospodárskej krízy. Ťahúňom tohto rastu 

boli zahraničné investície, ako aj veľké zahraničné firmy, ktoré na Slovensku implementovali 

technologický pokrok vo svojich výrobných linkách alebo prostredníctvom množstva 

servisných centier sídliacich v krajine. Tento rozvoj vytvoril primárne prepojenie medzi 

pracovnou silou a novými technológiami, čím sa začala zvyšovať úroveň kvalifikácie pracovnej 

sily. To viedlo k nárastu produktivity cez rozvoj digitálnej ekonomiky a postupnú adopciu 

praktík Smart cities alebo Priemyslu 4.0 v súkromnom a verejnom sektore. To by podľa 

Európskej komisie (2014a) mohlo pomôcť poskytnúť flexibilitu pracovnej sile, ktorá sa ľahšie 

uplatní na trhu práce v prípade komplexnejšej zmeny z hľadiska štruktúry požadovaných 

pracovných miest.  

Rozvoj v týchto odvetviach súkromného ako aj verejného sektora podporil aj mieru 

informatizácie verejnej správy a podľa Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu (2014) táto transformácia priniesla dostatočné zručnosti pre prácu 

http://www.esf.gov.sk/
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s informačnými technológiami vo verejnej správe. Výsledkom tohto je stav, v ktorom majú 

inštitúcie verejnej správy moderné systémy na výkon svojich povinností v rozsahu ich 

zodpovednosti. Tento stav viedol k zvyšovaniu dopytu po eGovernment službách zo strany 

verejnosti a postupnému dobiehaniu priemeru Európskej únie z hľadiska dostupnosti služieb 

elektronickej verejnej správy. Podobným smerom sa podľa Európskej komisie (2014b) uberá 

aj pôsobenie slovenských firiem v online priestore, ktoré sa dostáva na relatívne vysokú 

úroveň voči spotrebiteľom, keďže až vyše 20 % firiem na Slovensku poskytuje možnosť online 

objednávok (v porovnaní s podnikateľskými subjektmi v krajinách Európskej únie dosahuje 

objem online objednávok firiem na Slovensk 1,18 násobok celkového priemeru (vyšší o 18 %), 

ktorý je na úrovni 17 % EÚ).  

4.1.2. Slabé stránky 

Na druhej strane má Slovensko viaceré problémy, ktorým musí v najbližšej dobe čeliť, aby 

nestratilo svoju pozíciu zoči-voči zmenám, ktorým bude čeliť. Tieto oblasti sú dlhodobým 

terčom kritiky zo strany zamestnávateľov ako aj tretieho sektora. Prvou výraznou slabinou 

Slovenska je oblasť vzdelávania, kde Slovensko už niekoľko rokov trpí nedostatkom pracovnej 

sily so zručnosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií. Slabiny v oblasti 

vzdelávania vytvorili aj problémy v oblasti prípravy absolventov vysokých škôl, ktorí vychádzali 

zo škôl bez dostatočných zručností v oblasti poznatkovo-intenzívnej ekonomickej činnosti. 

Slovensko sa teda stále nedokáže presunúť z ekonomiky založenej na lacnej pracovnej sile 

smerom k ekonomike s vysokou pridanou hodnotou. Výsledkom absencie tejto transformácie 

sa Slovensko postupne prepadáva v rebríčkoch konkurencieschopnosti oproti svojim hlavným 

konkurentom v Európe. Konkurencieschopnosť Slovenska je brzdená, ako uvádza Európska 

komisia (2014a) najmä nevhodným nastavením regulačnej politiky Slovenska, ktorá vytvára 

vysoké náklady a prekážky (bariéry) v dôsledku administratívnej záťaže kladenej na malé 

a stredné podniky.  

Okrem oblasti vzdelávania má verejná správa na Slovensku nedostatky v oblasti 

kapacitných možností IT oddelení verejnej správy z hľadiska schopnosti podpory poskytovania 

služieb verejnosti. Napriek nedávnym pokrokom z hľadiska budovania kapacít pre malé 
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a stredné podniky prostredníctvom Slovak Business Agency a Národného a regionálnych 

podnikateľských centier, Slovensko je často kritizované za problémy v oblasti poskytovania 

podporných služieb pre podnikateľov s absenciou jasne definovaných procesov a štandardov 

pri podpore podnikania. Často sa Slovensku vyčítala v minulosti nepohodlnosť a neosobnosť 

pri komunikácii s verejnou správou. Jeden špecifický aspekt kritiky sa snažila verejná správa 

odstrániť cez prijatie anti-byrokratického zákona, ktorý zaviedol pravidlo jedenkrát a dosť, 

podľa ktorého by si orgány verejnej správy už nemali pýtať údaje, ktoré má k dispozícii iná 

verejná inštitúcia. S týmito slabinami podľa Schwaba (2012) súvisí aj kritika verejnej správy 

z hľadiska absencie transparentnosti.  

V neposlednom rade je Slovensko vnímané ako slabo pripravené z hľadiska koncepcie ako 

aj samotnej miery informatizácie obcí a miest v porovnaní s centrálnou štátnou správou. 

K tomu sa pridáva aj relatívne nízka úroveň využívania širokopásmového internetu v porovnaní 

s priemerom krajín Európskej únie, s čím súvisí aj neúplné pokrytie mobilným ako aj 

širokopásmovým pripojením. To môže byť problémom podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu (2014) najmä vo vidieckych oblastiach. Pokrytie pevným 

širokopásmovým internetom bolo pred niekoľkými rokmi iba na úrovni 82,7 %. 

4.1.3. Príležitosti 

Slovensko môže aj napriek týmto slabinám čerpať z viacerých príležitostí, ktoré sa mu 

ponúkajú. V prvom rade má naša krajina priestor na využitie bohatých skúseností zo 

zahraničia. Keďže vo verejnej správe je stále veľa možností na zlepšenie súčasného stavu, 

Slovensko môže využiť potenciál pozitívnych príkladov zo zahraničia a poučiť sa z už 

zabehnutých a fungujúcich plánov. Jeden z najlepších spôsobov, ako hľadať inšpiráciu pre 

reformy a inovácie je skúmať výsledky pokusov iných krajín. Krajiny, ktoré výrazne predbehli 

Slovensko v rebríčkoch konkurencieschopnosti, ako pobaltské krajiny alebo naši priami 

susedia z Českej republiky alebo Poľska, by mohli poskytnúť Slovensku „cestovnú mapu“ 

v podobe návodu a námetov ako sa dostať zo súčasnej nelichotivej pozície na miesta, ktoré 

Slovensko zvyklo okupovať desať a viac rokov dozadu. Slovensko sa môže inšpirovať v rôznych 

oblastiach verejnej politiky, no najmä v oblasti zmeny systému vzdelávania. Ten je potrebné 
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preorientovať na nové schopnosti, vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré budú 

vyžadované v nových pracovných miestach. Práve tento proces by mohol do budúcnosti 

priniesť do systému dostatočné množstvo kvalifikovaných špecialistov na vysokých 

a stredných školách, čo by podporilo rozvoj digitálnej ekonomiky.  

Výsledkom by mohol byť vznik nového inovatívneho ekosystému, ktorý by mohol mať 

významný pozitívny potenciál na podporu konkurencieschopnosti zdieľanej a digitálnej 

ekonomiky na Slovensku. K rozvoju tohto ekosystému môže prispieť podpora konkrétnych 

programov ako súčasť stratégie pre podporu podnikateľského prostredia a inteligentnú 

špecializáciu. V takomto nastavení by sa mohli vytvoriť príležitosti pre malé a stredné podniky 

na zapojenie sa do projektov eGovernmentu. Malé a stredné podniky by teda mohli 

participovať na projektoch týkajúcich sa otvorených dát, mobilných aplikácií alebo znalostnej 

ekonomiky. V rámci tohto inovatívneho ekosystému je možné následne tiež očakávať aktívny 

vstup a zapojenie sa verejnej správy do digitálnej ekonomiky, čím by došlo k lepšej komunikácií 

a nastaveniu cieľov verejného a súkromného sektora a tiež základných technologických 

štandardov ako aj právnych zásad spolupráce, napríklad pri využívaní otvorených dát 

získaných z verejnej dátovej infraštruktúry. Ako uvádza Operačný program Informatizácia 

spoločnosti (2013), týmto spôsobom by mohla priamo Vláda Slovenskej republiky či 

administratíva podporiť rozvoj elektronického verejného obstarávania vrátane priameho 

využívania bankových technológií. 

Vláda môže aktívne podporovať elektronické verejné obstarávanie, moderné formy platieb 

(bankové karty, platby cez mobilný telefón a telefón), prechod na elektronické objednávanie 

a fakturáciu. Tieto nové inovatívne IKT technológie môžu pomôcť zvyšovať kvalitu 

poskytovaných služieb verejnosti. Verejná správa má priestor na nasadzovanie nových 

technológií v podobe cloudových serverov, mobilných aplikácií, systémov podpory procesov 

obsluhy (z angl. Customer Relationship Management - CRM) a ďalších konkrétnych nápadov 

na zvyšovanie produktivity súkromného sektora. Rozvoj informačných systémov môže tiež 

pomôcť samotnej verejnej správe v procesoch prebiehajúcich reforiem verejnej administratívy 

s cieľom optimalizácie procesov a organizácie systému. Táto zmena môže viesť k podpore 
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rozvoja ľudských zdrojov vo verejnej správe. Týmto spôsobom sa vytvárajú príležitosti ďalšieho 

rozvoja ľudského kapitálu v štátnej a verejnej správe. Ako uvádza Úrad podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (2014), rozvoj používania moderných 

technológií a reputácia verejnej správy ako inovatívneho priestoru by mohla byť vhodnou 

stratégiou na prilákanie kvalifikovaných profesionálov do verejnej správy zo súkromného 

sektora.  

Využívanie údajov z otvorených dát dostupných z infraštruktúry verejnej správy má 

obrovskú pridanú hodnotu pre rozhodovacie procesy a môže podporiť lepšie riadenie dopravy 

alebo iných systémov. Zároveň súkromný sektor vie efektívne využiť tieto dáta pri používaní 

služieb v rámci mesta. Táto spolupráca musí mať nejaký jasný rámec a pokiaľ je úspešný, môže 

odkryť skrytý a nevyužitý potenciál údajov, ktoré mesto alebo verejná správa už aj tak má. 

Rozvinutie potenciálu práce s otvorenými dátami je podľa Operačného programu 

Informatizácie spoločnosti (2013) obrovskou príležitosťou na rozvoj decentralizovaných 

systémov a efektívnejšieho riadenia rôznych verejných systémov. 

Nové inovatívne technológie dostupné pre verejnú správu zvyšujú možnosti pokročilých 

služieb prostredníctvom inteligentných mobilných zariadení alebo sociálnych sietí, kde sa 

verejná správa prezentuje čoraz častejšie. Kontinuálny rozvoj týchto typov technológií stále 

podporuje nové možnosti verejných a súkromných služieb pre verejnosť. Výrazným pokrokom 

z hľadiska preskúmavania trhu priniesli služby zdieľanej jazdy alebo zdieľaného ubytovania, 

ktoré podporili preorientovanie sa bežného obyvateľstva na nové platformy na objednávanie 

služieb tradične nespájaných s mobilnými technológiami. Týmto spôsobom je podľa Úradu 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (2014) jednoduchšie pre nových 

poskytovateľov prísť na nový trh, kde by mohli rozšíriť svoje podnikanie. 

4.1.4. Riziká 

Napriek týmto príležitostiam skrýva Slovensko stále viacero rizík, ktoré môžu ohroziť jeho 

príležitosti z rozvoja technológií zdieľanej a digitálnej ekonomiky. Hlavným rizikovým faktorom 

je nedostatočná inovačná kapacita. Slovensko má ako krajina celkovo veľmi nízku mieru 

inovácií a kapacít pre moderné technologické riešenia. Existujúce nástroje a podporné 
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opatrenia sa zvyčajne zakladajú na priamych dotáciách zo strany verejného sektora, a preto 

sú neefektívne z hľadiska podpory rozvoja inovácií. Tento problém je vo viacerých analýzach 

spomínaný v kombinácii s problematickou úrovňou efektivity verejnej správy. Táto 

neefektívnosť negatívne vplýva na produktivitu podnikov a zostáva naďalej jednou z hlavných 

prekážok zlepšovania podnikateľského prostredia na Slovensku. Slovenské firmy ako aj verejná 

správa majú problém najmä v poslednom období s efektívnym prístupom k ľudským zdrojom, 

kedy z dôvodu nízkej miery nezamestnanosti sa postupne zvýšila fluktuácia zamestnancov. 

Podobne Slovensko začína trpieť podľa Európskej komisie (2014a) nedostatočnou analytickou 

kapacitou vlastných zamestnancov. To bráni budovaniu efektívnejších a väčších analytických 

centier poskytujúcich sofistikovanejšie súkromné a verejné služby a budovaniu lepšej 

digitálnej a fyzickej infraštruktúry.  

Slovensko potrebuje zvyšovať efektívnosť súdneho systému na riešenie právnych sporov, 

nakoľko slabý a nedôveryhodný právny systém spôsobil problémy napríklad v prípade 

poskytovateľov zdieľanej jazdy. Rozdielne rozhodnutia súdov v prípade Uberu a Taxify vytvorili 

precedens, ktorý bude musieť preventívne verejná správa riešiť v prípade iných odvetví 

zdieľanej ekonomiky. Zmeny sa vo svete dejú aj v oblasti zdieľania ubytovania, keďže viaceré 

mestá začali v reakcií na popularitu poskytovania krátkodobého ubytovania zo strany Airbnb 

vytvárať obmedzenia, aby výrazne nestúpli náklady pre študentov alebo zamestnancov na 

klasický prenájom ubytovania. V prípade Slovenska však stále existujú prieťahy a oneskorenia 

sťažujúce situáciu pre podniky ako aj obyvateľstvo pri snahe dovolať sa spravodlivosti a 

spôsobujú, že veľa súdnych sporov zostáva buď nevyriešených alebo sa ľudia na súdy ani 

neobrátia. Obmedzené využívanie alternatívnych foriem riešenia sporov podľa Úradu 

podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (2014) bráni uvoľneniu 

súdnych zdrojov. 

Ďalším rizikom budúceho rozvoja digitálnej a zdieľanej ekonomiky je šanca, že budú 

prehĺbené rozdiely medzi jednotlivými sektormi spoločnosti. Rozvinuté mestské oblasti sa 

budú môcť dostať výrazne dopredu pred vidiecke oblasti, ktoré nemajú dostatočnú 

infraštruktúru na využívanie nových platforiem. Zároveň doterajšia prax naznačuje, že 
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existujúce projekty zdieľanej ekonomiky prichádzajú iba do miest, a aj tam len do hlavných 

ekonomických centier. To znamená, že vyššia miera konkurencie bude viesť k znižovaniu cien 

a zvyšovaniu kvality služieb iba v mestách. Jedna forma segregácie bude teda prebiehať na 

úrovni geografickej, kde bude lepšia situácia aj z hľadiska zamestnanosti a alternatívnych 

zdrojov príjmov pre obyvateľstvo. Okrem toho bude citeľná aj segregácia skupín z hľadiska IT 

gramotnosti, čo sa prejaví zrejme aj vekovo, kde mladé obyvateľstvo bude systematicky 

zvýhodňované oproti staršiemu, kvôli lepšej schopnosti pohybovať sa na digitálnom trhu. 

Tento proces bude musieť byť systematicky riešený cez procesy inklúzie a celoživotného 

vzdelávania. 

Uvedené procesy budú vytvárať protichodné tlaky. Na jednej strane budú tlaky na verejnú 

správu ohľadne znižovania jej rozpočtu aj z toho dôvodu, že zatiaľ čelia platformy zdieľanej 

ekonomiky kritike kvôli nižším daniam a odvodom, ktoré platia za svojich ľudí a zo svojich 

príjmov. Preto sa dá aspoň na najbližšie obdobie predpokladať, že disponibilný objem zdrojov 

štátnej a verejnej správy, dostupný na jej administratívu a riešenie verejných problémov sa 

bude postupne znižovať. Okrem toho sa musí verejná správa pripraviť na vyššie prevádzkové 

náklady súvisiace s prevádzkou informačných technológií v rámci miest. Prevádzka týchto 

systémov a moderných technologických riešení môže byť finančne a personálne veľmi 

nákladná. Priemerné prevádzkové náklady pre mestá môžu byť problémom pre dlhodobú 

udržateľnosť týchto systémov. Okrem toho je potenciálne nákladné riešenie náhlej straty 

zamestnanosti v prípade krízy, kedy platformy zdieľanej ekonomiky majú menšiu šancu 

garantovať zamestnanosť a môžu byť prvým odvetvím, kde poklesne množstvo príležitostí pre 

zamestnancov. Tieto očakávané aj mnohé ďalšie dopady z hľadiska infraštruktúry alebo iných 

aspektov budú vyžadovať koordináciu pri informatizácií v rámci jednotlivých verejných 

inštitúcií. 

Ďalším významným rizikom, ako sa poukázalo v prípade firmy Uber, je neistota 

zamestnávania v tomto sektore v prípade, že politické tlaky záujmových skupín pritlačia 

politikov alebo súdnu moc k rozhodnutiu proti platforme zdieľanej ekonomiky. Toto je akútne 

najmä v prípade, kedy nová platforma nemá oporu v zákonoch a mení podmienky 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

103 

v regulovanom odvetví. V tomto prípade sú aj platformy zdieľanej ekonomiky, ako aj jej 

zamestnanci, závislí od politickej podpory a zmenách v zákonoch, ktoré by boli garantované 

s nejakou mierou stability. Tá bola v poslednom období na Slovensku veľmi neistá. Práve preto 

môže byť lineárny rozvoj podpory pre zdieľanú ekonomiku problematický a môže vytvárať 

neistotu, ktorá bude brániť ďalšiemu rozvoju podnikateľských modelov a tým pádom vplývať 

aj na stabilitu zamestnávania a dôveru v príležitosti, ktoré sa objavia.  

Posledná skupina rizík vychádza zo všeobecného nastavenia obyvateľstva voči inováciám. 

Prvým súvisiacim rizikom je nízka miera informácií vo verejnosti týkajúcich sa príležitostí 

poskytovaných otvorenými dátami v praxi. V prípade, že tento problém nebude efektívne 

riešený, môže to mať za následok slabé využívanie príležitostí ako aj služieb poskytovaných 

v rôznych oblastiach, kde im môže zdieľaná ekonomika pomôcť. Ako bolo spomenuté medzi 

slabými stránkami, rizikom je stále nedostatočná miera pripojenia cez širokopásmový internet. 

To má za následok fakt, že aj v roku 2019 stále existuje iba slabý trh pre služby vyžadujúce 

vyššiu rýchlosť pripojenia než 30 alebo dokonca 100 Megabitov za sekundu. Cieľ Slovenska do 

roku 2020, aby malo viac ako 50 percent domácností širokopásmové pripojenie s rýchlosťou 

nad 100 Mbit/sekundu nebol práve z dôvodu takmer istej nemožnosti garancie jeho splnenia 

prevzatý do Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR. Posledným rizikovým 

aspektom je stále aktuálna slabá kúpna sila obyvateľstva, ktorá môže ohroziť stabilitu 

projektov zdieľanej ekonomiky na Slovensku. Výsledkom môže byť podľa  Európskej komisie 

(2014b) a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (2014) situácia, v ktorej 

sa prichádzajúce projekty uchytia medzi úzkou skupinou používateľov, avšak nebudú mať 

dosah na kritickú masu užívateľov, aby vytvorili dostatočný dopyt po ich službách. 

4.2. Analýza sekundárnych zdrojov v podobe výskumov zameraných na vplyv  

zdieľanej ekonomiky na trh práce 

Komplexný výskum dopadov zdieľanej ekonomiky v zahraničí, hlavne z hľadiska trhu práce 

ešte nie sú k dispozícií v dostatočnej miere okrem iného aj preto, že od spustenia väčšiny 

platforiem v tomto obore si zatiaľ rozvinutý svet neprešiel významnejším hospodárskym 

ochladením v podobe recesie podobnej tej z roku 2008. To by pomohlo analytikom 

zodpovedať na otázky, aký dopad by mala kríza na pracovné príležitosti ľudí pracujúcich 
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v tomto sektore a či by tieto platformy poskytovali ľuďom v núdzi napríklad dodatočný príjem 

a flexibilitu alebo naopak, kvôli absencii tradičných typov pracovných kontraktov by to boli 

prvé odvetvia, kde by pracovné príležitosti vymizli. Do veľkej miery sa dá sledovať len situácia 

ľudí pracujúcich pre tieto platformy a dopad na verejné financie, ktoré majú vykrývať prípadnú 

dávku v nezamestnanosti alebo iné súvisiace problémy.  

Z uvedeného hľadiska môžu práve platformy ako Airbnb alebo Uber predstavovať problém 

práve pre štátne pokladnice. Tento problém môže byť ilustrovaný stavom, kedy vo viacerých 

krajinách museli politici pristúpiť k ad hoc opatreniam na zvýšenie príjmov pochádzajúcich zo 

spomínaných platforiem. Stále ale išlo o pokles príjmov oproti predchádzajúcim 

poskytovateľom takýchto typov služieb, ako boli tradičné hotely alebo taxislužby. Súvisiacim 

aspektom je podľa Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku (2019) licencovanie 

poskytovateľov týchto služieb, nie len z hľadiska daňového ale aj z hľadiska poplatkov za 

licencie a vytláčanie ľudí, ktorí už povedzme taxi licenciu mali pred spustením platforiem. 

V mnohých krajinách, vrátane Slovenska, vznikali priame konflikty poukazujúce na rôznu 

reguláciu nových a starých poskytovateľov a teda aj na odlišné podmienky, za ktorých môžu 

vykonávať svoje povolanie.  

Súvisiacim problémom môže byť, z hľadiska nejakej formy sociálneho zabezpečenia, aj 

priemerná nízka miera zárobku u ľudí jazdiacich pre platformy zdieľanej jazdy. Podľa údajov 

z americkej pobočky Uberu je priemerný mesačný príjem ľudí jazdiacich pre túto spoločnosť 

na úrovni 364 dolárov a dokonca až 45 % z nich zarába mesačne menej ako 100 dolárov. 

Samozrejme väčšina poskytovateľov služieb berie túto formu podnikania len ako privyrábanie. 

V novom nastavení pravidiel, ktoré prijalo aj Slovensko však môže byť tento model fungovania 

značne nerentabilný, či už pri ľuďoch pracujúcich pre jednu alebo druhú platformu pôsobiacu 

na trhu, nakoľko musia po novom uhrádzať viacero nákladov spojených s prevádzkou, 

udelením licencie ako aj označením vozidla. K tomu sa pridávajú formalizované pravidlá 

týkajúce sa zdaňovania a sociálneho zabezpečenia. Pokiaľ k týmto nákladom človek priráta 

zdravotné testy alebo iné podmienky, ako aj náklady spojené s STK, nové formalizované 

nastavenie môže odradiť istú časť ľudí od práce v tomto odvetví, špeciálne ak pôjde o prácu 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

105 

popri bežnom zamestnaní. Druhou stranou mince je samozrejme zjednodušenie situácie pre 

klasické taxislužby, ktoré už nemusia mať pocit, že zdieľaná jazda pre nich predstavuje nekalú 

konkurenciu. Podobná situácia nastala v oblasti prenajímania nehnuteľností, cez Airbnb alebo 

iné podobné platformy v Prahe, kde dodatočné povinnosti a dane znižujú atraktívnosť tejto 

možnosti dočasne si privyrobiť uvedeným spôsobom napríklad v prípade straty zamestnania. 

Hodnota spoločnosti Airbnb je v súčasnosti odhadovaná na 31 miliárd dolárov a jej služby už 

využilo vyše 90 miliónov ľudí. Podľa Benconta (2017) už aj v Bratislave dosiahli celkové príjmy 

prenajímateľov za jednu noc vyše 1000 eur kumulatívne, pri očistení od dane. Prenajímatelia 

majú povinnosť odvádzať dane, no podľa finančnej správy z 93 poskytovateľov tak spravili len 

dvaja. 

V zmysle uvedeného je možné vidieť, že napriek počiatočnému nadšeniu a flexibilite, ktorú 

zdieľaná ekonomika poskytuje, regulačný systém výrazne sťažuje platformám možnosť 

fungovať ako dodatočný zdroj príjmu pre rekreačných poskytovateľov. Na druhej strane je ale 

výsledkom situácia, v ktorej  zrejme nie je potrebné sa obávať až takých výkyvov v prípade 

krízy alebo v prípade, že by strata príjmov poskytovateľov týchto služieb vytvorila nadmerný 

tlak na poistenie v nezamestnanosti alebo verejné služby.  

Niekoľko existujúcich analýz sa napriek tomu pokúsilo analyzovať potenciálne dopady 

zdieľanej ekonomiky na trh práce v rámci kontextu rozvoja v konkrétnej krajine. Táto analýza 

predstaví dve konkrétne skúsenosti, jednu primárne vychádzajúcu zo situácie v Spojených 

štátoch a druhú zo Spojeného kráľovstva. V prevažnej väčšine prípadov sa analýzy zdieľanej 

ekonomiky a jej dopadu na spoločnosť obmedzujú na opis kľúčových aspektov alebo trhovej 

hodnoty najväčších prevádzkovateľov a platforiem, ako Uber alebo Airbnb. Prvá dostupná 

komplexná analýza sa zameriava na dopad zdieľanej ekonomiky na trh práce cez analyzovanie 

počtu aktívnych účastníkov v dotknutých odvetviach. Avšak problém s týmto prístupom je, že 

dostupné čísla sú iba čiastkové a nekompletné. Aj takéto dáta môžu postačovať na určenie 

rozsahu vplyvu na celkový trh (významný, priemerný alebo zanedbateľný), ako aj súčasných 

trendov. 
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4.2.1. Situácia z hľadiska počtu ľudí aktívne zapojených do zdieľanej ekonomiky 

Podľa štúdie vypracovanej v roku 2015 na Princetonskej univerzite Hallom a Kruegerom 

(2015) mala platforma Uber v decembri 2014 viac ako 160 000 aktívnych amerických vodičov. 

Toto číslo takmer zdvojnásobilo ponuku krátkodobej prepravy, a to aj bez započítania vodičov 

iných spoločností podobných Uberu, ako sú Lyft alebo Sidecar. Ešte zaujímavejšie zistenie 

uvádza Carson (2015), konkrétne hovorí, že v septembri 2015 bol počet aktívnych vodičov 

v USA 327 000, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s decembrom 2014. Podobne ako v 

prípade dopravy zahŕňajú kapacity služby Airbnb v oblasti ubytovania viac ako milión 

nehnuteľností v takmer 200 krajinách, čím celkovo prekonávajú kapacitu veľkých hotelových 

sietí, ako je Hilton Worldwide, ktorý mal v roku 2014 asi 215 000 izieb v 74 krajinách sveta 

(PriceWaterhouseCoopers, 2015). Keďže zdieľaná ekonomika sa zameriava na príležitostné 

činnosti, možno usúdiť, že viac ako milión ľudí minimálne dočasne prenajalo nehnuteľnosť. V 

menšom meradle je vidieť tento trend aj v prípade platformy TaskRabbit, ktorá 

sprostredkovala kontakt medzi ľuďmi, ktorí sú ochotní robiť rôzne úlohy alebo služby, a tých, 

ktorí nemajú čas alebo možnosť sami ich spraviť. Do polovice roku 2015 sa táto platforma ujala 

v 30 amerických štátoch a zapojilo sa do nej až 30 000 poskytovateľov príležitostných služieb. 

Ešte komplexnejší obraz o celkovej účasti na službách zdieľanej ekonomiky v USA podľa Boncia 

(2016) poskytuje informácia, podľa ktorej v roku 2015 približne 7 % celkového počtu 

obyvateľstva pôsobilo v pozícii poskytovateľov služieb zdieľanej ekonomiky a 19 % z dospelej 

populácie sa zúčastnilo na transakciách zdieľanej ekonomiky. 

Prieskum uskutočnený v USA poskytol aj dodatočný dôkaz, že účasť na zdieľanej 

ekonomike je ešte vyššia u pravidelných používateľov internetu. Percento používateľov 

internetu, ktorí využili služby zdieľanej ekonomiky ako poskytovatelia alebo používatelia, sa 

podľa Vision Critical (2015) zvýšilo z 39 % v roku 2014 na 51  

% v roku 2015. Ak vezmeme do úvahy Severnú Ameriku ako celok, údaje o účasti na 

zdieľanej ekonomike sú dosť pôsobivé, keďže v roku 2015 malo prístup k službám zdieľanej 

ekonomiky prostredníctvom internetových platforiem približne 119 miliónov ľudí. Činnosti, 

ktoré možno klasifikovať ako patriace do zdieľanej ekonomiky, sa samozrejme neobmedzujú 
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iba na Severnú Ameriku, aj keď sú tam študované najpodrobnejšie. Z prieskumu, ktorý v roku 

2015 uskutočnila konzultačná spoločnosť Deloitte (2015) vo Švajčiarsku, vyplynulo, že až 55 % 

respondentov malo záujem využívať služby zdieľanej ekonomiky v nasledujúcich 

12 mesiacoch. Začiatkom roku 2015 bola na úrovni Európskej únie uverejnená veľmi 

komplexná štúdia vypracovaná Goudinom (2016), ktorá hodnotila potenciál zdieľanej 

ekonomiky a identifikovala rôzne limity, ktoré bránia jej plnému rozvinutiu. 

4.2.2. Zmeny v oblasti tradičných spôsobov zamestnávania 

Významnou sa v tomto kontexte stáva otázka do akej miery majú online platformy 

zdieľanej ekonomiky vplyv na tradičný trh práce. Zdá sa, že flexibilita pracovníkov v zdieľanej 

ekonomike koreluje so širším trendom zvyšovania flexibility na tradičnom trhu práce, 

minimálne v krajinách ako Spojené štáty americké alebo krajiny západnej Európy. Okrem toho 

môžu online platformy v niektorých odvetviach potenciálne zvyšovať tlak na takúto flexibilitu 

v pôvodnom tradičnom prostredí. To sa deje najmä v okamihu, keď pôvodní poskytovatelia 

začnú vnímať tieto platformy ako vážnu konkurenciu, to znamená, že nové platformy v oblasti 

hospodárstva nanovo stanovujú priemyselné normy a posúvajú odvetvie dopredu. Je však 

náročné použiť oficiálne údaje na podporu týchto predpokladov aj vzhľadom na to, že ľudí 

pôsobiacich v zdieľanej ekonomike často nezachytávajú oficiálne štatistiky, ako sú zisťovania 

pracovných síl v EÚ. Rozhovory so „zamestnancami“ v zdieľanej ekonomike ukazujú, že 

niektorí z nich nevnímajú úlohy, ktoré vykonávajú prostredníctvom platforiem, ako prácu. 

Niektorí ľudia pracujúci v zdieľanej ekonomike sa podľa De Groena a Maselliho (2016) 

považujú za podnikateľov alebo používajú platformy na testovanie a dolaďovanie 

potenciálnych nových podnikateľských nápadov. 

4.2.3. Trendy v tradičnom zamestnávaní v rámci Európy 

Čísla z Európskej únie tiež poukazujú na trend iba mierneho zvyšovania podielu 

obyvateľstva, ktoré pracuje na báze pracovnej zmluvy na dobu určitú, skráteného pracovného 

pomeru alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby. Podľa štatistík tvorí táto časť 

obyvateľstva až celkovo jednu pätinu z celkovej pracovnej sily (18 %). V porovnaní s rokom 

2006, kedy tvorilo toto obyvateľstvo 16 % z celkového počtu pracovnej sily, došlo k nárastu 
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iba o dva percentuálne body. No v skupine ľudí mladších ako 25 rokov podiel obyvateľov 

pôsobiacich na zmluvu na dobu určitú, čiastočný úväzok alebo živnosť bol podstatne vyšší. 

V roku 2014 jeden z každých dvoch zamestnancov vo veku do 25 rokov pracoval ako 

kontraktový zamestnanec prijímaný na konkrétny projekt. Až štyri pätiny mali zmluvu na dobu 

určitú, a zostávajúca pätina pracovala na čiastočný úväzok. Miera mladých ľudí pracujúcich 

ako projektoví zamestnanci sa postupne zvyšoval od roku 2006. Čiastočne sa tento trend dá 

vysvetliť nepriaznivým ekonomickým vývojom v tomto období, keďže od roku 2006 do roku 

2014 sa zvýšila aj miera nezamestnanosti v Európskej únii zo 17 % v roku 2006 na 22 % v roku 

2014. 

4.3. Úloha zdieľanej ekonomiky z hľadiska budúceho dopadu na trh práce 

Existujú obavy, že zdieľaná ekonomika celkovo posilní procesy transformácie pracovného 

prostredia, ako ho poznáme dnes. Kombinácia zdieľanej ekonomiky a umelej inteligencie 

s využitím Big Data údajov spoločne s technológiami ako 3D tlačiarne podľa Schwaba (2015) 

podporuje implementovanie štvrtej priemyselnej revolúcie. Na najbližšiu dobu je 

nepravdepodobné, že by tieto faktory kombinovane spôsobili masívny dopad na spôsob práce 

väčšiny obyvateľstva. S ohľadom na fakt, že v prípade zdieľanej ekonomiky ide pre väčšinu ľudí 

nateraz iba o čiastočný, resp. dodatočný príjem v porovnaní s hlavnou ekonomickou 

činnosťou, je nepravdepodobné, že by práve zdieľaná ekonomika bola najvplyvnejším 

faktorom ovplyvňujúcim dopady na spôsoby zamestnávania, resp. celkovú formu práce 

v budúcnosti.  

Navyše aj v Spojenom kráľovstve, ktoré je doteraz najrozvinutejšou krajinou v oblasti 

zdieľanej ekonomiky, zostáva doteraz iba 8 % obyvateľstva s priamou skúsenosťou práce 

v rámci platforiem zdieľanej ekonomiky. Tieto údaje ukazujú, že percento obyvateľstva, ktoré 

sa v súčasnosti spolieha na online platformy pre celý svoj príjem, je veľmi malé. V spomínanom 

Spojenom kráľovstve podľa Huwsa a Joycea (2016) iba 5 % ľudí pracujúcich v zdieľanej 

ekonomike uviedlo, že získali všetok svoj príjem z aktivít zdieľanej ekonomiky, 24 % 

pracovníkov viac ako polovicu a 48 % menej ako polovicu ich príjmu. Zvyšných 23 % uviedlo, 

že tento údaj nechce zverejniť. Aj podobné prieskumy z USA potvrdzujú túto skutočnosť. 
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Uvedené výsledky potvrdzujú, že u väčšiny pracovníkov v oblasti zdieľanej ekonomiky sú 

príjmy z online platforiem pomerne obmedzené. Približne 70 % spolupracovníkov potvrdilo, 

že tento príjem tvorí menej ako 40 % ich príjmu. Pre väčšinu zvyšných pracovníkov (21 %) 

poskytujú kolaboratívne platformy zhruba 40 % až 59 % z príjmu. Posledných 10 % naznačuje, 

že 60 % až 100 % z ich príjmov pochádza z takýchto platforiem. Približne 1 % z celkovej vzorky 

podľa De Groena a Maselliho (2016) uvádza, že všetky svoje príjmy dostávajú z platforiem 

zdieľanej ekonomiky. 

Podľa analýz robustnosti zdieľanej ekonomiky Harrisa a Kruegera (2015) sa odhaduje, že 

v USA okolo 6 miliónov obyvateľov pracuje v odvetviach zdieľanej ekonomiky, čo predstavuje 

0,4 % z celkovej zamestnanosti. Veľká väčšina pracovných miest sa vytvorila prostredníctvom 

jedinej platformy. Na konci roku 2015 spoločnosť Uber predstavovala približne 400 000 zo 600 

000 pracovných miest v zdieľanej ekonomike. Agentúra McKinsey (2015), ktorá sa riadi úplne 

odlišnou metodológiou, dosiahla výsledok približne 1 % celkovej zamestnanosti. Porovnateľná 

hodnota pre Európu nie je k dispozícii. Na základe metodológie Harrisa a Kruegera (2015) sa 

však dal urobiť odhad pre Európu. Výsledky poskytujú hrubý údaj o počte aktívnych účastníkov 

zdieľanej ekonomiky v Európskej únii. Celkovo je v európskej kolaboratívnej ekonomike 

približne 100 000 aktívnych účastníkov, čo predstavuje 0,05 % z celkového počtu 

zamestnancov na konci roka 2015. Väčšina z týchto pracovníkov, približne 65 000, je aktívnych 

prostredníctvom platformy Uber. To naznačuje, že európska zdieľaná ekonomika je ešte stále 

v plienkach, s výnimkou odvetví zdieľanej jazdy, ktorá funguje v 55 mestách (k aprílu 2016). 

Na úplné pochopenie dopadu zdieľanej ekonomiky na pracovnú silu je však dôležité zohľadniť 

aj pracovné miesta, ktoré sa stratia vytvorením pracovných miest v zdieľanej ekonomiku, 

a mieru, do akej sa pracovníci presúvajú z iných tradičných pracovných miest. 

V súčasnosti však neexistujú spoľahlivé odhady stratených pracovných miest, čo sťažuje 

schopnosť odhadu čistých pracovných miest, ktoré sa vytvárajú. Napríklad zástupcovia 

platformy Uber podľa Kruegela (2016) tvrdia, že síce konkurujú taxislužbám, no predovšetkým 

konkurujú aj majiteľom automobilov. Kým prvé tvrdenie podľa De Groena a Maselliho (2016), 

konkurencia taxislužbám znamená, že vodiči vozidla Uber nahradzujú existujúcich vodičov 
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taxislužby, z druhého tvrdenia vyplýva, že platforma prispieva k vytváraniu dodatočných 

pracovných miest. 

4.3.1. Politické dôsledky šírenia platforiem zdieľanej ekonomiky 

Zdá sa, že kolaboratívne platformy v súčasnosti nemajú veľký vplyv na trh práce ani na 

vytváranie či ničenie pracovných miest. Jedinou výnimkou môže byť sektor taxislužieb 

v niektorých väčších mestách Európskej únie, kde si vybudovali platformy zdieľanej ekonomiky 

dominantné postavenie. Na základe niektorých odhadov je v zdieľanej ekonomike v EÚ 

aktívnych približne 100 000 pracovníkov. Predstavujú približne 0,05 % z celkového počtu 

zamestnancov v EÚ. To je výrazne menej ako 0,4 % až 1,0 % zamestnancov v Spojených štátoch 

amerických, ktorí sa zapájajú do zdieľanej ekonomiky. Tento výrazný rozdiel medzi EÚ a USA 

možno vysvetliť skutočnosťou, že tieto platformy sa začali vyvíjať v USA a do EÚ sa presunuli 

výrazne neskôr a ich rozvoj si vyžaduje viac času v dôsledku fragmentovaného trhu. Rovnako 

môže byť za tým aj skutočnosť, že v EÚ je viac chránená pracovná sila (napr. vo väčšine 

európskych krajín nie je povolené ponúkať taxislužby bez licencie). Nízka úroveň rozvoja 

zdieľanej ekonomiky však poskytuje aj potenciálnu príležitosť na vytváranie nových 

pracovných miest. 

4.3.2. Platové podmienky v zdieľanej ekonomike  

Príjmy zamestnancov v zdieľanej ekonomike vo veľkej miere závisia od ratingov 

a hodnotení zákazníkov, čo má tiež priamy dopad na to, či môžu naďalej pôsobiť v rámci 

konkrétnej platformy. Vzhľadom na dôležitosť ratingov a hodnotení je nevyhnutné, aby boli 

tieto stanovené jasne, ale zároveň spravodlivo. To sa stáva ešte dôležitejším v okamihu, keď 

sa aktivity poskytovateľov sústredia len na jednu alebo niekoľko konkrétnych platforiem. 

Mimo toho sú hodnotenia používané aj na náhradu objektívnych požiadaviek na vodičov. Tu 

môže vzniknúť problém. Používatelia sú totiž považovaní za kvalifikovaných na hodnotenie 

skúseností / vnímania poskytovateľov, zatiaľ čo sú stále potrebné aj konkrétne bezpečnostné 

aspekty, ktoré používatelia nemôžu ľahko posúdiť a musia byť externe kontrolované. 

Napríklad potreba regulácie správania vodičov taxíkov, znalosť ulíc a bezpečnej jazdy sa stáva 
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menej dôležitou, zatiaľ čo požiadavky na podmienky vozidla a poistenie cestujúcich zostávajú 

naďalej dôležité. 

Výnosy v jednotlivých platformách sa medzi sebou veľmi líšia. Na základe niekoľkých 

platforiem, kde sú k dispozícii údaje, vyplýva, že zárobky za hodinu na platformách 

sprostredkujúcich fyzické služby sú zreteľne vyššie ako na platformách sprostredkujúcich 

virtuálne služby. Okrem toho sa zdá, že v rámci týchto kategórií sú služby s vyššou mierou 

kvalifikácie lepšie odmeňované ako služby s nízkou alebo strednou kvalifikáciou, hoci na 

platformách sprostredkujúcich vysokokvalifikované služby je k dispozícii len veľmi málo 

informácií o konkrétnych hodinových výnosoch. Ak sa zárobky porovnávajú s príjmami 

zamestnancov v tradičnom hospodárstve, príjem za hodinu za fyzické služby je zvyčajne vyšší 

ako minimálna mzda v jednotlivých štátoch. Odmena za prácu v oblasti fyzických služieb 

s nízkou alebo strednou kvalifikáciou je v skutočnosti na základe niekoľkých dostupných 

pozorovaní dokonca vyššia ako ekvivalentný príjem, ktorý zarobí pracovník na tradičnom trhu 

práce. Podľa Harrisa a Kruegera (2015) je príjem z nízko kvalifikovaných virtuálnych služieb 

v krajinách s vysokými príjmami v priemere nižší ako minimálna mzda. Takýto hodinový príjem 

je výrazne nad minimálnou mzdou v krajinách s nízkymi až strednými príjmami.  

Keďže zárobky a počet odpracovaných hodín sa môžu časom meniť, na odhalenie 

potenciálnych sociálne problematických situácií by sa mohlo použiť monitorovanie. 

V súčasnosti môžu existovať obavy iba z príjmu za virtuálne služby, hoci sa zdá, že časť týchto 

služieb sa poskytuje popri vykonávaní inej platenej práce. Zavedenie minimálnych požiadaviek 

na zárobky, ktoré by mohli zvýšiť sadzby príjmu za hodinu na vyššie úrovne, bude však ťažké 

implementovať a vymáhať. Na jednej strane sú pracovníci v zdieľanej ekonomike väčšinou 

samostatne zárobkovo činní, čo znamená, že na rozdiel od zamestnancov, na ktorých sa 

uplatňuje minimálna mzda alebo kolektívne zmluvy, môžu určiť svoju vlastnú cenu. Ako 

uvádza De Groen a Maselli (2016), na druhej strane platformy, ktoré budú pravdepodobne 

zodpovedné za zaručenie príjmu nad určitým minimom, sa často nachádzajú mimo Európskej 

únie, a preto je ťažké ich dosiahnuť. Toto je obzvlášť dôležité pre virtuálne služby, ktoré 

poskytujú pracovníci a platformy na celom svete.  
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5. PRÍKLADY LEGISLATÍVNYCH INICIATÍV VOČI PROJEKTOM 

ZDIEĽANEJ EKONOMIKY V EÚ  

Podniky v oblasti zdieľanej ekonomiky sa začali vynárať v rôznych oblastiach 

hospodárskeho života, z ktorých viaceré boli predtým relatívne prísne regulované. Nové 

podniky tak nielen inovovali modely poskytovania rôznych služieb, ale často išli proti 

existujúcim právnym nastaveniam zabezpečujúcim ochranu spotrebiteľov alebo regulujúcim 

vstup nových podnikateľských subjektov na trh. Najčastejším príkladom uvedeného stavu je 

vstup podnikov zdieľanej jazdy do podnikateľsky výrazne regulovaného prostredia taxislužieb. 

V dôsledku tohto stavu museli právne systémy v dotknutých krajinách reagovať na nové 

inovácie v oblasti týchto služieb. Následne sa začali pridávať iné odvetvia. Druhým takýmto 

odvetvím začalo byť zdieľanie ubytovania. Podľa Zulugu (2016) začalo zasahovať na jednej 

strane do podnikania hotelov a ostatných oficiálnych foriem ubytovania, no na druhej strane 

sa začalo vytvárať problémy na trhu s nájomnými bytmi. Možnosť privyrobiť si občasným 

ubytovaním zvýšila motiváciu zamerať sa na takúto formu podnikania, čo znížilo ponuku 

nájomných bytov pre študentov alebo bežné obyvateľstvo, a tak viedlo k zvyšovaniu ceny 

nájomného. 

Výsledkom spomínaného stavu v uvedenách dvoch konkrétnych oblastiach boli rôzne 

právne prístupy k dotknutým dvom oblastiam podnikania. V tejto kapitole budú predstavené 

legislatívne prístupy adoptované v jednotlivých krajinách Európskej únie upravujúce oblasti 

zdieľanej ekonomiky, s konkrétnym zameraním sa na konkrétne príklady z oblasti zdieľanej 

jazdy a zdieľaného bývania. Analýza sa zameria na obmedzenia, resp. pravidlá pre využívanie 

nových technológií ako aj prispôsobenie sa verejného sektora na umožnenie alebo priamo 

využívanie výhod plynúcich z aspektov zdieľanej ekonomiky pre zlepšenie mestskej alebo 

národnej politiky. Kľúčovým je ale postavenie štátu voči tradičným formám poskytovania 

služieb v týchto odvetviach, ako taxislužby a hotely. Cieľom predmetnej kapitoly je 

predstavenie rôznych prístupov, akými boli podchytené rozličné oblasti zdieľanej ekonomiky 

a implementované do národnej legislatívy jednotlivých štátov so zreteľom na oblasť 

zamestnanosti, trhu práce alebo vzdelávania. Poslednou oblasťou kapitoly bude diskusia 
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o očakávanom prístupe zo strany Európskej únie, ktorá sa, ako uvádza Plevák (2018), začína 

pohybovať smerom k harmonizácií prístupov naprieč celou Európskou úniou.  

5.1. Problematické aspekty vedúce k reguláciám v oblasti zdieľanej ekonomiky 

So šírením viacerých kľúčových platforiem v oblasti zdieľanej ekonomiky ako Uber alebo 

Airbnb naprieč krajinami Európskej únie, ale aj celého sveta, je vidieť rôzne prístupy 

odmietania, regulovania alebo otvoreného prijatia zdieľanej ekonomiky. Ako uvádzajú Belk 

(2010) či Schor, Walker, Lee, Parigi a Cook (2015) odmietanie zdieľanej ekonomiky vychádza 

často zo slabého pochopenia jej princípov alebo zo strachu ako prebehne jej začlenenie do 

tradičných foriem podnikania. S regulovaním tohto odvetvia súvisí niekoľko konkrétnych rizík, 

ktoré zákonodarcovia často brali do úvahy. Sú to: 

- Pracovné podmienky zamestnancov 

o  Jedným z problematických aspektov je podľa Schora a kol. (2015) a Rogersa 

(2016) fakt, že ľudia ktorí v predošlých typoch podnikov zvykli byť 

zamestnanci, sa v projektoch zdieľanej ekonomiky stali niečím ako mikro-

podnikateľmi. Tieto spoločnosti majú vlastných zamestnancov, ale nie sú nimi 

poskytovatelia služieb prostredníctvom platformy, ale naopak zamestnanci 

spravujúci samotnú platformu. Poskytovatelia služieb sa stali podnikateľmi 

bez tradičnej ochrany zamestnancov, ktorá by bola podchytená v Zákonníkoch 

práce jednotlivých krajín. To na jednej strane poskytuje flexibilitu 

podnikateľom, no vytvára absenciu sociálnych práv v danej oblasti. Pre 

zákonodarcov to podľa De Stefana (2016) znamená riziko, že títo ľudia budú 

mať nižšiu mieru zamestnaneckých benefitov a vyššie riziko straty príjmu. 

- Dôvera 

o  Relatívna anonymita poskytovateľov služieb v rámci zdieľanej ekonomiky ako 

aj absencia predošlých foriem kontaktu a poznania medzi poskytovateľom 

a objednávateľom služby vytvorili problém absencie dôvery v zdieľanej 

ekonomike. Práve kvôli tejto absencii priniesli rôzne platformy systém ratingu 

a oceňovania poskytovateľov. Avšak s tým mali zákonodarcovia podľa Leeho 
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(2015) problém kvôli potenciálnemu zneužitiu uvedeného systému jedným 

alebo druhým smerom. Aj pri správnom nastavení systémov ratingu 

a hodnotení však podľa kritikov ako napríklad Erickson (2016) systém 

nevytvára dostatočnú ochranu spotrebiteľov.  

- Riziko a zodpovednosť 

o  V rámci crowdfundingových a rôznych modelov zdieľanej ekonomiky je 

problémom aj právna zodpovednosť, ktorú v rôznych momentoch zdieľajú 

používatelia služieb, poskytovatelia služieb a správcovia platforiem. Sú 

vytvárané rôzne pravidlá, často nekontrolovateľné, na zvýšenie bezpečnosti - 

napríklad povinnosť používať detektory dymu pri poskytovateľoch ubytovania 

cez Airbnb alebo z hľadiska požiadavky čistého registra trestov pri poskytovaní 

zdieľanej jazdy alebo pri klientoch ktorí chcú sa niekde ubytovať. To vytvára 

riziká, ktorých prípadné následky môže byť náročnejšie právne riešiť, čo podľa 

Leirena a Aarhauga (2016) viedlo zákonodarné orgány k spochybneniu 

rôznych projektov zdieľanej ekonomiky.  

5.2. Národné prístupy k riadeniu oblastí zdieľanej ekonomiky 

S ohľadom na uvedené aspekty, ako aj obvinenia, že verejný sektor chráni záujmy 

pôvodných poskytovateľov v oblastiach ako taxislužby alebo ubytovacie služby, verejný sektor 

v rôznych krajinách má niekoľko možností ako sa postaviť ku zdieľanej ekonomike. Problémom 

je však fakt, že služby zdieľanej ekonomiky sú poskytované na lokálnej úrovni. To znamená, že 

do rozhodovacích procesov v tejto oblasti okrem národnej legislatívy vstupuje aj lokálna 

a regionálna administratíva. Projekty zdieľaných služieb často dokážu fungovať legálne pri 

absencii legislatívnych úprav. Iné musia v obdobnej situácii fungovať podľa Lobosca (2014) 

nelegálne, čo viedlo mnohé z platforiem do situácie, kedy dobrovoľne prerušili poskytovanie 

svojich služieb. Na národnej úrovni preto zákonodarcovia mali problém pri riešení vzniknutej 

situácie. Veľmi často napríklad krátkodobé prenájmy nehnuteľností porušujú lokálne 

nariadenia. To viedlo viaceré lokálne a regionálne samosprávy k zákazom nových platforiem, 

zatiaľ čo iné začali poskytovať licencie práve pre tieto platformy. Z uvedeného vyplynuli dva 

základné typ reakcii, ktoré môžeme v prípade verejného sektora sledovať:  
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1. Zákaz zdieľanej ekonomiky.  

2. Regulácia a prijatie zdieľanej ekonomiky 

5.2.1. Zákaz zdieľanej ekonomiky  

Pri absencii regulačnej reformy fungovanie viacerých projektov zdieľanej ekonomiky 

znamenalo porušovanie lokálnych nariadení. Ako bolo v štúdii zmienené, viaceré mestá alebo 

regióny zakazujú špecificky prenájom nehnuteľností na obdobie kratšie ako tridsať dní. To sa 

môže vzťahovať podľa Barragana (2014) aj na konkrétne rezidenčné komplexy alebo iné typy 

obydlia, napríklad rodinné domy alebo rezidenčné zóny. Podobná situácia bola podľa 

Johnsona (2014) v mnohých krajinách z hľadiska zdieľanej jazdy. Okrem toho, že vo viacerých 

mestách miestne nariadenia vylučovali pôsobenie týchto služieb, v niektorých dokonca súdy 

dali tradičným taxislužbám za pravdu. Výsledkom uvedeného je podľa Streitfelda (2014) fakt, 

že viaceré mestá odmietli zmeniť svoje pravidlá pre krátkodobé ubytovanie alebo taxislužby 

a naopak potvrdili svoj tvrdý postoj cez vydržiavanie stanovených pravidiel v praxi, čo 

znamenalo trestanie príkladov zdieľanej ekonomiky a násilné ukončovanie činností týchto 

platforiem. Niektoré mestá podľa Savreho (2014) dokonca pritvrdili a ešte sprísnili svoje 

nariadenia smerom k zákazu projektov zdieľanej ekonomiky. Tieto aktivity boli, napríklad 

v prípade New Yorku alebo San Francisca spojené aj s verejnými kampaňami proti 

poskytovateľom zdieľaných služieb. Problémom tohto prístupu je fakt, že má iba veľmi 

obmedzený úspech z hľadiska jeho cieľov. Ako uvádza Katz (2015), krátkodobé prenájmy 

v rôznych mestách často nelegálne pokračovali, aj vďaka tomu, že niektoré samosprávy sa 

nesnažili naplno kontrolovať dodržiavanie vydaných zákazov vo svojich mestách. A tie, ktoré 

sa o to pokúsili, často narazili na problémy rôzneho typu.  

Zdieľaná jazda 

Táto časť predstavuje niekoľko príkladov veľkých miest, ktoré sa rozhodli aplikovať 

negatívny prístup k zdieľaným službám. Národná legislatíva sa v tomto smere hodnotí ťažko, 

pokiaľ sa väčšina aktivít odohráva na mestskej úrovni. Napríklad v prípade zdieľanej jazdy sa 

naprieč krajinami EÚ objavil trojitý prístup, ktorý bol však následne často riešený na úrovni 

mesta. Ako uvádza Zuluga (2016), z hľadiska národného prístupu došlo k zákazu Uberu cez 
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súdne nariadenie v niekoľkých krajinách, menovite v Bulharsku, Španielsku, Dánsku, 

Portugalsku, Maďarsku a na Slovensku (kde tento zákaz bol následne zrušený cez prijatie 

nového zákona a neplatil na konkurenčnú službu). Podobne došlo k následnému zrušeniu aj 

v Španielsku a Portugalsku. V prípade Bulharska došlo k zákazu ešte v roku 2015, kedy bola 

vyrubená pokuta pre platformu a nadobudol platnosť plošný zákaz v celej krajine. V Dánsku 

odchod Uberu spôsobil podľa Dickinsona (2018) povinnosti zavedenia taxametrov pre 

všetkých poskytovateľov taxislužieb. Väčšina uvedených krajín však čelila problému v tom, že 

najväčšieho poskytovateľa zdieľaných služieb nahradili po zákaze rôzne alternatívne 

platformy, ktorých existencia bola následne často ignorovaná a tolerovaná, čiže v konečnom 

dôsledku problém vyriešený nebol. 

Okrem tohto došlo k reguláciám služieb zdieľanej jazdy na úrovni jednotlivých miest. 

Jedným z takýchto miest v blízkosti Slovenska je podľa Haoa (2017) Brno, kde bolo súdom 

vydané nariadenie, ktoré Uber dodržiava. Podobná situácia nastala v nedávnom období aj 

v iných európskych mestách. Jedným z takýchto príkladov je Barcelona, ktorá sa pod tlakom 

taxislužieb a hotelov dala do boja s oboma odvetviami zdieľanej ekonomiky prostredníctvom 

vysokých pokút, najmä pre šoférov bez taxikárskych licencií. Takáto situácia nastala podľa 

Tuttleho (2014) aj v hlavnom meste Belgicka Bruseli, ktorý dva mesiace po spustení služby 

v meste vydal zákaz jej poskytovania s hrozbou pokuty 10 000 € za vyzdvihnutie zákazníka 

prostredníctvom tejto platformy.  

Zdieľané ubytovanie 

V prípade služieb krátkodobého zdieľaného ubytovania, presláveného službou Airbnb, sú 

aktivity smerom k zákazu poskytovanej služby realizované výhradne na úrovni miest, v ktorých 

malo využívanie predmetnej služby najväčší sociálny dopad. Následne uvádzame tri konkrétne 

mestá, kde prístup ku zdieľanému ubytovaniu bol výrazne reštriktívny.  

Prvým takýmto mestom je Paríž. Mestský úradník Ian Brossat kritizoval túto službu, ktorá 

podľa neho vytláčala miestnych ľudí von z mesta. Jeho tvrdenie mohlo byť opodstatnené, 

nakoľko Paríž sa stal v tom čase najväčším trhom pre Airbnb, s ponukou vyše 60 000 bytov. 

V roku 2015 začalo mesto robiť prísne opatrenia na zastavenie poskytovania tejto služby 
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a obmedzenie prenajímania apartmánov v Paríži s pokutou 25 000 € za porušenie zákazu. 

Lagrave (2018) a Tuna (2019) uvádzajú, že starostka mesta Anne Hidalgo vytvorila 20-členný 

tím na vydržiavanie tohto zákazu a len za rok 2017 zaplatili Parížania mestu takmer 620 000 € 

na pokutách za prenajímanie svojich obydlí.  

Druhým príkladom je metropola Berlín. Mesto začalo viniť platformu Airbnb za rast ceny 

nájomného a nedostatok nájomných bytov. Kvôli tomu zaviedol Berlín zákaz tých 

krátkodobých prenájmov, ktoré nezískali explicitné povolenie od Berlínskeho senátu. Avšak 

tento zákaz, ktorý bol spojený s hrozbou pokuty do výšky 100 000 €, bol neskôr zvrátený 

rozhodnutím mestskej rady, ktorá umožnila krátkodobé prenajímanie do 90 dní za rok. Išlo 

teda o pozitívny signál pre platformu Airbnb. Bol to malý krok správnym smerom, avšak nedá 

sa tu vidieť priaznivé nastavenie voči zdieľanej ekonomike ako takej. Podľa Tuna (2019) 

zostáva dúfať, že takýto krok bude nasledovaný ďalšími opatreniami správnym smerom. 

Ako bolo spomenuté vyššie, Barcelona adoptovala dlhodobo tvrdý postoj voči Airbnb 

a podobným platformám krátkodobého prenájmu. V máji 2018 mesto nariadilo takýmto 

stránkam odstrániť vyše 2 577 ponúk ubytovania, ktoré boli poskytované bez licencie od mesta 

alebo čeliť vysokým pokutám. Následne v júni 2018 mesto Barcelona získalo dohodou prístup 

k detailom všetkých ponúk krátkodobého prenájmu v meste a mohlo tak zistiť detaily o týchto 

poskytovateľoch, teda ich lokalitu, meno prenajímateľa a ďalšie potrebné informácie. 

Následne bolo už jednoduché skontrolovať, či títo poskytovatelia majú povolenie od mesta. 

Mesto udelilo platforme Airbnb ešte v roku 2016 pokutu 600 000 € za zverejnenie ponúk 

ubytovania bez potrebnej licencie a pokutu 30 000 € rok predtým. Rovnaká pokuta vo výške 

30 000 € bola udelená stránke HomeAway. Popri tom sa mesto podľa Lagraveho (2018) a Tunu 

(2019) rozhodlo zvýšiť dovolenkovým apartmánom daň z nehnuteľnosti na výrazne vyššiu 

úroveň. Barcelona má tím 40 ľudí zameraných na kontrolu, pokutovanie a prípadné rušenie 

poskytovateľov krátkodobého ubytovania bez licencie.  

5.2.2. Legalizácia a prispôsobenie sa zdieľanej ekonomike  

Častejším prípadom než priame zákazy v krajinách Európskej únie bola prvotná absencia 

akejkoľvek právnej reakcie na nástup nových projektov a platforiem. Sem patrila dlhú dobu 
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väčšina zostávajúcich „starých“ krajín Európskej Únie, vrátane Spojeného kráľovstva, 

Francúzska, Nemecka a Talianska. Tieto krajiny svojim prístupom umožňovali nástup 

najpopulárnejších projektov spomenutých vyššie. No absencia úprav podľa Zalugu (2016) 

znamenala, že hoci tieto krajiny umožnili fungovanie napríklad služby Uber ako takej, vo veľkej 

časti týchto krajín nemôže fungovať jej najlacnejšia verzia UberPop. 

S postupom času sa krajiny Európskej únie snažili úplne alebo aspoň čiastočne legislatívne 

regulovať jednotlivé oblasti zdieľanej ekonomiky, ako zdieľané jazdy alebo krátkodobý 

prenájom ubytovania. Väčšina jurisdikcií pristupovala k danému stavu cez úpravu existujúcich 

nariadení a legislatívy, hoci sa našli aj krajiny, ktoré zavádzali úplne nové pravidlá pre tieto 

platformy. Smerovanie zmien teda bolo dvojaké. Buď krajiny prispôsobili existujúce pravidlá 

smerom k novým platformám, alebo vytvorili separátnu kategóriu pravidiel pre novo 

vzniknuté platformy. V niektorých prípadoch to podľa Gottlieba (2013) znamenalo vytváranie 

reštriktívnych pravidiel pre poskytovateľov krátkodobého prenájmu, napríklad v podobe 

povinnosti zabezpečiť parkovanie pre hostí, informovania susedov o tomto podnikaní alebo 

zodpovednosti za prípadné rušenie nočného kľudu zo stany hostí. V prípade nastavenia nových 

pravidiel sa vytvorili nové kategórie služieb zodpovedajúce pokroku platforiem so zameraním 

na ich špecifikáciu v porovnaní s klasickými poskytovateľmi. V takomto nastavení mali klasickí 

poskytovatelia isté nevýhody spojené s podmienkou splnenia niektorých povinností navyše. 

Napriek tomu aj nové platformy podľa MacMilana (2015) museli naplniť pravidlá ako: 

minimálnu úroveň poistenia, pravidelné inšpekcie, previerky poskytovateľov v rámci 

platformy, antidiskriminačné pravidlá, povinnosti označenia vozidiel alebo cenové 

obmedzenia. Problémom však v prípade rôznych krajín zostáva podľa Katza (2015) kontrola 

dodržiavanie týchto pravidiel, nakoľko v porovnaní s licencovanými poskytovateľmi je veľa 

z týchto oblastí zodpovednosti na pleciach jednotlivých poskytovateľov ubytovania alebo 

zdieľanej jazdy. Krajiny, ktoré sa v procese zavádzania zdieľanej jazdy do dopravných služieb 

zachovali najotvorenejšie a prijali nové pravidlá umožňujúce rozvoj týchto služieb, hlavne pre 

platformu Uber, sú Fínsko, Estónsko, Litva, Poľsko a Česká republika. Ďalšia časť tejto kapitoly 

skúma, ktoré európske krajiny sa umiestnili najlepšie z hľadiska pripravenosti na prijatie 

zdieľanej ekonomiky. 
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Index zdieľanej ekonomiky 

Vo všeobecnosti neexistuje veľa spôsobov priameho porovnávania prístupov krajín k 

zdieľanej ekonomike ako celku, najmä keď je viacero jej aspektov riešených na lokálnej úrovni. 

V rebríčku Timbro Sharing Economy Index za rok 2018 sa na prvom mieste umiestnil Island (so 

skóre 100). Spomedzi európskych krajín sa v prvej desiatke umiestnili ešte Malta (3. miesto), 

Čierna Hora (4. miesto), Chorvátsko (6. miesto), Dánsko (8. miesto) a Írsko (10. miesto). Island 

sa umiestnil na prvom mieste vďaka pomernej veľkosti zdieľanej ekonomiky k celkovej 

ekonomike krajiny. Napriek absencii služby Uber, Island v procese ekonomického zotavovania 

profitoval zo sily domácej zdieľanej ekonomiky, najmä v oblasti turistického sektora. Island je 

veľmi dobre rozvinutá krajina s vysokou mierou pripojenia k internetu a adopcie nových 

technológií, kvalitným školstvom, vysokou úrovňou spoločenskej dôvery, a vysokým HDP na 

obyvateľa. Problémom aj v prípade Islandu zostáva absencia reformy pravidiel pre niektoré 

typy služieb, čo často končí pri únikom daňových príjmov pre štát, čo je kvôli vysokému 

zdaneniu veľmi lákavé pre poskytovateľov týchto služieb. Ako uvádza Timbro (2018), na 

posledných priečkach rebríčka z európskych krajín skončili Luxembursko (s celkovým skóre 

0 na 211. mieste), druhá najhoršia krajina je Slovensko (so skóre 0,1 na 177. mieste), a pred 

nami sú Bielorusko (skóre 0,2, 166. miesto), Slovinsko (skóre 0,5, 140. miesto) a Česká 

republika (skóre 0,6, 132. miesto). To ukazuje, že v rámci porovnania je medzi európskymi 

krajinami obrovská miera nerovnosti v prístupe a umožňovaní rozvoja zdieľanej ekonomiky. 

5.3. Harmonizácia pravidiel na úrovni Európskej únie 

Práve uvedený stav vedie mnohých politikov a úradníkov k diskusii o potenciáli 

harmonizácie pravidiel a nastavenia zdieľanej ekonomiky naprieč krajinami EÚ. Jednou 

z popredných európskych političiek, aktívnych v tejto oblasti bola Európska komisárka pre 

vnútorný trh Elżbieta Bieńkowska, ktorá si podľa Valera (2015) a Robinsona (2016) želala 

jednotný prístup všetkých krajín. Jej prístup je isto chvályhodný z hľadiska snahy naplno využiť 

potenciál príležitostí zdieľanej ekonomiky. Avšak výsledok jednotného prístupu môže byť 

veľmi problematický a kontraproduktívny kvôli tomu, že môže vynucovať rovnaké pravidlá 

naprieč množstvom diametrálne odlišných právnych systémov či technologických 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

120 

a podnikateľských prostredí. Výsledkom by mohlo byť nastavenie pravidiel absolútne 

nevyhovujúcich miere rozvoja veľkej časti krajín s negatívnym dopadom na situáciu v týchto 

odvetviach. Viaceré európske krajiny vrátane Slovenska (ale aj iné krajiny najmä strednej 

a východnej Európy), na tento proces nie sú pripravené z hľadiska fyzickej a najmä digitálnej 

infraštruktúry a harmonizácia by mohla postaviť odvetvia dotknuté týmto sektorom do 

nevýhodnej situácie. Dôvodov niekoľko. V prvom rade samotný výraz zdieľaná ekonomika, 

napriek tomu, že sa začal relatívne bežne používať v spoločnosti, nemá jasnú právnu 

a ekonomickú definíciu a stále sa objavujú nové odvetvia, v ktorých sa isté aspekty zdieľanej 

ekonomiky začínajú využívať. Preto je všeobecné pochopenie toho, čo všetko zahŕňa zdieľaná 

ekonomika, stále relatívne obmedzené. V súčasnosti je veľmi náročné nájsť presnú deliacu 

čiaru medzi podnikmi fungujúcimi v rámci zdieľanej ekonomiky a tými, ktorí sa nachádzajú 

mimo nej a to z dôvodu, že aj samotné technologické aspekty sa neustále menia. Po druhé, je 

obrovské množstvo regulačných oblastí, ktoré sa musia meniť v kontexte rozvoja zdieľanej 

ekonomiky – od daní, zákonníka práce, sociálnej politiky a odborných licencií – ktoré sú stále 

národnými kompetenciami. Výsledkom toho je stav, kedy naprieč jednotlivými krajinami EÚ 

existujú výrazné rozdiely v požiadavkách na zamestnávateľov, zamestnancov a živnostníkov. 

Podľa Indexu ekonomickej slobody od Fraser Institute (Gwartney, Lawson a Hall, 2015) 

existujú obrovské rozdiely medzi členskými krajinami z hľadiska napríklad slobody 

zamestnávania, kde krajiny ako Spojené kráľovstvo alebo Poľsko sú na popredných miestach 

vo svete, zatiaľ čo Španielsko alebo Francúzsko sa nachádzajú v druhej stovke v tejto kategórii. 

Podobné rozdiely platia v jednotlivých regulovaných sektoroch ako doprava, taxi licencie alebo 

poplatky za vstup na trh. Vo Francúzsku sa napríklad licencia na taxislužby predáva na trhu až 

za 180 000 €, kým v Londýne stojí prihláška na licenciu 1 000 €. Podobne podľa Katza (2015) 

existujú rozdiely v licencovaní v Španielsku, kde sú licencie výrazne obmedzené, v porovnaní 

s liberálnymi trhmi v iných krajinách.  

S ohľadom na uvedené rozdiely medzi členskými krajinami Európskej únie je nereálne 

očakávať jednotný súbor pravidiel, ktorý by zlepšil situáciu voči sektoru zdieľanej ekonomiky 

v EÚ ako celku. Práve preto musí existovať sloboda jednotlivých krajín nastaviť si vlastný 

regulačný rámec vhodný pre ich technologický a podnikateľský rámec. Európska únia by mohla 
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dohliadať na to, že legislatívne úpravy v jednotlivých krajinách neporušujú pravidlá otvorenej 

súťaže a slobody pohybu služieb v rámci vnútorného trhu. Relevantné ustanovenia Európskej 

únie v tomto ohľade sú prevencia nelegálnej štátnej pomoci (na základe článku 107 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie z roku 2007) a prevencia anti-konkurenčných praktík národnými 

vládami (článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). S odstránením geografických 

prekážok charakteristických pre nové technológie možno konštatovať, že regulačné 

obmedzenia, ktoré predtým ovplyvňovali len miestne trhy, majú teraz vplyv na cezhraničný 

obchod. Je však nevyhnutné uznať, že mnohé aplikácie zdieľanej ekonomiky zahŕňajú služby, 

s ktorými sa nedá obchodovať v širšom geografickom území. V týchto prípadoch podľa 

Európskej únie (2007) a Katza (2015) nie je regulácia na úrovni EÚ oprávnená a mala by byť 

ponechaná na orgány nižšej úrovne v súlade so zásadou subsidiarity. 
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6. DEFINOVANIE MOŽNÝCH POZÍCIÍ ZAMESTNÁVATEĽOV 

K LEGISLATÍVNYM INICIATÍVAM V OBLASTI ZDIEĽANEJ 

EKONOMIKY  

V nasledujúcej kapitole zhrnieme odporúčania týkajúce zmien v oblasti zamestnanosti 

a trhu práce, vzdelávania, digitalizácie a verejného sektora a vlády v rámci iniciatív na podporu 

zdieľanej ekonomiky. 

6.1. Odporúčania pre oblasť zamestnanosti a trhu práce 

Pri formulovaní odporúčaní pre oblasť zamestnanosti a trhu práce v súvislosti s rozvojom 

kolaboratívnej ekonomiky do budúcnosti na Slovensku vychádzame z informácií 

publikovaných v predchádzajúcich kapitolách, z príkladov zo zahraničia i z odbornej literatúry, 

ktorá sa danej problematike venuje. Autori  Sundararajan (2016) aj De Stefano (2016) 

uvádzajú, že je potrebné do budúcnosti jasne zadefinovať v národných legislatívnych pojem 

práca v kolaboratívnej ekonomike vo vzťahu ku tradičným povolaniam. Nižšie uvádzame 

niekoľko návrhov a odporúčaní v súvislosti s vytvorením podmienok na trhu práce a v oblasti 

zamestnanosti:  

 jednoznačnejšie zadefinovanie pojmu „práca v zdieľanej ekonomike“, najmä so 

zreteľom na definovanie práv a povinností pre „zamestnanca“ i „zamestnávateľa“ 

a charakter pracovného pomeru, na základe ktorého bude „zamestnanec“ danú 

prácu vykonávať, 

 stanovenie výšky limitu príjmu jednotlivca, ktorým by sa klasifikoval z kategórie 

„dočasnej práce“ na „trvalú“. Niektoré krajiny majú stanovený ročný/mesačný limit 

príjmu z činnosti v sektore zdieľanej ekonomiky, ktorý kým jednotlivec neprekročí, 

nemusí žiadať o žiadne povolenia ako SZČO či nemusí vzniknúť žiadna 

pracovnoprávna zmluva medzi platformou zdieľanej ekonomiky a „zamestnancom“, 

 výmena informácií medzi platformami zdieľanej ekonomiky za účelom stanovenia 

reálnych zárobkov pracovníkov jednak za účelom otestovania stanoveného limitu na 

klasifikovanie typu vykonávanej práce a zároveň aj pre potreby daňového priznania 

(platformy zdieľanej ekonomiky sú takmer vo všetkých prípadoch založené na 
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digitálnych transakciách, čím by mohla byť výmena informácií o transakciách medzi 

„zamestnancom“, platformou zdieľanej ekonomiky či samotným klientom realizovaná 

jednoduchšie),  

 v nadväznosti na predchádzajúce kapitoly vytvorenie „prechodnej“ kategórie 

deklarujúcej alebo charakterizujúcej postavenie pracovníka v sektore zdieľanej 

ekonomiky medzi postavením zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby. 

Niektorí autori ako Aloisi (2016) či De Groen a Maselli (2016) navrhujú označenie 

„závislého dodávateľa“ alebo „nezávislého pracovníka“, na ktorých by sa mala 

vzťahovať časť práv a povinností ako tradičného zamestnanca, nakoľko nie všetci 

pracovníci majú ambíciu vykonávať dané povolanie v sektore zdieľanej ekonomiky na 

trvalý pracovný pomer, resp. ako svoju hlavnú zárobkovú činnosť,  

 pridanie novej kategórie definujúcej pracovníkov ako „nezávislých pracovníkov“ by 

umožnilo podnikateľským subjektom pôsobiacim v sektore zdieľanej ekonomiky 

poskytovať týmto pracovníkom dodatočné výhody bez toho, aby hrozilo riziko, že sa 

stanú zamestnávateľmi (vytvorením medzistupňa medzi samostatne zárobkovo 

činnou osobou a zamestnancom by bolo potrebné zabezpečiť aj to, aby sa novo 

vytvorená kategória nevzťahovala iba na sektor zdieľanej ekonomiky, ale aj na 

tradičný trh práce - zachovanie zásady rovnosti príležitostí pre účastníkov pracovného 

trhu), 

 alternatívnou možnosťou je zahrnutie pracovníkov pôsobiacich v sektore zdieľanej  

ekonomiky do kategórie samostatne zárobkovo činných osôb a poskytnúť priestor 

pre samotné platformy, aby svojim pracovníkom poskytli určitú formu zdravotnej 

a sociálnej starostlivosti napríklad vo forme pravidelných zrážok (pracovníkovi by pri 

začiatku poskytovania služby pre platformu zdieľanej ekonomiky samotná platforma 

ponúkla formu poistenia pre prípad práceneschopnosti, zdravotných problémov, 

a pod., ktoré by boli automaticky strhávané z odmien pracovníka), 

 preskúmanie všetkých právnych predpisov týkajúcich sa trhu práce za účelom 

overenia, do akej miery by bolo potrebné realizovať zmeny v daných právnych 
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predpisoch v súvislosti s implementáciou pracovníkov pracujúcich v platformách 

zdieľanej ekonomiky,  

 vytvorenie všeobecného individuálneho sociálneho účtu pracovníka za účelom 

ochrany pracovníka pôsobiaceho v oblasti zdieľanej ekonomiky. Tento individuálny 

účet by pokrýval poistenie proti strate príjmu, zdravotné poistenie, poistenie pre 

prípad zranenia a pod., pričom by nebol viazaný na špecifického zamestnávateľa, ale 

bol by využiteľný všeobecne aj pri prechode k inému zamestnávateľovi (pracovník by 

na tento účet bol povinný prispievať z každého príjmu plynúceho zo sektora zdieľanej 

ekonomiky a zároveň by na tento účet prispievala aj platforma zdieľanej ekonomiky),  

 do budúcnosti je možné očakávať, že sa platformy zdieľanej ekonomiky stanú 

dôležitým prostriedkom na vyhľadávanie pracovných príležitostí, preto bude dôležité 

zabezpečiť, aby si pracovníci migrujúci medzi jednotlivými platformami mohli so 

sebou zobrať svoju „gig“ históriu (t.j. svoje ratingy, recenzie, obrázky, hodnotenia, 

a pod.), aby v začiatkoch na novej plozícii nezačínali „od nuly“ (týmto opatrením by sa 

znížila závislosť pracovníkov od platforiem zdieľanej ekonomiky). 

Zmena v oblasti regulácie pracovného trhu a pracovného práva by nemala byť zameraná 

výlučne iba na oblasť platforiem zdieľanej ekonomiky a pracovných vzťahov medzi nimi 

a zamestnancami. Z pohľadu regulácie s ohľadom na charakter práce, ktoré môžu jednotlivci 

prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky poskytovať, by bolo vhodné stanoviť 

príjmový limit, do ktorého by sa poskytovanie služieb prostredníctvom platforiem chápalo 

z pohľadu jednotlivca ako nepravidelne/príležitostne realizovaná práca, pričom po prekročení 

tohto limitu by sa na jednotlivca začali vzťahovať všetky zákonom stanovené podmienky na 

poskytovanie pravidelnej opakovanej činnosti, pričom by jednotlivci poskytovali svoje služby 

prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky ako samostatne zárobkovo činné osoby so 

všetkými právami a povinnosťami. Tu je však veľmi dôležité zamerať sa na zjednodušenie 

byrokratického prostredia, ktoré výrazne deformuje práve segment malých podnikateľov 

a živnostníkov, pre ktorých je veľmi náročné sledovať a dodržiavať všetky legislatívne 

požiadavky a zmeny, ktoré sa ich dotýkajú.  
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6.2. Odporúčania pre oblasť vzdelávania 

Rozvoj zdieľanej ekonomiky a úspešná digitalizácia je podmienená v neposlednom rade aj 

zmenami v oblasti vzdelávania. V prvom rade by mala nastať podpora v oblasti rozvoja 

digitálnych, technických a internetových zručností (rozvoj digitálnej gramotnosti). Zmeny 

v oblasti vzdelávania sa nedotýkajú iba prvých troch stupňov vzdelávania (základné, stredné 

a vysokoškolské vzdelanie), ale aj celoživotného vzdelávania. Ako sme uviedli v našej štúdii, 

poskytovatelia služieb na ponukovej strane trhu sa vyznačujú nižšou úrovňou internetových 

zručností ako spotrebitelia na dopytovej strane trhu, pričom poskytovatelia služieb s vyššou 

úrovňou digitálnych a internetových zručností benefitujú z účasti na zdieľanej ekonomike 

(najmä po finančnej stránke). V oblasti vzdelávania by sa preto mal klásť dôraz na rozvoj 

digitálnej gramotnosti nie len na úrovni škôl, nakoľko s ohľadom na štruktúru pedagógov 

pôsobiacich vo vzdelávacích inštitúciách na Slovensku, je potrebné podporiť rozvoj vzdelania 

tejto oblasti aj mimo škôl. Rozvoj digitálnych gramotnosti by mal byť doplnený o rozvoj 

internetových zručností s ohľadom na digitálnu inklúziu a kritického myslenia v súvislosti 

s využívaním digitálnych platforiem. Zručnosti neovplyvňujú iba to, čo užívatelia platforiem 

zdieľanej ekonomiky na platforme robia, ale aj to, čo z účasti na platforme zdieľanej 

ekonomiky získajú. Súčasťou rozvoja digitálnej gramotnosti by mali byť aj oblasti stratégie 

ochrany súkromia v online prostredí, digitálna identita a online reputácia, chápanie 

hodnotiacich (ratingových) systémov a mechanizmus spätných väzieb, kritické chápanie 

významu úlohy platforiem v procese poskytovania služieb, noriem, pravidiel, a zmien 

súvisiacich so sektorom zdieľanej ekonomiky.  

Vzdelávanie by sa malo zamerať najmä na jednotlivcov z nižších socioekonomických 

vrstiev, ktoré sa vyznačujú nižšou mierou skúseností s platformami zdieľanej ekonomiky. Bolo 

by potrebné realizovať odborné kurzy pre ľudí z nižších vrstiev alebo nezamestnaných, ktorí 

by tak mohli získať vedomosti i praktické skúsenosti so sektorom zdieľanej ekonomiky.  

Vzdelávanie v oblasti digitálnej gramotnosti by sa malo zamerať aj na oblasť dôchodcov, 

u ktorých prieskumy stále preukazujú nedostatočnú úroveň digitálnych zručností, pričom 

práve veľké množstvo dôchodcov na Slovensku žije v menej zaľudnených oblastiach vo viac 

generačných domoch. Zvýšením digitálnych zručností u tejto skupiny ľudí by sme mohli 
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napomôcť rozvoju digitálnych platforiem, ktoré by mohli využívať dôchodcovia napríklad na 

prenájom nevyužitých nehnuteľností a tým podporiť aj rozvoj cestovného ruchu.  

Podpora vzdelávania by mala nastať aj v oblasti vzdelávania zamestnancov, pracujúcich v 

súčasnosti na pozíciách, ktoré v budúcnosti nahradí automatizácia. Dôraz na celoživotné 

vzdelávanie by mal byť preto zameraný najmä na pozície, ktoré sú ohrozené priamo 

digitalizáciou (najmä automatizáciou), s cieľom pripraviť zamestnancov na týchto pozíciách na 

nové úlohy, ktoré budú môcť zastávať alebo ich pripraviť na úplne preorientovanie sa na iný 

druh práce. Nestačí len podporiť rekvalifikačné kurzy nezamestnaných, ale napríklad aj daňovo 

zvýhodniť rekvalifikačné kurzy pre zamestnancov hradené zamestnávateľmi, čo môže 

motivovať firmy k pripravovaniu svojich zamestnancov na nové pracovné miesta.  

Podľa viacerých medzinárodných porovnaní sú investície vynaložené na vzdelanie na 

Slovensku výrazne pod priemerom v porovnaní s ostatnými krajinami a celkovo finančné 

prostriedky smerujúce na podporu vedy a výskumu sú na veľmi nízkej úrovni. Preto je 

potrebné, aby sa výdavky na vzdelávanie zo štátneho rozpočtu výrazne zvýšili. Navýšiť by sa 

mali mzdy pedagógov, aby sme boli schopní pritiahnuť na pracovné pozície učiteľov 

základných a stredných škôl, prípadne na pozície vysokoškolských pedagógov tých najlepších 

a najkvalitnejších adeptov. Rovnako tak treba zainvestovať do rozvoja infraštruktúry (najmä 

v oblasti informačno-komunikačných technológií) vrátane technologického vybavenia, doplniť 

výučbu o predmety, ktoré budú viesť k rozvoju digitálnych zručností na školách a univerzitách 

a celkovo sa snažiť o vytvorenie inšpiratívneho prostredia pre rozvoj vzdelanostnej spoločnosti 

na Slovensku. 

6.3. Odporúčania pre oblasť digitalizácie  

V oblasti digitalizácie bude potrebné v prvom rade jednoznačne a zrozumiteľne 

zadefinovať kritéria, podľa ktorých bude možné zaradiť podnikateľské modely medzi 

platformy zdieľanej ekonomiky. V súčasnosti existuje na celoeurópskej úrovni smernica o e-

Commerce,  ktorá vytvára legislatívny základ na rozvoj online služieb v rámci jednotného trhu 

EÚ, pričom jej cieľom je odstránenie prekážok pri poskytovaní cezhraničných online služieb v 

rámci krajín EÚ a poskytnutie zákonnej istoty pre podnikateľské subjekty a obyvateľov. 
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V súvislosti s rozvojom digitalizácie môžme platformy zdieľanej ekonomiky charakterizovať 

ako služby informačnej spoločnosti, pre ktorých rozvoj je kľúčovým vytvorenie vhodnej 

digitálnej infraštruktúry. Rozvoj digitálnych platforiem je závislý najmä od kvalitného 

a dostupného mobilného prístupu na internet nie len pre poskytovateľov služieb na ponukovej 

strane trhu, ale aj zákazníkov na dopytovej strane trhu. Ako sme uviedli v predchádzajúcich 

kapitolách, úroveň pokrytia vysokorýchlostným internetom na Slovensku nie je v súčasnosti 

dostačujúca, nakoľko stále existujú miesta v rôznych kútoch krajiny, v ktorých je prístup na 

internet síce dostupný, ale rýchlosť pripojenia nie je postačujúca na efektívne fungovanie 

platforiem zdieľanej ekonomiky (ide najmä o vidiecke oblasti, v ktorých stále chýba 

vysokorýchlostné mobilné pokrytie – najmä 4G alebo LTE). Nedostatočná infraštruktúra 

spojená s nedostatočným pokrytím môže pôsobiť selektívne na rozvoj určitých typov 

platforiem zdieľanej ekonomiky (napríklad pri rezervácii ubytovania vo vidieckej oblasti sa 

návštevníci môžu ľahko stratiť na ceste do cieľa, pretože súkromné zariadenia nemusia byť 

označené fyzickými značkami alebo môže ísť o platformy zdieľania jázd, ktoré v prípade 

nedostatočného či nekvalitného pripojenia stratia v danom regióne význam). Preto by kroky 

v oblasti digitalizácie mali viesť v prvom rade k rozvoju telekomunikačnej infraštruktúry 

a rozšíreniu pokrytia vysokorýchlostnými sieťami mobilného internetu do oblastí so slabým 

pokrytím internetu.  Digitalizácia (prípadne je možné nazvať ju aj elektronizácia komunikácie 

so štátom) by sa mala dotýkať aj procesov súvisiacich s povinnosťami zamestnávateľov či 

zamestnancov alebo podnikateľských subjektov vo vzťahu k štátu. Síce väčšina komunikácie 

podnikateľských subjektov a niektorých občanov so štátom už v súčasnosti prebieha 

elektronicky prostredníctvom portálu Slovensko.sk, stále obsahuje viacero nedostatkov, ktoré 

mnohých jednotlivcov odrádzajú od využívania elektronickej formy v prípadoch, kedy nie je 

priamo zákonom vyžadovaná. Digitalizácia by sa mala týkať všetkých služieb, ktoré štát vo 

vzťahu ku klientom (či už podnikateľským subjektom, neziskovým organizáciám alebo fyzickým 

osobám) poskytuje. Rýchlejšia digitalizácia činností a procesov je podmienená zjednodušením 

regulácie. Digitalizácia musí viesť k zjednodušeniu procesov, inak sa nemusí stretnúť 

s pochopením spoločnosti a môže byť kontraproduktívna.  V oblasti rozvoja zdieľanej 

ekonomiky by mala digitalizácia viesť k zjednodušeniu procesov registrácie podnikateľských 
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subjektov či „osôb“ zapojených do platforiem zdieľanej ekonomiky, pričom by postačovalo, 

aby sa jednotlivec registroval na jednom mieste, z ktorého by sa registrácia automaticky 

realizovala aj vo všetkých ostatných relevantných inštitúciách a orgánoch štátnej správy 

(jednotlivec by sa automaticky registroval v závislosti od formy podnikania či účelu registrácie 

v Obchodnom registri, Živnostenskom registri a následne v Sociálnej poisťovni, príslušnej 

zdravotnej, Finančnej správe a iných  inštitúciách).  

Odporúčania pre verejný sektor a vládu 

Jedným z kľúčových odporúčaní pre oblasť verejného sektora a vlády je zjednodušenie 

regulácií v oblasti pracovného trhu a podnikateľského prostredia so zameraním sa na zvýšenie 

pružnosti zamestnávania, odbúranie byrokracie a zefektívnenie procesov. Niektorí jednotlivci 

zapojení do platforiem zdieľanej ekonomiky poskytujú svoje služby cez platformy ako keby 

pracovali na plný pracovný úväzok (generujú z nich svoj hlavný príjem). Preto by sa mala 

regulácia zamerať na vytvorenie nového typu zamestnania či úpravy existujúcich možností 

v podobe pracovnoprávnych vzťahov alebo mikro podnikateľov vrátane ich pracovnej či 

sociálnej ochrany. Do budúcnosti je možné očakávať, že veľa ľudí bude okrem hlavného 

zamestnania mať viac jednorazových, prípadne nie príliš často sa opakujúcich pracovných 

výkonov, prostredníctvom ktorých získajú dodatočný príjem.  

 Zároveň zmienené aktivity majú viesť k urýchleniu procesu digitalizácie, ktorá ide ruka 

v ruke s rozvojom zdieľanej ekonomiky. Zapojenie ľudí na ponukovej či dopytovej strane trhu 

v rámci zdieľanej ekonomiky súvisí aj s úrovňou digitálnej gramotnosti a technických zručností 

jednotlivcov. Regulátor by sa mal zamerať na popdoru šírenia výhod plynúcich zo sektora 

zdieľanej ekonomiky, ktorá umožňuje jednotlivcom zvyšovať svoj príjem či šetriť finančné 

prostriedky spotrebovávaním tovarov a služieb lacnejšie, ako v prípade tovarov a služieb 

poskytovaných v tradičnej ekonomike. Zvyšovanie povedomia môže prebiehať 

prostredníctvom vzdelávania či odbornej prípravy. Podporovať rozvoj digitálnej gramotnosti 

by mala nielen vláda, ale i samotné platformy. Vláda či verejný sektor by mali vytvoriť 

mechanizmus, prostredníctvom ktorého by sa iniciovala podpora rozvoja digitálnych zručností 

aj samotných digitálnych platforiem. Tie by sa mali samé snažiť o to, aby čo najviac ľudí 
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využívalo ich služby. Napredovanie v oblasti digitálnej gramotnosti vedie aj k rozvoju 

schopností zameraných na porozumenie fungovaniu digitálnych platforiem, internetu 

a umožňuje získať schopnosti úspešne riadiť jednotlivcovu online identitu a reputáciu.  

Nie všetky platformy v sektoroch zdieľanej ekonomiky fungujú na princípe ziskovosti, 

existujú aj platformy, ktoré majú charakter neziskový. Vláda by mala podporovať rozvoj 

digitálnych platforiem, ktoré môžu suplovať a substituovať nedostatočne alebo neefektívne 

poskytované verejné služby. Nemusí sa jednať len o platformy zdieľaných služieb v oblasti 

dopravy, ale napríklad aj ubytovania, čo môže následne viesť k podpore cestovného ruchu.  

Jednotlivé mestá a obce môžu pri príprave nových parkovacích politík pre svojich 

obyvateľov i návštevníkov implementovať prvky zdieľanej ekonomiky, a to integrovaním 

platforiem na zdieľanie parkovacích miest, či podporou platforiem na zabezpečenie dopravy 

do oblastí, v ktorých sa mestská autobusová doprava neuplatňuje z ekonomických či iných 

dôvodov.  
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ZÁVER 

Zdieľaná ekonomika, s ktorou bolo možné stretnúť sa v niektorých mestách v Európe už 

desiatky rokov dozadu, zaznamenala v posledných dvoch desaťročiach výrazný progres najmä 

vplyvom rozvoja internetu, informačných a komunikačných technológií a digitalizácie. 

Podstatou zdieľanej ekonomiky je s využitím platforiem zdieľanej ekonomiky ako 

sprostredkovateľov párovať ponukovú stranu trhu, ktorú reprezentujú poskytovatelia tovarov 

a služieb, ktoré sami vlastnia, s dopytovou stranou trhu, ktorú reprezentujú jednotlivci, ktorí 

majú nedostatok dopytovaných tovarov a služieb. V praxi je možné stretnúť sa s rôznymi 

modelmi platforiem zdieľanej ekonomiky, ktoré fungujú na princípe P2P alebo B2C, resp. na 

ziskovom alebo neziskovom princípe. Medzi najčastejšie modely vzhľadom na sektor, v ktorom 

pôsobia, patrí sektor financií, dopravy, ubytovania a online digitálnych služieb. V rámci objemu 

tržieb, ktoré dokáže príslušný sektor zdieľanej ekonomiky vygenerovať, je najvýkonnejším 

sektor financií, pričom práve v sektore financií pracuje najmenší počet zamestnancov, resp. 

osôb, ktoré prostredníctvom platforiem zdieľanej ekonomiky poskytujú svoje služby či tovary. 

V piatej kapitole podrobnejšie popisujeme prínosy a ohrozenia z hľadiska zamestnávateľov 

a potenciálnych zmien v spôsoboch zamestnávania, ktoré súvisia s platformami zdieľanej 

ekonomiky. Súčasťou tejto kapitoly je aj SWOT analýza zdieľanej ekonomiky so zameraním sa 

na jej silné a slabé stránky, vrátane príležitostí a rizík. Zameranie kapitoly dopĺňa aj analýza 

sekundárnych zdrojov v podobe výskumov, zameraných na vplyv zdieľanej ekonomiky na trh 

práce, ktorých zámerom bolo podrobnejšie predstaviť situáciu s počtom aktívne zapojených 

ľudí do zdieľanej ekonomiky, priblížiť zmeny v oblasti tradičných spôsobov zamestnávania 

vrátane trendov v rámci krajín Európskej únie. Jednou z kľúčových kapitol štúdie je šiesta 

kapitola, ktorá pojednáva o príkladoch legislatívnych iniciatív voči projektom zdieľanej 

ekonomiky v Európskej únii. Vo väčšine prípadov jednotlivé štáty či samotné mestá 

nereagovali hneď na príchod platforiem zdieľanej ekonomiky, prípadne po určitom čase 

pristúpili k zmenám či úprave existujúcich právnych predpisov alebo vytvoreniu nových 

právnych predpisov, ktoré regulovali fungovanie platforiem zdieľanej ekonomiky. Účelom 

regulácie bolo vytvoriť pravidlá pre ich fungovanie a veľmi často aj zamedzenie výhod, ktoré 

bez regulácie mali platformy zdieľanej ekonomiky oproti konkurentom z tradičného 
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podnikateľského prostredia. V prípade niektorých miest sme sa mohli stretnúť v posledných 

rokoch s nekompromisnými zákazmi fungovania platforiem zdieľanej ekonomiky, či už sa 

jednalo o úplný zákaz fungovania platforiem v sektore dopravy (napr. Uber) v Londýne, či 

úplný alebo čiastočný zákazu fungovania platforiem ubytovania (napr. Airbnb) v Berlíne či 

Barcelone. Súčasťou tejto kapitoly je aj téma harmonizácie pravidiel na úrovni Európskej únie, 

ktorá priamo neupravuje oblasť zdieľanej ekonomiky, ale zameriava sa na sektor e-commerce 

a rozvoj jednotného digitálneho trhu naprieč celou Európskou úniou. V poslednej kapitole 

predstavujeme príklady odporúčaní a pozícií zamestnávateľov k legislatívnym iniciatívam 

v oblasti zdieľanej ekonomiky, ktoré predstavujú námety na vylepšenia oblastí zamestnanosti 

a flexibility trhu práce, vzdelávania, digitalizácie či samotného verejného sektora a vlády. Je 

potrebné si uvedomiž, že z dlhodobého hľadiska sa rozvoj ľudstva po technickej či osobnostnej 

stránke nedá zastaviť. Rozvoj zdieľanej ekonomiky len nadväzuje na digitalizáciu 

a informatizáciu spoločnosti, ktorá na prvý pohľad môže vo viacerých aspektov spôsobiť nárast 

nezamestnanosti, no na druhej strane poskytuje pre ľudí viacero príležitostí, ktoré si však 

vyžadujú z ich strany vynaloženie nemalého úsilia, aby sa daným zmenám prispôsobili. To, že 

trendy vo vývoji moderných technológií a spoločnosti je potrebné reflektovať, nám ukazujú aj 

príklady v minulosti veľmi úspešných spoločností ako Kodak či Nokia, ktoré patrili medzi lídrov 

vo svojich odvetviach, avšak uspokojenie sa so súčasnou situáciou a zanedbaním dôrazu na 

inovácie a nové trendy ich doviedli až k zániku. Aj z tohto titulu odporúčame zamerať sa 

v oblasti trhu práce a zamestnanosti na odbúranie byrokracie, vytvorenie pružnejšieho 

Zákonníka práce, ktorý bude reflektovať meniace sa požiadavky zo strany zamestnancov 

v oblasti zdieľanej ekonomiky, jasné zadefinovanie pojmu práca v zdieľanej ekonomike, 

stanovenie výšky príjmových limitov, do ktorých by mohla byť príležitostná práca pre 

platformy zdieľanej ekonomiky oslobodená od daní a odvodov, čo by pozitívne mohlo 

ovplyvniť  nárast disponibilných príjmov jednotlivcov, vytvorenie systému ochrany 

zamestnancov v sociálnej a zdravotnej oblasti (možnosť dobrovoľného pripoistenia sa), 

prípadne vytvorenie novej kategórie mikro-podnikateľa, pre ktorého by bola charakteristická 

minimalizácia byrokracie a regulácie.  V oblasti vzdelávania je potrebné zamerať sa na 

intenzívnejšiu podporu a rozvoj vzdelávacích aktivít v oblasti digitálnych, internetových 
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i technických zručností (rozvoj digitálnej gramotnosti) nielen žiakov a študentov na všetkých 

troch úrovniach vzdelávacieho systému (základné, stredné a vysoké školy), ale aj pracujúcich 

ľudí či dôchodcov. Práve až 30 % pracovných miest, ktoré dodnes zastávajú zamestnanci je 

vplyvom rozvoja digitálnych technológií ohrozených automatizáciou a v budúcnosti je možné 

očakávať, že činnosti, ktoré vykonávajú, budú vykonávať za nich stroje a roboty. Preto je 

potrebné podporiť celoživotné vzdelávanie všetkých vekových kategórií zamestnancov, 

zamerať sa na oblasť digitálnych technológií a ich využitia v praxi (síce je možné, že ich 

pracovná náplň bude automatizovaná, ale zamestnanci môžu začať pôsobiť na  inej pracovnej 

pozícii, prípadne môžu využiť služby platforiem zdieľanej ekonomiky pôsobiacich na trhu 

online digitálnych služieb). V súčasnosti je možné pozorovať v praxi, že pozície, ktoré boli 

automatizované, sú ešte stále dohliadané a kontrolované jednotlivcami, pričom vďaka 

digitalizácii nemusí zamestnanec fyzicky byť prítomný iba pri jednom stroji, ale dokáže 

z pohodlia domova kontrolovať viacero strojov teoreticky vo viacerých rozdielnych výrobných 

halách či fabrikách. V oblasti vzdelávania by sa okrem rozvoja digitálnej gramotnosti mala 

zamerať pozornosť aj na oblasti stratégie ochrany súkromia v online prostredí, digitálnu 

identitu a online reputáciu, chápanie hodnotiacich (ratingových) systémov a mechanizmus 

spätných väzieb, kritické chápanie významu úlohy platforiem v procese poskytovania služieb, 

noriem, pravidiel, a zmien súvisiacich so sektorom zdieľanej ekonomiky. Súčasťou zmeny 

vzdelávania by mala byť ešte výraznejšia podpora spoločného výskumu a vývoja 

podnikateľských subjektov a vzdelávacích inštitúcií a dôraz kladený na aplikovaný výskum 

a vývoj. V oblasti digitalizácie je potrebné jednoznačne a zrozumiteľne zadefinovať kritériá, 

podľa ktorých bude možné zaradiť podnikateľské modely medzi platformy zdieľanej 

ekonomiky. Ďalej je potrebné zapracovať na skvalitnení a rozšírení pokrytia územia Slovenska 

vysokorýchlostným internetovým pripojením. Zvýšené úsilie by sa tiež malo venovať 

vylepšeniu už existujúcej eGoverment a elektronizácie verejnej správy a služieb štátu 

prostredníctvom portálu Slovensko.sk, pričom v oblasti rozvoja zdieľanej ekonomiky by mala 

digitalizácia viesť k zjednodušeniu procesov registrácie podnikateľských subjektov či 

jednotlivcov zapojených do platforiem zdieľanej ekonomiky. Postačovalo by, aby sa 

jednotlivec registroval na jednom mieste, z ktorého by sa automaticky registrácia realizovala 
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vo všetkých ostatných príslušných inštitúciách a orgánoch (automaticky by sa jednotlivec 

registroval v závislosti od formy podnikania či účelu registrácie v Obchodnom registri, 

Živnostenskom registri, Sociálnej poisťovni, Zdravotnej poisťovni, Finančnej správe a iných 

relevantných inštitúciách). Pre verejný sektor a vládu smeruje jedno z odporúčaní na oblasť 

zjednodušenia regulácií v oblasti pracovného trhu a podnikateľského prostredia so zameraním 

sa na zvýšenie pružnosti zamestnávania, odbúranie byrokracie a zefektívnenie procesov. Vláda 

by sa mala zamerať na urýchlenie procesov digitalizácie, ktorá ide ruka v ruke s rozvojom 

zdieľanej ekonomiky. Priestor zo strany verejného sektora i vlády je v podpore platforiem, 

ktoré dokážu suplovať nedostatočne alebo neefektívne poskytované verejné služby. Rovnako 

tak sa môžu jednotlivé mestá a obce pri príprave nových parkovacích politík pre svojich 

obyvateľov i návštevníkov inšpirovať skúsenosťami so zahraničia, kde niektoré štáty či lokálne 

samosprávy úspešne implementovali prvky zdieľanej ekonomiky (konkrétne integrovaním 

platforiem na zdieľanie parkovacích miest, či podpore platforiem na zabezpečenie dopravy do 

oblastí, v ktorých sa mestská autobusová doprava neuplatňuje z ekonomických či iných 

dôvodov). 

 

 

   

 

 

  

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

134 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

1. ALOISI, A. 2016. Commoditized workers: Case study research on labor law issues 

arising from a set of on-demand/gig economy platforms. In Comparative Labor Law 

and Policy Journal, 37(3). s. 620-653.   

2. ALTER, A. a kol. 2016. L’économie collaborative, une opportunité pour les plus pauvres 

? Etude exploratoire. King Baudoin Foundation Report. Zdroj: <https://www.kbs-

frb.be/fr/Virtual-Library/2016/20161214DD> 

3. BARDHI, F. - ECKHARDT, G. M. 2012. Access-Based Consumption: The Case of Car 

Sharing. In Journal of Consumer Research, Volume 39, Issue 4. s. 881-898. Dostupné na 

internete: <https://doi.org/10.1086/666376> 

4. BARRAGAN, B. 2014. The few places in Los Angeles where Airbnb might be legal.  

Curbed L.A., 24. marec 2014. Dostupné na internete: 

<http://la.curbed.com/archives/2014/03/the_few_places_in_los_angeles_where_airb

nbs_might_be_legal.php> 

5. BASSELIER, R. - LANGENUS, G. - WALRAVENS, L. 2018. The Rise of the Sharing 

Economy. NBB Economic Review Working Paper Series. 

6. BELK, R. 2010. Sharing. In Journal of Consumer Research, Vol. 36, No. 5. s. 715-734. 

7. BELK, R. 2014. You are what you can access: Sharing and collaborative consumption 

online. In Journal of Business Research, 67(8). s. 1596-1600. 

8. BENCONT. 2017. Zdieľaná ekonomika. In Bencont Weekly Report, Ročník 2017, Číslo 

33. Dostupné na internete: 

<https://www.bencont.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=172&disposition=inline> 

9. BERGER, S. 2018. The Nature of Digital Technologies - Development of a Multi-layer 

Taxonomy. 26th European Conference on information Systems (ECIS), Portsmouth, UK, 

June 2018. Dostupné na internete: 

<https://www.researchgate.net/publication/330881198_The_Nature_of_Digital_Tech

nologies-Development_of_a_Multi-layer_Taxonomy> 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

135 

10. BONCIU, F. 2016. Impact of the Sharing Economy on the Labour Market. In Romanian 

Economic Business Review, Vol. 11, Issue no. 2. s. 43-51. Dostupné na internete: 

<https://ideas.repec.org/a/rau/journl/v11y2016i2p43-51.html> 

11. BOTSMAN, R. - ROGERS, R. 2010. What´s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative 

Consumption. Harper Business 2nd Edition. ISBN: 978-0061963544. 

12. BOTSMAN, R. 2013. The Sharing Economy Lacks A Shared Definition FastCompany. 

Dostupné na internete: <http://www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-

economylacks-a-shared-definition> 

13. BRENNEN, S. – KREISS, D. 2014. Digitalization and Digitization. Dostupné na internete: 

<http://culturedigitally.org/2014/09/digitalization-and-digitization/> 

14. CARSON, B. 2015. Why there's a good chance your Uber driver is new. Business Insider, 

24. októbra 2015. Dostupné na internete: <http://www.businessinsider.com/uber-

doubles-its-drivers-in-2015-2015-10> 

15. CLEVERISM. 2015. An Introduction to Sharing Economy. Dostupné na internete: 

<https://www.cleverism.com/introduction-to-sharing-economy> 

16. CODAGNONE, C. – ABADIE, F. – BIAGI, F. 2016. The future of work in the ‘sharing 

economy’: Market Efficiency and Equitable Opportunities or Unfair Precarisation? JRC 

Science and Policy Report: European Commission, Joint Research Centre Institute for 

Prospective Technological Studies. 

17. CODAGNONE, C. - MARTENS, B. 2016. Scoping the Sharing Economy: Origins, 

Definitions, Impact and Regulatory Issues. Institute for Prospective Technological 

Studies Digital Economy Working Paper 2016/01. JRC100369 

18. CODAGNONE, C. 2016. The Passions’ or ‘The Interests’? The ‘sharing economy’ 

between conflicting rhetoric and uncertain facts. Institute for Perspective 

Technological Studies, Science and Policy Report. 

19. CONSTANTIOU, I. - MARTON, A. -TUUNAINEN, V. K. 2017. Four Models of Sharing 

Economy Platforms. In MIS Quarterly Executive Volume 16, Issue 4. p. 231-251.  

20. DAVIDSON, N.M. - INFRANCA, J. J. 2016. The Sharing Economy as an Urban 

Phenomenon. In Yale Law & Policy Review, 34 (2). p. 215-279. 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

136 

21. DE GROEN, W. P. – MASELLI, I. 2016. The Impact of the Collaborative Economy on the 

Labour Market. In CEPS Special Report No. 138, June 2016, Centre for European Policy 

Studies. Dostupné na internete: <https://www.ceps.eu/wp-

content/uploads/2016/06/SR138CollaborativeEconomy_0.pdf> 

22. DE STEFANO, V. 2016. The Rise of the Just-in-Time Workforce: On-Demand Work, 

Crowd Work and Labour Protection in the Gig-Economy. In Comparative Labor Law & 

Policy Journal, Vol. 37, No. 3. Dostupné na internete: 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2682602> 

23. DELOITTE. 2015. The Sharing Economy: Share and make Money – How Switzerland 

Compare, Deloitte. s. 8.  

24. DEMARY, V. 2014. Competition in the Sharing Economy (In Cologne Institute for 

Economic Research IW Policy Paper 19/2015. 

25. DERVOJEDA, K. a kol. 2013. The Sharing Economy. Accessibility Based Business Models 

for Peer-to-Peer Markets. Brussels: European Commission, Directorate-General for 

Enterprise and Industry. 

26. DICKINSON, G. 2018. How the world is going to war with Uber. In The Telegraph 26. jún 

2018, Dostupné na internete: <https://www.telegraph.co.uk/travel/news/where-is-

uber-banned/>  

27. DRAHOKOUPIL, J. - FABO, B. 2016. The platform economy and the disruption of the 

employment relationship. ETUI Policy Brief: European Economic, Employment and 

Social Policy N°5/2016. Dostupné na internete: 

<http://www.etui.org/content/download/23770/197926/file/Platform+economy+Dra

hokoupil+Fabo+Policy+Brief+PB+2016.05.pdf> 

28. DUBOIS, E. – SCHOR, J. – CARFAGNA, L. 2014. New Cultures of Connection in a Boston 

Time Bank. In J. Schor & C. Thompson (Eds.), Practicing Plenitude. New Haven: Yale 

University Press. 

29. ECORL. 2016. Comparative Study on Sharing Economy in EU and ECORL Consortium 

Countries. EC Project Number: 2015-1-IT02-KA204-015467. Dostupné na internete: 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

137 

<https://www.ecorl.it/documenti/Risultati/comparative-study-on-sharing-

economy.pdf> 

30. ERICKSON, K. 2016. Regulating the sharing economy. In Internet Policy Review, Vol. 5, 

Issue 2. Dostupné na internete: <https://policyreview.info/articles/analysis/regulating-

sharing-economy> 

31. EUROFOUND. 2015. New forms of employment. Publications Office of the European 

Union, Luxembourg. DOI: 10.2806/937385. 

32. EURÓPSKA KOMISIA. 2014a. Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej 

dohode a programom SR na roky 2014-2020. Dostupné na internete: 

<http://www.nsrr.sk/sk/programove-obdobie-2014---2020/pozicny-dokument-

europskej-komisie-k-partnerskej-dohode-a-programom-sr-na-roky-2014---2020/>  

33. EURÓPSKA KOMISIA. 2014b. The Digital Economy and Society Index (DESI), 2014 

Edition. Digital Single Market. Dostupné na internete: <https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/desi> 

34. EURÓPSKA KOMISIA. 2015.  A Digital Single Market Strategy for Europe. COM(2015) 

192 final, Brussels: European Commission. 

35. EURÓPSKA KOMISIA. 2018. Study to Monitor the Economic Development of the 

Collaborative Economy at sector level in the 28 EU Member State. Final Report 23 

February 2018.  

36. EURÓPSKA ÚNIA. 2007. Zmluva o fungovaní Európskej únie. Úradný vestník Európskej 

únie. Dostupné na internete: <https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-

01aa75ed71a1.0021.01/DOC_3&format=PDF> 

37. EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR. 2014. Opinion of the European 

Economic and Social Committee on Collaborative or participatory consumption, a 

sustainability model for the 21st century Brussels: European Economic and Social 

Committee (EESC), INT/686. 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

138 

38. EURÓPSKY PARLAMENT. 2014. New Trends and Key Challenges in the Area of 

Consumer Protection. Brussels: European Parliament, Directorate-General for Internal 

Policies. 

39. EURÓPSKY PARLAMENT. 2017. The Social Protection of Workers in the Platform 

Economy. Directorate General for Internal Policies Study November 2017.  

40. FEDERÁLNA RADA BELGICKA. 2017. Avis proposant des lignes directrices surl´économie 

collaborative. Zdroj: <https://www.frdo-

cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2017a02f_0.pdf> 

41. FITZGERALD, M. a kol. 2014. Embracing  Digital Technology: A New Strategic 

Imperative. In MIT Sloan Management Review 55 (2): s. 1-12. 

42. FRENKEN, K. a kol. 2015. Smarter regulation for the sharing economy, The Guardian. 

Dostupné na internete: <http://www.theguardian.com/science/political-

science/2015/may/20/smarter-regulation-forthe-sharing-economy> 

43. FRIDGEN, G. 2018. Developing an Evaluation Framework for Blockchain in the Public 

Sector: The Example of the German Asylum Process. Proceedings of the 1st ERCIM 

Blokchain Workshop 2018, Reports of the European Society for Socially Embedded 

Technologies. ISSN: 2510-2591. Dostupné na internete: <https://www.fim-

rc.de/Paperbibliothek/Veroeffentlicht/756/wi-756.pdf> 

44. FTC. 2015. FTC The “Sharing” Economy Workshop transcript segment 3 - June 9, 2015. 

Washington D.C.: Federal Trade Commission. Dostupné na internete: 

<https://www.ftc.gov/system/files/documents/videos/sharing-economy-workshop-

part2/ftc_sharing_economy_workshop_-_transcript_segment_3.pdf> 

45. GARTNER. 2017. IT  Glossary:  Digitalization. Dostupné na internete: 

<https://www.gartner.com/it-glossary/digitalization>  

46. GIMPEL, H. a kol. 2018. Structuring  Digital   Transformation:  A  Framework   of  Action  

Fields  and  its Application at ZEISS. In Journal of Information Technology Theory and 

Application Volume 19 Issue (1):Art. 3.  

47. GOSSEN, M. - HENSELING, CH. - SCHOLL, G. 2017. Peer-to-peer sharing in Germany: 

Empirical insights into usage patterns and future potential. Pubslihed by Institute for 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

139 

Ecolocigal Research. Dostupné na internete: <https://www.peer-

sharing.de/data/peersharing/user_upload/Dateien/Gossen_Peer-to-

peer_sharing_in_Germany%E2%80%93Empirical_insights_into_usage_patterns_and_f

uture_potential.pdf> 

48. GOTTLIEB, C. 2013. Residential Short-Term Rentals: Should Local Governments 

Regulate the “Industry”? In Planning and Environmental Law, Vol. 65, Issue no. 4. s. 4-

9.  

49. GOUDIN, P. 2016. The cost of non-Europe in the Sharing Economy. European 

Parliamentary Research Service, January 2016, s. 19-21.  

50. GRASSMANN, O. – FRANKENBERGER, K. – CSIK, M. 2014. The St. Gallen Business Model 

Navigator. Dostupný na internete: 

<http://www.im.ethz.ch/education/HS13/MIS13/Business_Model_Navigator.pdf> 

51. GWARTNEY, J. – LAWSON, R. – HALL, J. 2015. Economic Freedom of the World: 2015 

Annual Report. Toronto: Fraser Institute. Dostupné na internete: 

<https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/economic-freedom-of-the-world-

2015.pdf> 

52. HALL, J. V. – KRUEGER, A. B. 2015. An analysis of the labor market for Uber’s driver-

partners in the United States. Princeton University Industrial Relations Section Working 

Paper 587, Princeton, NJ: Princeton University Industrial Relations Section, s. 14 

53. HAMARI, J. a kol. 2015. The sharing economy: Why people participate in collaborative 

consumption. In Journal of the Association for Information Science and Technology. 

DOI: 10.1002/asi.23552. 

54. HAO, K. 2017. Map: All the places where Uber is partially or fully banned. In Quartz 23. 

september 2017. Dostupné na internete: <https://qz.com/1084981/map-all-the-

places-where-uber-is-partially-or-fully-banned/> 

55. HARRIS, S. D. - KRUEGER, A. B. 2015. A Proposal for Modernizing Labor Laws for 

Twenty-First-Century Work: The "Independent Worker". The Hamilton Project 

Discussion Paper 2015-10 (December 2015). Dostupné na internete: 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

140 

<https://www.hamiltonproject.org/assets/files/modernizing_labor_laws_for_twenty_f

irst_century_work_krueger_harris.pdf> 

56. HEIMERL, V. - RAZA, W. 2018. Digitalization and Development Cooperation: An 

assessment of the debate and its implications for policy. In Austrian Foundation for 

Development Research - OFSE 19 Briefind Paper. 

57. HENRIETTE, E. – MONDHER, F. – BOUGHZALA, I. 2015. The Shape of Digital 

Transformation: A Systematic Literature Review. In Ninth Mediterranean Conference 

on Information Systems (MCIS), Samos, Greece, 2015. 

58. HORTON, J. 2014. Misdirected search effort in a matching market: causes, 

consequences and a partial solution. Paper presented at the Proceedings of the 

fifteenth ACM conference on Economics and computation, Palo Alto, California, USA. 

59. HUWS, U. – JOYCE, S. 2016. Size of the UK’s ‘Gig Economy’ revealed for the first time. 

Crowd Working Survey, Foundation for European Progressive Studies (FEPS) and UNI 

Europa, February 2016. 

60. HUWS, U. a kol. 2017. Work in European Gig Economy. FEPS, Uni Europa and 

Herfordshire Business School. 

61. CHERRY, M. A. 2016. Gig Economy: Settlements Leave labor Issues Unsettled. Saint 

Louis U. Legal Studies Research Paper No. 2016-9. Dostupné na internete: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2776213> 

62. INVESTOPEDIA. 2019. Sharing Economy. Dostupné na internete: 

<https://www.investopedia.com/terms/s/sharing-economy.asp> 

63. JOHNSON, E. M. 2014. Ridesharing Firm Uber Suspends Operations in Nevada. In 

Reuters 27. november 2014. Dostupné na internete: 

<http://www.reuters.com/article/2014/11/27/us-usa-nevada-ridesharing-

idUSKCN0JB18J20141127> 

64. KATZ, V. 2015. Regulating the sharing economy. In Berkeley Technology Law Journal, 

Vol. 30, Issue 4, Annual Review 2015, s. 1967-1126. Dostupné na internete: 

<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2083&context=btlj> 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

141 

65. KRUGEL, L. 2016. Uber doesn't consider taxi industry its main competition. In The 

Canadian Press, April 2016. 

66. LAGRAVE, K. 2018. 13 places cracking down on Airbnb. In Condé Nast Traveler 13. 

decembra 2018. Dostupné na internete: <https://www.cntraveler.com/galleries/2016-

06-22/places-with-strict-airbnb-laws > 

67. LEE, C. W. 2015. The Sharer’s Gently-Used Clothes. In Juliet B. Schor J., Edward T. 

Walker E.T., Lee C., Parigi P & Cook K., „Viewpoints. On the Sharing Economy“, 

Contexts, Vol. 14, No. 1, s. 12-19. 

68. LEGNER, C. a kol. 2017. Digitalization: Opportunity and Challenge for the Business and 

Information Systems Engineering Community. In Business & Information Systems 

Engineering 59 Vol. 4. s. 301-308. 

69. LEIREN, M. D. – AARHAUG, J. 2016. Taxis and crowd-taxis: sharing as a private activity 

and public concern. In Internet Policy Review, Vol. 5, Issue 2. Dostupné na internete: 

<https://policyreview.info/articles/analysis/taxis-and-crowd-taxis-sharing-private-

activity-and-public-concern> 

70. LOBOSCO, 2014. Uber Agrees to Temporarily Suspend Service in Portland. CNN 

MONEY, 18. December 2014. Dostupné na internete: 

http://money.cnn.com/2014/12/18/technology/uber-portland/> 

71. LOEBBECKE, C. 2006. Digitalisierung — Technologien und Unternehmensstrategien. In: 

Scholz C. (eds) Handbuch Medienmanagement. Springer, Berlin, Heidelberg. ISBN: 978-

3-540-32879-7. DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-32879-3_17. 

72. MACMILLAN, D. 2015. Uber Laws: A Primer on Ridesharing Regulations. In Wall Street 

Journal 29. január 2015. Dostupné na internete: 

<http://blogs.wsj.com/digits/2015/01/29/uber-laws-a-primer-on-ridesharing-

regulations/>  

73. MCKINSEY. 2015. A labor market that works: Connecting talent with opportunity in the 

digital age. McKinsey & Company, Jún 2015. 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

142 

74. MEELEN, T. – FRENKEN, K. 2015. Stop Saying Uber Is Part Of The Sharing Economy, 

FastCompany. Dostupné na internete: <http://www.fastcoexist.com/3040863/stop-

sayinguber-is-part-of-the-sharing-economy> 

75. OECD. 2015. New Form of Work in the Sharing Economy. Background for Discussion. 

Paris: OECD, Working Party on Measurement and Analysis of the Digital Economy, 

DSTI/ICCP/IIS(2015)3. 

76. OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI. 2013. Ad hoc hodnotenie: 

Dopad revízií Operačného programu Informatizácia spoločnosti v kontinuite prípravy 

"druhej fázy OPIS" v rámci programového obdobia 2014-2020, Bratislava,25. Februára 

2013. Dostupné na internete: 

<https://www.opis.gov.sk/data/files/3408_adhoc_hodnotenie_dopadu_revizie_v09_e

xecutive-summary-final.pdf> 

77. OWYANG, J. 2014. The Collaborative Economy is for the Business to Business. 

Dostupné na internete: <http://www.web-

strategist.com/blog/2014/06/02/collaborative-economy-business-to-business-moves-

in/> 

78. PARIDA, V. - SJODIN, D. - REIM, W. 2019. Reviewing LIterature on Digitalization, 

Business Model Innovation, and Sustainable Industry: Past Achievements and Future 

Promises. In Sustainability 2019, 11, 391. doi:10.3390/su11020391 

79. PARVIAINEN, P. a kol. 2017. Tackling the Digitalisation Challenge: How to Benefit from 

Digitalisation in Practice. In International Journal of Information Systems and Project 

Management Volume 5 Issue 1. DOI: 10.12821/ijispm050104 

80. PETROPOULOS, G. 2017. An economic review of the collaborative economy. In Bruegel 

Policy Contribution Issue n. 5 (2017). Dostupné na internete: < http://bruegel.org/wp-

content/uploads/2017/02/PC-05-2017.pdf> 

81. PLEVÁK, O. 2018. The sharing economy: cure or curse? Euractiv.cz 20. júl 2018. 

Dostupné na internete: <https://www.euractiv.com/section/digital/news/the-sharing-

economy-cure-or-curse/> 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

143 

82. PORTER, M. E. - HEPPELMANN, J. E. 2018. How Smart, Connected Products Are 

Transforming Competition.  Harvard Business Review  November 2014. Dostupné na 

internete: https://www.gospi.fr/IMG/pdf/porter-2014-hbr_how-smart-connected-

products-are-transforming-competitionhbr-2014.pdf  

83. PRICEWATERHOUSECOOPERS. 2015. The Sharing Economy, Consumer Intelligence 

Series, April 2014, s. 14. Dostupné na internete: 

<https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2015/05/pwc_etude_sharing_economy.pdf> 

84. PROBST, L.  a kol. 2015. Collaborative Economy. Collaborative production and the 

maker economy. Brussels: European Commission, Directorate-General Growth. 

85. PROSERPIO, D. – TELLIS, G. J. 2017. Baring the Sharing Economy: Concepts, 

Classification, Findings, and Future Directions. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3084329. 

86. PROSERPIO, D. a kol. 2016. You get what you give: Theory and evidence of reciprocity 

in the sharing economy. Working paper. 

87. ROBINSON, D. 2016. Brussels urges more caring for sharing economy. In Financial 

Times 30. máj 2016. Dostupné na internete: <https://www.ft.com/content/4c19a666-

267f-11e6-8ba3-cdd781d02d89> 

88. ROGERS, B. 2016. Employment Rights in the Platform Economy: Getting Back to Basics. 

In Harvard Law & Policy Review, Vol. 10, No. 2. s. 480-519. 

89. ROGGERNKAMP, I. 2015. What´s Mine Is Yours, But For A Price: A model of fair pricing 

perceptions on willingness to engage in the collaborative economy - the case of 

Airbnb. Master´s Thesis - Spring Semester 2015. Copenhagen Business School. 

Dostupné na interenete: 

<https://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/5672/isabelle_roggenkamp.p

df?sequence=1> 

90. SHAHEEN, S. a kol. 1999. A Short History of Carsharing in the 90's. The Journal of World 

Transport Policy and Practice, 5(3). s. 18-40. 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/
https://www.gospi.fr/IMG/pdf/porter-2014-hbr_how-smart-connected-products-are-transforming-competitionhbr-2014.pdf
https://www.gospi.fr/IMG/pdf/porter-2014-hbr_how-smart-connected-products-are-transforming-competitionhbr-2014.pdf


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

144 

91. SCHOR, J. – FITZMAURICE, C. 2015. Collaborating and Connecting: The emergence of 

the sharing economy. Handbook of Research on Sustainable Consumption. 

Cheltenham, UK: Edward Elgar. s. 410-425. 

92. SCHOR, J. 2014. Debating the Sharing Economy: Great Transformation Initiative. 

Dostupné na internete:  <http://greattransition.org/publication/debating-the-sharing-

economy> 

93. SCHOR, J. B. a kol. . 2015. On the Sharing Economy. In Contexts, Vol. 14, No. 1, s. 12-19. 

94. SCHWAB, K. 2012. The Global Competitiveness Report 2012–2013. Insight Report. 

Geneva: World Economic Forum. Dostupné na internete: 

<http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf> 

95. SCHWAB, K. 2015. The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to 

Respond.  Foreign Affairs, 12. december 2015. Dostupné na internete: 

<www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourthindustrial-revolution> 

96. SLOVENSKÁ ALIANCIA PRE INOVATÍVNU EKONOMIKU. 2019. Digitálna ekonomika, časť 

druhá: Zdieľaná ekonomika rastie aj na Slovensku Blog Denník N, 11. február 2019, 

Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/blog/1378387/digitalna-ekonomika-cast-

druha-zdielana-ekonomika-rastie-aj-na-slovensku/> 

97. STOTERMAN, E. – FORS, A. C. 2004. Information Technology and the Good Life. in 

Information Systems Research: Relevant Theory and Informed Practice, B. Kaplan et al. 

(eds), London, UK: Kluwer Academic Publishers, 2004. 

98. STREITFELD, D. 2014. Airbnb Listings Mostly Illegal, New York State Contends. In N. Y. 

Times, 15. október 2014. Dostupné na internete: 

<http://www.nytimes.com/2014/10/16/business/airbnb-listings-mostly-illegal-state-

contends.html> 

99. SUNDARARAJAN, A. 2016. The Sharing Economy, The End of Employment and the Rise 

of Crowd-Based Capitalism, Cambridge, Massachusetts and London, England, The MIT 

Press. 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

145 

100. TIMBRO. 2018. Timbro Sharing Economy Index 2018. Epicentrenetwork.eu. Dostupné 

na internete: <http://www.epicenternetwork.eu/wp-

content/uploads/2018/07/Timbro-Sharing-Economy-Index-2018.pdf> 

101. TUN, Z. T. 2019. Top cities where Airbnb is legal or illegal. In Investopedia 25. jún 2019. 

Dostupné na internete: 

<https://www.investopedia.com/articles/investing/083115/top-cities-where-airbnb-

legal-or-illegal.asp>  

102. TUTTLE, B. 2014. 7 cities where sharing economy is freshly under attack. In Money.com 

9. jún 2014. Dostupné na internete: <http://money.com/money/2800742/uber-lyft-

airbnb-sharing-economy-city-regulation/> 

103. ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE INVESTÍCIE A 

INFORMATIZÁCIU. 2014. Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb 

a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014-2020). Dostupné na 

internete: <https://www.vicepremier.gov.sk/wp-

content/uploads/2019/04/Strategicky_dokument_2014_2020_SK.pdf> 

104. URBACH, N. 2017. Digital Business Transformation and the Changing Role of the IT 

Function. In MIS Quarterly Executive 16(2). s. 1 - 4. 

105. VALERO, J. 2015. Spanish competition regulator pushes for sharing economy – despite 

court cases. EurActiv 7. december 2015. Dostupné na internete: 

<http://www.euractiv.com/sections/digital/spanish-competition-regulator-pushes-

sharing-economy-despite-court-cases-320147>  

106. VAUGHAN, R. – HAWKSWORTH, J. 2014. The sharing economy: how will it disrupt your 

business? Megatrends: The collisions. London: PriceWaterhouse&Cooper. 

107. VISION CRITICAL. 2015. The New Rules of the Collaborative Economy.  October 5. 

Dostupné na internete: <www.emarketer.com>  

108. YOO, Y. 2010. Digitalization and Innovation. Technical Report Institute of Innovation 

Research Hitotsubashi University - IIR Working Paper WP#10-09. Dostupné na 

internete: <https://core.ac.uk/download/pdf/6350118.pdf> 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

146 

109. ZULUGA, D. 2016. Regulatory approaches to the sharing economy. Institute of 

Economic Affairs. Dostupné na interenete: 

<http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Regulating%20the%20sh

aring%20economy%20Briefing%202016.pdf> 

 

  

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

147 

PRÍLOHY 

 

  

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

148 

Príloha 1 Sektorové členenie krajín podľa hodnoty podielu tržieb sektoru zdieľanej ekonomiky na 
HDP v % (porovnávanie s priemerom EÚ)  

Krajina Doprava Ubytovanie Financie 
Online 
zručnosti 

Počet sektorov  
s nadpriemerným 

výsledkom 

AT 0,005 0,988 0,027 0,001 1 

BE 0,035 0,248 0,003 0 1 

BG 0,006 2,941 0,006 0,003 1 

CY 0 1,135 0 0 1 

CZ 0,021 1,539 0,135 0,002 2 

DE 0,005 0,439 0,019 0,001 0 

DK 0,015 0,448 0,007 0,002 0 

EE 0,117 0,443 0,219 0,035 3 

EL 0,033 0,759 0 0,024 2 

ES 0,013 0,712 0,017 0,02 1 

FI 0,024 2,444 0,02 0,001 1 

FR 0,061 0,718 0,038 0,009 2 

HR 0,03 0,898 0,001 0 2 

HU 0,019 0,891 0 0,001 1 

IE 0,015 - 0,004 0 0 

IT 0,006 0,338 0,009 0,001 0 

LT 0,037 0,887 0,014 0 2 

LU 0,001 - 0 0,019 1 

LV 0,032 0,37 0,176 0 2 

MT - 0,037 0 0 0 

NL 0,039 0,309 0,008 0,002 1 

PL 0,027 0,267 0,023 0,145 2 

PT 0,031 0,72 0,012 0,005 1 

RO 0,028 0,505 0,004 0 1 

SE 0,005 0,579 0,093 0 1 

SI 0 1,579 0,001 0 1 

SK 0,039 1,044 0,012 0,013 3 

UK 0,064 0,345 0,019 0,001 1 

Priemer EÚ 0,026 0,830 0,031 0,010 1,214 

Median EÚ 0,024 0,715 0,011 0,001 1,000 
“-“ indikuje nedostupné dáta pre daný sektor v príslušnom štáte 
Zdroj: Spracované podľa Európska komisia (2018) 
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