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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o Európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo 

(2016/0000(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 o iniciatíve s názvom Smerom k aktu 

o jednotnom digitálnom trhu1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o stratégii jednotného trhu2, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie o európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo 

z 2. júna 2016 (COM(2016)0356), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Online platformy a jednotný digitálny trh 

– Príležitosti a výzvy pre Európu z 25. mája 2016 (COM(2016)288), 

– so zreteľom na oznámenie Európskej komisie s názvom Zlepšovanie jednotného trhu: 

viac príležitostí pre ľudí a podniky z 28. októbra 2015 (COM(2015)0550), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný 

digitálny trh v Európe 2015 zo 6. mája 2015 (COM(2015) 0192), 

– zo zreteľom na zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť z 29. septembra 2015 a na 

jeho výsledok, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 

2006 o službách na vnútornom trhu (smernica o službách)3, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 

o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, 

najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)4, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 

nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, 

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných praktikách)5, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES 

z 25. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej 

službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a 

služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany 

súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2016)0009. 
2 Prijaté texty, P8_TA(2016)0237. 
3 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36. 
4 Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2000, s. 1. 
5 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22. 
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spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych 

predpisov na ochranu spotrebiteľa (smernica o právach spotrebiteľa)1, 

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 25. mája 2016 o usmerneniach k 

uplatňovaniu smernice o nekalých obchodných praktikách (SWD(2016)0163), 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov)2, 

– so zreteľom na stanoviska Výboru regiónov zo 7. decembra 2016 s názvom 

„Kolaboratívne hospodárstvo a online platformy: spoločný názor miest a regiónov“3, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. 

decembra 2016 na tému kolaboratívne hospodárstvo4, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0000/2017), 

A. keďže kolaboratívne hospodárstvo zaznamenalo v posledných rokoch rýchly rast, 

pokiaľ ide o používateľov, transakcie a príjmy, pretvorilo spôsob, akým sú poskytované 

výrobky a služby, a stalo sa výzvou pre etablované podniky v mnohých oblastiach 

hospodárstva; 

B. keďže tieto radikálne zmeny majú značný vplyv na právne prostredie, pretože stierajú 

rozdiely medzi spotrebiteľom a poskytovateľom, zamestnancom a samostatne 

zárobkovo činnou osobou a profesionálnym a neprofesionálnym poskytovaním služieb, 

čím sa spochybňujú mnohé rozhodujúce oblasti práva EÚ; 

Všeobecné faktory 

1. víta oznámenie o Európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo a zdôrazňuje, že by 

malo predstavovať prvý krok smerom ku komplexnejšej a ambicióznejšej stratégii EÚ v 

tejto oblasti; 

2. vyjadruje presvedčenie, že ak sa kolaboratívne hospodárstvo bude rozvíjať 

zodpovedným spôsobom, môže vytvoriť významné príležitosti pre občanov a 

spotrebiteľov, ktorí budú ťažiť z posilnenej konkurencie, služieb prispôsobených na 

mieru a nižších cien; 

3. súhlasí s tým, že kolaboratívne spoločného využívania zdrojov by takisto mohlo 

priniesť nové podnikateľské príležitosti, pracovné miesta a rast, a mohlo by zohrávať 

dôležitú úlohu pri zvyšovaní efektívnosti hospodárskeho systému, ale aj jeho sociálnej a 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11. 
2 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1. 
3 ECON-VI/016. 
4 INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA. 
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environmentálnej udržateľnosti; 

4. zároveň uznáva, že kolaboratívne hospodárstvo má hlboký vplyv na tradične zavedené 

modely podnikania; zdôrazňuje riziko rozličných právnych noriem pre podobné 

hospodárske subjekty; je znepokojený rizikom zníženia ochrany spotrebiteľa, práv 

pracovníkov a dodržiavania daňových predpisov; uznáva účinky, ktoré majú 

kolaboratívne podniky na mestské prostredie; 

5. poukazuje na riziko šírenia sivých zón v oblasti regulácie, následného nedodržiavania 

existujúcich predpisov a roztrieštenosti jednotného trhu; je si vedomý toho, že ak sa 

tieto zmeny nebudú náležite usmerňovať, mohli by viesť k právnej neistote, pokiaľ ide o 

uplatniteľné predpisy a obmedzenia pri výkone individuálnych práv; 

6. domnieva sa, že rozvoj dynamického a jasného právneho prostredia má prvoradý 

význam pre rozkvet kolaboratívneho hospodárstva v EÚ; 

Kolaboratívne hospodárstvo v EÚ 

7. zdôrazňuje, že je potrebné považovať kolaboratívne hospodárstvo nielen za obchodný 

model, ale aj za novú formu integrácie medzi hospodárstvom a spoločnosťou, ktorá 

dokáže ukotviť hospodárske vzťahy do vzťahov sociálnych a vytvoriť nové formy 

spoločenstva; 

8. upozorňuje na skutočnosť, že kolaboratívne hospodárstvo v Európe má množstvo 

osobitných čŕt, pretože je vo všeobecnosti viac zakorenené na miestnej úrovni a je 

odrazom európskej štruktúry podnikania, ktorá spočíva väčšinou v MSP; 

9. poznamenáva, že európski podnikatelia majú silný sklon k vytváraniu kolaboratívnych 

platforiem na sociálne účely, a uznáva rastúci záujem o modely riadenia založené na 

spoločnom vlastníctve; 

10. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť všetkým formám diskriminácie, aby sa zabezpečil 

účinný a rovnocenný prístup ku kolaboratívnym službám, najmä pre znevýhodnené 

osoby a spoločenstvá; 

11. vyzýva Komisiu, aby povzbudila neziskové, používateľmi riadené kolaboratívne 

postupy zamerané na budovanie zdieľania a spolupráce, ako aj prístup ku 

kolaboratívnemu hospodárstvu zameraný na spoločné statky, aby sa tak podporila 

šíriteľnosť sociálneho hospodárstva a prístup k voľne dostupným poznatkom; 

Regulačný rámec EÚ: partneri („peers“), spotrebitelia, kolaboratívne platformy 

12. je znepokojený tým, že hoci veľká časť rodiaceho sa kolaboratívneho hospodárstva je 

naďalej neregulovaná, medzi členskými štátmi vznikajú výrazné rozdiely v dôsledku 

vnútroštátnych, regionálnych a miestnych predpisov a judikatúry, z čoho plynie riziko 

roztrieštenosti jednotného trhu;  

13. víta zámer Komisie riešiť súčasnú roztrieštenosť, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

jej oznámenie dostatočne neobjasnilo uplatniteľnosť existujúcich právnych predpisov 

EÚ na rôzne modely kolaboratívneho hospodárstva; 
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14. súhlasí s tým, že požiadavky na prístup k trhu pre kolaboratívne platformy a 

poskytovateľov služieb musia byť nevyhnutné, odôvodnené a primerané a že toto 

posúdenie by malo závisieť od toho, či služby poskytujú profesionáli alebo súkromné 

osoby, pričom partnerskí poskytovatelia podliehajú miernejším právnym požiadavkám; 

15. naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla ďalšie usmernenia pre členské štáty s cieľom 

stanoviť účinné kritériá rozlišovania medzi partnermi („peers“) a profesionálmi, čo je 

rozhodujúce pre spravodlivý rozvoj kolaboratívneho hospodárstva; 

16. súčasne upriamuje pozornosť na riziko, že stanovenie prahových hodnôt môžu vytvoriť 

nepomer medzi mikropodnikmi a malými podnikmi na jednej strane a partnermi 

(„peers“) na strane druhej; žiada preto preskúmanie platných právnych predpisov 

vzťahujúcich sa na profesionálnych poskytovateľov služieb, aby sa vytvorili rovnaké 

podmienky pre porovnateľné kategórie poskytovateľov služieb a odstránila sa zbytočná 

regulačná záťaž; 

17. domnieva sa, že spotrebiteľom by mala byť poskytnutá vysoká a účinná úroveň ochrany 

bez ohľadu na to, či služby poskytujú profesionáli alebo partneri („peers“); zdôrazňuje 

najmä dôležitosť ochrany spotrebiteľov pri takýchto partnerských transakciách; víta 

iniciatívu Komisie zameranú na to, aby sa zabezpečilo primerané spotrebiteľské právo a 

predišlo sa zneužívaniu kolaboratívneho hospodárstva; 

18. zdôrazňuje, že v mnohých prípadoch sú v rámci kolaboratívneho hospodárstva ešte stále 

potrebné predpisy na ochranu spotrebiteľov, a to najmä z dôvodu pretrvávajúcej 

asymetrickej informovanosti alebo nedostatočného výberu; 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila režim zodpovednosti kolaboratívnych platforiem, ktorý 

by mohol posilniť zodpovedné správanie a zvýšiť dôveru užívateľov; 

20. vyzýva Komisiu na ďalšie preskúmanie právnych predpisov EÚ s cieľom znížiť neistotu 

týkajúcu sa predpisov, ktoré sa vzťahujú sa na kolaboratívne obchodné modely, a aby 

zhodnotila, či nie sú žiaduce nové alebo zmenené a predpisy; 

21. zastáva názor, že akákoľvek nová regulácia by mala priniesť schopnosť samoregulácie 

platforiem; je presvedčený, že samotné kolaboratívne platformy by mohli zohrávať 

aktívnu úlohu v tomto novom regulačnom prostredí tým, že by uviedli na pravú mieru 

mnohé asymetrické informácie a ďalšie nedostatky trhu, ktoré boli tradične riešené 

prostredníctvom regulácie, najmä prostredníctvom digitálnych mechanizmov budovania 

dôvery;  

22. je zároveň pevne presvedčený, že táto samoregulačná schopnosť neoslabuje potrebu 

regulácie, najmä v prípade nedostatkov trhu, ktoré platformy nedokážu vyriešiť, a iných 

normatívnych cieľov (napr. odstránenie nerovností, podnecovanie spravodlivosti, 

inkluzívnosti  a otvorenosti, atď.); 

23. poukazuje na kľúčový význam objasnenia metód, podľa ktorých sa prijímajú 

rozhodnutia na základe algoritmu, a záruky primeranosti  algoritmu; zdôrazňuje, že je 

potrebné overiť možné poškodzovanie súkromia spôsobené veľkými objemami údajov, 

posúdiť vplyv údajov na rôzne segmenty spoločnosti a predchádzať diskriminácii; 

vyzýva Komisiu, aby stanovila účinné kritériá na vypracovanie zásad zodpovednosti 
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algoritmu za kolaboratívne platformy zakladajúce sa na informáciách; 

24. je presvedčený, že okrem akýchkoľvek odvetvových predpisov, ktoré by mohli byť 

potrebná, by sa mal vypracovať spoločný horizontálny a harmonizovaný regulačný 

rámec EÚ, ktorý by pozostával z kombinácie všeobecných zásad a osobitných pravidiel; 

25. žiada Komisiu, aby predložila ambiciózny rámec na presadzovanie a aby podporovala 

členské štáty pri rozvíjaní silnej kultúry dodržiavania a presadzovania predpisov; 

Hospodárska súťaž a dodržiavanie daňových predpisov 

26. nabáda Komisiu, aby podporila rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž medzi 

kolaboratívnymi platformami; zdôrazňuje význam identifikácie a odstraňovania 

prekážok a rozširovania kolaboratívnych podnikov, najmä začínajúcich podnikov; v 

tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu voľného toku údajov, prenosnosti údajov a 

interoperability, ktoré uľahčujú prechod medzi platformami a bránia naviazanosti na 

jedného dodávateľa a ktoré sú kľúčovými faktormi pre otvorenú a spravodlivú 

hospodársku súťaž a posilnenie postavenia používateľov týchto kolaboratívnych 

platforiem; 

27. je znepokojený ťažkosťami, ktoré sa doteraz vynorili v súvislosti s dodržiavaním 

daňových predpisov a presadzovaním, napriek zvýšenej vysledovateľnosti 

hospodárskych transakcií prostredníctvom online platforiem; 

28. ďalej zdôrazňuje naliehavú potrebu spolupráce medzi príslušnými orgánmi a 

kolaboratívnymi platformami týkajúcimi sa dodržiavania daňových predpisov a výberu 

daní a žiada tieto orgány, aby sa aktívne zapojili do tohto procesu; 

29. vyzýva členské štáty, aby sa dohodli na jednotnom súbore informácií, ktoré musia 

podniky oznamovať daňovým orgánom v rámci svojich povinností podávať daňové 

informácie; 

30. súhlasí s tým, že na podniky, ktoré poskytujú porovnateľné služby, by sa mali 

vzťahovať funkčne podobné daňové povinnosti a je presvedčený, že dane by sa mali 

platiť tam, kde sa vytvárajú zisky; 

Vplyv na trh práce a práva pracovníkov 

31. zdôrazňuje, že digitálna revolúcia má hlboký vplyv na trh práce a že novo vznikajúce 

trendy v kolaboratívnom hospodárstve sú súčasťou širšej tendencie; 

32. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité chrániť práva pracovníkov v kolaboratívnych službách, 

brániť sociálnemu dumpingu a zaručiť spravodlivé pracovné podmienky a primeranú 

sociálnu ochranu; 

33. vyjadruje znepokojenie nad rizikom, že pracovníkom na vyžiadanie by nemusela byť 

poskytnutá skutočná právna ochrana a že kolaboratívne platformy by mohli presúvať 

svoje riziká na pracovníkov bez podnikateľskej zodpovednosti; 

Miestny rozmer kolaboratívneho hospodárstva 
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34. konštatuje, že orgány miestnej správy už aktívne pôsobia v oblasti regulácie a podpory 

kolaboratívneho hospodárstva a sústreďujú sa na kolaboratívne postupy ako na predmet 

svojich politík a ako na organizačnú zásadu nových foriem kolaboratívneho riadenia; 

35. domnieva sa, že vnútroštátne, regionálne a miestne orgány majú stále značný 

manévrovací priestor na to, aby mohli prijímať právne predpisy pre osobitné kontexty s 

cieľom venovať sa jasne stanoveným cieľom verejného záujmu pomocou primeraných 

opatrení a plne v súlade s právnymi predpismi EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby 

podporovala členské štáty pri tvorbe ich politík a pri prijímaní pravidiel, ktoré budú v 

súlade s právom EÚ; 

36. konštatuje, že prvými iniciátormi boli mestá, v ktorých mestské podmienky, ako sú 

hustota obyvateľstva a fyzická blízkosť, podporujú prijímanie kolaboratívnych 

postupov; je tiež presvedčený, že kolaboratívne hospodárstvo môže ponúknuť 

významné príležitosti aj vnútorným perifériám a vidieckym oblastiam; 

Podpora kolaboratívneho hospodárstva 

37. poukazuje na význam odpovedajúcich schopností a zručností, aby sa čo možno 

najväčšiemu počtu jednotlivcov umožnilo zohrávať v rámci kolaboratívneho 

hospodárstva aktívnu úlohu; zastáva názor, že potenciál kolaboratívneho hospodárstva 

sa v plnej miere využije iba prostredníctvom účinných politík sociálneho začlenenia na 

úrovni EÚ, počnúc spoľahlivým a kritickým využívaním IKT ako kľúčovej 

kompetencie v rámci stratégií celoživotného vzdelávania; 

38. upriamuje pozornosť na ťažkosti, ktorým čelia európske kolaboratívne platformy pri 

získavaní prístupu k rizikovému kapitálu a pri svojej stratégie expandovania a ktoré 

vyostruje malý rozsah a roztrieštenosť vnútorného trhu a kritický nedostatok 

cezhraničných investícií; 

39. zdôrazňuje, že kolaboratívne systémy financovania, ako napríklad skupinové 

financovanie, sú úspešné len vtedy, keď sú spolu s tradičnými kanálmi financovania 

začlenené do účinného ekosystému financovania; 

40. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

1. Kolaboratívne hospodárstvo: všeobecný prehľad 

Pojem tzv. kolaboratívneho hospodárstva zahŕňa širokú škálu činností, ktoré spočívajú v 

množstve kolaboratívnych obchodných modelov vrátane neziskových modelov. Škála 

obchodných modelov siaha od kolaboratívnych platforiem, ktoré umožňujú výmenu tovaru 

alebo služieb na celom svete, po kolaboratívne MSP, ktoré poskytujú služby miestnym 

spoločenstvám. 

Kolaboratívne hospodárstvo zaznamenalo v posledných rokoch rýchly rast, pokiaľ ide o 

používateľov, transakcie a príjmy, pretvorilo spôsob, akým sú poskytované výrobky a služby. 

Začiatkom roka 2014 sa kolaboratívne hospodárstvo týkalo predovšetkým šiestich oblastí 

činností (tovar/maloobchod, služby, priestor/ubytovanie, stravovanie, doprava a peniaze). Do 

roku 2016 sa počet oblastí zvýšil takmer trojnásobne: kolaboratívne hospodárstvo preniklo do 

nových odvetví (t. j. zdravie, vzdelávanie, logistika, obce, priestor, služby ako energetika atď.) 

alebo sa vytvoril nový druh činností (t. j. pohyb výrobcov v rámci odvetvia tovaru). 

Na opis tohto rýchlo rastúceho javu sa používa množstvo termínov, ktoré sa často navzájom 

zamieňajú: hospodárstvo spoločného využívania zdrojov, vzájomné hospodárstvo, 

hospodárstvo na vyžiadanie, trhy partnerských platforiem, tzv. gig economy, 

spoluspotrebiteľstvo, kolektívny kapitalizmus atď. Tieto definície odrážajú dynamiku 

samotného javu, ako aj rozsah a intenzitu prebiehajúcej politickej a akademickej diskusie o 

tomto jave. 

Zatiaľ existuje niekoľko definícií kolaboratívneho hospodárstva. Oxfordský slovník definuje 

kolaboratívne hospodárstvo ako „ekonomický systém, v ktorom sa o aktíva alebo služby delia 

súkromné osoby, zdarma alebo za poplatok, obvykle prostredníctvom internetu.1Komisia sa o 

ňom vo svojom oznámení zmieňuje ako o „obchodnom modeli, v ktorom činnosti sú podporené 

online platformami, ktoré vytvárajú otvorený trh pre dočasné využívanie tovaru alebo služieb, 

často poskytovaných súkromnými osobami“, pričom spresňuje, že transakcie kolaboratívneho 

hospodárstva často neznamenajú zmenu vlastníctva a možno ich vykonávať na účely ziskové 

alebo neziskové. 

V rámci kolaboratívneho hospodárstva a jeho obchodných modelov boli identifikované tri 

hlavné typy subjektov: 

i) poskytovatelia služieb – súkromné osoby ponúkajúce služby (aktíva, zručnosti, čas za 

poplatok alebo zdarma) príležitostne (partneri - „peers“) alebo profesionáli; 

ii) používatelia týchto služieb a 

iii) kolaboratívne platformy, ktoré spájajú dopyt a ponuku v reálnom čase a sprostredkúvajú 

transakcie. 

2. Odpoveď Komisie 

Komisia v júni 2016 zverejnila oznámenie s názvom Európska agenda pre kolaboratívne 

                                                 
1 Pozri: https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy
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hospodárstvo s cieľom riešiť obavy súvisiace s právami a povinnosťami jednotlivých subjektov 

pôsobiacich v kolaboratívnom hospodárstve a poskytnúť odpovede z hľadiska EÚ.  Komisia 

má v úmysle poskytnúť nezáväzné usmernenia k použitiu existujúcich právnych predpisov EÚ 

na obchodné modely kolaboratívneho hospodárstva. Skúma problémy, ktorým čelia subjekty 

na trhu i verejné orgány a ktoré tvoria päť kľúčových oblastí: 1.) Požiadavky v oblasti prístupu 

na trh; 2.) Režimy zodpovednosti; 3.) Ochrana používateľov; 4.) Samostatne zárobkovo činné 

osoby a pracovníci v kolaboratívnom hospodárstve; 5.) Zdaňovanie. 

3. Hlavné otázky spojené s kolaboratívnym hospodárstvom. 

3.1. Príležitosti a výhody 

Kolaboratívne hospodárstvo môže vytvoriť významné príležitosti pre spotrebiteľov, 

podnikateľov a občanov a zároveň vytvárať nové pracovné miesta, rast a zdroje príjmov. 

Odhaduje sa, že kolaboratívne platformy pôsobiace v piatich kľúčových odvetviach 

kolaboratívneho hospodárstva vytvorili v roku 2015 v EÚ príjmy vo výške 3,6 miliárd EUR.1 

Potenciál kolaboratívneho hospodárstva je značný, pretože ročný rast je vyšší ako 25 %2, a 

odhadovaný hospodársky výnos  spojený s lepším využitím kapacít ako výsledok 

kolaboratívneho hospodárstva by teoreticky mohol dosiahnuť až 572 miliárd EUR.3 Tieto údaje 

by sa však mali posudzovať s určitou opatrnosťou, pretože napriek čoraz väčšiemu 

hospodárskemu významu je meranie hodnoty kolaboratívneho hospodárstva stále ťažké. Je to 

aj z dôvodu chýbajúcej dohodnutej metodiky týkajúcej sa spôsobu merania viacnásobného 

dosahu kolaboratívneho hospodárstva na hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie, ako aj 

nedostatok zozbieraných údajov. 

Viaceré prieskumy poukazujú na dosť výraznú podporu a záujem spotrebiteľov o kolaboratívne 

hospodárstvo4. Partnerov vedú viaceré dôvody a motívy k tomu, aby sa stali súčasťou tohto 

nového obchodného modelu, ako napríklad finančné výhody, kvalita a výhody na základe 

skúseností, ako aj pozitívny sociálny vplyv alebo vplyv na spoločnosť. Podľa Eurobarometra 

považuje 42 % spotrebiteľov služby kolaboratívneho hospodárstva za výhodnejšie a 33% 

oceňuje skutočnosť, že sú lacnejšie alebo dokonca zdarma.5  

3.2. Hlavné výzvy a riziká 

Zároveň je dôležité všimnúť si výrazné vplyvy, ktoré majú obchodné modely kolaboratívneho 

hospodárstva na mnohé tradičné podniky a ich ustálené modely výroby a spotreby. Rýchly a 

neregulovaný rast tohto javu v posledných rokoch viedol k vzniku mnohých výziev a možných 

rizík, ktoré by sa mali posúdiť a zvážiť. 

V prvom rade sa vynorilo množstvo otázok týkajúcich sa práv spotrebiteľa a režimu ochrany 

spotrebiteľa v súvislosti s citlivými problémami, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, 

transparentnosti a spoľahlivosti informácií poskytovaných spotrebiteľom, režimov 

                                                 
1 The Sharing Economy, prípadová štúdia, 12. september 2013, PWC.  
2 Ibid. (PWC(2013). 
3 Výskumná služba Európskeho parlamentu, 2016: The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy. 
4 Podľa prieskumu Európskej organizácie spotrebiteľov z júla 2015 sa 70 % spotrebiteľov zúčastnilo aspoň raz a 

60 – 80 % respondentov je veľmi spokojných so svojou skúsenosťou, pričom 32 % sa zúčastnilo ako „výrobcovia-

spotrebitelia“. 
5 Flash Eurobarometer 438, jún 2016, EK. 
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zodpovednosti kolaboratívnych platforiem, primeranosti algoritmov a možných foriem 

diskriminácie. Existuje možné riziko zníženia minimálnych štandardov, najmä v partnerských 

transakciách (P2P), pokiaľ budú konfrontované s existujúcimi štandardmi, ktoré sa uplatňujú 

na podobné služby, ktoré poskytujú profesionáli. Okrem toho rýchle šírenie kolaboratívnych 

platforiem v niektorých odvetviach prináša riziko nekalej hospodárskej súťaže, ktoré sprevádza 

vznik nových monopolov a mechanizmus naviazanosti na jedného dodávateľa. Toto vedie aj 

napriek vyššej vysledovateľnosti hospodárskych transakcií k vážnym ťažkostiam vo vzťahu k 

dodržiavaniu daňových predpisov a ich presadzovania. 

V neposlednom rade majú kolaboratívne obchodné modely v rámci prebiehajúcej digitálnej 

revolúcie hlboký vplyv na trh práce, ako aj na pracovné vzťahy medzi kolaboratívnymi 

platformami a pracovníkmi, pričom existuje konkrétne riziko poškodenia spravodlivých 

pracovných podmienok, minimálnych právnych noriem a primeranej sociálnej ochrany. 

3.3. Regulačný rámec 

V súvislosti s regulačným rámcom sa vynárajú sa dve otázky: 1.) ktoré stanovenia acquis 

communaitaire možno uplatňovať na kolaboratívne hospodárstvo; 2.) či sú existujúce predpisy 

EÚ vhodné na to, aby poskytli potrebnú jasnosť, posilnili postavenie a ochranu jednotlivých 

subjektov v rámci kolaboratívneho hospodárstva. 

Kolaboratívne obchodné modely sú komplikovanejšie a rôznorodejšie, je pre ne príznačný 

rôzny stupeň decentralizácie, deprofesionalizácia a účasť nových hospodárskych subjektov, 

partnerov („peers“)/výrobcov-spotrebiteľov. Okrem toho sa zotierajú doteraz jasné hranice 

medzi profesionálnym poskytovateľom služieb/obchodníkom a spotrebiteľom v dôsledku 

mnohostranných vzťahov, ktoré zapájajú spotrebiteľa ako poskytovateľa služieb buď do 

transakcie spotrebiteľ – spotrebiteľ (P2P) alebo do transakcie spotrebiteľ– podnik.  

Keďže existujúci právny rámec EÚ bol vytvorený s cieľom regulovať tradičné podniky a 

chrániť práva spotrebiteľov ako zraniteľného účastníka obchodnej transakcie, objavujú sa 

ťažkosti. Vynárajú sa otázky o právach a povinnostiach rozličných subjektov v rámci 

kolaboratívneho hospodárstva a vytvára sa prostredie plné neistoty. Táto neistota sa týka 

množstva aspektov, spomedzi ktorých môžno vymenovať uplatniteľný regulačný rámec EÚ, 

regulačné povinnosti rôznych subjektov v rámci v rámci kolaboratívneho hospodárstva, práva 

spotrebiteľa, režim zodpovednosti, štatút pracovníkov či daňový režim. 

3.4. Riziko roztrieštenosti jednotného trhu 

Kolaboratívne hospodárstvo vyvolalo rôzne regulačné reakcie nielen zo strany členských 

štátov, ale aj regionálnych a miestnych orgánov a ich jurisdikcií, ako aj zo strany Súdneho dvora 

EÚ.1 Odpovede a reakcie sa vo veľkej miere líšia a odrážajú rozličné problémy obchodných 

modelov kolaboratívneho hospodárstva, a to aj v tej istej krajine. 

Niektoré členské štáty pripravujú osobitné opatrenia a stanovujú kritériá, podľa ktorých sa na 

partnerov vzťahujú miernejšie právne požiadavky; v niektorých prípadoch rozlišujú medzi 

profesionálnym a neprofesionálnym poskytovaním služieb tým, že ustanovujú prahové hodnoty 

pre príjem partnerov („peers“) kolaboratívneho hospodárstva a uplatňujú v týchto prípadoch 

                                                 
1 Rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach C-434/15 a C-526/15.  
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nižšie daňové sadzby.1 V niektorých iných krajinách vnútroštátne orgány zvažujú, či nezavedú 

prísnejšiu oznamovaciu povinnosť pre kolaboratívne platformy.2 

Treba poznamenať, že na kolaboratívne hospodárstvo ako prvé zareagovali mestá, pretože 

mestské podmienky, ako sú hustota obyvateľstva a fyzická blízkosť, vytvorili priaznivé 

prostredie pre rýchlejšie šírenie a širšie prijímanie kolaboratívnych postupov, najmä v 

niektorých odvetviach, ako napríklad ubytovanie a doprava.3 Na základe niektorých 

pozitívnych prípadov spolupráce medzi príslušnými miestnymi orgánmi a kolaboratívnymi 

platformami sa vytvorili osvedčené postupy, ako je poskytovanie odbornej prípravy pre 

výrobcov-spotrebiteľov, systémy poistenia alebo zvyšovanie povedomia používateľov o 

možných daňových a právnych povinnostiach.4 

Tieto a iné príklady opatrení, ktoré prijali buď niektoré členské štáty, regionálne orgány alebo 

mestá, niekedy v aktívnej spolupráci so samotnými kolaboratívnymi platformami, sú ukážkou 

osvedčených postupov, ktoré by sa mohli zaviesť v celej EÚ. Avšak tieto jednostranne prijaté 

roztrieštené opatrenia vytvárajú mnohé obmedzenia a vytvárajú prekážky brániace 

kolaboratívnym podnikom, ktoré by chceli rásť a rozšíriť sa, čím v konečnom dôsledku 

ohrozujú prínosy kolaboratívneho hospodárstva a vytvárajú riziko roztrieštenia jednotného 

trhu. 

3. Všeobecné stanovisko spravodajcu 

Spravodajca uznáva významné príležitosti a výhody, ktoré kolaboratívne hospodárstvo ponúka 

spoločnosti a hospodárstvu,  no zároveň upozorňuje na možné výzvy – uvedené vyššie – a je 

obzvlášť znepokojený možným rizikom roztrieštenosti jednotného trhu, pretože kolaboratívne 

hospodárstvo je z veľkej časti stále neregulované. 

Podľa jeho názoru je v prvom rade potrebné zaviesť horizontálny európsky rámec pozostávajúci 

z kombinácie všeobecných zásad a osobitných pravidiel, ktoré by otvorili cestu na vytvorenie 

uceleného a dynamického priestoru s rovnakými podmienkami v EÚ a zabránili by možným 

negatívnym dosahom na pracovníkov, riziku nekalej hospodárskej súťaže medzi tradičnými 

odvetviami a kolaboratívnymi platformami a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. 

Rovnako dôležitá je potreba vymedziť vlastnosti a zodpovednosti kľúčových subjektov 

kolaboratívneho hospodárstva, najmä pokiaľ ide o: 

– jasné rozlíšenie medzi partnermi a profesionálmi; 

– povahu, povinnosti a zodpovednosť kolaboratívnych platforiem; 

                                                 
1 Belgicko rieši otázku partnerov („peers“), ktorí poskytujú služby len príležitostne, tak, že im ukladá osobitnú 

daňovú sadzbu vo výške iba 10% za rôzne príjmy do 5 000 EUR, Taliansko zvažuje zavedenie prahovej hodnoty 

10 000 EUR na príjem neprofesionálneho kolaboratívneho hospodárstva, pričom Spojené kráľovstvo nedávno 

oznámilo daňovú úľavu vo výške 2 000 GBP v prípade príjmu z nehnuteľností a z obchodnej činnosti. 
2 Francúzsko: Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. 
3 Napríklad Nemecko a Belgicko: Kým Berlín a Brusel ukladajú prísne požiadavky na registráciu platforiem 

ponúkajúcich ubytovanie, Hamburg a flámsky región zaujali odlišný postoj, ktorý sa vyznačuje miernejšími 

registračnými požiadavkami. 
4 Estónske miestne orgány vykonávajú pilotný projekt v spolupráci s platformou spoločného využívania áut (car-

sharing), ktorým sa zavádza výhodnejšie podávanie daňových priznaní pre rôzne obchodné modely založené na 

elektronických riešeniach. 
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– vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, a to aj v rozmere/transakciách P2P. 

Spravodajca napokon nabáda k ďalšiemu presadzovaniu modelu kolaboratívneho hospodárstva 

na úrovni EÚ prostredníctvom finančných nástrojov a investícií do vzdelávania. Nazdáva sa, 

že spravodlivý a dobre regulovaný rozvoj kolaboratívneho hospodárstva by mohol ponúknuť 

významné príležitosti všetkým odvetviam spoločnosti a mohol by podnietiť inkluzívnejší a 

udržateľnejší hospodársky rozvoj v EÚ. 
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PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ POSKYTLI 
SPRAVODAJCOVI PODNETY 

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti 

spravodajcu. Tento zoznam nie je úplný. Počas prípravy návrhu správy prijal spravodajca 

a/alebo jeho kancelária podnety od týchto subjektov: 

 
Subjekt 

AHTOP - Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel  

Airbnb 

Altroconsumo  

BEUC – Európska organizácia spotrebiteľov  

BlablaCar 

Bruegel Institute  

CEMR – Rada európskych obcí a regiónov 

Charlie 24 

CNA – Confederazione Nazionale dell`artigianato e della Piccola Impresa  

Collaboriamo  

Výbor regiónov 

Confcommercio 

Cooperatives Europe 

Dánska konfederácia odborových zväzov  

EFCI - Európska federácia upratovacích služieb 

Enterprise Holdings 

Podnik Rent-A-Car  

Estónsky stály predstaviteľ pri EÚ 

ETUC – Európska konfederácia odborových zväzov 

Eurocities 

European Business Service Alliance (EBSA) 

Flintglobal  

Heetch  

HomeAway 

Hotrec 

Taliansky stály predstaviteľ pri EÚ 

Ouishare  

Slovenský stály predstaviteľ pri EÚ 

Uber 

Uni Global Union 

Unionen 

Volta 

 

 


