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Sociálne zabezpeèenie pri práci pre 
platformy vykazuje obrovské medzery. 

„Digitálne sociálne zabezpeèenie“ 
predstavuje koncepciu, ako sa dá soci-

medzinárodne integrovanom trhu.

Pri tom sa do platforiem implemen-
tuje digitálny mechanizmus, ktorý pri 

-
maticky odvedie urèitú percentuálnu 
sadzbu dohodnutej odmeny ako od-
vod do sociálneho poistenia.

-

sa pri práci pre platformy efektívny 
-

rodný systém sociálneho zabezpeèe-
nia si pritom zachová svoju suvereni-

však bolo, keby sa do tohto procesu 
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FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – DIGITÁLNE SOCIÁLNE ZABEZPEÈENIE

Sociálne zabezpeèenie pri práci pre platformy vykazuje ob-
rovské medzery. „Digitálne sociálne zabezpeèenie“ pred-
stavuje koncepciu, ako sa dá sociálne poistenie zorganizo-

medzinárodne integrovanom trhu. Pri tom sa do platforiem 

ukonèení jednej práce automaticky odvedie urèitú percen-
tuálnu sadzbu dohodnutej odmeny ako odvod do sociálne-

sociálneho zabezpeèenia si pritom zachová svoju suvereni-

Digitalizácia v mnohých aspektoch od základov mení svet 
práce. Povolania sa menia, niektoré zanikajú, iné zase vzni-
kajú. Menia sa pracovné podmienky a obsahy práce. Digi-
talizácia ovplyvòuje aj spôsob fungovania trhov práce: tak 

 
platformách bez akéhoko¾vek fyzického kontaktu medzi 
dodávate¾om a objednávate¾om. Èinnosti, ktoré boli v mi-
nulosti èasto viazané na urèité miesto èi kontext, sa dnes 

svojej komplexnosti ve¾mi odlišné a zahàòajú napríklad úlo-
hy akými sú zber informácií, testovanie produktov, progra-

Navyše aj alokácia úloh èasto zachádza nad rámec èisto 
-
-

klad zaznamenávanie maloobchodných cien, práca v zaria-

1
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ÚVOD

2.1 PRÁCA PRE PLATFORMY SO 
SEBOU PRINÁŠA NOVÝ VÝVOJ

-
-

existuje ïalší potenciál na rast. Rozsah prác pre platformy sa 
skutoène stále zvyšuje, ako napríklad konštatuje Vili Lehdon-
virta vo svojom èlánku z roku 2018, aj keï vo väèšine krajín 
zatia¾ ešte na pomerne nízkej úrovni. V priemyselne vyspe-
lých krajinách, ako napríklad v Nemecku, aktívne pôsobí 

èinného obyvate¾stva. Prièom v èasovom priebehu sa to týka 

-
cent respondentov z rôznych európskych krajín v ankete 

-
riem. Tieto údaje sa podobajú výsledkom ve¾koplošnej anke-

uskutoènili anketu, je práca pre platformy najviac rozšírená vo 
Ve¾kej Británii, za ktorou nasledujú Holandsko, Nemecko 

a metódy merania. Avšak podstatne vyššie poèty v èasovom 

základe prierezových pozorovaní sociálno-ekonomického vý-
znamu viac nie je primeraná. V niektorých prahových a roz-
vojových krajinách sú podiely dokonca ešte podstatne vyššie. 
Pod¾a databázy Online Labour Index predstavuje podiel  
aktuálnych pracovníkov pre platformy v Indii 26, v Bangladéši 
21 a v Pakistane 13 percent.

Na základe výsledkov mnohých výskumov sú pracovníci pra-
cujúci pre platformy v priemere mladší ako zárobkovo èinné 
osoby celkovo. Tieto mladšie osoby majú v priemere aj vyššiu 

posúdenie sú relevantné aj staršie zárobkovo èinné osoby. 
-

je v závislosti od zdrojov skôr vyrovnaný, alebo vykazuje vyšší 

-
-

-
nej politiky však má práca pre platformy väèšinou skôr  

-

-
bezpeèené, resp. sú zabezpeèené len s ve¾kými medzerami. 
Týka sa to najmä ¾udí, u ktorých je práca pre platformy hlav-
ným zdrojom príjmov. Ale aj vtedy, ak predstavuje len ved¾aj-

na sociálne dávky, ktoré by boli však èasto potrebné na do-
siahnutie primeraného sociálneho zabezpeèenia, napríklad 
na získanie postaèujúcich nárokov na dôchodok. Medzery 
existujú najmä u samostatne zárobkovo èinných osôb. Aj keï 
vo väèšine priemyselne vyspelých krajín sú celkom dobré 

-
-

¾ajšie zamestnania nepokrývajú. V niektorých krajinách ako 
sú Estónsko, Fínsko alebo Portugalsko, sociálne poistenia 

zárobkovo èinných osôb rieši prostredníctvom osobitných 
pravidiel, ktoré ale všetky sociálne poistenia neobsahujú, 

-
ším pokrytím samostatne zárobkovo èinných osôb sú napr. 
Ve¾ká Británia a Bulharsko. Celkovo je efektívne pokrytie za-

a povinnosti èasto v postaèujúcej miere neexistujú, prahové 

je obmedzený. V menej rozvinutých krajinách sú problémy 

Pritom by však mnohí ¾udia svoje silné stránky a záujmy vlast-
-

my, avšak radšej zotrvajú vo svojom riadnom pracovnom 
-

spektívy rozvoja, a to len preto, aby takto mali garantované 
-

ca pre platformy generuje príjmy, ktoré by bez existencie 
týchto platforiem vôbec neexistovali a neformálne zamestná-
vanie, ktoré má vysoký podiel najmä v prahových a rozvojo-

-
parentnejšie. Bez oh¾adu na to, èi sa práca pre platformy 

-
nymi rizikami.

2
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-
kovej èinnosti. V koneènom dôsledku pracovníci pre plat-
formy ako takí nemajú o niè menšiu potrebu sociálneho 
zabezpeèenia ako klasickí zamestnanci. V rozvinutých so-

-
lém: ak pracovníci pre platformy nie sú sociálne zabezpe-
èení a predsa sa stanú odkázanými, napríklad preto, lebo 
potrebujú drahé lekárske ošetrenie, alebo v dôchodkovom 

svoje existenèné minimum, potom zaskakuje štát pro-

teda v koneènom dôsledku daòovníci, ktorí subvencujú 

-
-
-

tému spôsobuje fenomén adverznej selekcie a rozšírený 

-
-

tých osôb povedie k uspokojivým výsledkom v tejto oblas-

zabezpeèenia, ako sú lepší zdravotný stav, vyššia ochota 

Pritom nejde o obmedzovanie práce pre platformy, ale 

Existuje teda ve¾a dobrých dôvodov na to, aby bola aj práca 
pre platformy zahrnutá do systémov sociálneho zabezpeèe-

práce pre platformy do systémov sociálneho zabezpeèenia. 
O týchto sa pojednáva v nasledujúcom texte.

2.2 DÁ SA SOCIÁLNE ZABEZPEÈENIE 
-

OV PRE PLATFORMY?

a krátkodobom charaktere práce pre platformy. Rôzne ná-
rodné systémy sociálneho zabezpeèenia so svojimi obvyklými 

adekvátnym zaznamenávaním a spracovaním ve¾kého poètu 
online zákaziek s èasto ve¾mi malým objemom a s neustále sa 

vybudovanie komplexného medzinárodného systému sociál-
neho zabezpeèenia, ktorý by toto všetko zvládol. Bez oh¾adu 
na uvedené predstavuje digitalizácia pre sociálne zabezpeèe-

spôsob riešenia1

percentuálnu sadzbu dohodnutej odmeny na osobný úèet 
-

hodnutej odmene, teda ako odvod zamestnávate¾a, resp. 

1

odvod zamestnanca, resp. pracovníka pre platformu). Tento 

transparentne tak pre pracovníkov pre platformu, ako aj pre 
klientov. Nabehnuté platby by sa pravidelne prevádzali z úè-
tov DSZ do príslušných národných systémov sociálneho za-
bezpeèenia. Pritom by išlo o systém v mieste bydliska, ktoré 
sa pri práci pre platformy pravidelne zhoduje s faktickým 

-
bo krajinou objednávate¾a by rýchlo viedlo k roztriešteniu 
nárokov medzi mnohé národné systémy. Tam by sa následne 

-

odvody rozdelia na rôzne oblasti sociálneho poistenia a aké 
nároky na dávky z toho vznikajú. Administratívne náklady by 

prihlásenie sa do sociálneho poistenia by sa dialo tak, ako je 

pri samostatne zárobkovo èinných osobách.

-
cich medzinárodných inštitúcií, ako napríklad MOP alebo 
Svetová banka2. To by poskytlo spoloènú infraštruktúru a ná-
rodné systémy sociálneho zabezpeèenia by vo svojich kom-
petenciách zostali úplne nedotknuté a sociálne zabezpeèenie 
by zostalo v národnej zvrchovanosti. Ústredným prvkom je 
automatické odvádzanie odvodov prostredníctvom platfo-
riem – namiesto priameho vysporiadania medzi všetkými 

-
livom prípade, èo by sa po organizaènej stránke sotva dalo 

kedy by platformy odvádzali odvody priamo do národných 
systémov bez zapojenia systému úètov DSZ ako medzièlánku 
tak, ako sa to v stále väèšej miere deje napríklad pri odvode 
daní z pridanej hodnoty. Úèty s uhradenými odvodmi by sa 

-

 
platforiem, ktoré nedisponujú ve¾kými administratívnymi  

2
DSZ prostredníctvom novej „centrálnej prístupovej brány“ 
a rozšíreného „Informaèného systému vnútorného trhu“ IMI.
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Obrázok 1
Digitálne sociálne zabezpeèenieg p

2.3 DAJÚ SA DO SYSTÉMU DSZ 

ÚPRAVY?

Aj keï je systém DSZ konfrontovaný s ve¾mi krátkodobo pôso-

momentu prevodu odvodov do národných systémov sociál-
-

-
dzba odvodov do DSZ, neboli by prirodzene zoh¾adnené jed-

by individuálne nároky na dávky boli závislé od pomeru medzi 
sadzbou odvodov do systému DSZ a sadzbou odvodov v prís-
lušnom národnom systéme. Príklad: ak by sadzba odvodov do 

v príslušnom národnom systéme, boli by aj z toho vyplývajúce 

-
konnom dôchodkovom a úrazovom poistení. V dôchodko-

-

toho sa následne odvíja výpoèet výšky nárokov.

urèitej stanovenej hranice previedli do tých poistení, ktoré ty-

zdravotného poistenia) a platby odvodov prevyšujúce túto hra-
-

ako bolo uvedené v predchádzajúcom texte. Rovnako tak by 

-
bezpeèenia samostatne zárobkovo èinných osôb. Ak by sa-
motné odvody do systému DSZ nedosiahli stanovené hranice, 

-

a to napríklad v krajinách, v ktorých neexistuje komplexný sys-

-
istenia. Okrem toho by odvody, ktoré pod¾a národnej legisla-

na odvody, ktoré sa pod¾a národnej legislatívy nachádzajú pod 
urèitou hranicou oslobodenia od odvodovej povinnosti alebo 
nad urèitou hranicou vymeriavacieho základu pre odvody, 

-

-
no najjednoduchšie, mohli by sa tieto náklady pri stanovovaní 

-

zahrnutím do daòového priznania.

V koneènom dôsledku by bolo tak, ako sa uvádza v prvom 
-

-

-
-

Zásadné rozlišovanie pri zákazkách cez platformy by však bo-
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Èinnosti viazané na urèité miesto sa nachádzajú v èisto ná-
rodnom rámci bydliska a urèenom mieste výkonu práce. Tu 

-
ké pre jednotlivé krajiny. Výhodou systému DSZ by tu bola 

-
niu otvorilo cestu do existujúcich šedých zón pri mnohých 

na urèité miesto naproti tomu existuje hore popísaný medzi-

pre celý proces politicky a organizaène priechodnejšie.

-
CIÁLNE POISTENIA

-
-

-
-
-

nerovaniu dôchodkových nárokov. To isté platí aj pre prácu 

-

-

-
nosti, o to viac, ak toto zahàòa aj dávky na ïalšie vzdelávanie, 

-
mestnaní v nejakom podniku, nemajú organizovaný prístup. 

-

existuje pri dôchodkovom poistení a poistení pre prípad ne-
zamestnanosti, nie však pri zdravotnom poistení a poistení 
pre prípad dlhodobej starostlivosti a obmedzene pri úrazo-
vom poistení. Odstupòovanie by sa teda dialo len v relevant-
ných prípadoch a s minimálnymi odvodmi by sa dalo postu-

-
-

dostupné pre sociálne zabezpeèenie. Aj napriek tomu by tu 
boli naliehavé zásadnejšie sociálno-politické kroky. Pre krajiny 

-
né by však bolo, èi jednotlivé sociálne poistenia predsa len vy-

-

V záujme znázornenia fungovania systému DSZ sa v nadchá-

štúdie. Ako bolo vysvetlené v predchádzajúcom texte, kon-

do kompetencie národnej legislatívy.

Osoba A, ktorá býva v priemyselne vyspelej krajine, vykonáva pre istú platformu programátorské èinnosti a zarába v prie-
mere 6.000 eur mesaène. Jej odvody do DSZ sa rozdelia do zdravotného poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia pre 

Odvody zaplatené naviac jej preto budú vrátené.

Osoba B poberá sociálne dávky a vykonáva mikro-úlohy pre rôzne platformy, ktoré jej mesaène vynášajú dodatoèný príjem 
vo výške 100 eur. Je zdravotne poistená ako poberate¾ sociálnych dávok. Jej odvody do DSZ sa odvádzajú do dôchodkového 

-
-

hovou hodnotou, aby tak vytvorila lepšie pracovné stimuly. Okrem toho budú aj ved¾ajšie zamestnania povinne sociálne 
poistené, aby sa podporilo sociálne zabezpeèenie z rôznych zdrojov príjmov.

-

zdravotného poistenia. Príjmy osoby C z prvej èinnosti nepostaèujú na zaplatenie minimálneho odvodu. Odvodmi zo svojho 
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-
NEJ REGULÁCIE ZMYSLUPLNÉ?

Z poh¾adu regulácie platforiem a práce pre platformy existuje 

-

Okrem sociálneho zabezpeèenia tu ide o aspekty akými sú 
pracovný èas, ochrana údajov, minimálna mzda a kolektívne 

na riadnych zamestnancov v krajine sídla. DSZ výslovne nie je 
nástrojom, aby sa v takýchto prípadoch vytváral akýsi „za-
mestnanec druhej triedy“. Práve naopak, v takýchto prípa-
doch je DSZ úèinných nástrojom na nebyrokratické zorgani-
zovanie sociálneho zabezpeèenia na beztvárnom trhu práce. 

pri obchodných modeloch príjmov z reklamy - neexistuje 

-
toènom slobodnom povolaní a iné skupiny operovali v urèitej 
právne neupravenej šedej oblasti, kde by sa zaradenie medzi 

-

meniaci trh. Z tohto poh¾adu by DSZ vyplnilo skutoènú me-

-
mere od svojho zamestnávate¾a a sú voèi nemu v nevýhod-
nejšej vyjednávacej pozícii. Zároveò sú však nielen zamest-
nanci, ale aj osoby v slobodnom povolaní a osoby pracujúce 

odkázaní na sociálne zabezpeèenie. V niektorých krajinách 
skutoène aj samostatne zárobkovo èinné osoby povinne ale-
bo dobrovo¾ne platia odvody do sociálneho zabezpeèenia. 
V Nemecku je napríklad zdravotné poistenie pre samostatne 
zárobkovo èinné osoby povinné. Povinné dôchodkové poiste-

mnohé výhody a ú¾avy. Do poistenia pre prípad nezamestna-
-

-
neckého postavenia pracovníkov pre platformy, ktoré ešte 

-

právnym postavením normálneho pracovného pomeru, pri-

-

-
 

-

ïalšie funkcie.

-

Príjmy pracovníkov pre platformy sú èasto nízke, najmä pri 
jednoduchých úlohách, a to v neposlednom rade najmä na 
základe poklesu transakèných nákladov, ktoré viedli k ve¾kej 
medzinárodnej konkurencii. Uma Rani a Marianne Furrer vo 
svojej prednedávnom vydanej štúdii vyèís¾ujú priemerné ho-

dvojroèné skúsenosti s platformami s mikro-úlohami, na 4,92 
USD. Ak sa zapoèíta aj ich neplatená práca, napríklad v rámci 
h¾adania zákaziek, alebo komunikácie s objednávate¾om, tak 
táto hodnota dokonca klesá na 3,76 dolárov. Rozdelenie slu-

vykrivené smerom do¾ava, teda vykazuje relatívne mnoho 
„vyboèení“ smerom nadol. Odmeny samozrejme závisia od 
druhu práce. Jednoduché mikro-úlohy sú spravidla odmeòo-

-

-
-

tuácia je celkovo zlá.

-

-
nách siahajú základy dnešných systémov sociálneho zabez-

bola bezprostredná materiálna núdza urèite podstatne väè-

podstatne horšie. Aj teraz je toho v hre ve¾a, ak politika ne-
-

ces, ktorý strednodobo povedie k lepšiemu zabezpeèeniu 
a vyšším mzdám pracovníkov pre platformy.

-
èasnosti a zároveò ako prevencia na starobu a pre prípad 

-

upustí od sociálneho zabezpeèenia. Práve naopak: ak by sku-
toène došlo k stavu núdze, tiesnivá situácia by sa bez sociál-
neho zabezpeèenia ešte viac zhoršila. Bez sociálneho zabez-
peèenia sa okrem toho zanedbávajú aj individuálne investície 
do budúcnosti, ako napríklad do vzdelania a ïalšieho vzdelá-

-
stane riziková situácia. Mzdy sa naïalej tlaèia nadol pod udr-

na platformy, aby sa cez zdanlivú samostatnú zárobkovú èin-

z poh¾adu zranite¾nosti a stále väèšieho stierania hraníc me-
dzi samostatnou a závislou prácou hovorí za povinné sociálne 
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-
-

pri vysokých dlhoch na odvodoch v nemeckom povinnom 

prekroèení hranice de minimis, èi iným neistotám. Sú to práve 

V mnohých prahových a rozvojových krajinách s èasto vyso-
-

tálne platformy šancou, ako sa tieto práce dajú lepšie zorga-

pod¾a princípu DSZ. Okrem toho sú potrebné primerané stra-
-

kovú reformu práce pre platformy. Zároveò by však projekt 

odvody do DSZ od súkromných osôb doplnili verejnými pro-
striedkami, ak to nie je v protiklade s národným sociálnym 

príspevok k odvodu do dôchodkového poistenia samostatne 
zárobkovo èinných osôb v Rakúsku. Ak štát nechce prácu pre 

-
to zvýhodnenia po urèitej štartovacej fáze poèas viacerých 

-
-

vyklému odvodu zamestnávate¾a. Z ekonomického poh¾adu 

by tomu tak napr. vtedy, ak by ako následok výberu odvodov 

v extrémnom prípade by celkové náklady pre klienta zostali 

Takýto presun však nie je v prvom rade otázkou sily trhu, ale 

mzdy, menej prispôsobí dopyt, resp. ponuku, znáša väèšinu 

-
-

-

-

-

bez sociálneho zabezpeèenia. Perspektívne by teda zo zave-

PODVODOM PRI SOCIÁLNYCH 
ODVODOCH?

Platenie povinných odvodov z neformálnych pracovných po-
merov prekraèujúcich hranice jednotlivých krajín sa èasto stá-

v pracovných pomeroch s mnohými rýchlo sa meniacimi 
zmluvnými partnermi a zamestnávate¾mi, ktorí èasto sídlia 
v zahranièí, je ve¾mi slabá. Aj napriek tomu by zvýšená trans-

-

-
stvá údajov, ktoré zbierajú platformy, je èasto kritický, ale tie-

je, aby tak objednávate¾ a dodávate¾ istého online obchodu, 
ako aj dohodnutá odmena, boli digitálne uchované. Tak by sa 

-

èasto vyberajú poplatky, ktoré sú vyššie ako obvyklé odvody 
do sociálneho poistenia. Rozhodujúce sú teda politické roz-

-

-
-

s rastúcim poètom zúèastnených krajín. Produktívnu úlohu 

-

Aj keï sa podvodom so sociálnymi odvodmi pravdepodobne 
-
-
-

-
formácií, napríklad z noriem upravujúcich spoloèné podáva-

-

DSZ.

Koncepcia DSZ a jej digitálny transparentný mechanizmus 
-

mom sociálneho poistenia) ponúka aj platformám vysokú 



9

ANALÝZA

mieru úèinnosti. Naprogramovanie digitálneho mechanizmu 
-

tvom vopred pripravených modulov s kódmi a návodmi. 
-

my by okrem toho boli podstatne odbremenení od neistôt 
a byrokratických postupov. Navyše by v budúcnosti ešte viac 

práca na èierno u pracovníkov pre platformy pomerne rozší-

-
formovej ekonomiky, malo by to ten pozitívny ved¾ajší efekt, 

sociálneho poistenia, resp. by sa výrazne zjednodušilo zdaòo-
vanie - ako v prípade automatického postupovania údajov 
o príjmoch vodièov pre Uber v Estónsku. Na druhej strane by 

vzniknuté) neregulované platformy. Existujúce postupy v sú-
vislosti so zdaòovaním platforiem a prácou pre platformy by 

poistenia, resp. na vypracovanie spoloèného postupu v tejto 
-
-

-

na svojom území.
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postupom, ktorý s¾ubuje úspech. Ak by sa zaèalo experi-
mentami v obmedzenom rámci a príp. nízkymi sadzbami 

-
senosti s týmto novým nástrojom. Prinajmenšom pre dô-

-
-

-
val akýsi prvotný systém, ktorý by bol otvorený pre ïalšie 

-
na úprava podobná medzinárodnému dohovoru MOP 
o pracovných normách v námornej doprave.

Systém DSZ by bol konkrétnym krokom vpred, a bol by tak 
realizovate¾ný, ako aj celospoloèensky prospešný. Prirodze-

-
-

a ktoré sa zatia¾ vymykajú spod našej kontroly. Zároveò 
-

Mnohé dnešné systémy sociálneho poistenia vznikli 
v rámci prvej vlny industrializácie. Svojho èasu došlo 
k transformácii na nový druh spôsobu práce, ktorý išiel 
ruka v ruke s extrémne kritickými pracovnými podmien-

-

zavádzaní ochranných noriem a sociálneho poistenia vy-

transformáciu, ktorá sa tentokrát nesie v znamení digita-

-

-
ce na platformách. O tom je DSZ.

S postupujúcou digitalizáciou by v súlade s koncepciou 
DSZ boli myslite¾né aj perspektívy pre etablované národ-

-

a rozhrania a urobí sa tak aj na strane zamestnávate¾ov, 

procesy do digitálneho systému. Tak by pri plánovanom 
-

-

-

o vytváraní osobného dôchodkového zabezpeèenia 
a prispelo by to k zvyšovaniu motivácie.

3

ZÁVER
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