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Vážení čitatelia, 
do prvého čísla vydavateľského ročníka 2017 sme pre vás
pripravili veľa zaujímavých tém. Článok Zdaňovanie príj-
mov zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu sa
venuje zdaňovaniu príjmov zo závislej činnosti rezidentov
a nerezidentov Slovenskej republiky. 

Ktoré právne predpisy upravujú pracovný čas v doprave
na území Slovenskej republiky a aký je ich vzájomný
vzťah, sa dozviete v článku s názvom Pracovný čas 
v doprave so zameraním na cestnú dopravu. 

Otázka prestávok v práci je dosť diskutovanou a spôsobuje v praxi problémy.
Svedčí o tom aj množstvo otázok od čitateľov v našej listárni. Práve tejto prob-
lematike sa venuje príspevok Prestávky v práci. Súčasťou príspevku je judikát,
ktorý hovorí o prípade, ktorým sa zaoberal Najvyšší súd Českej republiky. 

Téma vysielania zamestnancov je v súčasnej dobe veľmi aktuálnou. Upozorňu-
jem na článok Vyslanie zamestnancov na výkon prác do iného členského
štátu EÚ, ktorý vychádza z otázky z praxe. 

Články Práca v zahraničí – Island a Luxembursko rozprávajú o pracovných 
a životných podmienkach v týchto štátoch.

Prajem príjemné čítanie.

Máte problém, s ktorým si neviete poradiť? Vaše námety na témy, ktoré by ste chceli mať
spracované, napíšte na adresu pastierikova@pp.sk a staňte sa tak spolutvorcom PMPP.
Aj Váš názor môže pomôcť skvalitniť obsah PMPP. 

Vyberáme z vašich reakcií:
Pre využívanie služieb portálov „Daňové centrum“ a „Mzdové centrum“ som sa rozhodol na zá-
klade dlhoročných skúseností ešte s tlačenými publikáciami od „Poradcu podnikateľa“, ktoré sa
mi dostali do rúk ešte počas štúdia na vysokej škole. V tomto období a následne aj počas
prvých rokov na pracovných pozíciách spätých s daňami a účtovníctvom som mal, samozrej -
me, k dispozícii aj konkurenčné publikácie a neskôr aj internetové stránky, takže som mohol
porovnávať najmenej medzi troma možnosťami.

Dá sa povedať, že „Poradcu podnikateľa“ som si obľúbil hneď od začiatku, ale predsa som chcel
aspoň informatívne zistiť, či nájdem niečo, čo bude ešte lepšie. Po určitom období „hľadania“
som zistil, že momentálne neexistuje nič lepšie, čo by mne osobne viac vyhovovalo. A tak to trvá
až dodnes. Preto som sa rozhodol zo začiatku pre odoberanie tlačených publikácií od „Poradcu
podnikateľa“ a následne po niekoľkých rokoch, keď prišla ponuka na využívanie spomínaných
portálov, ani chvíľu som nezaváhal.

Hlavné dôvody, prečo som sa tak rozhodoval, boli a stále sú:
− široký tematický záber,
− skvelý tím autorov,
− články, ktoré sú napísané prehľadne, jednoznačne, s odkazmi na znenia konkrétnych para-

grafov a s množstvom príkladov, čo prispieva k lepšiemu pochopeniu danej problematiky,
− „Daňová TV“, pretože mi moja pracovná pozícia nedovoľuje zúčastňovať sa školení v teréne,
− „Online poradenstvo“, či už telefonické, alebo písomné, ktoré som už mnohokrát využil vo

svojej praxi, čo mi ušetrilo veľa času, ktorý by som musel stráviť nad zákonmi.

Touto cestou by som sa vám chcel zároveň poďakovať za skvelú prácu, ktorú váš celý tím
odvádza, a dúfam, že to tak zostane, aby som Vaše služby mohol využívať aj v budúcnosti.

Martin Pristaš, CNC Profihala, s. r. o.

Páči sa vám nové PMPP alebo máte ďalšie nápady, ako ho vylepšiť? Na-
píšte mi na sefredaktorka@pmpp.sk alebo na www.facebook.com/Poradca-
Podnikatela.



2

O
BS

AH
PM

PP
1/

20
17

VYBRALI SME PRE VÁS
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2016 Z. z., 
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Finančné riaditeľstvo SR informuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Informácia k uplatňovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie a na sociálne poistenie pri výpočte 
základu dane z príjmov zo závislej činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní
športu od 1. 1. 2016 

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Informácie zo stránky Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk

Najvýznamnejšie zmeny v daniach očakávané od roku 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
(Zdroj: www.accace.sk)

V Zbierke zákonov vyšlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Finančný spravodajca 2016 uverejnil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ODBORNÍK RADÍ
Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu
(Ing. Valéria Jarinkovičová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Zdaňovanie príjmov fyzických osôb plynúcich zo závislej činnosti našim daňovým rezidentom SR zo
zdrojov v zahraničí a príjmov zo závislej činnosti plynúcich daňovým nerezidentom Slovenskej repub-
liky zo zdrojov na území SR

Má zamestnanec povinnosti po svojom odvolaní z funkcie?
(JUDr. Ondrej Beracka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

U niektorých zamestnancov nastáva vznik pracovného pomeru až po tom, ako sú do svojej funkcie meno-
vaní. Ako sa majú obaja účastníci pracovnoprávneho vzťahu, zamestnanec a zamestnávateľ, správať, ak je
zamestnanec odvolaný?

Pracovný čas v doprave so zameraním na cestnú dopravu
(JUDr. Klára Ďurková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Priblíženie problematiky pracovného času v doprave s poukázaním na základné predpisy uplatňujúce
sa na území Slovenskej republiky a ich vzájomný vzťah

Hmotná zodpovednosť
(Ing. Jarmila Strählová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní + vzor 
(JUDr. Tatiana Mičudová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Komplexné vysvetlenie povinnosti zamestnávateľa vydať zamestnancovi Pracovný posudok a Potvr-
denie o zamestnaní, ich náležitosti, rozdiel medzi nimi. Ďalej tento článok poukazuje na rozhodovaciu
prax súdov v súvislosti s pracovným posudkom.       



3

Hromadné prepúšťanie
(JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ako postupovať v prípade, keď v dôsledku potreby zníženia prevádzkových nákladov sú zamestná-
vatelia nútení v krátkom časovom slede ukončiť pracovný pomer s viacerými svojimi zamestnancami?
Kedy ukončenie pracovných pomerov možno klasifikovať ako hromadné prepúšťanie? A aké povin-
nosti z danej skutočnosti vyplývajú pre zamestnávateľa?  

Delené pracovné miesto (job sharing)
(JUDr. Tatiana Mičudová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Delené pracovné miesto zaraďujeme medzi flexibilné formy zamestnania, inak nazývané aj ako aty-
pické formy zamestnávania alebo netypické formy zamestnávania. Aj prostredníctvom tejto formy
zamestnávania Zákonník práce vytvára podmienky pre zvýšenie flexibility na slovenskom trhu práce
a širšie využívanie atypických foriem zamestnávania.  

Prestávky v práci
(JUDr. Klára Ďurková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Priblíženie právnej úpravy poskytovania prestávok v práci zamestnancom so zameraním na problematiku
týkajúcu sa prestávok v práci v nepretržitej prevádzke, možnosti opustiť pracovisko počas prestávky 
v práci, možnosti zamestnávateľa modifikovať poskytovania prestávok v práci či zodpovednosti zamest-
návateľa za úraz spôsobený zamestnancovi počas prestávky v práci. Súčasťou článku je judikát  

ZAMESTNANEC A ZAMESTNÁVATEĽ V EÚ
Vyslanie zamestnancov na výkon prác od iného členského štátu EÚ
(Ing. Miroslav Mačuha, Ing. Ľuboslava Minková)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
V súvislosti s vysielaním zamestnancov do zahraničia v rámci EÚ, ktoré sa v súčasnosti dosť dostáva do popredia,
sa často vyskytujú problémy, najmä pokiaľ ide o správne určenie právnych nárokov vysielaných zamestnancov. 

Práca v zahraničí – Island
(Mgr. Jana Maňková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Práca v zahraničí – Luxembursko
(Ing. Oľga Matochová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Bez zbytočných opravných výkazov a hromadných oznámení
(Inzercia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY
Vy sa pýtate – my odpovedáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Na otázky čitateľov odpovedajú experti z oblasti pracovného práva a miezd.

Vyhľadávač PMPP 2016    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
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631 300 € a v rodinách našlo domov viac než 958 detí.www.rozumacit.sk
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Príjmy z činnosti športovca na základe
zmluvy o profesionálnom vykonávaní
športu [podľa § 35 zákona č. 440/2015 
Z. z. o športe a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov (ďalej len „zákon o špor -
te“)] sa od 1. 1. 2016 považujú za príjmy
zo závislej činnosti uvedené v § 5 ods. 1
písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZDP“). 

Základom dane z príjmov (resp. čiastkovým
základom dane – ČZD) vypočítaným spô-

sobom podľa § 5 ods. 8 ZDP sú zdaniteľné
príjmy zo závislej činnosti znížené o poist -
né a príspevky [legislatívna skratka zave-
dená v § 5 ods. 7 písm. e) ZDP], ktoré je
povinný platiť zamestnanec, alebo o prís -
pevky na zahraničné poistenie zamestnan -
ca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahra-
ničné poistenie rovnakého druhu. 

Podľa § 2 písm. aa) ZDP zamestnancom
je daňovník s príjmami podľa § 5 prija -
tými od platiteľa týchto príjmov (ďalej len
„zamestnávateľ“). 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2016 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1
zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
nariaďuje:

§ 1

Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa us-
tanovuje na
a) 435,00 eur za mesiac pre zamestnanca

odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 2,500 eura za každú hodinu odpraco -

vanú zamestnancom.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej re-
publiky č. 279/2015 Z. z., ktorým sa us-
tanovuje suma minimálnej mzdy na rok
2016.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť
1. januára 2017.

Finančné riaditeľstvo SR informuje (www.financnasprava.sk) 
Informácia k uplatňovaniu poistného na verejné zdravotné
poistenie a na sociálne poistenie pri výpočte základu dane
z príjmov zo závislej činnosti športovca na základe zmluvy
o profesionálnom vykonávaní športu od 1. 1. 2016 

Športovec so zmluvou o profesionálnom
vykonávaní športu (§ 35 zákona o športe)
je povinný [§ 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a do-
plnení zákona č. 95/2002 Z. z. opoisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o zdravotnom poistení“)] zdravotne

sa poistiť ako tzv. samoplatiteľ, pokiaľ nie
je povinne poistený podľa zákona o zdravot-
nom poistení z iného dôvodu. 

Športovec – samoplatiteľ, ktorý dosahuje
zdaniteľné príjmy z činnosti na základe zmlu -
vy o profesionálnom vykonávaní športu 
(§ 35 zákona o športe), si môže pri výpoč te

I. Poistné platené na verejné zdravotné poistenie 
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základu dane resp. ČZD (spôsobom podľa
§ 5 ods. 8 ZDP) z týchto príjmov uplatniť
– odpočítať poistné na verejné zdra -
votné poistenie, ktoré povinne za platil
ako samoplatiteľ. 

Postup podľa § 5 ods. 8 ZDP – pri výpočte
základu dane si môže uplatniť: 
1. u zamestnávateľa 

− v priebehu zdaňovacieho obdobia,
alebo 

− až po skončení zdaňovacieho obdobia
v rámci ročného zúčtovania preddav kov
na daň z príjmov zo závislej činnosti, 

2. pri podaní daňového priznania k dani 
z príjmov fyzickej osoby. 

Odpočítanie poistného – od zdaniteľ ných
príjmov zo závislej činnosti [§ 5 ods. 1
písm. m) ZDP] je možné (od 1. 1. 2016),
len ak ide o preukázateľne zaplatené
poistné na verejné zdravotné poiste-
nie, ktoré bol uvedený športovec ako
samoplatiteľ povinný platiť v období,
počas ktorého bol [§ 2 písm. aa) ZDP]
za mestnancom – t. j. počas ktorého
po beral uvedené príjmy zo závislej
čin nosti.

Vybrali sme pre Vás  |   Finančné riaditeľstvo SR informuje

Zmeny v daňovom poriadku účinné od 1. januára 2016 predstavuje Ing. Eva
Ivaničová z MF SR vo videoškolení Daňový poriadok – zmeny od 1. 1. 2016.
Objednávajte na www.zakon.sk.

V

Športovci s profesionálnou zmluvou 
o vykonávaní športu (§ 35 zákona o špor-
te) sa na účely zákona o sociálnom
poistení [§ 4 ods. 1, § 3 ods. 1 písm. a),
ods. 2 a 3, nadväzne na prechodné usta -
novenie – § 293do] nepovažujú v rokoch
2016 až 2018 za zamestnancov. 

Ak uvedení športovci využijú na účely
sociálneho poistenia inštitút dobrovoľ -
ného poistenia, tak poistné, ktoré sú po -
vinní platiť podľa zákona o sociálnom pois-
tení ako dobrovoľne poistené osoby s príj-
mami [§ 5 ods. 1 písm. m) ZDP], sa pri
zisťovaní základu dane (resp. ČZD) z týchto
príjmov (spôsobom podľa § 5 ods. 8 ZDP)
odpočíta od zdaniteľných príjmov zo zá -
vislej činnosti. 

Ide len o preukázateľne zaplatené poist -
né športovcom – dobrovoľne poistenou
osobou. Vyplýva to zo znenia Usmerne-
nia MF SR č. 2634/2004-72 uverejneného
vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2004 –
bod 29. 

Toto preukázateľne zaplatené poistné si
môže daňovník uplatniť rovnakým spô-
sobom ako poistné na zdravotné poistenie,
a to: 
1. u zamestnávateľa 

− v priebehu zdaňovacieho obdobia,
alebo 

− až po skončení zdaňovacieho obdo-
bia v rámci ročného zúčtovania pred-
davkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti, 

2. pri podaní daňového priznania k dani 
z príjmov fyzickej osoby. 

Uplatniť si môže len to preukázateľne za -
 platené poistné, ktoré platil ako dobrovoľ -
 ne poistená osoba v období, počas kto  ré-
ho bol považovaný za zamestnanca [§ 2
písm. aa) ZDP], t. j. počas ktorého poberal
príjmy zo závislej činnosti [§ 5 ods. 1 písm. m)
ZDP]. 

K uvedenej problematike bolo Finanč -
ným riaditeľstvom SR Banská Bystrica
v r. 2016 vydané Usmernenie k uplatneniu

II. Poistné platené na sociálne poistenie 
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poistného na verejné zdravotné poiste-
nie a poistného na sociálne poistenie
pri výpočte základu dane (čiastkového
základu dane) z príjmov zo závislej čin-
nosti u daňovníka s príjmami z činnosti
športovca na základe zmluvy o profe-
sionálnom vykonávaní športu – zverej-
nené na portáli FR SR www.financna-
sprava.sk v časti – Daňoví a colní špecia -
 listi – Dane – Metodické usmernenia – 

Pria me dane a účtovníctvo; link: 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/
Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/
Dane/Metodicke_u smernenia/Priame_
dane/2016/2016.08.17_poistne_sportovci.
pdf; 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR 
Odbor podpory a služieb pre verejnosť 

Október 2016

Certifikovaná audítorka Ing. Mária Cvečková vo videoškolení Konsolidovaná úč-
tovná závierka v modelových situáciách podľa postupov IFRS vysvetľuje prob-
lematiku KÚZ na množstve praktických príkladov. Objednajte: www.zakon.sk.

Obdobie odvodovej úľavy sa na účely dávok nezapočítava
Zamestnanec, ktorého lekár uzná za prá -
ceneschopného, má od 11. dňa trvania
práceneschopnosti zo Sociálnej poisťovne
nárok na dávku nemocenské. Toto ale ne-
platí, ak ide o zamestnanca, na ktorého sa
vzťahuje odvodová úľava, pretože takýto
zamestnanec nespĺňa jednu zo základných
podmienok priznania nemocenského – nie
je nemocensky poistený.

Zamestnanec s odvodovou úľavou ani je -
ho zamestnávateľ neplatia poistné na ne -
mocenské poistenie, na poistenie v neza-
mestnanosti ani na dôchodkové poistenie,
zamestnávateľ platí len poistné na ga -
rančné a úrazové poistenie. Zamestnan-

covi s odvodovou úľavou môže preto
vzniknúť zo Sociálnej poisťovne nárok len
na garančné a úrazové dávky. Obdobie,
kedy sa na neho vzťahuje odvodová úľa -
va, sa mu nezapočíta na účely nemocen-
ských dávok, dávky v nezamestnanosti 
a ani dôchodkových dávok.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upo-
zorňuje, že doplatiť poistné na nemocenské
poistenie ani na poistenie v nez amestna -
nosti nie je možné. Za obdobie trvania od -
vodovej úľavy je však možné zaplatiť si do -
datočne poistné na dôchodkové poistenie.
V takom prípade bude aj toto obdobie zhod-
notené pre budúce dôchodkové nároky.

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje (www.socpoist.sk)

Od 1. októbra Sociálna poisťovňa rozšíri elektronické služby
pre zamestnávateľov
Sociálna poisťovňa od 1. októbra 2016
rozširuje spôsob povinnej elektronickej
komunikácie so zamestnávateľmi. K do -
terajším povinnostiam zamestnávateľov
(zasielať elektronicky tlačivá ako naprík-
lad Registračný list fyzickej osoby, Me -
sačný výkaz poistného a príspevkov a Vý  -

kaz poistného a príspevkov), ktoré platia
pre všetkých zamestnávateľov od de-
cembra 2011, budú zamestnávatelia po -
vinní od 1. októbra zasielať v elektro -
nickej forme aj ďalšie tlačivá – Regis-
tračný list zamestnávateľa (RLZ) – zme -
na a odhláška.
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V prípade Registračného listu zamestná-
vateľa – prihlášky platí nasledovné: zamest-
návateľ, ktorý sa prihlasuje do registra
zamestnávateľov po prvýkrát, predkladá
RLZ pobočke v papierovej forme. Zamest-
návateľ, ktorý sa prihlasuje do registra
zamestnávateľov opätovne po tom, ako už
bol v registri zamestnávateľov prihlásený,
predkladá RLZ pobočke v papierovej forme

alebo elektronicky prostredníctvom Systé -
mu elektronických služieb. Zamestnávateľ
môže v odôvodnených prípadoch písomnou
žiadosťou požiadať o udelenie výnimky 
z povinnosti zasielať RLFO, MVP, VP a RLZ
elektronicky. Žiadosť o udelenie výnimky je
potrebné doručiť príslušnej pobočke Sociál-
nej poisťovne osobne alebo poštovou
prepravou.

Vybrali sme pre Vás  |   Ústredie Sociálnej poisťovne informuje

Videoškolenie Finančná kontrola od 1. 1. 2016 je zamerané na praktický výkon
FK na základe nového zákona o finančnej kontrole a audite. Objednávajte na
www.zakon.sk.

V

Takmer tretinu penzistov s exekúciami tvoria dôchodcovia do
60 rokov veku
Prekvapujúco vekovo najmladší dôchod-
covia tvoria najpočetnejšiu skupinu tých,
ktorým Sociálna poisťovňa musí krátiť dô-
chodky nariadenou exekučnou zrážkou.
Penzisti, ktorí majú menej ako 60 rokov,
tvoria skoro tretinu exekuovaných dôchod-
cov. Zvyčajne ide o ľudí, ktorí sa pred dô-
chodkom neúmerne zadlžia a mylne sa
domnievajú, že im exekútor nemá čo vziať,
resp. že nástupom do dôchodku im exekú-
cie zaniknú. Z celkového počtu 33 491 dô-
chodcov, ktorým v auguste tohto roka
Sociálna poisťovňa vykonávala exekučnú
zrážku, bolo práve dôchodcov do 60 rokov
až 10 887.

Druhou vekovo najpočetnejšou skupinou
dôchodcov s exekučnou zrážkou pred-
stavovali penzisti od 65 do 69 rokov – tých
bolo 7 610.

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov
i ľudí v preddôchodkovom veku, aby si us-
trážili príjmy a výdavky a nepodliehali lá -
kavým reklamám na pôžičky najmä zo
strany nebankových subjektov. Najčastej -
šie sa totiž exekučné zrážky z dôchodkov
uhrádzajú práve v prospech nebankových
spoločností, telekomunikačných operá-
torov, či poskytovateľov dátových služieb 
a zdravotných poisťovní.

Zamestnávatelia a SZČO, nezabúdajte oznámiť Sociálnej
poisťovni zmenu údajov
Sociálna poisťovňa sa často stretáva s tým,
že zamestnávatelia, živnostníci a ostatné
samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
zabúdajú na povinnosť oznámiť zmenu
svojich údajov – meno, priezvisko či trvalý
pobyt. Sociálna poisťovňa ich preto opä-
tovne upozorňuje, že zmenu osobných
údajov je potrebné oznámiť prostred-
níctvom tlačiva Registračný list fyzickej
osoby – RLFO, ktoré majú k dispozícii

okrem webovej stránky aj vo všetkých 
po bočkách. Vyplnené tlačivo RLFO môžu
do ručiť osobne alebo poštou príslušnej 
po bočke podľa miesta trvalého pobytu do
8 dní odvtedy, ako zmeny nastali.

Ak majú zamestnávatelia a SZČO záujem,
aby ich Sociálna poisťovňa informovala aj 
o prípadných nedoplatkoch na poistnom
prostredníctvom SMS správ a e-mailov,



8

svoje kontakty (tel. číslo, e-mail) môžu
nahlásiť aj elektronicky. Tento druh kontakt-
ných údajov stačí oznámiť prostredníc-
tvom e-mailovej adresy mojekontakty@
socpoist.sk.

Včasným nahlásením zmien v osobných
údajoch sa občania môžu vyhnúť neskor -
ším zbytočným nedorozumeniam pri rieše -
ní svojich záležitostí a urýchliť tak ich vy -
bavenie.

Problematiku kontrolného výkazu a všetky zmeny vysvetlené priamo prostred-
níctvom nového tlačiva platného od 1. 4. 2016 nájdete vo videoškolení Kontrolný
výkaz – aktuálne od 1. 4. 2016. Viac na www.profivzdelavanie.sk.

Dávka v nezamestnanosti sa môže vyplácať pol roka alebo štyri
mesiace
Dávka v nezamestnanosti sa môže vyplá-
cať buď pol roka alebo štyri mesiace –
podľa toho, či poistenec predtým pracoval
na dobu určitú.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vo
všeobecnosti občanovi môže vzniknúť vte -
dy, ak súčasne splní dve základné podmien-
ky – prvou je byť poistený v neza mestnanosti
najmenej 730 dní v posledných troch ro -
koch pred zaradením do evidencie uchá -
dzačov o zamestnanie a dru hou pod -
mien kou je samotné zaradenie do eviden-
cie uchádzačov o zamestnanie na úrade
prá ce, sociálnych vecí a rodiny. Dávka 
v neza mestnanosti sa v takomto prípade
prizná na šesť mesiacov.

Avšak nárok na dávku v nezamestnanosti
môže vzniknúť aj v prípade, ak po skončení
výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom
pomere na dobu určitú (tzv. sezónne za -
mestnanie) bol poistenec zaradený do evi -
dencie uchádzačov o zamestnanie a v po-
s ledných štyroch rokoch pred zaradením

do evidencie uchádzačov o zamestnanie
spl nil súčasne dve podmienky:
a. bol poistený v nezamestnanosti z vý -

konu činnosti zamestnanca v pracov-
nom pomere na určitú dobu alebo bol
dobrovoľne poistený v nezamestna -
nosti najmenej 730 dní a

b. nebol povinne poistený v nezamestna -
nosti z iného výkonu činnosti zamest-
nanca ani jeden deň, t. j. nepracoval 
v pracovnom pomere na neurčitý čas, 
v štátnozamestnaneckom pomere, v slu -
žobnom pomere, na základe dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracov-
ného pomeru, a pod.

Dávka v nezamestnanosti sa v takomto
prípade priznáva na štyri mesiace.

Skrátený nárok na dávku v nezamest-
nanosti vznikne aj tej osobe, ktorá praco-
vala v sezónnych zamestnaniach aj v Eu -
rópskej únii, a ktorá si súčasne zacho-
vala centrum záujmov na území Sloven-
ska.

O jednorazové vyplatenie dávky v nezamestnanosti možno
požiadať po 3 mesiacoch, tento rok tak urobilo 359 ľudí
Sociálna poisťovňa pripomína, že poiste -
nec má nárok na jednorazové vyplatenie
polovice dávky v nezamestnanosti, tú však
musí poberať aspoň tri mesiace. Ďalšou 

z podmienok je taktiež to, že musí byť vy -
radený z evidencie uchádzačov o zamest-
nanie na príslušnom úrade práce, sociál -
nych vecí a rodiny. O vyplatenie zvyšku
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podpory môže poberateľ dávky v neza -
mestnanosti požiadať písomne prostred-
níctvom tlačiva Žiadosť o vyplatenie 50 %
dávky v nezamestnanosti, ktoré doručí 
osobne alebo poštou príslušnej pobočke
Sociálnej poisťovne.

Ak poistenec o takéto jednorazové vy-
platenie požiada, ďalší nárok na dávku 
v nezamestnanosti mu vznikne až po
tom, ako opäť splní podmienku poistenia
v nezamestnanosti (najmenej 730 dní 
v posledných troch rokoch pred zaevido -
vaním sa v evidencii uchádzačov o za -
mestnanie). To znamená, že ak v období
kratšom ako dva roky bude opätovne za-
radený do tejto evidencie, nárok na dávku
v nezamestnanosti mu nevznikne.

Ak poberateľ dávku nevyčerpá a v období
kratšom ako dva roky bude opätovne za-
radený do evidencie uchádzačov o zamest-
nanie, nárok na dávku v nezamestnanosti
mu vznikne. Výška dávky bude v takej sume,
v akej dostával predchádzajúcu dávku, a to
do konca zostávajúcej časti podporného ob-
dobia v nezamestnanosti. Podporné obdo-
bie trvá šesť mesiacov (resp. štyri, ak nárok
vznikol splnením podmienky poistenia v ne -
zamestnanosti najmenej 730 dní v posled-
ných štyroch rokoch pred zaradením do
evidencie uchádzačov o zamestnanie).

Od januára do konca septembra tohto roka
Sociálna poisťovňa vyplatila celkom 359 jed-
norazových dávok v nezamestnanosti, cel -
kovo vo výške 213 129 eur.

Vybrali sme pre Vás  |   Ústredie Sociálnej poisťovne informuje

Ing. Vladimír Ozimý sa venuje stravným a základným náhradám, fakultatívnym
náhradám, cestovným náhradám ako daňovému výdavku a cestovným náhradám
vo vzťahu k DPH vo videoškolení Pracovná cesta – spoločník verzus konateľ.

V

Súčasná úprava priemerného osobného mzdového bodu
zostane zachovaná
Národná rada Slovenskej republiky schvá -
lila novelu, podľa ktorej sa aj pre budúce
roky zachovávajú v súčasnosti platné per-
centá úpravy priemerného osobného mzdo -
vého bodu (POMB).

Podľa súčasnej právnej úpravy sa v roku
2017 malo percento úpravy (pri POMB 
v rozmedzí od 1,25 do 3) znížiť z terajších
68 % na 64 % a v roku 2018 a nasledujú-
cich rokoch až na 60 %. To znamená, že
dôchodok by sa v nasledujúcich rokoch
určoval z nižšieho POMB, čo by mohlo mať
negatívny dosah na sumu dôchodku. V dôs -

 ledku zachovania terajších 68 % budú
však podľa novej právnej úpravy dôchod-
ky vyššie.

Obdobne bolo novelou zachované aj per-
cento úpravy POMB nižšieho ako 1,0, kto -
ré je v súčasnosti na úrovni 20 %. Keďže
účinná právna úprava počítala do budúc-
nosti len s jeho minimálnym zvýšením 
(v roku 2017 na 21 %, v roku 2018 a nasle-
dujúcich na 22 %), uvedená zmena (aj 
po novom zostane úprava POMB na úrovni
20 %) sa prejaví na sume dôchodku len
minimálne.

Ako sa zvýšia – valorizujú dôchodky v roku 2017
Od 1. januára 2017 sa vyplácané dô-
chodky zvýšia o pevnú sumu. Pevná suma
zvýšenia sa určí najmenej ako 2 % z prie -

mernej mesačnej sumy daného druhu dô-
chodku. Vyplýva to z novely zákona o so-
ciálnom poistení, ktorú 11. októbra 2016
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schválila Národná rada Slovenskej repub-
liky.

Novela zákona o sociálnom poistení usta -
novuje pevné sumy zvýšení dôchodkových
dávok v roku 2017.

Ešte pred schválením novely zákona o so-
ciálnom poistení niektoré média informo -
vali, že všetky dôchodky sa od 1. ja nuára
2017 zvýšia o 2 % vypočítané zo sumy vy-
plácaného dôchodku, to znamená naprík-
lad starobný dôchodok v sume 300 eur sa
zvýši o 6 eur (300 x 2 %) a starobný dô-
chodok v sume 600 eur sa zvýši o 12 eur
(600 x 2 %). Tieto informácie sú nesprávne.
V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že všetky
dôchodky sa zvýšia o pevnú sumu, ktorá
bude rovnaká a jednotná pre ten istý druh
dôchodku.

Pevná suma zvýšenia sa neurčí zo sumy
vyplácaného dôchodku, ale z priemernej
mesačnej sumy daného druhu dôchodku,

a to najmenej dvojpercentnou sadzbou. 
Vychádza sa pritom z priemerných mesač -
ných súm dôchodkov platných k 30. júnu
2016, ktoré sú zverejnené na webovej
stránke Sociálnej poisťovne (Priemerné
výšky dôchodkových dávok pre potreby
valorizácie).

Napríklad priemerná suma starobného dô-
chodku k 30. júnu 2016 bola 405,7855980
eur, preto pevná suma zvýšenia starob-
ného dôchodku bude 2 % z tejto sumy, čo
je 8,20 eur mesačne po zaokrúhlení. Sta -
robné dôchodky, bez ohľadu na ich sumu,
sa tak zvýšia práve o 8,20 eur.

O zvýšenie dôchodku nebude potrebné 
žiadať. O zvýšení dostanú poberatelia dô-
chodkov písomné rozhodnutie. Dôchodky
vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo
výplatnom termíne za mesiac január 2017
aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2017
do posledného dňa pred výplatným ter-
mínom v mesiaci január 2017.

Vo videoškolení Obchodovanie so zdaniteľnou zahraničnou osobou definuje
lektor zahraničnú osobu na účely DPH. Poukazuje na zmenu v registrácii
zahraničných osôb i na zmenu vo väzbe na dodanie tovaru s montážou.

Živnostníci, ak chcete dávku v nezamestnanosti, nezabudnite
sa dobrovoľne poistiť
Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov
a iné samostatne zárobkovo činné osoby
(SZČO), že po ukončení činnosti nemajú
automaticky nárok na dávku v nezamest-
nanosti. Tú môžu dostať len v prípade, že
popri podnikaní boli buď zamestnaní, alebo
si platili dobrovoľné poistenie v nezamest-
nanosti. Podmienkou na priznanie dávky
živnostníkovi je totiž najmenej 730 dní pois-
tenia v nezamestnanosti v posledných troch
rokoch pred zaradením do evidencie uchá -
dzačov o zamestnanie na príslušnom úrade
práce a dobrovoľné poistenie zaplatené 
v stanovenej lehote a sume.

Na dobrovoľné poistenie v nezamestna -
nosti sa môže prihlásiť SZČO, ktorá je
povinne nemocensky a povinne dôchod-
kovo poistená, prostredníctvom Registrač -
ného listu FO. SZČO, ktorá nie je povinne
poistená na tieto druhy poistenia, sa Re -
gistračným listom FO môže prihlásiť len
spolu s dobrovoľným dôchodkovým a do-
bro voľným nemocenským poistením. Spolu
s prihláškou doručí pobočke Sociálnej
poisťovne v mieste bydliska aj vyplnené
Vy hlásenie dobrovoľne poistenej osoby. Do-
brovoľné poistenie vzniká najskôr dňom po-
dania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia
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z dobrovoľného poistenia podaním odhláš -
ky. Na toto poistenie nie je možné sa pri -
hlásiť ani odhlásiť spätne.

Podrobnosti o podmienkach a výške dávky

v nezamestnanosti nájdete na webe So-
ciálnej poisťovne v časti Poistenie v ne -
zamestnanosti, informácie o dobrovoľnom
poistení sa dozviete v časti Dobrovoľne
poistení.

Vybrali sme pre Vás  |   Ústredie Sociálnej poisťovne informuje

Ing. Vladimír Ozimý sa vo videoškolení Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov)
a vplyv na základ dane spoločnosti zameriava na štandardné vzťahy
spoločníkov a spoločností s dôrazom na princíp poskytovania pôžičiek.

V

Úrazové dávky sa od 1. januára 2017 zvýšia
Sociálna poisťovňa informuje, že od 1. ja -
nuára 2017 sa zvýšia viaceré druhy úra-
zových dávok.

Úrazová renta a pozostalostná úrazová
renta sa zvýši o 2 %.

O rovnaké percento vzrastú aj úrazové
dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada
nákladov spojených s liečením, náhrada
nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú
zo zákona obmedzené maximálnou sumou,
ktorá sa tiež každý rok valorizuje.

Konkrétne, maximálna suma jednorazové -
ho odškodnenia manžela alebo manželky 

v roku 2017 bude vo výške 53 503,20 eur.
Maximálna suma úhrnu súm jednorazové -
ho odškodnenia nezaopatrených detí sa
zvyšuje na 53 503,20 eur.

Maximálna suma náhrady nákladov spo-
jených s liečením v roku 2017 bude pred-
stavovať 26 751,80 eur.

Maximálna suma náhrady nákladov spo-
jených s pohrebom v roku 2017 bude vo
výške 2 675,70 eur. Na sumu 2 675,70
eur vzrastie aj maximálna suma úhrnu
náhrad výdavkov spojených s pohrebom
pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené
deti.

Potvrdenie o PN môže vystaviť aj kúpeľný lekár
Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov,
ktorí sa chystajú do kúpeľov na odpo -
rúčanie ošetrujúceho lekára a vznikne im
nárok na dávku nemocenské (splnia všetky
zákonom stanovené podmienky), že potvr-
denie o dočasnej pracovnej neschopnosti
im môže vystaviť aj kúpeľný lekár.

Podmienkou však je, že zdravotná staros -
tlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch je
poskytovaná na základe odporúčania ošetru-
júceho lekára a je odôvodnená zdravotným
stavom poistenca (kúpeľná liečba v indikač -
nej skupine A a v indikačnej skupine B, ak ide
napr. o závažné chronické ochorenia). Lekár

prírodných liečebných kúpeľov poistencovi
musí dočasnú PN aj ukončiť ku dňu ukonče-
nia takejto liečby. V prípade využitia kúpeľnej
liečby, ktorá nebola indikovaná zo zdravot-
ných dôvodov (rekondičné pobyty, rekreácie,
welness po byty), poistenec nemá dôvod na
uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti –
nárok na nemocenské mu teda nevznikne.

Je potrebné, aby potvrdenie vystavené v prí -
rodných liečebných kúpeľoch obsahovalo
všetky potrebné údaje určené Sociálnou
poisťovňou. Kúpeľný lekár ako adresu, kde
sa poistenec zdržiava počas dočasnej pra-
covnej neschopnosti, uvedie sídlo kúpeľov.
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Poistencovi, ktorému nárok na dávku v ne-
zamestnanosti zanikol ešte pred uply -
nutím celého podporného obdobia (6 ale -
bo 4 mesiace) a ktorý nepožiadal o jed-
norazové vyplatenie dávky za zvyšok
podporného obdobia, môže vzniknúť opä-
tovný nárok na dávku za zostávajúce ob-
dobie. Platí totiž, že ak bol človek vy -
radený z evidencie nezamestnaných ob-
čanov počas poberania dávky v neza -
mestnanosti a v období kratšom ako dva
roky bol opätovne zaradený do evidencie
uchádzačov o zamestnanie, vznikne mu
nárok na výplatu dávky v nezamest-
nanosti odo dňa opätovného zaradenia

do tejto evidencie za zostávajúce nevy -
čerpané obdobie.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa pri -
pomína, že pri opätovnom nároku na dávku
v nezamestnanosti ju vypláca len do uplynu-
tia podporného obdobia. To znamená, že ak
sa napríklad pri predchádzajúcej evidencii
dávka vyplácala tri mesiace, opätovný nárok
na výplatu dávky môže trvať najviac tri me -
siace. Vypláca ju v tej istej sume, v akej bola
vyplácaná predchádzajúca dávka v neza -
mestnanosti. Neprihliada sa teda v žiadnom
prípade na prípadné príjmy pred opätovným
zaradením do evidencie.

Videoškolenie Stavebné práce a prenos daňovej povinnosti od 1. 1. 2016 je
orientované na problematiku stavebných prác a prenosu daňovej povinnosti
vplyvom významnej zmeny v rámci tzv. tuzemského reverse charge.

Výška dávky v nezamestnanosti sa pri opätovnom nároku 
nemení

Sociálna poisťovňa sa stretáva s otázkami,
či má občan nárok na úrazové dávky, ak
havaruje služobným autom. Poškodenie
zdravia, ktoré poistenec utrpí pri dopravnej
nehode, môže byť považované za pra-
covný úraz a v jeho dôsledku mu môže
vzniknúť nárok na úrazové dávky. Nárok
mu vznikne napríklad v takom prípade, ak
bol vyslaný na služobnú cestu alebo
vykonáva prácu vodiča z povolania, t. j.
úraz utrpel pri plnení pracovných alebo
služobných úloh alebo v priamej súvislosti
s ich plnením.

Treba však brať do úvahy skutočnosť, že
nárok na úrazové dávky môže ovplyvniť aj

výsledok šetrenia dopravnej nehody polí-
ciou. Napríklad, ak je poistenec podľa polí-
cie vinníkom dopravnej nehody, pri roz -
hodovaní o nároku na úrazové dávky sa
zohľadní rozsah jeho zavinenia na vzniku
dopravnej nehody. To znamená, že pois -
tencovi môže vzniknúť nárok na úrazové
dávky, tie mu však nebudú vyplatené v pl -
nej sume, ale znížené o rozsah jeho zavi-
nenia na vzniku dopravnej nehody. V prí -
pade, ak dopravnú nehodu spôsobí v pl -
nom rozsahu, nárok na úrazové dávky mu
nevznikne. To isté platí, ak poistenec ha -
varuje v súkromnom aute, ktoré však na
základe dohody so zamestnávateľom vy -
uží va na služobné účely.

Dopravná nehoda v služobnom aute a nárok na úrazové dávky

Sociálna poisťovňa opätovne informuje, že
od 1. januára 2017 dochádza k zmene dô-

chodkového veku. Zmena sa bude týkať
poistencov narodených po 31. decembri

Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku
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1954. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa
zachováva znížený dôchodkový vek, to zna-
mená ženy v závislosti od počtu vycho -
vaných detí a poistenci v závislosti od
zís kanej doby zamestnania v I. pracovnej
kategórii alebo doby služby v I. alebo II. ka -
tegórii funkcií.

Dôchodkový vek na príslušný kalendárny
rok ustanovuje opatrením Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky vždy do konca októbra pred-
chádzajúceho kalendárneho roka. Podľa
opatrenia Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 269/
2016 Z. z. dôchodkový vek ustanovený na
rok 2017 je 62 rokov a 76 dní.

Na základe tejto zmeny Sociálna poisťov -
ňa pripravila na svojej webovej stránke 
v časti Dôchodca kalkulačku – Výpočet
dôchodkového veku, pomocou ktorej 
je možné vypočítať si presný dátum do -
vŕšenia dôchodkového veku, ak sa už dá
určiť. Základným údajom potrebným na
výpočet dôchodkového veku je dátum na -
rodenia. Ak ide o ženu alebo poistenca,
ktorý získal dobu zamestnania v I. pracov-
nej kategórii alebo dobu služby v I. alebo
II. kategórii funkcií, po zadaní potrebných
údajov sa pri výpočte dôchodkového veku
prihliadne aj na tieto skutočnosti. V pravom
hornom rohu kalkulačky je k dispozícii aj
podrobný návod na vyplnenie a používa -
teľská príručka.

Vybrali sme pre Vás  |   Ústredie Sociálnej poisťovne informuje

Aké novinky priniesla novela nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri
výkone rozhodnutia? Odpovede prinesie RNDr. Jana Motyčková vo videoškolení
Exekučné zrážky a zrážky zo mzdy – aktuálne od 1. 7. 2016.

V

Sociálna poisťovňa pripomína občanom,
ktorí uzatvorili zmluvu o starobnom dô-
chodkovom sporení, že počas ich výkonu
práce v zahraničí im Sociálna poisťovňa
príspevky do II. piliera nepostupuje. Pod-
mienkou postupovania príspevkov je totiž
aktívny vzťah so Sociálnou poisťovňou,
ktorý tieto osoby nemajú, keďže sú spra -
vidla poistené na sociálne poistenie v kra-
jine výkonu práce.

Jedinou možnosťou, aby osobe pribúdali fi-

nančné príspevky do 2. piliera aj počas
práce v zahraničí, je jej účasť na dobrovoľ -
nom dôchodkovom poistení na Slovensku.
Dobrovoľné dôchodkové poistenie (na roz -
diel od dobrovoľného nemocenského pois -
tenia a dobrovoľného poistenia v nezamest-
nanosti) zákon o sociálnom poistení umož -
ňuje aj v prípade, keď je osoba poistená na
sociálne poistenie hocikde v zahraničí.

Obdobne uvedená situácia platí aj pre
skupinu nezamestnaných občanov.

Pracujúcim v zahraničí Sociálna poisťovňa príspevky
do 2. piliera nepostupuje

Študent, ktorý poberá invalidný dôchodok 
s mierou poklesu schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť najviac 70 %, môže mať
po splnení zákonných podmienok v prí-
pade úmrtia rodiča alebo osvojiteľa nárok

na sirotský dôchodok. V takejto situácii je
totiž študent-sirota (ktorá sa sústavne
pripravuje na povolanie, najdlhšie do veku
26 rokov) podľa zákona nezaopatreným
dieťaťom.

Sirotský dôchodok môže získať aj študent s invalidným
dôchodkom



14

Študent, ktorému vznikol nárok na oba dô-
chodky (súbeh sirotského a invalidného
dôchodku), bude v plnej sume dostávať ten
vyšší. Dôchodok s nižšou výškou mu bude
vyplácaný v sume jednej polovice. Ak je
výška oboch dôchodkov rovnaká, Sociálna
poisťovňa v sume jednej polovice podľa
zákona vždy vypláca sirotský dôchodok.

Študent-sirota o priznanie sirotského dô-
chodku môže požiadať v pobočke So-
ciálnej poisťovne v mieste trvalého byd-
liska. K žiadosti o dôchodok musí pred-
ložiť svoj rodný list, úmrtný list rodiča 
a potvrdenie školy o štúdiu s vyznače -
ným dátumom predpokladaného ukonče-
nia štúdia.

Vo videoškolení Manažment vymáhania pohľadávok: Prevencia pred ne-
platičmi lektor rozoberá pravidlá pri vstupe do obchodných vzťahov so zákazníkmi
a dáva odpoveď na otázku, ako rozvíjať obchod, aby pribúdali dobrí zákazníci.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zmena
vo výpočte nemocenských dávok v súvis-
losti so zvýšením maximálneho vymeria va-
cieho základu sa týka len tých poistencov,
ktorí majú vymeriavací základ (hrubý prí-
jem) 1 287 eur a viac. Tých, ktorých príjem
nedosahuje uvedenú sumu, sa zmena zá -
kona netýka. Zmena sa taktiež nevzťa huje
na osoby, ktorým bola nemocenská dávka
priznaná ešte v roku 2016 a jej výplata
pokračuje v roku 2017, im sa nemocenská
dávka neprepočíta.

Od 1. 1. 2017 sa mení maximálna výška
vymeriavacieho základu pre výpočet ne -
mocenských dávok. Do 31. 12. 2016 sa

nemocenské dávky počítajú z vymeriava-
cieho základu (u zamestnanca hrubého
príjmu) maximálne zo sumy 1 287 eur. Od
januára 2017 sa maximálny vymeriavací
základ pre výpočet nemocenských dávok
zvyšuje na sumu 1 766 eur. Zmena zákona
má zvýšiť dávku u tých poistencov, ktorí
platia do Sociálnej poisťovne vysoké poist -
né, ale nemocenské dávky nedostávajú
úmerné výške ich odvodu. Zmenou zákona
sa čiastočne zníži rozdiel medzi výškou
zaplateného poistného a vyplatenou dáv -
kou, keďže denný vymeriavací základ sa
už nebude počítať z 1,5-násobku prie -
mernej mzdy spred dvoch rokov, ale z 2-
násobku.

Zvýšenie nemocenskej od 1. januára 2017 sa netýka všetkých
poberateľov týchto dávok

Školenia organizované vydavateľstvom

Poradca podnikateľa

Zoznam všetkých videoškolení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.

Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese: www.facebook.com/VzdelavacieCentrum

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017
JUDr. Zuzana Latiková, PhD.

2. 12. 2016 Nitra • 8. 12. 2016 Banská Bystrica • 14. 12. 2016 Trenčín • 16. 12. 2016 Košice

Odložená daň z príjmov k 31. 12. 2016 – účtovanie a vykazovanie
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

30. 11. 2016 Bratislava
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V priebehu augusta a septembra 2016 boli
do Národnej rady SR doručené zo strany
vlády návrhy viacerých daňových zákonov,
vrátane zákona o dani z príjmov a zákona
o DPH. Nižšie Vám prinášame prehľad tých
najvýznamnejších zmien, ktoré vyplývajú 
z predložených návrhov. Navrhované zme -

ny majú byť predmetom rokovaní na nad-
chádzajúcich zasadnutiach Národnej rady
SR. O výsledkoch Vás budeme informovať.
Aby sa navrhované zmeny stali platné mu -
sia byť schválené v Národnej rade SR,
pod písané prezidentom republiky a zverej -
nené v Zbierke zákonov SR.

Vybrali sme pre Vás  |   Najvýznamnejšie zmeny v daniach očakávané od roku 2017

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite daňovú po-
hotovosť, viac na www.danovecentrum.sk.

VNajvýznamnejšie zmeny v daniach očakávané od roku 2017

Od 1. januára 2017 by dividendy vyplácané
fyzickým osobám, rezidentom i nerezi-
dentom, tuzemskou spoločnosťou mali pod-
liehať zrážkovej dani vo výške 7 %, pokiaľ
medzinárodná zmluva o zamedzení dvo-
jitého zdanenia neurčí inak. Ak príjemcom
bude fyzická osoba z nezmluvného štátu,
uplatní sa sadzba dane 35 %.

V prípade ak fyzickej osobe budú dividendy
plynúť zo zahraničia, budú súčasťou osobit-
ného základu dane a zdanené sadzbou
dane vo výške 7 % alebo 35 %, ak budú
plynúť zo zdrojov v nezmluvnom štáte.

Zavedené zdanenie dividend u fyzických
osôb sadzbou 7 % alebo 35 % má za ná-
sledok, že tieto dividendy nebudú pred-
metom odvodov na zdravotné pois tenie.

Podiely na zisku nebudú oslobodené ani 
u zamestnanca bez účasti na základnom
imaní spoločností a budú zdaňované ako
príjem zo závislej činnosti preddavkovým
spôsobom.

U právnickej osoby bude príjem z dividend
zdaňovaný, len ak bude plynúť od daňovníka
z nezmluvného štátu, a to v rámci osobitného
základu dane pri sadzbe dane 35 %. Rov-
nako predmetom zdanenia budú aj dividendy
vyplácané tuzemskou právnickou osobou 
v prospech daňovníka z nezmluvného štátu,
a to zrážkovou daňou 35 %.

Zavedené zdanenie by nemalo mať
retro aktívny účinok, t. j. nemalo by sa
dotknúť dividend zo ziskov vykázaných za
roky 2004 až 2016.

Daň z príjmov

Pri príjmoch z podnikania a z inej samos -
tatnej zárobkovej činnosti limit pre uplat -
nenie paušálnych výdavkov by sa mal od

1. 1. 2017 zvýšiť zo súčasných 40 % na 
60 % z dosiahnutých príjmov najviac do
maximálnej sumy 20 000 €.

Zvýšenie limitov pre uplatňovanie paušálnych výdavkov u fyzických osôb

Zdaňovanie dividend

Navrhované zmeny pokrývajú aj zníženie
sadzby dane z príjmov pre právnické osoby
zo súčasných 22 % na 21 %. Nová sadzba

by sa mala prvý krát použiť pri výpočte
dane za zdaňovacie obdobie začínajúce
najskôr 1. 1. 2017.

Zníženie sadzby dane pre právnické osoby
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Zoznam výdavkov, u ktorých je potrebné
testovať pre účely ich uplatnenia v daňových
výdavkoch podmienku zaplatenia sa má

rozšíriť o licenčné poplatky. Uvedená zme-
na by sa mala uplatniť už pri podávaní
dňových priznaní počnúc 1. 1. 2017.

Ročný prístup k videoškoleniam z daňovej oblasti vám zabezpečí, že žiadnu
dôležitú novelu nezmeškáte. Všetky témy videoškolení si môžete pozrieť na
www.profivzdelavanie.sk a objednať na tel. č. +421 41 70 53 888.

Ak držiteľ úplne nového vozidla (výrobca,
zástupca výrobcu, autorizovaný predajca)
neprevedie držbu tohto vozidla na inú
osobu do 1 roka a do 15 dní po tomto ter-
míne neuhradí plnú hodnotu registračného
poplatku v zmysle osobitného predpisu,
bude mať povinnosť zvýšiť základ dane 

o súvisiace daňové odpisy, náklady na pre-
vádzku, technické zhodnotenie alebo
opravy.

Uvedené by sa malo použiť pri motorovom
vozidle zaevidovanom v evidencii vozidiel
v SR od 1. 2. 2017.

Testovacie a predvádzacie vozidlá

Rozšírenie vymedzenia výdavkov podliehajúcich podmienke zaplatenia

Za daňový výdavok sa má počnúc 1. 1. 2017
považovať aj poskytnutie materiálnej hu-
manitárnej pomoci do zahraničia, ktorú

daňovník bezodplatne odovzdá Minis -
terstvu vnútra SR na základe darovacej
zmluvy.

Výdavky na materiálnu humanitárnu pomoc do zahraničia

V danom prípade ide o poslanecký návrh. Po-
vinnosť platiť daňovú licenciu (t. j. minimálnu
daň) by mala byť zrušená počnúc rokom

2018. Nárok na zápočet kladného rozdielu
medzi daňovou licenciou a daňou podľa dote-
rajších predpisov by mal zostať zachovaný.

Zrušenie daňovej licencie pre právnické osoby

Daňovníci, ktorí prostredníctvom transfe -
rového oceňovania úmyselne znižujú zá -
klad dane alebo zvyšujú daňovú stratu,
majú podliehať prísnejším sankciám.
Sankcie by mali byť v takomto prípade
dvojnásobné. Pokiaľ však daňovník po -

chybenie uzná a zaplatí rozdiel vyrube -
nej dane v stanovenej výške, dvojnásob -
né sankcie by sa nemali uplatniť. Tieto
prísnejšie pravidlá by sa mali uplatniť 
na doruby z daňovej kontroly začatej po
31. 12. 2016.

Sprísnenie sankcií pri porušení princípu nezávislého vzťahu medzi závislými
osobami

Výška poplatku by sa od 1. 1. 2017 už nemala
odvíjať od hodnoty obchodného prípadu, ale
mala by byť pevne stanovená, a to nasledovne:

– za jednostranné APA: 10 000 €,
– za viacstranné APA: 30 000 €.

Zmena poplatkov za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania vopred so
správcom dane (APA)
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V prípade ak bude vrátenie nadmerného
odpočtu zo strany správcu dane zadržané
viac ako 6 mesiacov odo dňa uplynutia
lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu 
z dôvodu daňovej kontroly, potom bude
platiteľovi dane priznaná peňažná náhrada
v podobe úroku z nadmerného odpočtu.
Tento úrok by mal byť vypočítaný za každý
deň po uplynutí spomínaných 6 mesiacov
až do jeho vrátenia, a to pri uplatnení

sadzby vo výške 2-násobku základnej
sadzby ECB platnej v prvý deň daného
kalendárneho roka, za ktorý sa úrok z nad-
merného odpočtu počíta. Minimálny úrok
je počítaný pri ročnej úrokovej sadzbe
1,5 %.

Uvedené by sa malo vzťahovať aj na prípa -
dy, ak daňová kontrola začala pred 1. 1. 2017,
avšak k 1. 1. 2017 nebola ukončená.

Vybrali sme pre Vás  |   Najvýznamnejšie zmeny v daniach očakávané od roku 2017

Uvítali by ste školenie na konkrétnu tému z daňovej, mzdovej oblasti alebo 
z oblasti verejnej správy? Pošlite nám svoj tip na profivzdelavanie@pp.sk.

V
DPH

Právo na úroky z omeškania pri zadržaní nadmerného odpočtu správcom dane
z dôvodu daňovej kontroly

S ohľadom na problémy v praxi pri zaraďo-
vaní stavebnej činnosti do klasifikácie CPA
podľa Nariadenia komisie (EÚ) č. 1209/2014
sa navrhuje s účinnosťou od 1. 1. 2017 zave-
denie právnej fikcie tak, aby v prípade, ak
dodávateľ na základe odôvodneného pred-
pokladu, že ním dodaná stavebná služba
podlieha prenosu daňovej povinnosti, uvedie

na faktúre informáciu „prenesenie daňovej
povinnosti“, príjemca plnenia (platiteľ dane)
bol osobou povinnou platiť daň bez ďalšieho
overovania správnosti zatriedenia činnosti
podľa klasifikácie CPA.

V nadväznosti na túto zmenu by sa mala
zaviesť aj zmena kontrolného výkazu.

Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach

Sadzba dane pre tabak a tabakové vý -
robky sa má postupne zvyšovať, a to od

1. 2. 2017 a neskôr od 1. 2. 2019.

Spotrebné dane

Zvýšenie sadzby dane pre tabak a tabakové výrobky

V platení tohto odvodu sa má pokračovať
aj po roku 2016, napriek tomu, že pôvodne
sa mal platiť len do konca tohto roku.

Navrhuje sa, aby sa odvod platil regulo-
vanou osobou, ak jej výsledok hospo -
dárenia dosiahne aspoň sumu 3 milióny

eur a len z tých činností, ktoré patria do
regulovaných oblastí. Za tým účelom zá -
kladom odvodu bude výsledok hospodá -
renia vynásobený koeficientom, ktorý sa
vypočíta ako podiel výnosov z regulo-
vanej činnosti k celkovým výnosom úč-
tovného obdobia.

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach
Zmena základu pre odvod a sadzby odvodu
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Mesačná sadzba odvodu bude dočasne
zvýšená zo súčasnej sadzby 0,363 % na
0,726 % počas obdobia 2017 – 2018. Po -
tom sa bude sadzba postupne znižovať

tak, že v období 2019 – 2020 mesačná
sadzba bude 0,545 % a v období od 2021
bude opäť 0,363 %.

Uvítali by ste konkrétnu tému z daňovej oblasti? Pošlite svoj tip na
hornikova@pp.sk.

Sadzba odvodu počas obdobia 2017 – 2020
má byť v zmysle novely vo výške 0,2 %

ročne. Od roku 2021 by mala byť nulová. 
Zdroj: www.accace.sk

Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcii
Zmena sadzby odvodu

23. Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie
návrhu rozpočtu verejnej správy na
roky 2017 – 2019

24. Opatrenie Ministerstva financií Slo -
venskej republiky z 11. augusta 2016 
č. MF/017290/2016-421, ktorým sa me -
ní a dopĺňa výnos Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. MF/11251/2004-
42 z 8. decembra 2004, ktorým sa usta -
novujú podrobnosti o hospodárení roz -

počtových organizácií a príspevkových
organizácií a ktorým sa mení výnos
Ministerstva financií Slovenskej repub-
liky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44
v znení neskorších predpisov

25. Metodické usmernenie sekcie auditu 
a kontroly Ministerstva financií SR 
č. MF/015592/2016-1411 k postupom
pre vnútorný audit

Finančný spravodajca 2016 uverejnil:

− Oznámenie Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 253/2016 Z. z. o uložení dodatku ku
kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Platnosť od 23. septembra 2016

− Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 269/
2016 Z. z. o úprave dôchodkového veku 
a referenčného veku na rok 2017

Účinnosť od 1. januára 2017 

− Nariadenie vlády Slovenskej republiky

č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje
suma minimálnej mzdy na rok 2017

Účinnosť od 1. januára 2017

− Vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 283/2016 Z. z.,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky 
č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach 
o faktoroch práce a pracovného pro s-
tredia vo vzťahu ku kategorizácii prác
z hľadiska zdravotných rizík a o náleži-
tostiach návrhu na zaradenie prác do

V Zbierke zákonov vyšlo:
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kategórií v znení vyhlášky č. 98/2016
Z. z.

Účinnosť od 1. novembra 2016

− Zákon č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o so-
ciálnom poistení v znení neskorších
predpisov a ktorým sa mení zákon 
č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti za -
mestnanca a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších
predpisov (čl. II – zmena zákona č. 462/
2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca –
účinnosť od 1. 1. 2017)

Účinnosť od 30. októbra 2016 
a 1. januára 2017 

− Zákon č. 286/2016 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z 
o zdravotných poisťovniach, dohľade
nad zdravotnou starostlivosťou a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v zne -
ní neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. 
o zdravotnom poistení a o zmene a do-
plnení zákona č. 95/2002 Z. z. o pois -
ťovníctve a o zmene a doplnení niekto -
rých zákonov v znení neskorších pred-
pisov (čl. II – zmena zákona č. 580/
2004 Z. z. o zdravotnom poistení)

Účinnosť od 1. novembra 2016

− Zákon č. 287/2016 Z. z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o posky-
tovaní vianočného príspevku niektorým
poberateľom dôchodku a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Účinnosť od 1. novembra 2016

− Zákon č. 287/2016 Z. z., ktorým sa do -
pĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskyto-
vaní vianočného príspevku niektorým
poberateľom dôchodku a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Účinnosť od 1. januára 2017

Vybrali sme pre Vás  |   V Zbierke zákonov vyšlo

Právne predpisy v aktuálnom úplnom znení zdarma, bez registrácie
a s jednoduchou obsluhou nájdete na www.zakonypreludi.sk. 

V

Školenia organizované vydavateľstvom

Poradca podnikateľa

Zoznam všetkých videoškolení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.

Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese: www.facebook.com/VzdelavacieCentrum

Ochrana osobných údajov – nové usmernenia a aktuality
JUDr. Marcela Macová

1. 12. 2016 Bratislava • 2. 12. 2016 Žilina • 5. 12. 2016 Košice • 12. 12. 2016 Banská Bystrica

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1. 1. 2017
RNDr. Jozef Mihál

1. 12. 2016 Bratislava • 2. 12. 2016 Nitra • 5. 12. 2016 Košice • 15. 12. 2016 Žilina • 16. 12. 2016 Bratislava
20. 12. 2016 Bratislava  • 5. 1. 2017 Bratislava • 9. 1. 2017 Trnava • 11. 1. 2017 Trenčín • 13. 1. 2017 Bratislava

16. 1. 2017 Žilina • 17. 1. 2017 Prešov • 18. 1. 2017 Košice • 19. 1. 2017 Nitra • 20. 1. 2017 Bratislava
23. 1. 2017 Bratislava • 24. 1. 2017 Trenčín • 25. 1. 2017 Martin • 26. 1. 2017 Banská Bystrica

27. 1. 2017 Bratislava • 30. 1. 2017 Žilina • 31. 01. 2017 Košice • 9. 2. 2017 Nitra • 10. 2. 2017 Bratislava
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1. Stručne k pojmu „príjmy zo závislej činnosti“
Príjmy zo závislej činnosti sú uvedené
v čl. 15 jednotlivých medzinárodných
zmlúv nazvanom „Zamestnanie“ (napr.
v prípade Poľskej republiky, Spolkovej re-
publiky Nemecka) alebo „Závislé zamest-
nania“ (napr. v prípade Dánskeho krá ľov-
 stva), resp. „Závislé činnosti (napr. v prípade
Austrálie); ale napr. v zmluve s Holandským
krá ľovstvom ide o čl. 16 označený „Závislé
zamestnania“, a ak ide o Českú republiku,
je to čl. 14 nazvaný „Príjmy zo závislej čin-
nosti“. V ods. 1 sa v princípe používa for-
mulácia „platy, mzdy a iné podobné od -
meny, ktoré rezident jedného zmluvného
štátu poberá z dôvodu zamestnania“;
okrem finančných prostriedkov ide aj o ne-
peňažné príjmy, najrôznejšie benefity, napr.
poskytnutie automobilu, ubytovania, život-
ného poistenia a pod., ktoré tiež podliehajú
zdaneniu. Tento článok medzinárodných
zmlúv upravuje pravidlá pre zdaňovanie
príjmov zo závislej činnosti.

Zdaňovanie príjmov     
zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu

V tomto príspevku svoju pozornosť upriamime najmä na zdaňovanie príj-
mov fyzických osôb plynúcich zo závislej činnosti našim daňovým rezi-
dentom Slovenskej republiky zo zdrojov v zahraničí a príjmov zo závislej
činnosti plynúcich daňovým nerezidentom Slovenskej republiky zo zdro-

jov na území SR. Budeme vychádzať najmä z jednotlivých ustanovení zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZDP“) a me -
dzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej aj „medzinárodná zmluva“,
resp. „ZZDZ“).

Príjmy zo závislej činnosti (ďalej aj „ZČ“)
sú uvedené v § 5 ods. 1 a 3 ZDP; sú nimi
napr. príjmy z pracovnoprávneho vzťahu
(z pracovného pomeru, z dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru),
príjmy zo služobného pomeru, štátno -
zamestnaneckého pomeru, členského po-
meru alebo obdobného vzťa hu, v ktorom
je daňovník pri výkone práce povinný do-
držiavať pokyny alebo príkazy platiteľa
príjmu – § 5 ods. 1 písm. a). V zmysle § 5
ods. 2 ZDP príjmami podľa odseku 1 sú bez
ohľadu na ich právny dôvod pravidelné,
nepravidelné alebo jednorazové príjmy,
ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pri-
pisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme
plnenia zamestnancovi od zamestná-
vateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej
činnosti. Podľa § 2 písm. aa) zamestnancom
je daňovník s príjmami podľa § 5 prijatými
od platiteľa týchto príjmov (ďalej len „za-
 mestnávateľ“).

2. K rozsahu daňových povinností
ktorého je táto osoba daňovým reziden-
tom. Daňovému rezidentovi určitého štátu
(v našom prípade Slovenskej republiky) sa
totiž v danom štáte (v tomto prípade v SR)

V prvom rade je na tento cieľ určenia
rozsahu daňových povinností konkrétnej
osoby na území určitého štátu potrebné
zistiť štát daňovej rezidencie, teda štát,
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zdaňujú celosvetové príjmy. Daňovému
nerezidentovi SR sa na Slovensku zdaňujú
len príjmy plynúce zo zdrojov na území SR.
Daňovníkov dane z príjmov fyzickej osoby
môžeme z tohto aspektu rozsahu zdaňo-
vania príjmov rozdeliť na dve skupiny:
– daňovníkov s neobmedzenou daňo-

vou povinnosťou – sú to fyzické osoby
uvedené v § 2 písm. d) ZDP, ktoré majú
na území Slovenskej republiky trvalý
pobyt alebo sa tu obvykle zdržiavajú
(aspoň 183 dní v príslušnom zdaňova-
com období – kalendárnom roku),

– daňovníkov s obmedzenou daňovou
povinnosťou – podľa § 2 písm. e) ZDP
sú to fyzické osoby, ktoré nemajú na
území Slovenskej republiky trvalý pobyt
ani sa tu obvykle nezdržiavajú. V súlade
s § 2 písm. e) bodom 2 ZDP je daňov-
níkom s obmedzenou daňovou povin-
nosťou aj fyzická osoba, ktorá sa na
území Slovenskej republiky obvykle
zdržiava, ale len na účely štúdia alebo
liečenia, alebo ktorá hranice do Sloven-
skej republiky prekračuje denne alebo 
v dohodnutých časových obdobiach len
na účely výkonu závislej činnosti, ktorej
zdroj je na území Slovenskej republiky.

Pojem „daňovník s neobmedzenou da -
ňovou povinnosťou“ vymedzený v ZDP
je významovo identický s výrazom „rezi-
dent“ používaným v medzinárodných
zmluvách. Rovnako je to v prípade po -
rovnania pojmov „daňovník s obmedze -
nou daňovou povinnosťou“ a „nerezi-
dent“.

Predmetom dane daňovníka s neobme -
dzenou daňovou povinnosťou, daňové -
ho rezidenta SR, sú príjmy plynúce zo
zdrojov na území Slovenskej republiky
aj zo zdrojov v zahraničí, teda celosve-
tové príjmy. Na daň zaplatenú v zahraničí
sa prihliada v súlade s § 45 ZDP a s prís-
lušnou medzinárodnou zmluvou.

Predmetom dane daňovníka s obme -
dzenou daňovou povinnosťou, daňové -
ho nerezidenta SR, je len príjem (výnos)
plynúci zo zdrojov na území SR podľa 
§ 16 ZDP a článkov príslušnej medzi národ-
nej zmluvy, napr. z činností vykonávaných
prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne
na území SR alebo zo závislej činnosti
vykonávanej na území SR za určených
podmienok.

O

Odborník radí   |   Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu

Zamerajte svoju reklamu cielene. Ponúkame nezávislý mediálny priestor. 
Kontaktujte nás na inzercia@pp.sk. 

2.1. Určovanie daňovej rezidencie
len na ustanovenia ZDP; ako už bolo uve-
dené, pojem daňovník s neobmedzenou
daňovou povinnosťou je vymedzený v § 2
písm. d) ZDP – ak konkrétna fyzická osoba
spĺňa kritériá určené v predmetnom usta -
novení, je považovaná za daňovníka s neob -
medzenou daňovou povinnosťou.

Ak konkrétna fyzická osoba môže byť po-
važovaná za daňovníka s neobmedzenou
daňovou povinnosťou podľa vnútroštátnych
predpisov dvoch štátov (napr. v jednej krajine
má trvalý pobyt a v druhej sa obvykle zdržia-
va) a s príslušným štátom nie je uzatvo -
rená medzinárodná zmluva, prihliada sa

Príklad č. 1:

Pán Hasan z Libanonu sa v roku 2016 zdržiaval na Slovensku z dôvodu výkonu závislej činnosti už viac ako
183 dní. Keďže sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiaval, je podľa ZDP daňovníkom s ne -
obmedzenou daňovou povinnosťou. Aj keď je považovaný za rezidenta aj v Libanone, nie je možné zamedziť
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Ak konkrétna fyzická osoba môže byť po-
važovaná za daňovníka s neobmedzenou
daňovou povinnosťou podľa vnútroštátnych
predpisov dvoch štátov (napr. v jednej kra-
jine má trvalý pobyt a v druhej sa obvykle
zdržiava) a s týmto štátom je medzi -
národná zmluva uzatvorená, v takomto
prípade sa pri určení daňovej rezidencie
použijú rozhraničovacie pravidlá určené
v článku 4 ods. 2 príslušnej medzinárod-
nej zmluvy (vychádzajú z princípov a krité -
rií uvedených v Modelovej daňovej zmluve
OECD o príjme a majetku). Pri riešení kon-
fliktu dvojitej rezidencie fyzickej osoby sa
rozhraničovacie kritériá uplatňujú postupne
v poradí, v akom sú uvedené v príslušnej
medzinárodnej zmluve, teda ich poradie
sa musí rešpektovať. Napr. v prípade
Veľkej Británie sa postupuje podľa článku
4 ods. 2 príslušnej zmluvy medzi ČSFR
a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie
a Severného Írska uverejnenej v Zbierke
zákonov pod č. 89/1992 Zb. V zmysle
článku 4 ods. 2 písm. a) tejto zmluvy sa
takáto fyzická osoba považuje za rezidenta
toho zmluvného štátu,
– v ktorom má (k dispozícii) stály byt

(pričom nemusí ho vlastniť, ale má
právo sa v ňom zdržiavať – môže to byť
napr. aj prenajatá zariadená izba). Ak
má (k dispozícii) stály byt v obidvoch

štátoch, predpokladá sa, že je reziden-
tom toho štátu,

– ku ktorému má užšie osobné a hos -
podárske vzťahy (stredisko životných
záujmov). V zmysle článku 4 ods. 2
písm. b) zmluvy, ak sa nemôže určiť, 
v ktorom zmluvnom štáte má táto
osoba stredisko životných záujmov,
alebo ak nemá stály byt v žiadnom 
zmluvnom štáte, predpokladá sa, že je
rezidentom toho zmluvného štátu,

– v ktorom sa obvykle zdržiava – teda
v ktorom sa zdržiava častejšie (iné chá-
panie obvyklého zdržiavania sa, než je
vymedzené v ZDP). Ak sa obvykle
zdržiava v oboch zmluvných štátoch
alebo v žiadnom z nich, v súlade s člán -
kom 4 ods. 2 písm. c) sa považuje za
rezidenta toho zmluvného štátu,

– ktorého je štátnym príslušníkom,
štátnym občanom. Ak je fyzická osoba
štátnym občanom obidvoch zmluvných
štátov, resp. žiadneho z nich,

– kompetentné orgány upravia túto otáz -
ku vzájomnou dohodou.

Zväčša sa daňová rezidencia (daňový
domicil) určí podľa strediska životných
záujmov (v podstate ide o štát, ku ktorému
má konkrétna osoba bližšie rodinné, osob -
né a hospodárske vzťahy).

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.danovecentrum.sk
a získajte on-line prístup k všetkým daňovým a účtovným informáciám. 
Volajte +421 41 70 53 222.

dvojitej rezidencii tejto osoby, keďže medzi Slovenskou republikou a Libanonom nie je uzatvorená medzi -
národná zmluva.

Na Slovensko s ním pricestoval aj jeho brat, ktorý sa u nás lieči po ťažkom úraze – vzhľadom na znenie 
§ 2 písm. e) ZDP ho možno považovať za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou – zdržiava sa tu
len z dôvodu liečenia; zo zdrojov na území SR mu neplynú žiadne príjmy, takže na Slovensku žiadnu daň
platiť nebude.

Príklad č. 2:

Pán Novák, ktorý má bydlisko v Českej republike, je podľa § 2 ods. 2 českého zákona o daniach z príjmov
(zákon č. 586/1992 Sb. v znení n. p.) rezidentom Českej republiky. Na území Slovenska sa v roku 2015
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Ako dôkazné prostriedky preukazujúce
prenesenie strediska životných záujmov
fyzickej osoby do iného zmluvného štátu sa
môžu využiť napr. pracovná zmluva uza -
tvorená na dobu neurčitú, písomné ohláse-
nie skončenia trvalého pobytu v zmluvnom
štáte, potvrdenie o rezidencii vydané za -
hraničným správcom dane, udelenie povo -
lenia na pobyt pre rodinných príslušníkov 
v inom zmluvnom štáte, potvrdenia o ná v -
števe školy, resp. predškolských zariadení
detí daňovníka, účasť na sociálnom a zdra -
votnom poistení, uzatvorenie zmlúv o ži -
 votnom poistení, preukázanie vlastníctva

nehnuteľností v zahraničí výpisom z ka -
tastra nehnuteľností, resp. iné doklady
preukazujúce užšie rodinné a sociálne
vzťahy v inom zmluvnom štáte, majetkové
pomery, politické, obchodné a kultúrne ak-
tivity. Do úvahy je potrebné vziať všetky 
skutočnosti a okolnosti súvisiace s jeho
osobnými, rodinnými a hospodárskymi vzťah-
mi a posudzovať ich ako celok. Osob né
vzťahy daňovníka sú v tomto smere dôleži -
tejšie ako hospodárske vzťahy. To, kde žijú
najbližší príbuzní daňovníka (napr. man -
želka a deti), naznačuje, v ktorom štáte je
daňovým rezidentom.

O

Odborník radí   |   Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu

Chcete si prelistovať niektorý z našich časopisov? Volajte +421 41 70 53 222
a my vám zašleme ukážkové číslo.

zdržiaval kvôli nadväzovaniu kontaktov s potenciálnymi budúcimi obchodnými partnermi viac ako 183 dní,
takže je podľa § 2 písm. d) ZDP považovaný (aj) za rezidenta Slovenskej republiky, t. j. dochádza ku kon-
fliktu dvojitej rezidencie. Počas pobytu na Slovensku sa pán Novák ubytovával v hoteloch, ale občas preno-
coval aj u brata a striedavo u ďalších príbuzných. V Čechách býva a pracuje jeho manželka, v Čechách deti
navštevujú základnú školu. Manželia Novákovci tam vlastnia rodinný dom, majú uzatvorené životné
poistky, sú členmi viacerých občianskych združení a pod. Stály byt si pán Novák na Slovensku nezriadil –
aj keby ho mal (teda nielen v Čechách, ale aj na Slovensku) a prešlo by sa na posudzovanie rezidencie podľa
ďalšieho kritéria, dospeli by sme k záveru, že v Českej republike mal stredisko životných záujmov. Po 
uplatnení rozhraničovacích kritérií vymedzených v článku 4 medzinárodnej zmluvy uzatvorenej medzi
Slovenskou republikou a Českou republikou je pán Novák považovaný za rezidenta Českej republiky.

Poznámka:

Do parlamentu bol predložený „Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uza-
vretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zda-
nenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov“, parlamentná tlač 121.

2.2.   Stručne k zamedzeniu dvojitého zdanenia príjmov

– vnútroštátne – v ZDP je to § 45, ale aj
§ 5 ods. 7 písm. g),

– medzinárodné – v podobe medziná -
rodných zmlúv, najmä zmlúv o za me -
dzení dvojitého zdanenia.

Medzinárodné zmluvy upravujú, ktorý zo
zmluvných štátov má právo vybrať daň

Každý štát má záujem zdaniť všetky príjmy
svojich daňových rezidentov, ako aj všetky
príjmy plynúce zo zdrojov na jeho území.
Aby nedochádzalo k medzinárodnému
dvojitému zdaneniu príjmov dosiahnutých
zo zdrojov jedného štátu daňovým rezi-
dentom iného štátu, prijímajú sa dvojaké
opatrenia:
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z konkrétneho príjmu plynúceho reziden-
tovi jedného štátu zo zdroja v druhom
štáte, resp. za akých podmienok a do akej
výšky sa príjem zdaní v štáte zdroja aj
v štáte rezidencie, určujú spôsob za -
medzenia dvojitého zdanenia (napr. príjem
zdanený v štáte zdroja sa v štáte reziden-
cie vyníma zo zdanenia – prakticky už sa
druhý raz nezdaní), upravujú v základných
rysoch spoluprácu v daňovej oblasti, vý-
menu informácií a ich cieľom je nielen
zamedzenie diskriminácii, ale aj obmedze-
nie daňových únikov.

V zmysle § 1 ods. 2 ZDP medzinárodná
zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná
a vyhlásená spôsobom ustanoveným
zákonom, má prednosť pred ZDP.

Základnými metódami vylúčenia dvo-
jitého zdanenia sú:
– metóda vyňatia (príjmov) – jej pod-

stata spočíva v tom, že príjem zdanený
v súlade s medzinárodnou zmluvou 
v štáte zdroja sa v štáte rezidencie
vyníma zo zdanenia, teda nezdaní sa
druhý raz [keď od 1. 1. 2004 bola u nás
zavedená rovná daň, nešlo už o „vy -
ňatie s výhradou progresie“, ako to bo -
lo do konca roku 2003 a ako to umož-
ňuje napr. zmluva so SRN; na druhej
strane po opätovnom zavedení progre-
sie zdanenia príjmov fyzických osôb
(doplnenie aj sadzby 25 % do § 15
ZDP v závislosti od výšky základu
dane) ustanovenie § 45 ZDP nebolo
upravené a naďalej sa uplatňuje me -
tóda vyňatia],

– metóda jednoduchého zápočtu
(dane) – jej podstata spočíva v tom, že
daň zaplatená (zrazená) v štáte zdroja
príjmu sa započíta určeným spôsobom

na úhradu dane v štáte rezidencie
(podstatou týchto metód sa ešte bu -
deme zaoberať aj na konkrétnych prík-
ladoch).

Ktorú metódu je možné pri jednotlivých
druhoch príjmov využiť, to vyplýva z člán -
ku 23 (resp. 22) príslušnej medzinárodnej
zmluvy (v súlade s modelovou zmluvou
OECD označeného zväčša „Spôsob za -
medzenia dvojitého zdanenia“) a z dikcie 
§ 45 ZDP.

V súlade s § 45 ods. 1 ZDP, ak plynú
daňovníkovi s neobmedzenou daňovou
povinnosťou príjmy zo štátu, s ktorým
Slovenská republika má uzavretú zmluvu 
o zamedzení dvojitého zdanenia, postu -
puje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia
podľa tejto zmluvy s výnimkou uvedenou 
v od seku 3 písm. c).

Ustanovenie § 45 ods. 3 ZDP upravuje, že
metóda vyňatia príjmov (v princípe pre da -
ňovníka výhodnejšia) sa uplatní, ak daňov -
níkovi s neobmedzenou daňovou povinnos-
ťou plynú príjmy zo závislej činnosti:
a) za prácu vykonávanú pre Európsku

úniu a jej orgány, ktoré boli preukáza-
teľne zdanené v prospech všeobec-
ného rozpočtu Európskej únie, alebo

b) zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s kto -
rým Slovenská republika nemá uza-
vretú zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia, a tieto príjmy boli v zahraničí
preukázateľne zdanené,

c) zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s kto -
rým Slovenská republika má uzavretú
zmluvu o zamedzení dvojitého zdane-
nia a tieto príjmy boli v zahraničí preu -
kázateľné zdanené, ak je tento postup
pre daňovníka výhodnejší.

Úplné znenia daňových predpisov nájdete v časopise ÚZ – úplné znenia. 
Pre viac informácií a objednávanie kliknite na www.zakon.sk alebo volajte 
+421 41 70 53 222. 
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Príjmy zo závislej činnosti sú uvedené v § 5
ods. 1 a 3 ZDP; okrem príjmov už spo -
menutých v úvode [uvedených v § 5 ods. 1
písm. a) ZDP] ide napr. aj o:
– príjmy za prácu likvidátorov, prokuris-

tov, nútených správcov, členov druž -
stiev, spoločníkov a konateľov spo-
ločností s ručením obmedzeným a ko-
manditistov komanditných spoločností,
a to aj keď nie sú povinní pri výkone
práce pre družstvo alebo pre spo -
ločnosť dodržiavať príkazy inej osoby –
§ 5 ods. 1 písm. b),

– platy a funkčné príplatky ústavných
činiteľov SR, verejného ochrancu práv,
komisára pre deti, komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím, poslancov
Európskeho parlamentu, ktorí boli zvo -
lení na území Slovenskej republiky,
prokurátorov SR a vedúcich ostatných
ústredných orgánov štátnej správy SR
– § 5 ods. 1 písm. c),

– odmeny za výkon funkcie v štátnych
orgánoch, v orgánoch územnej samo-
správy a v orgánoch iných právnických
osôb alebo spoločenstiev, ak nejde 
o príjmy podľa písmena a) alebo písme -
na b), alebo odmeny za výkon funkcie,
ak nejde o príjmy uvedené v písmenách
a), b) a g) – § 5 ods. 1 písm. d),

– príjmy z prostriedkov sociálneho fondu
– § 5 ods. 1 písm. f),

– nepeňažný príjem vo forme možnosti
použiť motorové vozidlo zamestná-
vateľa nielen na služobné, ale aj na
súkromné účely zamestnanca – § 5
ods. 3 písm. a),

– rozdiel medzi vyššou trhovou cenou
zamestnaneckej akcie a cenou tejto
akcie garantovanou zamestnaneckou

opciou v deň skutočnej realizácie za -
mestnaneckej opcie, znížený o sumu
zaplatenú zamestnancom za nákup
zamestnaneckej opcie – § 5 ods. 3
písm. b).

Podľa § 2 písm. h) ZDP za zdaniteľný sa
považuje príjem, ktorý je predmetom
dane a zároveň nie je od dane oslobo-
dený podľa tohto zákona alebo medzi-
národnej zmluvy. Príjmy zo závislej čin-
nosti, ktoré nie sú predmetom dane, sú 
vymenované v § 5 ods. 5 ZDP, príjmy oslo-
bodené od dane v § 5 ods. 7 ZDP.

V zmysle § 4 ods. 3 ZDP príjmy zo závislej
činnosti plynúce daňovníkovi do 31. 1. po
skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré
sa dosiahli, sú súčasťou jeho základu dane
za toto (skončené) zdaňovacie obdobie.

Zároveň je potrebné mať na zreteli, že sa
zdaňujú len príjmy, s ktorými zamestnanec
môže disponovať, teda príjmy, ktoré boli
nielen zúčtované, ale aj vyplatené (poskyt-
nuté) zamestnancovi – vyplýva to z via -
cerých ustanovení ZDP, napr. z § 35 ods. 3
ZDP.

Podľa § 5 ods. 8 ZDP (čiastkovým) zákla -
dom dane z príjmov zo závislej činnosti 
sú zdaniteľné príjmy znížené o poistné 
a príspevky [na zdravotné poistenie podľa
zákona č. 580/2004 Z. z. v znení n. p., na
sociálne poistenie podľa zákona č. 461/
2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,
resp. poistné podľa zákona č. 328/2002 
Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení n. p.], ktoré je povinný

O
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Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup k všetkým právnym pred-
pisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom znení.
Stiahnite si ZADARMO na Google Play.

3. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti podľa ZDP
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platiť zamestnanec, alebo príspevky na
zahraničné poistenie zamestnanca, na
ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné
poistenie rovnakého druhu.

Príjmy zo závislej činnosti sa v priebehu
kalendárneho roku zdaňujú:
– vybratím preddavku na daň zo zda -

niteľnej mzdy podľa § 35 ZDP – v pre-
važnej väčšine,

– len v 2 možných prípadoch zrážkou
dane:
- podľa § 43 ods. 3 písm. j) a p) ZDP

(poistné na zdravotné poistenie vrá -
tené zdravotnou poisťovňou priamo
daňov níkovi vrátane preplatku z roč -
ného zúčtovania a preplatku poist-
ného z dôvodu uplatnenia odpočí-
tateľnej položky) – zrážkou dane 
sú tieto príjmy definitívne zdanené
a neuvádzajú sa v daňovom priznaní,

- písm. k) ZDP (náhrada za stratu na
zá robku – svedočné); ustanovenie 
v praxi fakticky neuplatňované, pre-
tože náhra da sa vyčísľuje podľa vy -
hlášky č. 543/2005 Z. z. v znení n. p.
z priemerného mesačného čistého
zárobku a je od dane oslobodená
podľa § 5 ods. 7 písm. j) ZDP.

Príjmy zdanené zamestnávateľom, ktorý
je platiteľom dane, preddavkovým spô-
sobom podľa § 35 ZDP sa po skončení
roka musia daňovo vyrovnať, a to jed-
ným z dvoch spôsobov:
– buď zamestnávateľ – platiteľ dane,

vykoná za podmienok určených v § 38
ZDP ročné zúčtovanie preddavkov na
daň, alebo

– daňovník podá daňové priznanie – pri -
loží k nemu potvrdenie zamestnávateľa
– platiteľa dane, podľa § 39 ods. 5 ZDP

alebo doplnený doklad o vykonanom
ročnom zúčtovaní.

Pokiaľ však daňovník mal zdaniteľné príj -
my len zo závislej činnosti do výšky 
1 901,67 €, nie je povinný podať daňové
priznanie ani vtedy, ak nepožiadal o vyko-
nanie ročného zúčtovania.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,
vykoná ročné zúčtovanie len u zamest-
nanca, ktorý nie je povinný podať daňové
priznanie (§ 38 ods. 3 ZDP).

V súlade s § 32 ods. 2 ZDP daňové priz-
nanie za rok 2015 je povinný podať aj
daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy
len zo závislej činnosti presahujúce sumu
1 901,67 €, ak nastane jedna z vymeno-
vaných situácií; vzťahu k zahraničiu sa
týkajú tieto dve:
– tieto príjmy zo závislej činnosti plynuli

zo zdrojov v zahraničí (okrem špeci-
fických prípadov uvedených v § 32
odseku 4 ZDP), čiže ide o príjmy zo
závislej činnosti vykonávanej v zahra -
ničí, resp.

– príjmy zo závislej činnosti plynuli da -
ňovníkovi od zamestnávateľa, ktorý nie
je platiteľom dane a ani zahraničným
platiteľom dane podľa § 48 ZDP – sú to
teda príjmy za prácu vykonávanú na
našom území pre takéhoto zamestná-
vateľa. V zmysle § 48 ods. 1 ZDP pla -
titeľom dane [teda subjektom, ktorý má
v súlade s § 2 písm. v) ZDP povinnosť
zraziť, resp. vybrať daň alebo preddavok
na daň a tieto sumy odviesť správcovi
dane] je aj fyzická osoba s bydlis-
kom v zahraničí alebo právnická osoba
so sídlom v zahraničí, ktorá má na
území SR stálu prevádzkareň alebo tu

Odborníčka Júlia Pšenková vo videoškolení Zákon o cezhraničnej spolupráci
pri vysielaní zamestnancov od 18. 6. 2016 rozoberá zmeny v uvedenom
zákone.
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zamestnáva zamestnancov dlhšie ako
183 dní, a to súvisle alebo v nie koľkých
obdobiach v akomkoľvek období dva -
nástich po sebe nasledujúcich mesia-

cov; to neplatí, ak ide o poskytovanie
služieb uvedených v § 16 ods. 1 písm. c)
ZDP alebo zahraničné zastu piteľské
úrady na našom území. O
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Problematiku zamestnávania cudzincov a vysielania zamestnancov do zahraničia
rozoberá Júlia Pšenková vo videoškolení Zamestnávanie cudzincov a vysie -
lanie zamestnancov.

Príklad č. 3:

Pán Tichý mal v roku 2015 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, pričom päť mesiacov ju vykonával na
Slovensku a počas ďalších mesiacov pracoval v Rakúsku v istej rakúskej firme. Tieto príjmy boli v zahraničí
zdanené. Naďalej je naším daňovým rezidentom – má tu trvalý pobyt, žije tu jeho manželka a deti, vlastní
tu nehnuteľnosť a pod., má tu stredis ko svojich životných záujmov. Do konca marca 2016 bol v súlade 
s § 32 ZDP povinný na Slovensku podať daňové priznanie – podal ho, uviedol v ňom svoje celosvetové
zdaniteľné príjmy, pričom na zamedzenie dvojitého zdanenia použil v súlade s medzinárodnou zmluvou 
(č. 48/1979 Zb.) metódu vyňatia. Jej podstata spočíva v tom, že príjmy zo zdrojov v zahraničí sa v daňovom
priznaní uvedú a do základu dane zahrnú, ale v ďalšom kroku pri výpočte dane sa z neho vyjmú, vyberú.
Ak by mal daňovník len tieto vyňaté príjmy, daň na Slovensku by vypočítal v nulovej výške (žiadnu daň 
by už neplatil), v prípade kombinácie príjmov zo zdrojov v zahraničí s príjmami zo zdrojov v SR sa mu 
v konečnom dôsledku zdania na Slovensku len príjmy tuzemské.

Ak by pracoval v Českej republike, dosiahnuté príjmy by mu český zamestnávateľ oprávnene zdaňoval. 
V daňovom priznaní na Slovensku by uviedol všetky svoje príjmy a na zamedzenie dvojitého zdanenia by
mohol (tiež) použiť metódu vyňatia, a to v súlade s § 45 ods. 3 písm. c) ZDP, aj keď z príslušnej me-
dzinárodnej zmluvy (č. 238/2003 Z. z.) vyplýva metóda zápočtu. Podmienkou na uplatnenie metódy 
vyňatia v súlade s citovaným ustanovením je – ako už bolo uvedené – preukázateľné zdanenie príjmu zo
závislej činnosti v zahraničí.

Príklad č. 4:

Pán Bystrý, daňový rezident SR, v roku 2016 vykonáva na území SR na základe pracovnej zmluvy
uzatvorenej na tri mesiace s istou českou spoločnosťou práce, ktoré majú pre túto spoločnosť len pomocný
charakter; tento zamestnávateľ nemá u nás stálu prevádzkareň. Keďže zamestnávateľ (česká s. r. o.) nie je
platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane, nemá povinnosť v priebehu roka vyplácané sumy zdaňo-
vať a po skončení roka vykonať ročné zúčtovanie; pán Bystrý si teda musí sám platiť preddavky na daň
podľa § 34 ods. 6 ZDP a po skončení roka podať daňové priznanie.

4. K článku 15 ZZDZ a k príjmom zo ZČ vo vzťahu k zahraničiu
Pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti
(vykonávanej) vo vzťahu k zahraničiu do
úvahy musíme vziať aj článok 15 (ale napr.
v prípade Českej republiky – článok 14)
medzinárodných zmlúv, vychádzajúcich 
v zásade z modelovej zmluvy OECD.

Podľa čl. 15 ods. 1 ZZDZ takéto príjmy,
ktoré rezident jedného zmluvného štátu
poberá z dôvodu zamestnania, sa zdania
len v tomto štáte (v štáte rezidencie).

Pokiaľ je však zamestnanie vykonávané 
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v druhom zmluvnom štáte, odmeny sa
zdania v štáte vykonávania činnosti. To
je základné pravidlo, podľa ktorého sa
v princípe postupuje; výnimku z neho upra -
vuje čl. 15 ods. 2 ZZDZ.

V zmysle čl. 15 ods. 2 odmeny, ktoré rezi-
dent jedného zmluvného štátu, napr. SR,
poberá zo závislej činnosti vykonávanej 
v druhom zmluvnom štáte, napr. v Ne-
mecku, podliehajú zdaneniu bez ohľadu na
ustanovenie ods. 1 len v prvom štáte, teda
v SR, ak sú splnené všetky tri nasledu-
júce podmienky:
– príjemca sa zdržiava v druhom štáte 

(v Nemecku) po jedno alebo viac ob-

dobí, ktoré nepresiahnu spolu 183 dní
v akomkoľvek 12-mesačnom období,

– odmeny sú vyplácané zamestnáva -
teľom alebo za zamestnávateľa, kto rý
nie je rezidentom v druhom zmluvnom
štáte (teda v našom prípade v Ne-
mecku),

– odmeny nejdú na ťarchu stálej pre-
vádzkarne, ktorú má zamestnávateľ 
v druhom zmluvnom štáte (čiže v Ne-
mecku).

Ak aspoň jedna z týchto podmienok nie
je splnená, príjem sa zdaní v štáte
zdroja – v štáte výkonu činnosti (teda 
v našom prípade v Nemecku).

Vo videoškolení Príprava a vyhodnotenie verejného obstarávania – ako na to
s novým zákonom Ing. Dagmar Melotíková rozoberá tému, ako pripraviť a vy-
hodnotiť verejné obstarávanie podľa nového zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa znenia modelovej zmluvy OECD
z roku 1963 a 1977 sa prihliadalo na dni
v rámci príslušného zdaňovacieho obdobia
(kalendárneho roka), ale podľa súčasného
znenia sa 183 dní počíta v rámci aké -
hokoľvek 12-mesačného obdobia. V sú -
časnosti je ďalej rozhodujúca fyzická
prítomnosť daňovníka v danom štáte,
nielen doba skutočného výkonu práce.
Prihliada sa teda aj na dni (resp. časti dňa)
príchodu a odchodu, na víkendy, sviatky,
dni choroby (práceneschopnosti), na dni
dovolenky – nezapočítavajú sa iba dni,
keď sa daňovník nezdržiava v tomto
štáte celý deň. Napriek komentáru k mo -
delovej zmluve OECD majú niektoré štáty
špecifické prístupy k tomuto pravidlu.

Napr. ak ide o medzinárodnú zmluvu

s ČR, do výpočtu období uvedených v čl. 14
odseku 2 písmene a) sa zahŕňajú tieto dni:
a) všetky dni fyzickej prítomnosti vrá-

tane dní príchodov a odchodov a
b) dni strávené mimo štátu výkonu

zamestnania, ako sú soboty a nedele,
štátne sviatky, dovolenky a služobné
cesty priamo spojené so zamestnaním
príjemcu v tomto štáte, po ktorých uply -
nutí sa pokračovalo v činnosti na
území tohto štátu.

Dodajme tiež, že v prípade zmeny re -
zidencie: ak v určitom zdaňovacom obdo -
bí daňovník vykonával závislú činnosť
v zmluvnom štáte a potom sa stal jeho
rezidentom (resp. naopak), dni, keď je po-
važovaný za rezidenta, sa nezapočítavajú
do 183-dňového obdobia.

Podmienka 183 dní 

Rezidencia zamestnávateľa
Druhou podmienkou je, že zamestnávateľ
nie je rezidentom štátu, v ktorom sa zamest-

nanie vykonáva, teda napr. zamestnanec
zamestnávateľa – rezidenta SR, je vyslaný
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na pracovnú cestu do Nemecka (zamestná-
vateľ nie je rezidentom Nemecka).

Tu je však potrebné už aj posúdiť, kto je
ekonomickým zamestnávateľom konkrét-
nej osoby, či nedošlo k medzinárodnému
prenájmu pracovnej sily (v našom prípade
je naďalej nielen formálnym, ale aj sku-

točným, ekonomickým zamestnávate -
ľom zamestnávateľ – rezident SR). Napr.
v čl. 14 ods. 4 medzinárodnej zmluvy s ČR
sa uvádza: Výraz „zamestnávateľ“ uve-
dený v odseku 2 písmene b) označuje
osobu, ktorá má právo na vykonanú prácu
a ktorá nesie zodpovednosť a riziko spo-
jené s vy konávaním práce.

O
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Na školení Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legis-
latívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2017 s Jozefom Mihálom sa dozviete
všetko podstatné, čo máte vedieť na prelome rokov 2016/2017.

Ak v štáte výkonu činnosti zamestnávateľ
nemá stálu prevádzkareň, nemáme čo
riešiť, táto podmienka je automaticky
splnená; ak ju má, ide o to, či tieto mzdové
náklady možno považovať za daňový vý-

davok stálej prevádzkarne a odpočítať od
jej príjmov – je to možné v prípade, ak sú
vynaložené na ciele tejto stálej pre-
vádzkarne, teda zamestnanec vykonával
činnosť pre stálu prevádzkareň.

Podmienka, že odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne, ktorú má zamest-
návateľ v druhom zmluvnom štáte

Príklad č. 5:

Ak slovenský zamestnávateľ vyšle zamestnanca na 3-týždňovú pracovnú cestu do Nemecka (zamestnávateľ
nie je rezidentom Nemecka) a nemá tam stálu prevádzkareň, resp. má ju, ale zamestnanec nevykonával čin-
nosť pre stálu prevádzkareň a odmeny nejdú na jej ťarchu, príjem je zdaniteľný len na Slovensku.

Základné zásady zdaňovania:

– rozhodujúce je miesto (štát) výkonu
závislej činnosti,

– ak sú však splnené súčasne všetky tri
podmienky uvedené v čl. 15 ods. 2
medzinárodnej zmluvy, príjem sa ne -

zdaní v štáte výkonu činnosti, ale v štá -
te rezidencie,

– ak aspoň jedna z podmienok nie je
splnená, príjem sa zdaní v štáte zdroja
– v štáte výkonu činnosti.

– v súlade s článkom 15 ods. 1 ZZDZ sa prí-
jem zdaní v štáte výkonu činnosti, s vý -
nimkou situácie, ak sú splnené všetky tri
podmienky podľa čl. 15 ods. 2 ZZDZ,

– na daňovníka sa vzťahuje povinnosť
podať daňové priznanie v štáte rezi-
dencie (SR),

– priloží k nemu potvrdenie zamestná-
vateľa (potvrdenia všetkých zamest-
návateľov),

– pri vylúčení dvojitého zdanenia sa po -
stupuje v súlade s čl. 23 ZZDZ a § 45
ZDP.

Príjmy zo závislej činnosti plynúce rezidentom SR
Závislá činnosť vykonávaná rezidentom SR v zahraničí:
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Ak ste na Kaskádach už boli a radi by ste vyskúšali niečo nové, pripravili sme
Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2017 s rovnakým
programom i lektormi aj vo Vysokých Tatrách v hoteli Permon.

– príjem vždy podlieha zdaneniu na
Slovensku, pričom nie je dôležité, či ho
zamestnáva rezident SR alebo nerezi-
dent SR, ani to, kto vypláca príjem,

– príjem zdaňuje zamestnávateľ pred-
davkovo podľa § 35 ZDP alebo (výni-

močne) daňovník osobne platí pred-
davky na daň podľa § 34 ods. 6 ZDP
(ak jeho zamestnávateľ nie je plati -
teľom dane ani zahraničným platiteľom
dane – § 48 ZDP).

Závislá činnosť vykonávaná daňovým rezidentom SR na Slovensku:

Príklad č. 6:

Pán Chudý, rezident SR, desať mesiacov v roku 2015 pracoval v zahraničí (v ČR) pre zahraničného,
českého, zamestnávateľa a pravidelne cestoval k manželke a maloletým deťom na Slovensko.

Keďže nie sú splnené dve podmienky uvedené v čl. 14 ods. 2 príslušnej ZZDZ (č. 238/2003 Z. z.) označené
písmenami „a“ a „b“, príjmy podliehajú zdaneniu podľa predpisov ČR a daň je odvádzaná do rozpočtu ČR.
Po skončení roka daňovník aj tento príjem uviedol v daňovom priznaní na Slovensku, pričom na zamedze-
nie dvojitého zdanenia použil v súlade s § 45 ZDP metódu vyňatia.

Príklad č. 7:

Pán Tučný, rezident SR, v roku 2016 šesť týždňov vykonával závislú činnosť v zahraničí (v NSR) v nemeckej
firme. Príjmy boli oprávnene zdanené podľa predpisov NSR, daň (Lohnsteuer) bola odvedená do nemec -
kého rozpočtu, keďže nebola splnená druhá podmienka uvedená v čl. 15 ods. 2 ZZDZ (zamestnávateľ je 
rezidentom štátu, v ktorom sa činnosť vykonávala). Po skončení roka daňovník svoje celosvetové príjmy, teda
aj tento príjem, uvedie v daňovom priznaní na Slovensku, pričom na zamedzenie dvojitého zdanenia použije
metódu vyňatia.

Príklad č. 8:

Pán Bielik, rezident SR, bol v roku 2016 na tri mesiace pracovne vyslaný do stálej prevádzkarne slovenskej
obchodnej spoločnosti v Rakúsku, kde vykonával prácu pre stálu prevádzkareň a odmeny išli na jej ťarchu
(mzdové náklady) – príjem bol zdanený podľa daňového práva Rakúska, daň odvádzaná do rozpočtu tohto
štátu (nebola splnená tretia podmienka uvedená v čl. 15 ods. 2 ZZDZ). Po skončení roka daňovník svoje
celosvetové príjmy, teda aj tento príjem, uvedie v daňovom priznaní na Slovensku, pričom na zamedzenie
dvojitého zdanenia použije metódu vyňatia.

Príklad č. 9:

Pani Kováčová, rezidentka SR, celý rok 2015 odpracovala na Slovensku pre švajčiarskeho zamestnávateľa.
Príjem podlieha zdaneniu na Slovensku, zdaňoval ho zamestnávateľ – zahraničný platiteľ dane, pred-
davkovým spôsobom podľa § 35 ZDP a na základe žiadosti daňovníčky vykonal ročné zúčtovanie.

Príklad č. 10:

Pani Kočišová, rezidentka SR, počas piatich mesiacov roku 2016 vykonávala závislú činnosť (prieskum
trhu) na Slovensku pre českého zamestnávateľa, ktorý na Slovensku nemá stálu prevádzkareň. Príjem
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Okrem rešpektovania článku 15 ZZDZ
musíme vychádzať aj zo znenia § 16 ods. 1
písm. b) ZDP, v zmysle ktorého príjmom
nerezidenta SR zo zdrojov na území SR
je aj príjem zo závislej činnosti vykoná-
vanej na území SR. V súlade s týmto 
ustanovením na Slovensku zdaníme príjmy
plynúce zo zdrojov na území SR, teda zo
závislej činnosti vykonávanej na Sloven-
sku, okrem situácie, ak sú splnené všetky
podmienky určené v čl. 15 ods. 2 ZZDZ,
takže:
– ak závislá činnosť je v SR vykonávaná

dlhšie ako 183 dní, príjem je na Sloven-
sku zdaniteľný,

– ak zamestnávateľ je rezidentom SR,
príjem zo závislej činnosti vykonávanej
na Slovensku vždy podlieha zdaneniu
v SR (bez ohľadu na dĺžku pobytu
nerezidenta SR na Slovensku), pričom
zamestnávateľ vyberá preddavky na
daň podľa § 35 ZDP a za ustanovených
podmienok vykonáva ročné zúčtovanie
a plní si ďalšie povinnosti,

– ak zamestnávateľ nie je rezidentom
SR, príjem zdaňuje na Slovensku
podľa § 35 ZDP (zahraničný) platiteľ
dane v zmysle § 48 ZDP alebo da -
ňovník osobne platí preddavky na daň
podľa § 34 ods. 7 ZDP; na Slovensku
sa príjem nezdaní iba v prípade, ak sú
súčasne splnené všetky tri podmienky
podľa čl. 15 ods. 2 ZZDZ alebo § 5 ods. 7
písm. g) ZDP.

Kvôli úplnosti si problematiku zdanenia

príjmov nerezidenta SR zo závislej činnosti
vykonávanej v SR zrekapitulujme takto:

Zdaneniu u nás podliehajú príjmy zo zá -
vislej činnosti vykonávanej na našom úze -
mí alebo na palubách lietadiel alebo lodí
prevádzkovaných rezidentom SR – § 16
ods. 1 písm. b) ZDP.

V prípade zmluvného štátu musíme reš -
pektovať aj znenie čl. 15 ods. 2 ZZDZ, kto -
rým sme sa podrobnejšie zaoberali. Pokiaľ
teda rezident iného zmluvného štátu pra -
cuje na našom území kratšie ako 183 dní,
a to pre zahraničného zamestnávateľa (ne -
rezidenta SR), ktorý nemá v SR stálu pre-
vádzkareň, príjem nezdaníme; právo na
daň v takomto prípade SR nemá.

Ak rezident jedného štátu vykonáva závislú
činnosť v druhom štáte a medzi týmito
dvoma štátmi nie je uzavretá ZZDZ, právo
na vybratie dane má jednak štát zdroja, 
v ktorom sa činnosť vykonáva, a jednak štát
daňového domicilu, rezidencie. Aby predišli
dvojitému zdaneniu, môžu sa však tohto
práva (napr. čiastočne) vzdať; príjmy z tej -
to závislej činnosti v štáte zdroja možno 
v istom rozsahu oslobodiť od zdanenia (vo
vnútroštátnom daňovom zákone) a nahradiť
tým dikciu čl. 15 ods. 2 ZZDZ. V ZDP túto
„funkciu“ spĺňa ustanovenie § 5 ods. 7
písm. g) ZDP. Vyplýva z neho, že príjmy 
zo závislej činnosti vykonávanej na našom
území plynúce daňovému nerezidentovi 
SR od zamestnávateľa so sídlom alebo 

O
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Júlia Pšenková na školení Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo
závislej činnosti za rok 2016 a zmeny od 1. 1. 2017 rozoberie zmeny v legis-
latíve v oblasti SP, ZP a dane z príjmov zo závislej činnosti. 

 podlieha zdaneniu na Slovensku (práca vykonávaná rezidentom SR na území SR), ale zamestnávateľ sa
nestal zahraničným platiteľom dane vzhľadom na znenie § 45 ZDP, takže pani Kočišová sama platila pred-
davky na daň v súlade s § 34 ods. 6 ZDP a po skončení roka podá daňové priznanie.

Príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na území SR plynúce nerezidentom SR
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bydliskom v zahraničí sa považujú za oslo-
bodené od dane, ak doba výkonu činnosti
nepresiahne 183 dní v akomkoľvek 12-me -
sačnom období, ak nejde o príjmy uvedené
v § 16 ods. 1 písm. d) ZDP a o príjmy zo
závislej činnosti vykonávanej v stálej pre-
vádzkarni umiestnenej na našom území.

Ak teda nemáme uzavretú s určitým štá-
tom ZZDZ, príjem občana tohto štátu zo
závislej činnosti vykonávanej u nás zda -
níme v plnom rozsahu; pokiaľ sú však
splnené všetky podmienky ustanovené
v § 5 ods. 7 písm. g) ZDP, príjem je od
dane oslobodený.

V sérii ôsmich videoškolení Daňová optimalizácia komplexne lektorka 
Ing. Ivana Glazelová rozoberá možnosti legálnej daňovej optimalizácie z rôznych
uhlov pohľadu. Objednávajte na www.zakon.sk. 

Príklad č. 11:

Spoločnosť Gama, s. r. o., od 1. 6. 2016 zamestnala na dobu určitú pána Vybírala, daňového rezidenta ČR.
Jeho príjem zo závislej činnosti zdaňuje podľa § 35 ZDP ako príjem každého iného zamestnanca. Na zá -
klade podpísaného vyhlásenia podľa § 36 ods. 6 ZDP si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane
na daňovníka. Iné príjmy mu na Slovensku neplynú. Ak požiada o vykonanie ročného zúčtovania, zamest-
návateľ ho vykoná a doručí mu doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, ak nepožiada, vystaví a doručí mu
potvrdenie podľa § 39 ods. 5 ZDP. Ustanovenia § 32 a § 38 sa vzťahujú aj na tohto daňovníka. Na uplatne-
nie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku a na daňový bonus na dieťa by musela byť splnená pod-
mienka týkajúca sa štruktúry dosiahnutých príjmov – aspoň 90 % z jeho celosvetových príjmov by musel
mať zo zdrojov na Slovensku. Daňovník svoje celosvetové príjmy uvedie v daňovom priznaní v štáte daňovej
rezidencie, teda v ČR.

Podľa čl. 14 zmluvy s ČR príjmom nerezidenta
SR zo zdrojov na území SR je v zmysle § 16
ods. 1 písm. b) ZDP aj príjem zo závislej čin-
nosti vykonávanej na palubách lietadiel alebo
lodí, ktoré sú prevádzkované daňovníkom 
s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Bez ohľadu na predchádzajúce ustano-

venia tohto článku sa odmeny poberané 
z dôvodu zamestnania vykonávaného na
palube lode, člna, lietadla alebo v že lez -
ničnom alebo cestnom vozidle prevádz -
kovanom v medzinárodnej doprave môžu
zdaniť v zmluvnom štáte, v ktorom je
miesto skutočného (hlavného) vedenia
podniku.

Pojem zamestnávateľ je na ciele ZDP
vymedzený v § 5 ods. 2 – od 1. 1. 2016 
v § 2 písm. aa) ZDP – v podstate je to
platiteľ príjmov zo závislej činnosti. V zmysle
ustanovenia § 5 ods. 4 ZDP za zamestná-
vateľa sa považuje aj daňovník s neob -
medzenou daňovou povinnosťou (ekono-
mický zamestnávateľ), pre ktorého za -
mestnanec (prenajímaný zamestnanec)
vykonáva prácu podľa jeho po kynov a prí -

kazov, aj keď príjem za túto prácu na zá -
klade zmluvného vzťahu vypláca osoba
so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí.
Na účely ZDP sa takto vyplácaný príjem
považuje za príjem, ktorý vypláca daňov -
ník s neobmedzenou daňovou povinnos -
ťou, ekonomický zamestnávateľ.

Príjem (od 1. dňa, nie až po 183 dňoch)
zdaňuje „ekonomický zamestnávateľ“,

5. Medzinárodný prenájom pracovných síl
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nie právny zamestnávateľ. Podobne je to
upravené v iných štátoch a ide vlastne 
o opatrenie na elimináciu zneužívania
čl. 15 (resp. 14) ods. 2 ZZDZ. Touto prob-

lematikou sa podrobnejšie zaoberá ozná-
menie MF SR č. 2686/1998-62 – FS č. 4/
1998 a pokyn MF SR č. 8253/1999/72 – FS
č. 12/1999. O
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Čo prináša novelizácia zákona o DPH účinná od 1. januára 2016, zistíte 
vo videoškolení Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2016
s Ing. Vladimírom Ozimým. Objednávať môžete na www.zakon.sk.  

Príklad č. 12:

Podnikateľský subjekt so sídlom na Ukrajine, rezident Ukrajiny, zamestnal ukrajinské šičky a vyslal ich na
výkon práce výrobcovi odevov na Slovensko. Prácu vykonávajú v jeho priestoroch, na jeho obchodnom ma-
jetku, používajú jeho zariadenia; on prácu riadi, organizuje, kontroluje, posudzuje kvalitu a množstvo vyko-
nanej práce, posudzuje náplň práce konkrétnej osoby a právo na dovolenku, dáva inštrukcie – príkazy,
poskytuje šičkám pracovné pomôcky, zabezpečuje materiál. Je ekonomickým zamestnávateľom, užívateľom
pracovnej sily, osobou vlastniacou právo na poskytnutie práce a plní povinnosti platiteľa dane – o. i. príjem
zdaňuje (preddavkovým spôsobom) a preddavky na daň odvádza slovenskému správcovi dane.

V praxi sa pomerne často vyskytujú prí-
pady, keď rezidenti SR vykonávajú zá -
vislú činnosť na území SR pre tuzemské
subjekty, pričom sú zamestnávaní pro -
stredníctvom zahraničných (najmä čes -
kých) agentúr práce. Príjmy rezidentov
SR zo závislej činnosti vykonávanej na
území SR podliehajú vždy, aj v tomto prí-
pade, zdaneniu len na území Slovenskej
republiky.

V prípade uvedenom v § 5 ods. 4 ZDP je
na účely ZDP zamestnávateľom a platite -
ľom dane tuzemský užívateľ pracovnej sily
(ekonomický zamestnávateľ), nie česká
agentúra práce. Slovenský ekonomický za -
mestnávateľ tieto príjmy zdaňuje.

Cieľom ustanovenia § 5 ods. 4 ZDP je
najmä obmedziť možné zneužitie výnimky
upravenej v čl. 15 ods. 2 medzinárodných
zmlúv.

Na základe novelizácie ZDP boli s účin-
nosťou od 1. 1. 2014 do § 5 ods. 4 za slovo
„príkazov“ vložené slová „alebo v jeho

mene a na jeho zodpovednosť“. Ide len 
o spresnenie znenia tohto ustanovenia – aj
doposiaľ sa uplatňoval takýto prístup k za -
hraničným zamestnancom, ktorí na území
Slovenska zastávajú rôzne manažér ske
pozície, takže slovné spojenie „vykonáva
prácu podľa jeho pokynov a príkazov“
nebolo úplne výstižné.

Od 1. 1. 2016 došlo k ďalšej zmene v znení
§ 5 ods. 4, ako aj § 48 ods. 2 ZDP (s pri-
hliadnutím na znenie § 58 ods. 10 Zákon-
níka práce) a týka sa prípadov, keď osoba
so sídlom alebo bydliskom v zahraničí,
právny zamestnávateľ, má na našom úze -
mí organizačnú zložku – táto osoba,
právny zamestnávateľ, sa vtedy stáva
platiteľom dane v rozsahu poskytnutej
mzdy. Ak tento právny zamestnávateľ
(alebo agentúra dočasného zamestnáva-
nia) neposkytli dočasne pridelenému za -
mestnancovi mzdu najmenej rovnako
priaznivú, ako patrí porovnateľnému za -
mestnancovi užívateľského – ekonomic-
kého – zamestnávateľa, je povinný v urče-
nej lehote poskytnúť mu túto mzdu alebo
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rozdiel užívateľský zamestnávateľ po vyko-
naní zrážok zo mzdy podľa § 131 Zákon-
níka práce, teda aj po zdanení podľa § 35
ZDP.

„V opačnej situácii“ rezident SR, ktorému
plynú príjmy (aj) zo zahraničia (napr.
z ČR) za prácu vykonávanú formou
(v rámci) medzinárodného prenájmu pra-
covných síl, podáva v štáte daňovej rezi-
dencie (SR) daňové priznanie s uvedením
celosvetových príjmov a s využitím jednej
z metód na zamedzenie dvojitého zdane-
nia. Opäť je potrebné zdôrazniť, že tento
postup sa týka príjmov dosiahnutých za
prácu vykonávanú v zahraničí; nie je mož -
né uvažovať o uplatnení metódy vyňatia
napr. v prípade fiktívneho vyslania zo
štátu, v ktorom zamestnanec nepracuje,
do štátu, v ktorom zamestnanec bežne
pracuje a pokračuje vo vykonávaní tej istej
práce pre slovenského zamestnávateľa, aj
keď podpísal na území Slovenskej repub-
liky pracovnú zmluvu alebo inú zmluvu 
zakladajúcu pracovnoprávny vzťah podľa
práva iného členského štátu EÚ a „ako -
že“ je na územie Slovenskej republiky
zahraničným zamestnávateľom vyslaný.
Tento príjem je zdaniteľný (práve a len) na
Slovensku; nie je dôvod zdaniť ho v za-
 hraničí a uvažovať o uplatnení metódy
vyňatia.

Dňa 18. 6. 2016 nadobudol účinnosť zá -
kon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spo -
lupráci pri vysielaní zamestnancov na vý -
kon prác pri poskytovaní služieb a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov. Podľa
dôvodovej správy cieľom návrhu zákona
bolo v súlade s poznatkami z aplikačnej
praxe a v nadväznosti na rozhodnutie
členských štátov Európskej únie (ďalej len

„členské štáty“) zabezpečiť presadzovanie
smernice 96/71/ES o vysielaní pracov-
níkov v rámci poskytovania služieb, a to
najmä:
– prehĺbiť spoluprácu medzi členskými

štátmi v oblasti vysielania zamestnan-
cov v podobe spolupráce pri poskytovaní
informácií, kontrolnej činnosti a pod.; ide
o Národný inšpektorát práce v spolupráci
s inšpektorátom práce a príslušný orgán
iného členského štátu,

– ustanoviť administratívne požiadavky,
ktoré musí zamestnávateľ vysielajúci
zamestnancov z iného členského štátu
na územie Slovenskej republiky splniť,
aby kontrolné orgány mohli účinne
vykonávať kontrolu dodržiavania práv -
nych predpisov; tieto požiadavky pri s -
pejú aj k zabráneniu zneužívania vy sla-
nia na obchádzanie pracovného práva
aplikovaného na území SR a k ochra -
ne práv zamestnancov, kto ré im pat -
ria pri vyslaní na územie Slovenskej
republiky.

Článok II zákona predstavuje novela
Zákonníka práce. V súlade s čl. 1 ods. 3
smernice 96/71/ES sa upravujú tri situácie,
keď ide o vyslanie zamestnanca, t. j.:
– poskytovanie služby pre príjemcu služ -

by (ktorý nie je užívateľským zamest-
návateľom),

– vyslanie k zamestnávateľovi (časti za -
mestnávateľa) v skupinovom vlastníc -
tve – vo vzťahu medzi ovládajúcim
a ovládaným zamestnávateľom a 

– cezhraničné dočasné pridelenie podľa
§ 58.

Keďže problematika zdaňovania sa v pod-
state nemenila, viac pozornosti tejto práv -
nej úprave venovať nebudeme.

Vo videoškolení INCOTERMS 2010 – medzinárodné pravidlá pre výklad do-
dacích položiek lektor Ing. Tibor Vojtko rozoberá dané pravidlá pre výklad do-
dacích položiek známe ako INCOTERMS 2010. Objednávajte na www.zakon.sk. 
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S touto problematikou úzko súvisí aj po-
sudzovanie nároku na daňový bonus.

V súlade s § 33 ZDP daňovník, ktorý 
v zdaňovacom období mal zdaniteľné príj -
my podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku
minimálnej mzdy alebo ktorý mal zdaniteľ -
né príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo
výške 6-násobku minimálnej mzdy a vy ká -
zal základ dane (čiastkový základ dane)
z týchto príjmov, môže si uplatniť daňový
bonus na každé vyživované nezaopatrené
dieťa žijúce v domácnosti s ním; prechodný
pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv
na uplatnenie daňového bonusu. O sumu
daňového bonusu sa znižuje daň, resp.

v priebehu zdaňovacieho obdobia predda-
vok na daň z príjmov zo závislej činnosti.

K nároku na daňový bonus v prípade dosa-
hovania príjmov v zahraničí:

Postup sa odvíja od toho, či daňovník je
alebo nie je daňovým rezidentom SR.
Ak je daňový subjekt daňovým reziden-
tom SR (daňovníkom s neobmedzenou
daňovou povinnosťou) a spĺňa podmien-
ky ustanovené v § 33 ZDP, má nárok na
daňový bonus bez ohľadu na to, či do -
sahuje aktívne príjmy zo zdrojov na úze -
mí SR alebo aj (resp. len) zo zdrojov
v zahraničí.

O
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Prečo bol zavedený INTRASTAT, aký je jeho legislatívny rámec i to, čo je pred-
metom hlásenia INTRASTAT, sa dozviete vo videoškolení s rovnomenným
názvom v podaní Ing. Tibora Vojtka. Objednávať môžete na www.zakon.sk.

6. Daňový bonus vo vzťahu k zahraničiu

Príklad č. 13:

Pán Veselý, otec troch nezaopatrených detí, mal v roku 2015 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti. Prvé
dva mesiace bol zamestnaný na Slovensku; jeho hrubý príjem predstavoval 1 740 € a oprávnene si uplat-
nil nárok na daňový bonus za tieto mesiace. Pán Veselý bol potom niekoľko mesiacov nezamestnaný (ne-
plynuli mu žiadne zdaniteľné príjmy) a v druhej časti roka začal pracovať v Rakúsku v istej rakúskej firme.
Dosiahnuté príjmy (6 620 €) boli v zahraničí preukázateľne zdanené. Naďalej je naším daňovým reziden-
tom – má tu trvalý pobyt, žije tu jeho manželka, ktorá je na materskej dovolenke, a deti, má tu stredis ko svo-
jich životných záujmov. V podanom daňovom priznaní uviedol svoje celosvetové zdaniteľné príjmy, na
zamedzenie dvojitého zdanenia použil v súlade s medzinárodnou zmluvou (č. 48/1979 Zb.) metódu vyňa-
tia a douplatňoval si nárok na daňový bonus za zvyšné mesiace roka (aj podmienku výšky celoročných
zdaniteľných príjmov – aspoň 2 280 € – má splnenú).

Príklad č. 14:

Pán Nízky býva so svojou rodinou na Kysuciach, v blízkosti hraníc s ČR, a pracuje v Třinci. Manželka je
zamestnaná v mieste bydliska, dieťa navštevuje strednú školu na Slovensku.

Dosiahnuté príjmy český zamestnávateľ daňovníkovi oprávnene zdaňuje. V daňovom priznaní za rok 2015
podanom na Slovensku daňovník uviedol všetky svoje zdaniteľné príjmy a na zamedzenie dvojitého zda-
nenia pri príjmoch zo závislej činnosti použil (tiež) metódu vyňatia, a to v súlade s § 45 ods. 3 písm. c) ZDP,
aj keď z príslušnej medzinárodnej zmluvy (č. 238/2003 Z. z.) vyplýva metóda zápočtu (podmienkou na up-
latnenie metódy vyňatia v súlade s citovaným ustanovením je preukázateľné zdanenie príjmu zo závislej čin-
nosti v zahraničí). Aj keď daňovníkovi plynú príjmy len zo zdrojov v zahraničí, ako náš daňový rezident má
právo uplatniť si daňový bonus na svoje dieťa. Keďže mu bol priznaný daňový bonus aj v ČR, na Slovensku
ho musel podrobiť zdaneniu – správne ho uviedol v daňovom priznaní typu B v tabuľke č. 3 (ostatné príjmy
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Novelou ZDP č. 253/2015 Z. z. bol s účin-
nosťou od 1. 1. 2016 rozšírený okruh
príjmov od dane oslobodených o. i. aj 
o daňový bonus poskytovaný na základe
právnych predpisov platných v zahraničí.
Do konca roku 2015 podliehal u nás zda-
neniu – patril medzi ostatné príjmy podľa 
§ 8 ZDP – príjem pasívny, bez možnosti
uplatnenia nezdaniteľných častí základu
dane a pri zamedzení dvojitého zdanenia
sa mohla použiť len metóda vyplývajúca
z príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého
zdanenia.

Na porovnanie: Pokiaľ ide o sociálnu sfé -
ru, účelom koordinačných predpisov Eu-
rópskeho parlamentu týkajúcich sa (len)
sociálneho zabezpečenia je o. i. zamedziť

neoprávnenému alebo duplicitnému po -
skytovaniu sociálnych dávok vo viace -
rých členských štátoch EÚ. Bolo by na
zváženie uplatnenie takýchto princípov aj
v oblasti daňového zvýhodnenia na vy -
živované dieťa. 

Z ustanovenia § 33 ods. 10 ZDP vyplýva, že
daňový bonus podľa odsekov 1 až 9 si môže
uplatniť aj daňovník s obmedzenou da -
ňovou povinnosťou (daňový nerezident
SR), ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo
zdrojov na území Slovenskej republiky 
(§ 16 ZDP) v príslušnom zdaňovacom ob-
dobí tvorí najmenej 90 % zo všetkých príj-
mov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo
zdrojov na území Slovenskej republiky a zo
zdrojov v zahraničí.

Neprehliadnite nadstavbové videoškolenie: Transferové oceňovanie – doku-
mentačná povinnosť a špecifické transakcie medzi závislými osobami v po-
daní Ing. Silvie Karelovej. Objednávajte na www.zakon.sk.

podľa § 8) na riadku 13 – iné, takže v súlade s citovanou zmluvou daňovník mohol na zamedzenie dvojitého
zdanenia použiť len metódu zápočtu.

Príklad č. 15:

Pán Drotár má trvalý pobyt na Slovensku. S manželkou a nezaopatrenými deťmi už niekoľko rokov žije
v Čechách. Daňovník a jeho manželka tam pracujú na základe pracovných zmlúv uzavretých na dobu
neurčitú, majú k dispozícii prenajatý byt, deti tam navštevujú školu.

Daňovník má stredisko životných záujmov v ČR, takže je rezidentom ČR, a to napriek formálnemu trvalému
pobytu tohto daňovníka na území Slovenskej republiky. V príslušnom zdaňovacom období je teda považo-
vaný za daňového nerezidenta SR – keďže na Slovensku nedosahuje žiadne zdaniteľné príjmy, nepodáva
tu ani daňové priznanie a neuplatňuje si daňový bonus.

Príklad porovnania metód na zamedzenie dvojitého zdanenia

Pani Tkáčová mala v roku 2015 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, a to aj zo zdrojov v zahraničí.
Vznikla jej povinnosť podať daňové priznanie. Lehotu na jeho podanie si predĺžila v súlade s § 49 ods. 3 ZDP
o šesť kalendárnych mesiacov – daňové priznanie typu A musí podať do konca septembra.

Je vydatá. Jej manžel sa už tri roky stará o svojho zdravotne ťažko postihnutého otca. Peňažný príspevok
na opatrovanie, ktorý dostáva podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompen-
záciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p., je od dane
oslobodený. Nie je to však žiadny z príjmov uvedených v § 11 ods. 4 ZDP, takže do jeho vlastných príjmov
patrí. Pani Tkáčová si (aj) za rok 2015 môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (ďalej aj
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Vo videoškolení Ochrana osobných údajov v E-SHOPE zistíte, aké IS môže
mať e-shop, ako majú vyzerať všeobecné obchodné podmienky či kedy môžete
posielať newslettre. Viac na www.profivzdelavanie.sk.

„NČZDM“), a to za celých 12 mesiacov, ale len vo výške rozdielu medzi sumou 3 803,33 € a úhrnom vlast-
ného príjmu manžela 2 100 €, t. j. vo výške 1 703,33 €; potvrdenie vystavené manželovi úradom ÚPSVaR
o dobe poberania peňažného príspevku na opatrovanie k priznaniu nepriloží, ale odloží si ho pre prípad
daňovej kontroly a pod.

Manželia Tkáčovi majú tri deti – sú už dospelé a nevzniká na ne nárok na daňový bonus.
Pani Tkáčová pracovala v spoločnosti Alfa, s. r. o., niekoľko rokov, ale len do konca januára 2015 a potom
bola vyše mesiaca nezamestnaná. U zamestnávateľa podpísala v januári vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 ZDP,
na základe ktorého si uplatnila nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (ďalej aj „NČZDD“).
V tejto spoločnosti podľa potvrdenia za rok 2015 dosiahla hrubý príjem 980 €, z ktorého bolo zrazené
poistné vo výške 131,32 € (z toho na zdravotné poistenie 39,20 € a na sociálne poistenie 92,12 €) 
a preddavok na daň (ďalej aj „PnD“) vo výške 101,03 €.

V marci sa zamestnala v Čechách v jednej českej spoločnosti, ale pravidelne cestovala domov ku svojej ro-
dine a naďalej bola daňovým rezidentom SR. Zároveň si hľadala prácu na Slovensku a od novembra pracuje
v spoločnosti Delta, s. r. o., v Bratislave.

Z potvrdenia českého zamestnávateľa po prepočte na eurá ročným priemerným kurzom vyplýva, že z hrubej
mzdy 12 200 € jej zrazili poistné 1 342 €, z toho na sociálne poistenie 793 € a na zdravotné poistenie 
549 €, ako aj preddavok na daň 1 576,60 €. Daňovníčka uvedie v priznaní svoje celosvetové zdaniteľné
príjmy. Na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov z Českej republiky použije v súlade s § 45 ods. 3 písm. c)
ZDP metódu vyňatia (pri tejto metóde výška zrazenej dane nie je podstatná). Bratislavský zamestnávateľ
jej z príjmu 1 160 € zrazil poistné 155,44 € a preddavok na daň vo výške 70,42 €.

Na Slovensku mala v závere roka aj odmenu z dohody o vykonaní práce podpísanej so spoločnosťou
Omega, a. s. Podľa potvrdenia jej celkový hrubý príjem vo forme odmeny predstavoval 1 000 €, poistné bolo
zrazené vo výške 110 € (z toho na zdravotné poistenie 40 € a na sociálne poistenie 70 €) a preddavok
na daň vo výške 169,10 € (nepodpísala vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 ZDP a neuplatnila si nárok na nez-
daniteľnú časť základu dane na daňovníka, keďže si túto výhodu uplatnila v s. r. o. Delta). Táto spoločnosť
má v predmete činnosti o. i. pestovanie hrozna. Okrem odmeny v peňažnej forme poskytla pani Tkáčovej
v roku 2015 aj nepeňažné plnenie vo forme produktov vlastnej výroby v hodnote 21,50 € a nezdanila ho –
do úhrnnej výšky 200 € ročne od všetkých zamestnávateľov je takýto príjem od dane oslobodený.

Všetky potvrdenia zamestnávateľov o príjmoch a poistnom priloží k daňovému priznaniu.

Úhrn príjmov 15 340,00 € (980 + 12 200 + 1 160 + 1 000)
– poistné 1 738,76 € (131,32 + 1 342 + 155,44 + 110)
Základ dane 13 601,24 €
– NČZDD 3 803,33 €
– NČZDM 1 703,33 €
ZD znížený 8 094,58 €
Daň 1 537,97 €
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Daň po uplatnení metódy vyňatia je 0 [základ dane 8 094,58 € – úhrn vyňatých príjmov (základov dane)
10 858 € je záporný, daň z 0 (nuly) je 0].

Zrazené PnD 340,55 € (101,03 € + 70,42 € + 169,10 € = 340,55 €) predstavujú daňový preplatok
(pochopiteľne, prihliadame na PnD zrazené na Slovensku podľa § 35 ZDP).
Daňový preplatok – 340,55 €

V prípade použitia metódy zápočtu (ak by sa tak daňovníčka rozhodla):
Úhrn príjmov 15 340,00 € (980 + 12 200 + 1 160 + 1 000)
– poistné 1 738,76 € (131,32 + 1 342 + 155,44 + 110)
Základ dane 13 601,24 €
– NČZDD 3 803,33 €
– NČZDM 1 703,33 €
ZD znížený 8 094,58 €
Daň 1 537,97 €

Daň po uplatnení metódy zápočtu činí 310,20 € [z dane zaplatenej v zahraničí 1 576,60 € možno za-
počítať na úhradu dane sumu 1 227,77 € (79,83 %, keďže základ dane zo zdrojov v ČR 10 858 € pred-
stavuje 79,83 % z celkového základu dane 13 601,24 €)].

Zrazené PnD – 340,55 € (101,03 + 70,42 + 169,10 = 340,55)
Daňový preplatok – 30,35 €
Pre daňovníčku je metóda vyňatia jednoznačne výhodnejšia než metóda zápočtu.

v krajine zdroja v zahraničí sa príjem 
riadne zdaní, ale daňový subjekt je na
Slovensku zvýhodnený.

Ing. Valéria Jarinkovičová

Ing. Vladimír Ozimý vo videoškolení Finančný prenájom (daňovo-účtovný as-
pekt) rozoberá problematiku: venuje sa právnemu hľadisku zmluvy o finančnom
prenájme, daňovému hľadisku a účtovnému hľadisku finančného prenájmu.

Aj tento príklad jasne dokumentuje, že
umožnenie výberu tejto metódy na zame-
dzenie dvojitého zdanenia (napriek zneniu
ZZDZ) má pre daňovníkov veľký význam –

Školenia organizované vydavateľstvom

Poradca podnikateľa

Zoznam všetkých videoškolení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.

Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese: www.facebook.com/VzdelavacieCentrum

Nakladanie s majetkom obcí – kontrola hospodárenia obce
JUDr. Lýdia Budziňáková

7. 12. 2016 Žilina
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1. Menovanie zamestnanca a vznik pracovného pomeru
písomnou pracovnou zmluvou až po jeho
zvolení alebo vymenovaní.“

Pri súkromnom zamestnávateľovi musia
byť na vznik pracovného pomeru, ktorému
predchádza menovanie alebo voľba, splne-
né viaceré podmienky. Po prvé, takýto pred-
poklad vzniku pracovného pomeru musí
zamestnávateľ definovať a uviesť vo
svo jom vnútornom predpise, po druhé,
musí ísť o zamestnanca, ktorý je v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho zás-
tupcu zamestnávateľa, a po tretie, pra-
covný pomer s takýmto zamestnancom sa
z časového hľadiska musí zaradiť za úkon
menovania alebo úkon voľby (najskôr sa
zamestnanec menuje, potom sa uzatvára
pracovný pomer).
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Má zamestnanec povinnosti     
po svojom odvolaní z funkcie?

U niektorých zamestnancov nastáva vznik pracovného pomeru až
po tom, ako sú do svojej funkcie menovaní. Treba však posúdiť 
a zodpovedať otázky, ako sa má správať zamestnanec a zamestná-
vateľ po tom, ako príde k znegovaniu samotného menovania. Teda

ako sa majú obaja účastníci pracovnoprávneho vzťahu správať, ak je zamest-
nanec odvolaný.

Zákonník práce počíta s možnosťou, aby aj
v súkromnej sfére, teda u zamestnávateľa,
ktorý nespadá pod rámec verejnej správy,
vznikali pracovné pomery ako následok
menovania do funkcie u konkrétneho za -
mestnanca. Citácia znenia § 42 ods. 2 Zá -
konníka práce na to dáva celkom jasnú
nasledovnú odpoveď:

„Ak osobitný predpis ustanovuje voľbu
alebo vymenovanie ako predpoklad vyko-
návania funkcie štatutárneho orgánu alebo
vnútorný predpis zamestnávateľa usta-
novuje voľbu alebo vymenovanie ako po -
žiadavku vykonávania funkcie vedúce -
ho zamestnanca v priamej riadiacej pô-
sobnosti štatutárneho orgánu, pracovný
pomer s týmto zamestnancom sa zakladá

Príklad:

Spoločnosť s ručením obmedzeným zamestnáva 50 zamestnancov a zároveň má vo vnútornom predpise
určené, že v rámci štruktúry existujú tri vedúce posty, ktoré sú obsadené zamestnancami riadiacimi zvyšných
zamestnancov (vedúci logistiky, vedúci ekonomiky a vedúci marketingu). Títo traja zamestnanci sú subor-
dinačne zaradení pod konateľa, teda pod štatutárneho zástupcu, ktorý je ich nadriadený. Pri týchto troch
zamestnancoch je určené, že ich vznik pracovného pomeru pracovnou zmluvou nastane až po tom, ako
budú do svojich funkcií menovaní konateľom zamestnávateľa.

funkcie a následne s ním uzatvorí pracov-
nú zmluvu, ktorá je ako následok daného
menovania. Treba však jasne zdôrazniť, že

Teda ak si zamestnávateľ vyberie konkrét-
neho zamestnanca na daný post, ako prvý
úkon bude menovanie do danej vedúcej
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vznik pracovného pomeru nastane vždy až
titulom uzatvorenej pracovnej zmluvy (uve-

deným dňom nástupu), nie samotným
úkonom menovania.

Videoškolenie Stavebné práce a kedy sa nás týka prenos daňovej povinnosti
s Ing. Zuzanou Uríkovou je zamerané na problematiku stavebných prác a ob-
sahuje množstvo praktických príkladov.

2. Odvolanie zamestnanca z funkcie a vzťah k pracovnej zmluve
zodpovedajúcu funkcii, do ktorej bol
menovaný, zanikla a iná práca, ktorú by bol
zamestnávateľ zamestnancovi povinný pri -
deľovať a zamestnanec povinný vykonávať,
nebola dohodnutá. Tu je potrebné si uve-
domiť, že pracovný pomer nezanikol, pô -
vodná pracovná zmluva je stále zachovaná,
teda v našom prípade síce prišlo k odvolaniu
zamestnanca z jeho funkcie, avšak stále táto
osoba ostáva zamestnancom, a to titulom
svojej pracovnej zmluvy.

To, čo je v tejto fáze daného vzťahu kľúčové
a musí byť vyriešené, spočíva v definovaní
povinností zamestnanca a zamestnávateľa,
a teda v určení, čo je vlastne po odvolaní
zamestnanca z jeho funkcie, avšak pri za-
chovaní existencie jeho statusu zamest-
nanca, vlastne obsahom jeho pracovného
pomeru. Musíme si uvedomiť, že máme
zamestnanca, ktorý už stratil svoje postave-
nie vedúceho zamestnanca, a teda aj hlavnú
náplň svojej práce. Sú tu však ďalšie povin-
nosti zamestnanca, ktoré sa týkajú každého
zamestnanca, bez ohľadu na jeho zarade-
nie do štruktúry zamestnancov. A taktiež sú
tu okolnosti nazývané ako prekážky v práci,
ktoré tiež je nutné brať v posudzovanom prí-
pade do úvahy a správne interpretovať.

Rovnako ako v prípade menovania, mu síme
pripustiť a vedieť sa vyrovnať s opačnou si -
tuáciou, ktorá neguje samotné menovanie.
Tým úkonom je odvolanie zamestnanca
z jeho riadiacej funkcie. Napríklad môže prísť
zo strany zamestnávateľa k odvolaniu za -
mestnanca z jeho pozície vedúceho logistiky.
Keďže ide o úkony, ktoré môžu mať vplyv 
a týkajú sa vzniku, zmeny a skončenia pra-
covného pomeru alebo vzniku, zmeny a zá -
niku povinností zamestnanca vyplývajúcich
z pracovnej zmluvy, musia byť doručené
zamestnancovi do vlastných rúk. V pod-
state sa na takéto úkony vzťahujú v plnom
rozsahu princípy a zásady doručovania
upravené v znení § 38 Zákonníka práce.

Čiže zamestnávateľ sa rozhodne, že nechce
ďalej konkrétnu osobu, zamestnanca, mať
na pozícii vedúceho logistiky, a tak ho od -
volá. Teda zbaví ho jeho funkcie, do ktorej
bol predtým menovaný a ktorá bola pod-
mienkou a aj podkladom na vznik pracov-
ného pomeru založeného pracovnou zmlu-
vou. Samotný úkon odvolania však navodí
stav, kedy v prípade odvolania z funkcie
nastáva totiž situácia, keď povinnosť za -
mestnávateľa prideľovať prácu, ale aj
povinnosť zamestnanca vykonávať prácu

3. Povinnosti zamestnanca po jeho odvolaní z funkcie
Začnime príkladom, ktorý navodí situáciu po
odvolaní zamestnanca. Ten sa už nechce

vrátiť do práce, tvrdí, že tam nemá v zásade
čo robiť, a preto prestane chodiť do práce.

Príklad:

Zamestnávateľ odvolal z funkcie vedúceho logistiky, ktorému však ostala zachovaná pracovná zmluva, 
pretože iný úkon zamestnávateľ neurobil. Zamestnanec, bývalý vedúci logistiky však usúdil, že už nemá



41

u svojho zamestnávateľa čo robiť a listom mu oznámil, že nemá žiadnu prácu, ktorú by robil, a preto ostane
doma. Tým, že prestal chodiť do práce, bolo jeho konanie zo strany zamestnávateľa hodnotené ako závažné
porušenie pracovnej disciplíny a bol s ním okamžite ukončený pracovný pomer.

prekážku v práci na strane zamestná-
vateľa podľa § 142 ods. 3 Zákonníka
práce. Najvyšší súd Slovenskej republiky
sa v jednom zo svojich rozhodnutí vyjadril
k tejto téme nasledovne (NS SR 1 M Cdo
13/2009):

„Za existencie tejto prekážky v práci na
strane zamestnávateľa potom nemá za -
mestnanec povinnosť sa dostavovať na
pracovisko a zotrvávať na ňom po celý
pracovný čas. Je na zamestnávateľovi,
aby túto situáciu riešil, či už dosiahnutím
dohody o zmene pracovnej zmluvy, alebo
skončením pracovného pomeru so za -
mestnancom zákonným spôsobom, a to
buď dohodou alebo výpoveďou podľa § 63
ods. 1 písm. d) ZP. Pokiaľ tak neurobí, musí
znášať dôsledky vyplývajúce z pretrváva-
nia stavu považovaného za prekážku v prá -
ci na jeho strane. Týmito dôsledkami sú
trvanie pracovného pomeru zamestnanca
a povinnosť zamestnávateľa poskytovať
mu náhradu mzdy vo výške priemer -
ného zárobku.“

Celá pointa sa odvíja práve od absencie
druhu práce. Ak totiž nie je daný druh
práce, čo v zásade pri odvolaní nastane,
potom plnenie povinnosti zo strany zamest-
nanca stráca na význame, pretože ich
nemá vo vzťahu k akej práci plniť. 
V našom prípade, ako bolo už vyššie uve-
dené, ide o prekážku v práci na strane
zamestnávateľa a od zamestnanca nebo-
lo možné spravodlivo požadovať, aby sa 
za tejto situácie dostavoval na pracovisko 

O

Odborník radí   |   Má zamestnanec povinnosti po svojom odvolaní z funkcie?

Ing. Vladimír Ozimý rozoberá vo videoškolení Uplatnenie pomerného odpisu
pri predaji majetku zmenu, ktorá nastala novelou zákona o dani z príjmov od 
1. 1. 2016, ale už s aplikáciou aj pre rok 2015 cez prechodné ustanovenie.

V našom prípade sa samotné odvolanie
z funkcie nespojilo následne so žiadnym
úkonom, aj keď Zákonník práce počíta
napríklad s výpovedným dôvodom podľa
ustanovenia § 63 ods. 1 písm. d) bod 2.
Teda okamžité skončenie pracovného po -
meru nastalo nezávisle na úkone odvolania,
pretože zamestnávateľ vyhodnotil závažné
porušenie pracovnej disciplíny z toho, že
jeho zamestnanec prestal chodiť do práce.
I keď bola pohnútka správania sa zamest-
nanca daná jeho odvolaním, tak skutkovo
nastali okolnosti, ktoré sa posudzovali, sa -
mostatne. Zamestnávateľ hodnotil správa -
nie sa zamestnanca ako závažné porušenie
pracovnej disciplíny na základe jeho ab-
sencií v práci. Ako však takéto správanie sa
posudzovať? Má náš odvolaný zamest-
nanec stále povinnosti zamestnanca ako
každý iný zamestnanec?

Vyššie bola zmienka o tom, ako sa poze -
rať na povinnosť prideľovať prácu tomu
zamestnancovi, ktorý bol z funkcie od -
volaný. V takejto situácii, teda po odvolaní
zamestnanca z jeho funkcie totiž dochá -
dza k stavu, kedy pri pracovnom pomere
absentuje jeden z jeho základných prvkov,
a to je druh práce. Druh práce samozrej -
me bol v pracovnej zmluve, no keďže bol
závislý od funkcie, do ktorej sa zamest-
nanec menoval, jeho odvolaním z funkcie
tento prvok zaniká. Ním vykonávaný druh
práce už zamestnanec nevykonáva a ani
nemôže, pretože bol z tejto práce od -
volaný. A tu prichádza záver o tom, že
takýto stav by sa mal považovať za
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a zotrvával na ňom po celý pracovný čas.
Čiže nemožno ani považovať za poruše-
nie pracovnej disciplíny, ak sa zamest-
nanec, ktorému zamestnávateľ neprideľoval
prácu podľa pracovnej zmluvy, nedostavil
do zamestnania a po dobu trvania tejto
prekážky v práci na strane zamestnávateľa
sa na pracovisku nezdržiava.

Kľúčová je tiež poznámka o tom, akú má
zamestnanec povinnosť uzatvoriť dodatok
k pracovnej zmluve, a teda dohodnúť si
nový druh práce. Ako už uvádza aj citované
rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky, je iba na zamestnávateľovi, aby
situáciu riešil, a to aj dohodou so zamest-
nancom. Zákonník práce však neurčuje
pre zamestnanca povinnosť pristúpiť na
dohodu o zmene pracovných podmie -
nok dohodnutých v pracovnej zmluve.
A to platí aj o druhu práce. Ak by mal
zamestnávateľ návrh nového druhu práce,
teda nového zaradenia pre nášho vedú -
ceho logistiky, a ten by to odmietol, na jeho
povinnosti zotrvať na pracovisku, ako sme
to už definovali, by sa nič nemenilo. Za -
mestnávateľ nemôže zamestnancovi vyčí-
tať a prikladať na zodpovednosť, že sa

odmietol podrobiť jeho rozhodnutiu a nesú -
hlasil s novým druhom práce.

Podľa ustanovenia § 54 Zákonníka práce
totiž stále platí:
„Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy mož -
no zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ
a zamestnanec dohodnú na jeho zmene.
Zamestnávateľ je povinný zmenu pracov-
nej zmluvy vyhotoviť písomne.“

V zásade bude preto kľúčové vždy posúdiť,
do akej miery prišlo vôbec k dohode
o zmene pracovnej zmluvy po tom, ako bol
zamestnanec odvolaný z funkcie. Ak sa
takýto záver nedá ani len pripustiť, potom
je samozrejme nutné zotrvať na závere, že
zamestnanec nemá povinnosť vykoná-
vať nový druh práce, ktorý požaduje
zamestnávateľ, ak s tým sám nesúhlasí.
A ostáva v plnej miere zachovaná pre -
kážka v práci na strane zamestnávateľa,
ktorá ho núti, aby našiel východisko
z danej situácie. Už iba z tohto dôvodu, že
musí platiť náhradu mzdy svojmu zamest-
nancovi, no nemá z neho žiadny osoh, pre-
tože tento nemá dohodnutý druh práce
a žiadnu ani nevykonáva.

Rok 2016 je z pohľadu ochrany osobných údajov prelomový, pretože EÚ schválila
nové nariadenie. Aké zmeny vás čakajú? Príďte na školenie OOÚ – nové
usmernenia a aktuality v roku 2016. Viac na www.profivzdelavanie.sk.

V situácii, ak máme zamestnanca, ktorý
bol odvolaný z funkcie, no zároveň mu je
zachovaný jeho pracovný pomer, je kľú -
čové z pohľadu zamestnávateľa nájsť rieše-
nie. Ako prvá sa naskytá dohoda so za-
mestnancom, a to buď na ukončení pra-
covného pomeru, alebo na zmene jeho
pracovnej zmluvy. Keďže judikatúra kladie
za povinnosť práve zamestnávateľovi hľa -

dať riešenie a na jeho strane sa definuje
prekážka v práci s povinnou náhradou
mzdy, musí práve tento subjekt vyvíjať
všetku aktivitu. Pri absencii dohody je stále
zachované právo zamestnávateľa na jed-
nostranné ukončenie pracovného pomeru
výpoveďou na základe § 63 ods. 1 písm. d)
Zákonníka práce, vždy podľa danej situá-
cie a daného dôvodu.

JUDr. Ondrej Beracka

4. Hľadanie okamžitého riešenia
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Zákon o pracovnom čase obsahuje vše -
obecné ustanovenia týkajúce sa minimál-
nych požiadaviek organizácie pracovného
času, ktoré sa uplatnia vtedy, ak osobitné
ustanovenia uvedené v druhej časti zákona
o pracovnom čase neustanovujú inak. 
Osobitná časť zákona o pracovnom čase
je zameraná na úpravu pracovného času 
v cestnej doprave, doprave na dráhach,
leteckej doprave, vodnej doprave a osob-
nej cestnej doprave. Zákon o pracovnom
čase sa taktiež venuje vykonávaniu cest-
ných kontrol a kontrol v priestoroch do-
pravných podnikov a úprave pôsobnosti
orgánov štátnej správy vo veciach kontroly
organizácie pracovného času v doprave.

Dôležitým sa javí uviesť, že ustanovenia
o jednotlivých druhoch pracovného času
upravených v zákone o pracovnom čase
sa nepoužijú, ak dohody medzi zamest-
návateľmi a zástupcami zamestnancov
upravujú pre zamestnancov v doprave 

Pracovný čas v doprave     
so zameraním na cestnú dopravu

Článok je zameraný na priblíženie problematiky pracovného času 
v doprave s poukázaním na základné predpisy uplatňujúce sa na
území Slovenskej republiky a ich vzájomný vzťah. Článok sa ďalej
venuje jednotlivým druhom pracovného času upraveným v zákone 

č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení
zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005
Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. (ďalej len „zákon o pracovnom
čase“) so zameraním na cestnú dopravu.

1. Základné právne prepisy upravujúce problematiku
pracovného času v doprave platné na území SR a ich
vzájomný vzťah

1.1.   Zákonník práce a zákon o organizácii pracovného času v doprave

Základným predpisom, ktorý sa uplatňuje
v súkromnej sfére na pracovnoprávne
vzťahy, je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákon-
ník práce (ďalej len „ZP“). V doprave však
platí špeciálna právna úprava organizova-
nia pracovného času uvedená zákone
o pracovnom čase, ktorá má prednosť
pred ustanoveniami ZP, čo je vyjadrené
v ustanovení § 1 ods. 2 zákona o pracov-
nom čase, podľa ktorého „Ak tento zákon
neustanovuje inak, vzťahuje sa na pra-
covnoprávne vzťahy zamestnancov v do-
prave Zákonník práce.“ To znamená, že
ak je nejaká otázka upravená v zákone
o pracovnom čase, má prednosť táto
úprava pred všeobecnou úpravou uve-
denou v ZP, pričom zákon o pracov-
nom čase môže aj aplikáciu ZP úplne
vylúčiť. Zároveň to znamená, že ak nie k-
torá otázka nie je upravená v zákone
o pracovnom čase a pôsobnosť ZP ne -
bola vylúčená, uplatnia sa na ňu usta -
novenia ZP.
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priaznivejšie podmienky organizácie pra-
covného času z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany ich zdravia pri práci. To zna-
mená, že priaznivejšie dohody so zás-

tupcami zamestnancov majú prednosť
pred ustanoveniami zákona o pracov-
nom čase (§ 2 ods. 7 zákona o pracov-
nom čase).

Od januára 2017 sa v zákone o dani z príjmov menia doterajšie pravidlá trans fero-
vého oceňovania. Čo nás čaká, sa dozviete na školení Transferové oceňovanie:
najdôležitejšie zmeny v roku 2016 a 2017. Viac info na www.profivzdelavanie.sk.

1.2.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti,
ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a Dohoda AETR

Na európskej úrovni bolo prijaté nariade-
nie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 561/2006 o harmonizácii niektorých
právnych predpisov v sociálnej oblasti, kto -
ré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa
menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS)
č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje na -
riadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (ďalej len
„Nariadenie č. 561/2006“).

Podľa Článku 1 Nariadenia č. 561/2006:
„Toto nariadenie stanovuje pravidlá o ča -
soch jazdy, prestávkach a dobách odpo -
činku vodičov, pôsobiacich v cestnej ná-
kladnej i osobnej doprave, s cieľom har-
monizovať podmienky hospodárskej súťaže
medzi druhmi vnútrozemskej dopravy, a to
najmä vzhľadom na odvetvie cestnej do-
pravy, zlepšiť pracovné podmienky a bez -
pečnosť na cestách. Cieľom tohto nariade-
nia je tiež podporovať lepšie monitorovanie
a postup zabezpečenia dodržiavania pred-
pisov členskými štátmi a vylepšené pra-
covné postupy v odvetví cestnej dopravy.“

Toto Nariadenie č. 561/2006 sa bez ohľadu
na krajinu evidencie vozidla vzťahuje na
cestnú dopravu vykonávanú:
a) výhradne v rámci Spoločenstva alebo
b) medzi Spoločenstvom, Švajčiarskom 

a krajinami, ktoré sú zmluvnými strana -
mi Dohody o Európskom hospodárskom
priestore (Článok 1 ods. 2 Nariadenia).

V Článku 3 Nariadenia č. 561/2006 sú
vymedzené prípady, na ktoré sa Nariade-
nie č. 561/2006 nevzťahuje. Ide o cestnú
dopravu a) vozidlami používanými v pra-
videlnej osobnej doprave, pri ktorých
trasa linky nepresahuje 50 kilometrov;
b) vozidlami s maximálnou povolenou rých -
los ťou nepresahujúcou 40 kilometrov za
hodinu; c) vozidlami vlastnenými alebo pre-
najímanými bez vodiča ozbrojenými silami,
civilnou ochranou, požiarnym zborom a si-
lami zodpovednými za zachovanie verej -
ného poriadku, ak sa preprava realizuje 
v dôsledku úloh, ktorými sú tieto služby po -
verené, a je pod ich kontrolou; d) vozidlami
používanými v núdzových situáciách alebo
pri záchranných akciách vrátane vozidiel
používaných pri nekomerčnej doprave hu-
manitárnej pomoci; e) špecializovanými vo -
zidlami používanými na lekárske účely; 
f) špecializovanými havarijnými vozidlami
pracujúcimi v okruhu 100 kilometrov od svo-
jej základne; g) vozidlami, ktoré sa po-
drobujú cestným skúškam na účely tech-
nického rozvoja, opráv alebo údržby, a no-
vými alebo prestavanými vozidlami, ktoré
ešte neboli uvedené do prevádzky; h) vozid-
lami alebo jazdnými súpravami s maximál-
nou prípustnou hmotnosťou nepresahujú -
cou 7,5 tony, používanými na nekomerčnú
nákladnú dopravu; i) úžitkovými vozidla-
mi, ktoré majú status historických vozidiel
podľa právnych predpisov členského štátu,
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v ktorom sa prevádzkujú, a ktoré sa použí-
vajú na nekomerčnú nákladnú alebo osob-
nú dopravu.

Namiesto Nariadenia č. 561/2006 sa v me -
dzinárodnej cestnej doprave, vykonávanej
čiastočne mimo oblastí, na ktoré sa vzťa -
huje Nariadenie č. 561/2006, uplatnia us-
tanovenia Európskej dohody o práci osá-
dok vozidiel v medzinárodnej cestnej do-
prave (ďalej len „Dohoda AETR“), a to pre:
a) vozidlá evidované v Spoločenstve ale bo

v krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami
Dohody AETR, na celý úsek cesty;

b) vozidlá evidované v tretej krajine, ktorá
nie je zmluvnou stranou Dohody AETR,
len na časť cesty prebiehajúcu na úze -
mí Spoločenstva alebo krajín, ktoré sú
zmluvnými stranami Dohody AETR.

S účinnosťou od 30. 9. 2010 platí novelizo-
vané znenie Dohody AETR, pokiaľ ide
o pravidlá pre čas jazdy, prestávky a doby
odpočinku, ktoré bolo dané do súladu
s Nariadením č. 561/2006 s výnimkou týž-
denného odpočinku pre dvoj členné posád-
ky, ktorý sa aj naďalej riadi podľa predchá-
dzajúceho znenia Dohody AETR. 

O

Odborník radí   |   Pracovný čas v doprave so zameraním na cestnú dopravu

Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Ak nie, školenie Elektronické
schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017 je určené práve pre
vás. Viac info na www.profivzdelavanie.sk.

1.3.   Vzťah Nariadenia č. 561/2006, Dohody AETR a zákona o organizácii 
pracovného času

Zákon o pracovnom čase v § 6 ods. 2 
ustanovuje, že
a) pravidlá o časoch jazdy, o prestáv-

kach v práci a o dobách odpočinku
vodičov a o zaznamenávaní týchto
časov a dôb upravuje osobitný pred-
pis, ktorým sú články 5 až 9 Nariade-
nia č. 561/2006 a medzinárodná Do-
hoda AETR, a

b) systém ich kontroly a sankcie upra -
vuje zákon o pracovnom čase

(ďalej len „Pravidlá“).

Zároveň platí, že Pravidlá uvedené v § 6 ods. 2
zákona o pracovnom čase sa vzťahujú na:
a) medzinárodnú cestnú dopravu,
b) a ak ďalej nie je ustanovené inak, aj na

cestnú dopravu na území Sloven-
skej republiky.

Pravidlá sa nevzťahujú na cestnú dopravu
vykonávanú na území Slovenskej republiky
vozidlami uvedenými v osobitnom pred-
pise, ktorým je Článok 13 ods. 1 Nariade-
nia č. 561/2006.

2. Všeobecná úprava pracovného času v doprave

2.1. Maximálny pracovný čas v týždni v priemere
Zákon o pracovnom čase ustanovuje pre
zamestnanca v doprave (ďalej tiež ako
„vodič“) týždenný pracovný čas maxi -
málne 60 hodín. Zamestnávateľ by pri
rozvrhovaní pracovného času nemal pre -
kročiť tento zákonom stanovený limit a na -
vyše má zamestnávateľ aj ďalšiu povinnosť

s tým spojenú, a to oznámiť vodičovi takéto
rozvrhnutie týždenného pracovného času
najmenej týždeň vopred.

V prípade rovnomerného rozvrhnutia týž-
denného pracovného času, podľa ktorého
sa pracovný čas rozvrhuje rovnomerne na
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jednotlivé týždne (§ 86 ZP), by splnenie oz-
namovacej povinnosti nemal predstavovať
problém. Problém však môže nastať v prí-
pade nerovnomerného rozvrhnutia pracov-
ného času, pri ktorom povaha práce alebo
podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa
pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jed-
notlivé týždne (§ 87 ZP). V takom prípade
je zamestnávateľ povinný určiť podmienky
organizovania pracovného času po dohode
so zástupcami zamestnancov alebo po do-
hode priamo s tým ktorým vodičom.

Je potrebné uviesť, že právna úprava týž-
denného pracovného času je doplnením 
ustanovení vyššie spomínaného Nariadenia
č. 561/2006, ktoré stanovuje maximálne
doby jazdy. Stanovuje sa tým maximálny
pracovný čas (započítanie času do pracov-
ného času je širšie), ktorý v žiadnom týždni
nemôže presiahnuť 60 hodín. Na rozdiel od
ZP zákon o pracovnom čase ustanovuje
maximálny počet hodín pracovného času,
ktorý zamestnanec môže odpracovať. ZP
takéto obmedzenie neustanovuje.

Oboznámte sa s platnou legislatívou v oblasti nakladania s majetkom obce, 
aplikáciou legislatívy v praxi a súvisiacimi mechanizmami kontroly hospodárenia
na školení Nakladanie s majetkom obcí – kontrola hospodárenia obce.

Otázka č. 1:

Čo v prípade, ak nastane nejaká snežná kalamita alebo dopravná nehoda počas jazdy alebo iná 
mimoriadna udalosť, v dôsledku ktorej sa vodičovi predĺži maximálny pracovný čas v týždni?

Odpoveď na tieto prípady dáva ustanovenie § 3 ods. 7 zákona o pracovnom čase, v ktorom je upravená vý -
nimka z uplatnenia maximálneho pracovného času v prípade, ak nastane nepredvídateľná okolnosť v do-
prave, najmä nepriaznivá poveternostná situácia, nehoda alebo iná mimoriadna okolnosť, kedy môže
zamestnávateľ tento týždenný pracovný čas predĺžiť až na čas trvania ohrozenia bezpečnosti vozidla alebo
plavidla, posádky, cestujúcich alebo prepravovaného nákladu.

Zákon o pracovnom čase ďalej ustano vuje,
že priemerný týždenný pracovný čas za -
mestnanca v doprave vrátane nadčasov
nesmie byť dlhší ako 48 hodín počas šty-
roch po sebe nasledujúcich mesiacov. To
znamená, že v jednotlivých týždňoch môže

byť výkon práce, pokiaľ ide o maximálne limi-
ty, dlhší (maximálny týždenný pracovný čas
a maximálna doba jazdy). Zamestnanec tak
môže v určitých týždňoch odpracovať viac ho-
dín v prípade, že o to menej odpracuje v os-
tatných týždňoch v rámci štyroch mesiacov.

2.2.   Priemerný týždenný pracovný čas

Pracovná zmena vodiča môže byť rozde-
lená dvojakým spôsobom, a to buď na dve
časti, ak sa tak zamestnávateľ dohodne so

zástupcami zamestnancov, alebo na naj -
viac na tri časti, ak sa zamestnávateľ do-
hodne priamo so zamestnancom.

2.3.   Rozdelenie pracovnej zmeny a započítanie a nezapočítanie času do 
pracovného času

Príklad č. 1:

Pracovný čas, a teda aj doba jazdy sa rozdelí na 2 úseky, napr. 7.00 – 10.00 a 13.00 – 16.00 v prípade, že
sa tak zamestnávateľ dohodol so zástupcami zamestnancov, alebo na 3 úseky, napr. 7.00 – 9.00, 11.00 –
13.00 a 15.00 – 17.00, ak sa zamestnávateľ dohodol priamo so zamestnancom na týchto troch úsekoch.
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Zákon o pracovnom čase rozlišuje, čo sa za-
počítava a nezapočítava do pracovného času
vodiča. Do pracovného času sa započítava
čas režijnej cesty, ktorou sa rozumie čas po-
trebný na presun zamestnanca v doprave 
z jedného určeného miesta výkonu práce na
iné určené miesto výkonu práce pred začatím
práce, v jej priebehu alebo po skončení práce.

Do pracovného času zamestnanca v do-
prave sa nezapočítava
a) čas potrebný na cestu z bydliska na

pracovisko a späť,
b) čas prestávok v práci,
c) doba odpočinku,
d) čas pracovnej pohotovosti.

O

Odborník radí   |   Pracovný čas v doprave so zameraním na cestnú dopravu

Ing. Dagmar Melotíková vás prevedie viacerými nadstavbovými témami vo verej-
nom obstarávaní na školení Verejné obstarávanie trochu inak – zelené VO,
sociálne aspekty, „in-house“ zákazky.

Aj zamestnanec v doprave môže vykoná-
vať nočnú prácu, ktorou sa rozumie každá
práca vykonávaná v nočnom čase medzi
22. hodinou a 6. hodinou, pričom priemer-
ný pracovný čas nočného zamestnanca
v doprave nesmie presiahnuť desať
hodín za 24 hodín počas šiestich po

sebe nasledujúcich mesiacov. Pri vý-
počte priemernej dĺžky pracovného času
sa vychádza z päťdňového pracovného
týždňa, to znamená, že sa pracovný čas
prepočítava, ako keby zamestnanec pra-
coval 5 dní v týždni, hoci tak nemusí pra-
covať.

2.4.   Nočná práca

Zákon o pracovnom čase ukladá zamest-
návateľovi, v prípade prác, ktoré nemož-
no z preukázateľných objektívnych tech-
nických alebo organizačných dôvodov
prerušiť, povinnosť zabezpečiť zamest-

nancovi v doprave aj bez prerušenia pre-
vádzky primeraný čas na odpočinok a je-
denie. Tento čas je súčasťou pracovného
času a zamestnancovi zaň patrí mzda.

2.5.   Čas na odpočinok a jedenie pri prácach, ktoré nemožno prerušiť

2.6.   Maximálny čas pracovnej pohotovosti
pohotovosti, ktorú definuje ako čas, počas
ktorého zamestnanec v doprave nemusí

Príklad č. 2:

Za situácie, kedy by nešlo o prípad prác, ktoré nemožno z preukázateľných objektívnych technických alebo
organizačných dôvodov prerušiť, by mal vodič po 4,5 hodine jazdy nárok na prestávku v práci v trvaní 
45 minút (nepretržite), prípadne jej rozdelením náhradnú prestávku v trvaní najmenej 15 minút, po ktorej
by nasledovala prestávka v trvaní najmenej 30 minút. Zákon o pracovnom čase ustanovuje, že vodič má
právo na primeraný čas na odpočinok a jedenie aj v prípade, že ide o prevádzku, ktorú nemožno prerušiť,
a zamestnávateľ je povinný zamestnancovi takýto primeraný čas na odpočinok a jedenie poskytnúť a navyše
sa mu tento čas započíta do pracovného času. To znamená, že vodič dostane mzdu za celú dĺžku pracov-
nej zmeny, aj keď priebežne počas tejto zmeny oddychoval, prípadne jedol, avšak bez prerušenia práce.

Zákon o pracovnom čase v § 4 upravuje
všeobecné pravidlá týkajúce sa pracovnej
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byť na pracovisku, ale je povinný byť za -
mestnávateľovi k dispozícii, pripravený za -
čať vykonávať prácu na jeho pokyn nad
určený týždenný pracovný čas. Pracovnú
pohotovosť musí zamestnanec poznať vo-
pred, najmä na základe rozvrhu pracovných
zmien alebo podľa cestovného poriadku.

Pracovnú pohotovosť môže zamestnáva-
teľ zamestnancovi nariadiť najviac však
v rozsahu 300 hodín za kalendárny rok
(zamestnancom závodného hasičského
alebo záchranného útvaru na dráhe, na
letisku alebo v prístave najviac 400 ho-
dín za kalendárny rok). To znamená, že
300 ho dín v kalendárom roku sa nemusí
zamestnávateľ so zamestnancom dohod-
núť na pracovnej pohotovosti a v tomto
rozsahu ju môže nariadiť. Nad tento roz -
sah je pracovná pohotovosť prípustná
len po dohode s konkrétnym zamest-
nancom.

Zároveň platí, že u zamestnanca v doprave
nesmie (s výnimkou členov posádok lie -
tadla) pracovná pohotovosť presiahnuť
a) 24 hodín v priebehu týždňa a
b) 72 hodín v priebehu kalendárneho

mesiaca.

Do pracovnej pohotovosti sa nezapočí-

tava čas prestávok v práci a doba od -
počinku.

Zákon o pracovnom čase obsahuje aj oso-
bitnú úpravu náhrad za pracovnú poho-
tovosť a platí, že za každú hodinu pra cov -
nej pohotovosti patrí zamestnancovi v do-
prave náhrada
a) najmenej vo výške minimálnej hodino -

vej mzdy, ak je pracovná pohotovosť
nariadená v rámci pracovnej zmeny,

b) najmenej vo výške 20 % minimálnej
hodinovej mzdy, ak je pracovná poho-
tovosť nariadená mimo rámca pracov-
nej zmeny.

V súvislosti s pracovnou pohotovosťou je
potrebné uviesť, že čas pracovnej poho-
tovosti, počas ktorého zamestnanec v do-
prave podľa požiadaviek zamestnávateľa
vykonáva prácu alebo je povinný byť na
pracovisku pripravený na výkon práce, sa
započítava do pracovného času, za kto -
rý patrí zamestnancovi v doprave mzda.

Ak zamestnanec vykonáva prácu počas
pracovnej pohotovosti nad určený týžden -
ný pracovný čas, považuje sa táto práca 
za prácu nadčas, za ktorú podľa § 121 
ZP patrí zamestnancovi v doprave mzda
a mzdové zvýhodnenie.

Vo videoškolení Trojstranný obchod – aktuálne od 1. 1. 2016 ozrejmuje lektor
problematiku trojstranného obchodu, ktorý je jedným z najbežnejších reťazových
obchodov, ktoré sa uskutočňujú v rámci dodávok EÚ.

Na úvod je potrebné spomenúť, že usta -
novenia upravujúce pracovný čas v cest-
nej doprave sa uplatnia prednostne pred
všeobecnými ustanoveniami o pracov-
nom čase, ktoré sme uviedli vyššie
v článku, s tým, že všeobecné usta nove-
nia o pracovnom čase sa uplatnia vtedy,
ak osobitné ustanovenia o pracovnom

čase v cestnej doprave neobsahujú da -
nú úpravu.

Pracovný čas v cestnej doprave sa vzťa -
huje predovšetkým na osoby vykonáva-
júce mobilné činnosti v cestnej doprave,
a to
a) mobilných zamestnancov zamestnaných

3. Pracovný čas v cestnej doprave
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v dopravných podnikoch vy konávajú-
cich cestnú dopravu, na kto rú sa
vzťahuje Nariadenie č. 561/2006
alebo medzinárodná dohoda AETR 
(a to vodiči a ďalší členovia cestu-
júceho personálu, praktikanti a žiaci
stredných škôl vykonávajúcich do-
pravné činnosti) (ďalej len „mobilný
zamestnanec“), a

b) samostatne zárobkovo činných vo-
dičov.

Mobilným zamestnancom sa rozumie
zamestnanec v doprave, ktorý ako člen
cestujúceho personálu poskytuje služby
cestujúcim alebo prepravuje tovar po
ceste, na dráhe alebo na vnútrozemských
vodných cestách, a člen posádky lietadla,
ktorého zamestnáva letecká spoločnosť so
sídlom v členskom štáte Európskej únie
alebo v zmluvnom štáte Európskeho hos -

podárskeho priestoru (§ 7 zákona o pra-
covnom čase).

Samostatne zárobkovo činný vodič je
osoba, ktorej hlavnou činnosťou na zákla -
de povolenia na vykonávanie cestnej do-
pravy je preprava osôb alebo tovaru na
cestách zmluvne uskutočňovaná pre iného
v nájme alebo za úhradu a ktorá
a) má právo pracovať pre seba a nie je 

viazaná na zamestnávateľa pracovnou
zmluvou ani iným druhom závislého
pracovného vzťahu,

b) môže voľne organizovať rozhodujúce
pracovné činnosti a jej príjem závisí
priamo od vyprodukovaného zisku, a

c) môže slobodne, individuálne alebo v spo-
lupráci s inými samostatne zárobkovo
činnými vodičmi mať obchodné vzťahy 
s niekoľkými zákazníkmi (§ 10 zákona
o pracovnom čase).

O

Odborník radí   |   Pracovný čas v doprave so zameraním na cestnú dopravu

Vo videoškolení Analýza hlavných výkazov firmy a „finančného zdravia“:
Veľká automobilka analyzuje Dr. Milan Veščičík firemné výkazy a „finančné
zdravie“ veľkej automobilky.

3.1.   Maximálny pracovný čas mobilného zamestnanca 

Pri mobilnom zamestnancovi platia v zásade
rovnaké pravidlá, ako určuje zákon o pra-
covnom čase vo svojich všeobecných usta -
noveniach, ktoré sú rozobraté vyššie v člán-
ku, a to, že týždenný pracovný čas nesmie
presiahnuť 48 hodín. Maximálny týždenný

pracovný čas však možno predĺžiť až na 
60 hodín, ak počas štyroch po sebe nasle-
dujúcich mesiacoch (nemusí ísť o kalendár -
ne mesiace, referenčná doba môže začať aj
uprostred mesiaca) týždenný pracovný čas
nepresiahne priemer 48 hodín.

Príklad č. 3:

Vodič v prvom mesiaci štvormesačného rozvrhového obdobia odjazdí prvý týždeň 50 hodín, v druhom týždni
tiež 50 hodín, v treťom týždni 46 hodín, vo štvrtom týždni 46 hodín, v druhom mesiaci štvormesačného
rozvrhového obdobia odjazdí prvý týždeň 60 hodín, v druhom týždni tiež 50 hodín, v treťom týždni 36 hodín,
vo štvrtom týždni 46 hodín atď. až po štvrtý týždeň.

V zmysle uvedeného platí, že ak v rámci štyroch mesiacov bude zachovaný priemer hodín týždenne, pra-
covný čas vodiča môže presiahnuť v jednotlivých týždňoch 48 hodín, ale nesmie presiahnuť maximálnu
hranicu 60 hodín.
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V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že
v súlade s Nariadením č. 561/2006 denný
čas jazdy nesmie presiahnuť deväť ho -
dín, pričom tento čas možno nie častejšie
ako dvakrát v týždni predĺžiť najviac na
desať hodín.

Zákon o pracovnom čase taktiež usta -
novuje, čo všetko spadá pod pracovný čas
mobilného zamestnanca. Je to čas na pra-
covisku, keď je mobilný zamestnanec
k dispozícii zamestnávateľovi a vykonáva
svoje funkcie alebo činnosti. Patrí sem
a) čas venovaný dopravným činnos-

tiam, ktorým sa rozumie
i. jazda,
ii. nakládka a vykládka,
iii.pomoc cestujúcim pri nastupovaní

a vystupovaní,
iv.čistenie a technická údržba vozidla a
v. iná práca vykonávaná v záujme

1. bezpečnosti vozidla, jeho nákladu
alebo cestujúcich alebo

2. plnenia povinností priamo súvisia -
cich s práve uskutočňovanou do-
pravnou činnosťou vrátane monito -
rovania na kládky a vykládky a vyba-
 vovania administratívnych formalít
v styku s policajnými orgánmi, s col-
nými orgánmi alebo s inými orgán-
mi v cestnej doprave, a

b) čas, počas ktorého mobilný zamest-
nanec nemôže voľne disponovať svo-
jím časom a je nevyhnutné, aby bol
na svojom pracovisku priprave ný
prevziať prácu súvisiacu s úlohami

spojenými s jeho službou, najmä čas
čakania na nakládku a vykládku, ak je -
ho predvídateľné trvanie nie je vopred
známe z dohôd medzi za mestnávateľmi
a zástupcami zamestnancov, z cestov -
ného poriadku, z týždenného rozvrhu
práce alebo z poky nov pred odchodom
na iné pracovisko, pred začatím do-
pravných činností alebo pred skutočne
začatým časom čakania (§ 8 ods. 3 zá -
kona o pracovnom čase).

V súvislosti s pracovným časom na praco-
visku je potrebné uviesť, že pracoviskom
sa rozumie miesto hlavnej prevádzky
zamestnávateľa, u ktorého mobilný za -
mestnanec vykonáva dopravné činnosti,
vedľajšie miesta prevádzky bez ohľadu na
to, či sú v tom istom mieste ako hlavná pre-
vádzka alebo hlavné sídlo zamestnávateľa,
ďalej každé iné miesto, na ktorom mobilný
zamestnanec vykonáva dopravné činnosti
pre zamestnávateľa, a je ním tiež vozidlo,
ktoré mobilný zamestnanec používa na
vykonávanie dopravných činností.

Okrem pracovného času, ktorý vodič strávi
na pracovisku, sa do pracovného času
započítava aj čas nastupovania a vystu -
povania cestujúcich na zastávkach vrátane
obsluhy plošín, čas manipulačného posú-
vania vozidla v obratisku konečnej za-
stávky a v umyvárni, čas čakania počas
poruchy vozidla a tiež čas iného pre-
vádzkového prerušenia súvislého vedenia
vozidla, ak je kratšie ako 15 minút.

Dr. Milan Veščičík analyzuje vo videoškolení Analýza hlavných výkazov firmy
a „finančného zdravia“: Veľkoobchodná firma firemné výkazy a „finančné
zdravie“ veľkoobchodnej firmy.

Príklad č. 4:

Zamestnávateľ v Bratislave zamestnáva vodiča nákladného vozidla, ktorý v rámci pracovnej náplne každý
pondelok odchádza do sesterskej firmy v Košiciach, kde v utorok vyloží tovar a čaká na tovar, ktorý v ten
istý deň dovezie auto z Maďarska. Počas tohto dňa odpracuje iba 6 hodín – tri hodiny doobeda, tri hodiny
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To znamená, že zamestnávateľ nebude
postupovať správne, ak nebude vyplácať
vodičovi mzdu za čas strávený na pra-
covisku, a to v čase, keď vodič nemôže
voľne disponovať svojím časom, najmä
v čase čakania na nakládku a vykládku
v prípade, že jeho predvídateľné trvanie nie
je vopred známe z dohôd medzi zamestná-
vateľmi a zástupcami zamestnancov, z ces-

tovného poriadku, z týždenného rozvrhu
práce alebo z pokynov pred odchodom na
iné pracovisko, pred začatím dopravných
činností alebo pred skutočne začatým
časom čakania. V zmysle uvedeného te -
da platí, že zamestnávateľ je povinný 
vyplatiť vodičovi mzdu aj za zvyšných 
6 hodín, ktoré vodič strávil čakaním na
nakládku a vykládku.

O
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Lektor vo videoškolení Manká a škody z pohľadu DzP a DPH rozoberá prob-
lematiku mánk a škôd z pohľadu dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty ak-
tuálne k 1. októbru 2016. 

poobede. Počas zvyšného času nevykonáva žiadnu prácu. Na ďalší deň (v stredu) odchádza z Košíc v sko-
rých hodinách, aby stihol rozviesť tovar po Slovensku. Počas tohto dňa odpracuje 13 hod. Zamestnávateľ
vypláca vodičovi mzdu iba za čas reálne odpracovaných hodín spolu s cestovnými náhradami.

Patrí vodičovi mzda za čas strávený v Košiciach, kedy odjazdil len 6 hodín aj za zvyšok dňa (cca 6 hodín),
kedy reálne nepracoval?

V zmysle vyššie uvedeného platí, že pracovným časom je čas na pracovisku, ktorým sa rozumie aj čas,
počas ktorého mobilný zamestnanec nemôže voľne disponovať svojím časom a je nevyhnutné, aby bol
na svojom pracovisku pripravený prevziať prácu súvisiacu s úlohami spojenými s jeho službou, najmä čas
čakania na nakládku a vykládku, ak jeho predvídateľné trvanie nie je vopred známe z dohôd medzi
zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov, z cestovného poriadku, z týždenného rozvrhu práce
alebo z pokynov pred odchodom na iné pracovisko, pred začatím dopravných činností alebo pred
skutočne začatým časom čakania (§ 8 ods. 3 zákona o pracovnom čase). Ako bolo vyššie uvedené,
za pracovisko sa podľa § 8 ods. 4 okrem iného považuje aj každé iné miesto, na ktorom mobilný zamest-
nanec vykonáva dopravné činnosti pre zamestnávateľa, a vozidlo, ktoré mobilný zamestnanec používa
na vykonávanie dopravných činností.

3.2.   Prestávka v práci mobilného zamestnanca

Zákon o pracovnom čase ustanovuje, že
v prípade, ak celkový denný pracovný čas
trvá od šesť do deväť hodín, mobilný zamest-
nanec musí mať najneskôr po odpracovaní
šiestich hodín prestávku v práci v trvaní
najmenej 30 minút. Ak celkový denný pra-

covný čas trvá viac ako deväť hodín, mobilný
zamestnanec musí mať najneskôr po odpra-
covaní šiestich hodín prestávku v práci v tr-
vaní najmenej 45 minút. Prestávky v práci
možno rozdeliť na časové úseky, z ktorých
každý trvá nepretržite najmenej 15 minút.

3.3.   Maximálny čas pracovnej pohotovosti mobilného zamestnanca

Pracovná pohotovosť mobilného zamest-
nanca v doprave je zadefinovaná v § 9 zá -

kona o pracovnom čase a je to čas, počas
ktorého sa od mobilného zamestnanca
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nevyžaduje, aby zostával na pracovisku,
ale aby bol k dispozícii a mohol reagovať
na výzvu na začatie alebo obnovenie jazdy
alebo na výkon inej práce nad určený týž-
denný pracovný čas, ak tento čas a jeho
predvídateľné trvanie mobilný zamest-
nanec vopred pozná z dohôd uzatvorených
medzi zamestnávateľmi a zástupcami za -
mestnancov, z cestovného poriadku, z týž-
denného rozvrhu práce, z pokynov pred
odchodom na pracovisko, pred začatím do-
pravných činností alebo pred skutočne za-
čatým časom čakania. Časom pracovnej

pohotovosti je aj čas sprevádzania vozidla
prepravovaného na prievoznej lodi alebo
vlakom, čas čakania na štátnej hranici, čas
čakania spôsobený dopravnými obmedze -
niami, čas čakania medzi spojmi, čas ča -
kania v nákladnej doprave, čas čakania 
v nepravidelnej autobusovej doprave, ako
aj čas strávený počas pohybu vozidla
sedením vedľa vodiča alebo v kabíne na
spanie, ak ide o mobilných zamestnan-
cov, ktorí sa počas jazdy striedajú; nie je
ním čas prestávok v práci ani doba od -
počinku. 

Martin Tužinský vo videoškolení Zľavy, skontá a rabaty v prípade tuzemských
a cezhraničných transakcií z pohľadu DPH, DzP a ZoÚ rozoberá vybrané
náležitosti faktúr.

Príklad č. 5:

Dvaja vodiči nastúpili v pondelok o 11.00 hod. na jazdu motorovým vozidlom do Nemecka, kde dorazili
v utorok o 3.00 hod. Počas tejto doby jeden vodič riadil motorové vozidlo 4 hodiny, druhý vodič odpočíval.
V Nemecku po 8 hodinách spánku naložia náklad a idú späť. Na Slovensko prídu s vozidlom v stredu cca
o 10.00 hod.

Aký čas a v akom rozsahu má zamestnávateľ započítať obom vodičom do odpracovaného času a na aké
mzdové ohodnotenie majú nárok?

V danom prípade musí zamestnávateľ za-
počítať do maximálneho pracovného času
mobilného zamestnanca dopravné činnosti
upravené v § 8 a § 3 zákona o pracovnom
čase, a to konkrétne jazdu, nakládku a vy-
kládku, čistenie a technickú údržbu vozidla
a inú prácu vykonávanú v záujme plnenia
povinností priamo súvisiacich s práve usku-
točňovanou dopravnou činnosťou vrátane
monitorovania nakládky a vykládky a vy-
bavovania administratívnych formalít v styku
s policajnými orgánmi, s colnými orgánmi
alebo s inými orgánmi v cestnej doprave.

V závislosti od charakteru nakládky a vy -
kládky sa bude čas nakládky a vykládky
započítavať do pracovného času alebo do
pracovnej pohotovosti. Ak teda vodiči ak-
tívne nakladali a vykladali tovar, monito -

rovali nakládku a vykládku tovaru, bude sa
tento čas započítavať do pracovného času.
Ak vodiči iba pristavili motorové vozidlo
a po vykládke a nakládke si ho opäť pre-
vzali, bude sa tento čas považovať za pra-
covnú pohotovosť. Zároveň sa ako pra-
 covná pohotovosť bude posudzovať aj čas
strávený počas pohybu vozidla sedením
vedľa vodiča, ak sa vodiči počas jazdy
striedajú, okrem prestávok v práci a dôb
odpočinku. Taktiež je potrebné uviesť, že
ak je vodič povinný byť na pracovisku pri -
pravený na výkon práce, započítava sa pra-
 covná pohotovosť do pracovného času, za
ktorý patrí vodičovi mzda. Ak sa počas pra-
covnej pohotovosti vykonáva práca nad ur -
čený týždenný pracovný čas, ide o prácu nad -
čas, za ktorú patrí vodičovi mzda a mzdové
zvýhodnenie podľa ustanovení ZP.
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Lektor sa vo videoškolení Príležitostný príjem z pohľadu ZDP u FO venuje
problematike príležitostného príjmu z pohľadu zákona o dani z príjmov u fyzic-
kých osôb.

3.4.   Samostatne zárobkovo činný vodič

Na samostatne zárobkovo činných vodičov
sa použijú ustanovenia o mobilných za -
mestnancoch.

Odlišne od mobilných zamestnancov je v zá -
kone o pracovnom čase riešený pracovný
čas samostatne zárobkovo činného vodiča,
ktorým je čas od začiatku práce do konca
práce okrem času všeobecnej administra -
tívnej práce, ktorá priamo nesúvisí s práve
uskutočňovanou dopravnou činnosťou, a to
a) čas, počas ktorého vykonáva dopravné

činnosti pre zákazníka,

b) čas, počas ktorého je na svojom pra-
covisku k dispozícii zákazníkovi pri-
pravený vykonávať pre neho doprav-
né činnosti, a

c) čas čakania na nakládku a vykládku,
ak jeho predvídateľné trvanie nie je
vopred známe.

Taktiež odlišne od mobilných zamest-
nancov platí, že čas pracovnej poho-
tovosti sa nezapočítava do pracovného
času samostatne zárobkovo činného
vodiča.

Záver

Článok sa venoval aktuálnym otázkam pra-
covného času v doprave, v ktorom boli rozo-
brané jednotlivé druhy pracovného času,
pracovná pohotovosť i práca nadčas. Cieľom
článku bolo poukázať na význam právnej

úpravy pracovného času v doprave s prihliad-
nutím na cestnú dopravu a na dodržiavanie
pravidiel, ktoré sa vzťahujú na pracovný čas 
v doprave, keďže nemalou mierou prispievajú
k zabezpečeniu bezpečnosti dopravy.

Otestujte sa

1. Môže zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom v doprave rozdelenie pracovnej zmeny
na štyri časti?
a) áno
b) nie

2. Považuje sa čas strávený počas pohybu vozidla sedením vedľa vodiča za pracovnú po-
hotovosť?
a) áno
b) nie

3. Predĺži zamestnávateľ vodičovi pracovný čas o čas trvania dopravnej nehody, ktorá
nastala počas jazdy?
a) áno
b) nie

Správne odpovede:1b); 2a); 3a)

JUDr. Klára Ďurková
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Aj keď zamestnanec dodržuje uvedené
podmienky, môže sa stať, že spôsobí za-
mestnávateľovi škodu. Zamestnanec zod-
povedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú
spôsobí svojím zavinením pri porušení
povinnosti, najčastejšie pri plnení pracov-
ných úloh. Na zabezpečenie ochrany zve-
rených hodnôt uzatvára zamestnávateľ so
zamestnancom dohodu o hmotnej zodpo-
vednosti. Ak zamestnanec prevzal na zá -
klade dohody o hmotnej zodpovednosti
zodpovednosť za zverené hotovosti, ce -
niny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hod-
noty určené na obeh alebo obrat, ktoré je
povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý
schodok. Dôležité pre určenie zodpoved-

nosti za škodu je preukázanie jej zavine-
nia. Pre zodpovednosť zamestnanca za
škodu je nevyhnutné, aby bol medzi za -
mestnancom a zamestnávateľom uzavretý
pracovný pomer. Zodpovednosť za škodu
sa vzťahuje nielen na zamestnancov za -
mestnaných na základe pracovnej zmluvy,
ale aj na tých, ktorí uzavreli so zamestná-
vateľom dohodu o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ
môže od zamestnanca požadovať náhradu
škody, za ktorú zamestnanec zodpovedá.
Zamestnanec, ktorý zodpovedá za scho -
dok alebo za stratu zverených predmetov,
je povinný nahradiť schodok alebo stratu 
v plnej výške. 

Hmotná     
zodpovednosť

Každý zamestnanec je povinný riadne hospodáriť s prostriedkami,
ktoré mu zveril pri výkone práce jeho zamestnávateľ. Zamest-
nanec má povinnosť ochraňovať majetok zamestnávateľa pred
poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore 

s oprávnenými záujmami zamestnávateľa.

Škoda
Vo Výkladovom ekonomickom slovníku je
škoda definovaná ako zníženie majetko -
vého stavu, ku ktorému môže dôjsť po -
rušením právnych povinností. Kto škodu
spôsobil, je povinný ju poškodenému uhra -
diť. Náhradu škody nie je možné v hospo -
dárskych vzťahoch vyžadovať, ak sa preu -
káže, že daný subjekt svoju povinnosť
nemohol splniť (napríklad v dôsledku zása -
hu vyššej moci).

Pod pojmom škoda v zmysle ustanovení Ob-
čianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. 
v znení neskorších predpisov) sa chápe ujma,
ktorá nastala v majetkovej sfére poškodené -
ho a je objektívne vyjadriteľná peniazmi a je
napraviteľná poskytnutím majetkového plne-
nia. Náhrada škody má zabezpečiť poško-
denému plnú kompenzáciu spôsobenej ujmy,
nie však viac. Občiansky zákonník rozlišuje
dva druhy škody, skutočnú škodu a ušlý zisk.

Skutočná škoda

Skutočnou škodou sa rozumie ujma spočí-
vajúca v zmenšení majetkového stavu
poškodeného. Skutočná škoda by mala vy-

jadrovať majetkové hodnoty, ktoré bolo
nutné vynaložiť, aby došlo k uvedeniu veci
do stavu pred poškodením. 
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Ušlý zisk sa neprejavuje zmenšením
majetku poškodeného, ale stratou oča -
kávaného prínosu (výnosu). Pri ušlom
zisku je rozhodujúce, akému prospechu,

ku ktorému malo reálne dôjsť, zabránilo
konanie škodcu, tzn. konkrétne, o aký
reálne dosiahnuteľný príjem poškodený
prišiel.

O

Odborník radí   |   Hmotná zodpovedosť

Vo videoškolení Analýza hlavných výkazov firmy a „finančného zdravia“:
Veľká strojárska firma analyzuje lektor firemné výkazy a „finančné zdravie“
veľkej strojárskej firmy.

Ušlý zisk

Ustanovenia § 177 a § 178 ZP upravujú
prá va a povinnosti zamestnancov a za -
mestnávateľov, ktorých cieľom je preven-
cia pred vznikom škody. V zmysle uve -

dených ustanovení ZP je zamestnanec 
a aj zamestnávateľ povinný postupovať
tak, aby škodám predchádzali. 

Predchádzanie škodám

Zamestnávateľ je podľa § 177 ZP povinný:
− zabezpečovať svojim zamestnancom

také pracovné podmienky, aby mohli 
riadne plniť svoje pracovné úlohy bez
ohrozenia života, zdravia a majetku. Ak
zistí nedostatky, má povinnosť urobiť
opatrenia na ich odstránenie;

− vykonávať nevyhnutné kontroly vecí,

ktoré zamestnanci vnášajú na praco-
visko alebo z neho odnášajú. Podrob-
nejšie podmienky má určiť zamestná-
vateľ v pracovnom poriadku. Pri vyko -
návaní kontrol nesmie dôjsť k poruše-
niu predpisov na ochranu osobnej slo -
body a nesmie byť ponižovaná ľudská
dôstojnosť. 

Povinnosti zamestnávateľa

Podľa ustanovenia § 178 ZP má zamest-
nanec tieto povinnosti:
− na pracovisku si počínať tak, aby nedo -

chádzalo k ohrozeniu života, zdravia 
a poškodenia majetku alebo k jeho zni -
čeniu ani k bezdôvodnému obohateniu,

− upozorniť vedúceho zamestnanca na

hroziacu škodu (oznamovacia povin-
nosť) a v prípade naliehavosti zakročiť
a hroziacu škodu odvrátiť (zakročova-
cia povinnosť), ale len v prípade, ak by
tým nevystavil vážnemu ohrozeniu se -
ba, ostatných zamestnancov alebo blíz -
ke osoby.

Povinnosti zamestnanca

Zodpovednosť za škodu je založená na
prin cí pe zavinenia, čo v praxi znamená,
že za mestnávateľ musí zamestnancovi
preukázať, že škodu spôsobil. Škoda mô -
že byť spôsobená zamestnancom úmy-
selne alebo z nedbanlivosti.

ZP rozčleňuje zodpovednosť zamestnanca
za škodu na:
− všeobecnú zodpovednosť zamest-

nanca za spôsobenú škodu
− osobitnú zodpovednosť zamestnan -

ca za škodu, ktorou je:

Zodpovednosť zamestnanca za škodu
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- zodpovednosť zamestnanca za scho -
dok na zverených hodnotách, ktoré je
zamestnanec povinný vyúčtovať,

- zodpovednosť zamestnanca za stra -
tu zverených predmetov. 

Marcela Macová sa vo videoškolení Ochrana osobných údajov a kamerové systémy
od 1. 9. 2016 venuje IS Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti, Monitorovanie
zamestnancov na pracovisku a Monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti.

Podľa ustanovenia § 179 až § 181 ZP zod-
povedá zamestnanec za škodu spôsobenú
zamestnávateľovi:
− ktorú mu spôsobil zavineným poruše -

ním povinnosti pri plnení pracovných

úloh alebo v priamej súvislosti s ich pl -
nením, 

− ktorú spôsobil úmyselným konaním
proti dobrým mravom.

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za spôsobenú škodu

Poznámka:

Pojem „dobré mravy“ ZP nedefinuje. Vo všeobecnosti sa pod pojmom „dobré mravy“ rozumie súbor pravi-
diel morálneho charakteru, ktoré sú všeobecné platné v demokratickej spoločnosti. Prostredníctvom týchto
pravidiel sa uplatňuje v spoločnosti vzájomná slušnosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie.

Ustanovenia § 182 až § 184 ZP upravujú
zodpovednosť zamestnanca za schodok
na zverených hodnotách, ktoré je povinný
zamestnanec vyúčtovať. Charakteristikou
tejto zodpovednosti za škodu je, že je to
subjektívna zodpovednosť založená na
princípe prezumpcie viny zamestnanca 
a vždy sa uhrádza celá skutočná škoda
(schodok). Zodpovednosť preberá za -
mestnanec na seba uzavretím písomnej
dohody o hmotnej zodpovednosti. Podľa
§ 182 ods. 2 ZP dohoda o hmotnej zod-

povednosti sa musí uzavrieť písomne, inak
je neplatná.

Pri vzniknutej škode zamestnávateľ preu -
kazuje písomné uzavretie dohody o hmot-
 nej zodpovednosti medzi ním a za mest-
nancom a nevyúčtovanie schodku. Za -
mestnanec sa môže zbaviť zodpovednos -
ti celkom alebo  sčasti, ak preukáže, že
schodok vznikol celkom alebo  sčasti bez
jeho zavinenia. Dôkazné bremeno vždy je
na ňom.

Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je
zamestnanec povinný vyúčtovať

Zodpovednosť zamestnanca za stratu zve -
rených predmetov je upravená v § 185 ZP.
Podľa uvedeného ustanovenia ZP zamest-
nanec zodpovedá za stratu nástrojov,
ochranných pracovných prostriedkov a iných
podobných predmetov, ktoré mu zamest-
návateľ zveril na základe písomného potvr-
denia. Zamestnanec sa zbaví zodpo ved -

nosti úplne alebo sčasti, ak sa preukáže,
že strata vznikla úplne alebo sčasti bez
jeho zavinenia. Zamestnanec zodpovedá
iba za stratu uvedených predmetov, ne-
zodpovedá za ich poškodenie. Pri poško-
dení predmetov sa môže uplatniť len
všeobecná zodpovednosť zamestnanca za
škodu podľa § 179 ZP. Zamestnávateľ

Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov 
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môže, po dohode so zástupcami zamest-
nancov, podľa § 185 ods. 3 ZP vymedziť
okruh zamestnancov, s ktorými môže do-
hodnúť povinnosť, aby si dali poistiť pred-

met, ktorý im zamestnávateľ zveril, pre prí-
pad straty a zničenia, a okruh zamestnan-
cov, ktorým poistí zverený predmet pre
prípad straty alebo zničenia. O

Odborník radí   |   Hmotná zodpovedosť

Vo videoškolení Ochrana osobných údajov pre obce od 1. 9. 2016 rozoberá
lektorka problematiku ochrany osobných údajov v obciach.

V podnikateľskej praxi je bežné, že za -
mestnávateľ so zamestnancom pri uza -
tváraní pracovného pomeru uzavrú aj
dohodu o hmotnej zodpovednosti. Zamest-
nanci však veľakrát nevedia, „čo podpísali“
a dozvedia sa to až vtedy, keď vznikne
problém a zamestnávateľ od nich vyžaduje
plniť povinnosti vyplývajúce z uvedenej do-
hody. Uzatvorenie dohody o hmotnej zod-

povednosti využíva veľa zamestnávateľov
a pri niektorých pracovných pozíciách je
nevyhnutná, preto sa jej budeme venovať
podrobnejšie. Na konci príspevku je uve-
dený vzor „Dohody o hmotnej zodpoved-
nosti“, ktorú môže uzavrieť zamestnávateľ
so zamestnancom. Rozsahu a spôsobu
náhrady škody sa v tomto príspevku nebu -
deme venovať.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Dohodu o hmotnej zodpovednosti musí
zamestnávateľ so zamestnancom uzavrieť
podľa § 182 ods. 2 ZP písomne, inak je ne-
platná. Zamestnávateľ môže uzavrieť do-
hodu len so zamestnancom, ktorý dovŕšil
18 rokov veku, tzn. aj so zamestnancom,
ktorý dovŕšil 18 rokov v deň uzavretia do-
hody. Dohoda môže byť uzavretá osobitne
pri prevzatí zverených hodnôt alebo môže
byť súčasťou pracovnej zmluvy. Dohodu 
o hmotnej zodpovednosti môže zamestná-

vateľ so zamestnancom uzavrieť až vtedy,
ak má s ním uzavretý pracovný pomer. Do-
hodu o hmotnej zodpovednosti môže uza-
vrieť nielen so zamestnancom, s ktorým
má uzatvorený pracovný pomer na základe
pracovnej zmluvy, ale aj s tými zamest-
nancami, s ktorými uzavrel dohodu o prá-
cach vykonávaných mimo pracovného
pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda
o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej
práci študentov).

Kedy je možné dohodu o hmotnej zodpovednosti uzatvoriť

Príklad č. 1:

Spoločnosť PPK s. r. o. plánuje prevádzkovať počas jarných víkendov v rekreačnej zóne bufet s občer-
stvením. Na uvedené obdobie chce spoločnosť zamestnať na základe dohody o brigádnickej práci študen-
tov 2 študentov, ktorí v čase zamestnania ešte nebudú plnoletí (vek 18 rokov dovŕši jeden z nich v júni 2016
a druhý v júli 2016). Môže s nimi spoločnosť podpísať dohodu o hmotnej zodpovednosti?

So študentmi, ktorí ešte nemali v čase uzavretia dohody o brigádnickej práci študentov 18 rokov, nemôže
zamestnávateľ uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti. Na študentov, s ktorými zamestnávateľ nemôže
uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti, sa vzťahuje všeobecná zodpovednosť za škodu podľa ustanovení
§ 179 až § 181 ZP.
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Predtým, ako zamestnanec podpíše do-
hodu o hmotnej zodpovednosti, mala by
byť u zamestnávateľa vykonaná inven-
tarizácia majetku, ktorý bude na zá -
klade dohody zverený do hmotnej zod -
povednosti zamestnanca. Podľa § 184
ods. 1 ZP musí byť inventarizácia vyko-
naná:

− pri uzatvorení dohody o hmotnej zod-
povednosti, 

− pri zániku dohody o hmotnej zodpo -
vednosti, 

− pri preradení zamestnanca na inú prá -
cu alebo na iné pracovisko, 

− pri jeho preložení,
− pri skončení pracovného pomeru. 

Lektorka vo videoškolení Ochrana osobných údajov v školách a školských
zariadeniach od 1. 9. 2016 vymedzuje základné pojmy a uvádza aj príklady in-
formačných systémov.

Príklad č. 2:

Pavla podniká ako FO – živnostníčka, v obchodnej činnosti. Počas roka prevádzkuje stánky s občerstvením
na rôznych akciách a podujatiach. Na uvedenú činnosť uzavrela na obdobie od 15. 4. do 31. 8. 2016 dohodu
o pracovnej činnosti so zamestnancom, ktorý je poberateľom starobného dôchodku. Pri uzatvorení dohody
podpísala s pracovníkom aj dohodu o hmotnej zodpovednosti. Bol jej postup správny? Môže zamestná-
vateľ uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti s brigádnikom – dôchodcom? Ak áno, čo má byť predme-
tom dohody?

Postup Pavly, ktorá je zamestnávateľom, bol pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti správny. Pavla
uzavrela dohodu písomne, zamestnanec spĺňa vekový limit, lebo má viac ako 18 rokov. Dohodu môže
zamestnávateľ uzavrieť aj so zamestnancom, ktorý pracuje na základe dohody o pracovnej činnosti. V do-
hode o hmotnej zodpovednosti by mala Pavla presne vymedziť, za čo zamestnanec zodpovedá, napríklad
za tovar dodaný do stánku, za peňažné prostriedky v pokladnici a podobne. Pri uzatvorení dohody o hmot-
nej zodpovednosti mala v stánku, v ktorom bude zamestnanec pracovať, vykonať podľa § 184 ods. 1 ZP in-
ventarizáciu.

Predmetom dohody o hmotnej zodpoved-
nosti sú hodnoty určené na obeh alebo
obrat, ktoré je povinný zamestnanec vyúč-
tovať. Tzn., že predmetom dohody sú:
− peňažné prostriedky, t. j. hotovosť 

v eurách a aj v cudzej mene,
− ceniny, t. j. poštové známky, kolky,

stravné lístky a stravovacie poukážky,
− tovar,
− materiál a
− iné hodnoty určené na obeh alebo

obrat.

Ak zamestnanec prevzal na základe pí-
somnej dohody o hmotnej zodpovednosti

uzavretej so zamestnávateľom zodpoved-
nosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar,
zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené
na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúč-
tovať, zodpovedá za vzniknutý schodok.

Predmetom dohody o hmotnej zodpo -
vednosti nemôžu byť napríklad doprav né
prostriedky, inventár, pracovné stroje, počí-
tače, tlačiarne, kopírky a podobne. Ide 
o predmety, ktoré sa používaním opotrebú-
vajú, tzn. nie sú v obehu. Ak zamestnanec
zničí alebo poškodí takýto majetok zamest-
návateľa, vzťahuje sa na neho všeobecná
zodpovednosť za ško du.

Predmet dohody o hmotnej zodpovednosti
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Zmeny v daňovom poriadku účinné od 1. januára 2016 predstavuje Ing. Eva
Ivaničová z MF SR vo videoškolení Daňový poriadok – zmeny od 1. 1. 2016.
Objednávajte na www.zakon.sk.

Pri uzatváraní dohody o hmotnej zodpo -
vednosti má zamestnávateľ, podľa § 184
ZP, povinnosť vykonať inventarizáciu, kto -
rou preukáže rozsah (množstvo) hodnôt,
ktoré zamestnanec preberie do jeho výluč -
nej dispozície na určenú dobu. Za mest-
nanec preberá hmotnú zodpovednosť nie -
len za preberané hodnoty, napríklad tovar,
peňažné prostriedky, ceniny a po dobne,
ale aj za stav zvýšený o prírastky a úbytky
v budúcnosti. Pri inventarizácii je potrebná
účasť zamestnanca, ktorý podpisuje do-
hodu o hmotnej zodpovednosti.

Zamestnávateľ má povinnosť vytvoriť také
pracovné podmienky, aby mohol zamest-
nanec riadne hospodáriť so zverenými
hodnotami. V praxi to znamená, že ak bol
zamestnancovi napríklad zverený tovar,

ktorý je uložený v sklade, sklad má byť 
riadne zabezpečený proti poškodeniu a krá -
deži a kľúč od skladu má mať len zamest-
nanec hmotne zodpovedný za stav skladu.

Zamestnanec, ktorý má so zamestnan-
com uzavretú dohodu o hmotnej zodpo -
vednosti, má povinnosť, ak vzniknú v pra -
covných podmienkach nedostatky, ktoré
mu bránia riadne hospodáriť so zverenými
hodnotami, upozorniť na ne zamestná-
vateľa a požadovať ich odstránenie. Od -
porúčam, aby v takom prípade za mest-
nanec doručil zamestnávateľovi upozor-
nenie na nedostatky v písomnej forme. Ak
zamestnávateľ nebude v danej veci konať
dlhšie ako jeden mesiac, môže zamest-
nanec odstúpiť od dohody o hmotnej zod-
povednosti. 

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca

Príklad č. 3: 

Peter, ktorý podniká ako živnostník, prevádzkuje obchod s potravinami, v ktorom zamestnáva 1 zamest-
nanca. V marci 2016 vznikol v pokladnici schodok vo výške 131 €. Zamestnanec má so zamestnávateľom
uzavretú písomnú dohodu o hmotnej zodpovednosti zverenej pokladnice. Peter ako zamestnávateľ požaduje
od zamestnanca úhradu vzniknutej škody (schodok vo výške 131 €). 

Zamestnanec, ktorý má uzavretú so zamestnávateľom písomnú dohodu o hmotnej zodpovednosti, sa môže
obvinenia zbaviť, a to len vtedy, ak preukáže, že si splnil všetky povinnosti a nemôže vyúčtovať zverené hod-
noty (stav peňažných prostriedkov v pokladnici k 31. 3. 2016) z dôvodu napríklad krádeže treťou osobou.
Podľa § 185 ods. 2 ZP sa zamestnanec zbaví zodpovednosti úplne alebo sčasti, ak sa preukáže, že strata
vznikla úplne alebo sčasti bez jeho zavinenia.

Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti
Zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ
uzavrel dohodu o hmotnej zodpovednosti,
môže, podľa § 183 ods. 1 ZP, od dohody
odstúpiť. Dôvodom odstúpenia môže byť:
− preradenie na inú prácu,
− odchádza pracovať na iné pracovisko,
− zamestnávateľ v čase do jedného me -

siaca po tom, čo dostal jeho písomné
upozornenie, neodstráni nedostatky 
v pracovných podmienkach, ktoré brá-
nia riadnemu hospodáreniu so zve -
renými hodnotami, 

− ukončil u zamestnávateľa pracovný po -
mer.
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Oznámenie zamestnanca o odstúpení 
od dohody musí byť písomné, inak je ne-
platné. Dňom odstúpenia od dohody, ale
aj dňom skončenia pracovného pomeru

dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká.
Zamestnávateľ by mal v prípade od -
stúpenia od zmluvy vykonať inventa-
rizáciu. 

Certifikovaná audítorka Ing. Mária Cvečková vo videoškolení Konsolidovaná úč-
tovná závierka v modelových situáciách podľa postupov IFRS vysvetľuje
problematiku KÚZ na množstve praktických príkladov. Objednajte: www.zakon.sk.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká
podľa § 183 ods. 2 ZP skončením pracov-

ného pomeru alebo dňom odstúpenia od
tejto dohody.

Zánik dohody o hmotnej zodpovednosti

Príklad č. 4: 

Pavol, ktorý podniká ako FO, prevádzkuje v menšej obci predajňu. Od 1. 4. 2016 sa rozhodol zamestnať novú
pracovníčku, ktorá bude predavačkou a aj pokladníčkou. Pracovníčka pri nástupe do zamestnania odmietla
podpísať dohodu o hmotnej zodpovednosti, aj keď sa zúčastnila inventarizácie, ktorá bola vykonaná v predaj-
ni pri jej nástupe. Pavol ako zamestnávateľ zvažuje, že s novou pracovníčkou rozviaže pracovný pomer. 
Je takýto postup možný?

Ak zamestnanec odmietne podpísať dohodu o hmotnej zodpovednosti a druh vykonávanej práce uzavretie
dohody vyžaduje (napríklad zamestnanec bude pracovať ako skladník, predavač v obchode, pokladník),
potom s ním zamestnávateľ môže rozviazať pracovný pomer výpoveďou. Výpovedným dôvodom by bolo us-
tanovenie § 63 ods. 1 písm. d) ZP, tzn. že zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi pred-
pismi na výkon dohodnutej práce.

U zamestnancov, ktorí majú byť hmotne zod-
povední a pracujú na spoločnom pracovisku,
je možné, aby zamestnávateľ dohodol, v sú -
lade s ustanovením § 182 ods. 1 ZP, spo -
ločnú hmotnú zodpovednosť. Tzn., že v do-
hodách o hmotnej zodpovednosti sa môže so
zamestnancami, ktorí pracujú na pracovisku
s viacerými zamestnancami a uzavreli do-
hodu o hmotnej zodpovednosti, dojednať, že
budú zodpovedať za schodok spoločne.
Forma spoločnej hmotnej zodpovednosti sa
v praxi často využíva v predajniach, kde
pracuje viac predavačov, ktorí majú hmotnú
zodpovednosť za tovar, alebo v skladoch.
Pred podpísaním dohôd o hmotnej zod-
povednosti so všetkými zamestnancami je
nevyhnutné, aby sa vykonala inventarizácia.
Inventarizácia sa musí vykonať aj pri skon-

čení dohôd, pri zmene funkcie vedúceho
zamestnanca alebo jeho zástupcu, pri od-
chode alebo príchode nového zamestnanca. 

Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti
musí byť vždy vyhotovená písomne. Postupuje
sa tak, že sa uzavrú dohody o hmotnej zod-
povednosti s každým zamestnancom jednot-
livo. Obsahom každej dohody je okrem ostat-
ných náležitostí aj časť o spoločnej hmotnej
zodpovednosti za vzniknutú škodu (schodok). 

V prípade spoločnej hmotnej zodpoved-
nosti môže zamestnanec od dohody odstú -
piť, ak je na pracovisko:
− zaradený iný zamestnanec,
− ustanovený iný vedúci pracovník, prí-

padne jeho zástupca.

Spoločná hmotná zodpovednosť
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Zamestnanci, ktorí majú podpísanú spo -
ločnú hmotnú zodpovednosť v prípade, že
jeden zamestnanec do ich kolektívu pri -

chádza alebo z ich kolektívu odchádza, by
mali trvať, vo vlastnom záujme, na vyko-
naní inventarizácie zverených hodnôt.

O
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Videoškolenie Finančná kontrola od 1. 1. 2016 je zamerané na praktický výkon
FK na základe nového zákona o finančnej kontrole a audite. Objednávajte na
www.zakon.sk.

Príklad č. 5: 

Zamestnávateľ, ktorým je obchodná spoločnosť PEPO s. r. o., prevádzkuje obchod so zmiešaným tovarom,
v ktorom pracujú traja zamestnanci. Každý zo zamestnancov má podpísanú spoločnú hmotnú zodpoved-
nosť. Od 1. 4. 2016 začal v obchode pracovať nový pracovník, ktorý tiež podpísal spoločnú hmotnú zod-
povednosť. Inventúra k dátumu nástupu nového zamestnanca do predajne nebola vykonaná. K 15. 4. 2016
vykonal zamestnávateľ inventarizáciu peňažných prostriedkov v pokladnici a zistil schodok vo výške 220 €.
Zamestnávateľ na základe uzavretých zmlúv o hmotnej zodpovednosti požaduje od každého zamestnanca
úhradu schodku vo výške 55 € (220 € : 4). Je jeho postup správny? 

Zamestnávateľ pri stanovení a výpočte úhrady schodku postupoval podľa ustanovenia § 184 ods. 4 ZP 
a dohody o hmotnej zodpovednosti, ktorú má so zamestnancami podpísanú. § 184 ods. 4 ZP ustanovuje,
že ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zod-
povednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zod-
povednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou. V dohode má každý
zamestnanec predajne uvedenú aj časť o spoločnej hmotnej zodpovednosti a o výpočte a spôsobe úhrady
vzniknutého schodku. Pri výpočte výšky schodku na úhradu u zamestnancov postupoval zamestnávateľ
podľa uzavretých dohôd o hmotnej zodpovednosti. Sumu 55 € musí uhradiť aj nový zamestnanec, pretože
k dátumu jeho nástupu do predajne nebola vykonaná inventúra peňažných prostriedkov v pokladnici, tzn.
nebolo skontrolované, či skutočný stav peňažných prostriedkov zodpovedá stavu vykázanému v účtovníctve.

Príklad č. 6: 

Zamestnanec pracuje na pracovisku, na ktorom pracujú 5 zamestnanci, ktorí majú uzavretú so zamestná-
vateľom dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti. Zamestnanec sa rozhodol ukončiť pracovný pomer 
k 30. 4. 2016. Ako má postupovať z hľadiska ukončenia dohody o hmotnej zodpovednosti?

Ak sa zamestnanec, ktorý má podpísanú dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti, rozhodne ukončiť
pracovný pomer, k dátumu ukončenia pracovného pomeru, t. j. k 30. 4. 2016, sa mu skončí aj dohoda o hmot-
nej zodpovednosti. Zamestnanec by mal požiadať zamestnávateľa o vykonanie inventarizácie, tzn. zistenie
skutočného stavu zverených hodnôt k 30. 4. 2016. Ak sa inventarizácia nevykoná, zamestnanec zodpovedá
za schodok zistený pri najbližšej inventarizácii, aj keď už nebude na pracovisku zamestnaný, a to v súlade
s ustanovením § 184 ods. 3 ZP. 

Povinnosťou zamestnanca je vykonávať
svoju prácu zodpovedne a podľa pokynov
vedúceho pracovníka. Zákon mu tiež pri -
kazuje správať sa tak, aby nedochádzalo 
k zbytočným škodám. V prípade vzniku
škody je potrebné určiť, či ide o osobnú zod-
povednosť zamestnanca a či táto škoda

bude posudzovaná z hľadiska ustanovení ZP.
Zamestnanec v prípade, že sa chce zbaviť
zodpovednosti za vzniknutú škodu, musí
dokázať vlastnú nevinu (§ 182 ods. 3 ZP). Ak
sa zamestnancovi preukáže vina, zamest-
návateľ má povinnosť postupovať v súlade 
s ustanoveniami platných právnych predpisov. 
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Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

Dohoda o hmotnej zodpovednosti
uzatvorená podľa ustanovenia § 182 zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov medzi:

zamestnávateľom:
obchodné meno: ...................................................................................................................................................

sídlo/miesto podnikania: ..................................................................................................................................
IČO: ...............................................................................................................................................................................

registrácia: .................................................................................................................................................................
zastúpený: .................................................................................................................................................................

(ďalej len zamestnávateľ)

a

zamestnancom:
meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................

dátum narodenia: .................................................................................................................................................

bydlisko: ......................................................................................................................................................................

číslo OP: .....................................................................................................................................................................

(ďalej len zamestnanec)

Zamestnávateľ a zamestnanec (ďalej len zmluvné strany) uzatvárajú túto dohodu
o hmotnej zodpovednosti:
• zamestnávateľ a zamestnanec uzatvorili dňa ...................... pracovnú zmluvu (do-

hodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej
práci študentov), na základe ktorej vykonáva zamestnanec prácu (uviesť druh
práce) ................................................. na pracovisku (uviesť miesto výkonu práce)
..........................................................................................................................................................

• na základe tejto dohody zamestnanec preberá hmotnú zodpovednosť za
schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať podľa ustanove-
nia § 182 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších pred-
pisov),

• zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že zamestnanec preberá hmotnú
zodpovednosť za hodnoty, ktoré prevzal podľa inventárneho zoznamu zo 
dňa ........................ . Ide o tieto hodnoty (uviesť zoznam zverených cenín,
peňažných prostriedkov v hotovosti, tovaru, zásob materiálu a podobne):

Problematiku kontrolného výkazu a všetky zmeny vysvetlené priamo prostred-
níctvom nového tlačiva platného od 1. 4. 2016 nájdete vo videoškolení Kontrolný
výkaz – aktuálne od 1. 4. 2016. Viac na www.profivzdelavanie.sk.
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.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

• zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že na základe tejto dohody o hmot-
nej zodpovednosti bude zamestnanec zodpovedať aj za hodnoty, ktoré mu budú
zverené na vyúčtovanie počas trvania pracovného pomeru. Inventarizácia hod-
nôt zverených na vyúčtovanie musí byť vykonaná ku dňu podpísania tejto do-
hody a v prípadoch zániku tejto dohody, pri zmene vo funkcii vedúceho alebo
jeho zástupcu, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné praco-
visko,

• zamestnanec zodpovedá za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný
vyúčtovať, ak nepreukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho za-
vinenia,

• zamestnávateľ sa zaväzuje zabezpečovať zamestnancovi podmienky pre 
riadny výkon práce spojenej s hmotnou zodpovednosťou zamestnanca,

• ak zamestnanec zistí, že nemá potrebné podmienky pre riadny výkon práce
spojenej s hmotnou zodpovednosťou, je povinný tieto nedostatky zamestná-
vateľovi ihneď oznámiť,

• táto dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného
pomeru alebo dňom odstúpenia od tejto dohody,

• zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju
slobodne a vážne podpisujú,

• táto dohoda o hmotnej zodpovednosti sa vyhotovuje v 2 exemplároch. Jeden
ostane u zamestnávateľa a jeden vydá zamestnávateľ zamestnancovi. 

V ..................................... dňa .....................................

................................................................... ...................................................................

podpis zamestnanca pečiatka, podpis 
zamestnávateľa

O

Odborník radí   |   Hmotná zodpovedosť

Ing. Vladimír Ozimý sa venuje stravným a základným náhradám, fakultatívnym
náhradám, cestovným náhradám ako daňovému výdavku a cestovným náhradám
vo vzťahu k DPH vo videoškolení Pracovná cesta – spoločník verzus konateľ.

Ing. Jarmila Strählová
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Vo videoškolení Obchodovanie so zdaniteľnou zahraničnou osobou definuje
lektor zahraničnú osobu na účely DPH. Poukazuje na zmenu v registrácii
zahraničných osôb i na zmenu vo väzbe na dodanie tovaru s montážou.

Otestujte sa

Pripravili sme pre vás krátky test, ktorým si overíte nadobudnuté vedomosti.

1. Čo je to škoda?
a) zvýšenie majetku, ku ktorému dôjde pri porušení predpisov,
b) zníženie majetkového stavu, ku ktorému môže dôjsť porušením právnych predpisov.

2. Má zamestnanec povinnosť upozorniť zamestnávateľa alebo svojho vedúceho na hrozia cu
škodu?
a) zamestnanec nemá takúto povinnosť, hroziacu škodu má odhaliť zamestnávateľ,
b) zamestnanec má povinnosť upozorniť vedúceho zamestnanca na hroziacu škodu. 

3. Musí zamestnávateľ preukázať zamestnancovi, že škodu skutočne spôsobil?
a) zamestnávateľ musí zamestnancovi preukázať, že škodu spôsobil,
b) zamestnávateľ nemusí zamestnancovi nič preukazovať.

4. Zamestnanec zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil:
a) porušením povinnosti pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ich plnením, 
b) porušením povinnosti na pracovisku,
c) ak škodu spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.

5. Dohoda o hmotnej zodpovednosti, ktorú uzavrie zamestnávateľ so zamestnancom:
a) môže byť uzavretá ústne,
b) môže byť uzavretá ústne alebo písomne,
c) musí byť uzavretá písomne.

6. Zamestnávateľ môže dohodu o hmotnej zodpovednosti uzavrieť:
a) s každým zamestnancom, s ktorým má uzavretý pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy,
b) s každým zamestnancom, s ktorým má uzavretý pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy

alebo jednu z dohôd podľa ustanovení ZP,
c) len so zamestnancom, ktorý dovŕšil vek 18 rokov.

7. Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti môžu byť:
a) peňažné prostriedky,
b) ceniny,
c) inventár,
d) tovar,
e) materiál,
f) počítače, tlačiarne a kopírky, 
g) iné hodnoty určené na obeh alebo obrat.

8. Dôvodom na to, aby zamestnanec odstúpil od dohody o hmotnej zodpovednosti, môže byť:
a) rozhodnutie zamestnanca,
b) preradenie na inú prácu alebo iné pracovisko,
c) ukončenie pracovného pomeru.

9. Oznámenie zamestnanca od odstúpenia od dohody o hmotnej zodpovednosti musí byť:
a) ústne,
b) ústne alebo písomne, záleží od rozhodnutia zamestnanca,
c) písomné.

10. Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti musí byť uzavretá:
a) písomne,
b) postačí ústna dohoda,
c) písomne alebo ústne, podľa rozhodnutia zamestnávateľa.

Správne odpovede:1a), 1b), 3a), 4a), 4c), 5c), 6c), 7a), 7b), 7d), 7e), 7g), 8b), 8c), 9c), 10a) 
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Zákonník práce ustanovuje v súvislosti s pra-
covným posudkom a potvrdením o zamest-
naní to, kedy je zamestnávateľ povinný uve-
dené doklady zamestnancovi vydať, ustano-
vuje aké náležitosti majú obsahovať, resp. čo
je ich súčasťou, a ustanovuje aj možnosť
zamestnanca brániť sa, ak so skutočnosťami

uvedenými v týchto dokumentoch nesúhlasí.
Tento článok komplexne vysvetľuje povinnosť
zamestnávateľa vydať zamestnancovi oba
vyššie spomínané dokumenty, ich náležitosti,
rozdiel medzi nimi. Ďalej tento článok pou -
kazuje na rozhodovaciu prax sú dov v súvis-
losti s pracovným posudkom.

Pracovný posudok     
a potvrdenie o zamestnaní

Zamestnancovi, s ktorým bol skončený pracovný pomer musí zamest-
návateľ v súlade so Zákonníkom práce vydať:
– potvrdenie o zamestnaní a
– pracovný posudok.

Potvrdenie o zamestnaní, ako aj pracovný posudok, vydá zamestnávateľ zamestnan-
covi bez ohľadu na spôsob skončenia pracovného pomeru (výpoveď, dohoda, okamžité
skončenie pracovného pomeru a pod.) a bez ohľadu na to, či toto skončenie inicioval
zamestnanec alebo zamestnávateľ.

Vydanie potvrdenia o zamestnaní (tzv. zápočtového listu) je povinnosťou zamestná-
vateľa bez ohľadu na to, či o jeho vystavenie zamestnanec požiada alebo nie. Avšak 
o vydanie pracovného posudku musí zamestnanec požiadať sám (na rozdiel od potvr-
denia o zamestnaní).

Podmienky upravujúce vydanie, náležitosti,
ako aj možnosť obrany voči obsahu potvrde-
nia o zamestnaní a obsahu pracovného po-
sudku upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zá-
konník práce v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákonník práce“) v ustanovení § 75.

Podľa ustanovenia § 41 ods. 5 Zákonníka
práce zamestnávateľ môže od fyzickej
osoby (potenciálneho zamestnanca), ktorá
už bola zamestnávaná, požadovať, aby 
táto osoba predložila pracovný posudok 
a potvrdenie o zamestnaní.

Právny rámec

Pracovný posudok je dokument, ktorý mô-
že výrazným spôsobom ovplyvniť ďalšie
pracovné uplatnenie zamestnanca a jeho
pozíciu na pracovnom trhu.

Zákonník práce neustanovuje obsah pra-
covného posudku. Avšak z dikcie § 75 

ods. 1 tretia veta Zákonníka práce vyplýva,
že by zamestnávateľ mal uviesť len tie
skutočnosti, ktoré sú podstatné v súvis-
losti s prácou, ktorú zamestnanec u za-
 mestnávateľa vykonával. Zákonník práce 
v § 75 ods. 1 tretia veta ustanovuje, že „Pra-
covným posudkom sú všetky písomnosti

Pracovný posudok 
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týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca,
jeho kvalifikácie, schopností a ďalších sku-
točností, ktoré majú vzťah k výkonu práce.“

Skutočnosti, ktoré sa týkajú rodinného,
súkromného života zamestnanca do
pracovného posudku nepatria. Obsah
pracovného posudku totiž musí rešpekto-
vať nielen právo na ochranu osobnosti
zamestnanca, ale aj jeho právo na súkro-
mie a na ochranu osobných údajov. Pri
tvorbe obsahu pracovného posudku by mal
zamestnávateľ vychádzať najmä z hod-
notenia pracovnej činnosti zamestnanca,
jeho vzťahu k práci (napr. či bol zamest-
nanec iniciatívny, ako
si vedel organizovať
prácu a pod.), ale aj
z dosahovaných pra-
covných výsledkov. Pra-
 covný posudok by mal
obsahovať objektívne hodnotenie zamest-
nanca v súvislosti s pracovným výkonom,
jeho pracovnými výsledkami, dosiahnutou
kvalifikáciou, posúdenie organizačných,
analytických a iných schopností zamest-
nanca vo vzťahu k vykonávanej práci.

K obsahu pracovného posudku vydal Naj -
vyšší súd ČR rozsudok (zo dňa 17. 5. 2005,
spisová značka 21 Cdo 2152/2004), podľa
ktorého pracovný posudok môže obsa-
hovať okrem hodnotenia práce zamest-
nanca, jeho kvalifikácie a schopností
tiež ďalšie skutočnosti, ak majú vzťah 
k výkonu práce. Pracovný posudok môže
podľa tohto rozsudku obsahovať i hodnote-
nie celkového vzťahu zamestnanca ku
kolegom a k práci i hodnotenie tých osob-
ných vlastností zamestnanca, ktoré majú
bezprostredný vzťah k výkonu jeho práce.
Pracovný posudok musí zamestnávateľ

obmedziť na konkrétne hodnotenie činnos -
ti zamestnanca a nemôže vyjadrovať vo
všeobecnej rovine jeho subjektívny hodno-
tiaci názor na vhodnosť budúceho pôsobe-
nia zamestnanca v určitom okruhu pra-
covných činností.

Aj rozsudok Najvyššieho súdu ČR, vydaný
dňa 15. 11. 2005 pod sp. zn. 21 Cdo 241/2005
uvádza, že pracovný posudok sa musí ob-
medziť na konkrétne hodnotenie činnosti
zamestnanca u bývalého zamestnávateľa 
a nemôže vyjadrovať subjektívny hodnotiaci
názor zamestnávateľa na vhodnosť budú-
ceho pôsobenia zamestnanca v určitom

okruhu pracovných čin-
ností. Podľa predmetné-
ho rozsudku môže po-
sudok o pracovnej čin-
nosti obsahovať infor-
mácie o funkciách, kto-

ré zamestnanec zastával, ak ide o funkciu,
ktorá má bezprostredný vzťah k výkonu
práce posudzovaného zamestnanca.

Obsah pracovného posudku je dôležitý
hlavne pre zamestnanca, pretože môže, či
už pozitívne alebo negatívne, ovplyvniť roz -
hodnutie potenciálneho zamestnávateľa 
o prijatí tohto zamestnanca do pracovného
pomeru. Takisto môže prípadne ovplyvniť
rozhodovanie o zamestnancovom novom
pracovnom zaradení, pracovnej pozícii
a pracovnej náplni.

Pri skončení pracovného pomeru zamest-
nanec môže požiadať zamestnávateľa o vy-
danie pracovného posudku. Náležitosti
tejto žiadosti, ani jej formu, Zákonník práce
neustanovuje. Žiadosť preto môže byť ústna,
ale aj písomná. Z dôvodu právnej istoty však
možno jednoznačne odporučiť písomnú

Obsah pracovného posudku je dôle -
žitý hlavne pre zamestnanca, pretože
môže, kladne alebo záporne, ovplyvniť
rozhodnutie budúceho zamestnáva-
teľa o prijatí do pracovného pomeru.

Ing. Vladimír Ozimý sa vo videoškolení Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov)
a vplyv na základ dane spoločnosti zameriava na štandardné vzťahy
spoločníkov a spoločností s dôrazom na princíp poskytovania pôžičiek.
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Videoškolenie Stavebné práce a prenos daňovej povinnosti od 1. 1. 2016 je
orientované na problematiku stavebných prác a prenosu daňovej povinnosti
vplyvom významnej zmeny v rámci tzv. tuzemského reverse charge.

P

formu žiadosti. Písomnú formu odporúča -
me aj z dôvodu, aby strany vedeli jasne
definovať moment žiadosti o vydanie po-
sudku a určenie lehoty, v ktorej je zamest-
návateľ povinný ho vydať.

V súlade s § 75 ods. 1 Zákonníka práce je
zamestnávateľ povinný vydať zamest-
nancovi posudok do 15 dní od vtedy, ako
ho zamestnanec o to požiada. Zákonník
práce tiež ustanovuje, že zamestnávateľ
nie je povinný vydať zamestnancovi pra-
covný posudok skôr ako dva mesiace
pred tým, než dôjde k skončeniu pra-
covného pomeru.

Otázkou však zostáva, či môže o vydanie
pracovného posudku požiadať aj bývalý
zamestnanec a ak áno, v akej lehote,
resp. aká je najneskoršia lehota na po-
danie tejto žiadosti. Ďalšou otázkou je, či
môže zamestnávateľ tejto žiadosti nevy-
hovieť a pracovný posudok nevydať.

V slovenskej odbornej literatúre sa mož-
no stretnúť s názormi, že ak zamestnávateľ
nevydal zamestnancovi pracovný posudok,
môže zamestnanec svoje právo na jeho
vydanie uplatniť vo všeobecnej trojroč -
nej premlčacej lehote.

Obdobnú situáciu riešil Najvyšší súd v Čes-
kej republike. Na vyššie uvedené otázky
dáva odpoveď rozhodnutie Najvyššieho
súdu Českej republiky, ktoré je ešte z roku
2003. Ide o rozsudok zo dňa 22. 4. 2003 vy-
daný pod spisovou značkou 21 Cdo 1893/
2002, ktorý riešil problém s tým, že zamest-
nankyňa si podala žiadosť o vydanie pra-
covného posudku dňa 4. 1. 1999, avšak pra-
covný pomer so zamestnávateľom sa skon-
čil dňa 15. 5. 1998.

V spore zamestnávateľ namietal, že Zákon-
ník práce definuje oprávnenú osobu ako za-
mestnanca a povinnú osobu ako zamestná-
vateľa, pričom týmito osobami sa nerozumie
bývalý zamestnanec a bývalý zamestnávateľ.
Najvyšší súd ČR sa s uvedeným argu-
mentom nestotožnil, pretože ak by pripustil
tento argument, znamenalo by to, že po
skončení pracovného pomeru by neexisto-
vali ani iné povinnosti strán voči sebe, napr.
povinnosť zamestnávateľa vydať už býva -
lému zamestnancovi potvrdenie o zamest-
naní, bývalý zamestnanec by sa nemohol
úspešne domáhať, aby bývalému zamest-
návateľovi bola uložená povinnosť prime -
rane upraviť pracovný posudok alebo
potvrdenie o zamestnaní, znamenalo by to
aj to, že bývalý zamestnanec nemá povin-
nosť nahradiť bývalému zamestnávateľovi
škodu, ktorú mu spôsobil počas trvania
pracovného pomeru porušením povinností
pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej
súvislosti s nimi, a že bývalý zamestná-
vateľ nemá povinnosť nahradiť bývalému
zamestnancovi škodu vzniknutú násled-
kom pracovného úrazu.

Žalobkyňa (zamestnankyňa) na druhej
strane poukázala na to, že pred skon-
čením pracovného pomeru zamestnanec
nemôže požiadať o vydanie pracovného
posudku, najmä ak k skončeniu pracov-
ného pomeru došlo formou okamžitého
skončenia pracovného pomeru alebo
skončením v skúšobnej dobe. V týchto 
prípadoch prakticky nie je druhému účast-
níkovi známy zámer ukončiť pracovný
pomer, preto je vylúčené, aby do tej do-
by zamestnanec mohol uplatniť svoj ná-
rok a požiadať o vydanie pracovného 
posudku. Prakticky by to znamenalo, že
zamestnanec by mohol do skončenia 



pracovného pomeru o vydanie pracov-
ného posudku požiadať zamestnávateľa
len pri jeho skončení formou výpovede
alebo formou dohody. S uvedeným sa Naj-
vyšší súd ČR stotožnil.

Podľa vyššie citovaného rozsudku Zákon-
ník práce neustanovuje lehotu, v ktorej by
zamestnanec musel, či už pod sankciou
preklúzie alebo preml -
čania uplatniť nárok na
vydanie posudku o pra-
covnej činnosti, t. j. po -
žiadať oň. Podľa roz -
sudku totiž pracovno-
právne predpisy neustanovujú dobu, ktorej
uplynutím by povinnosť zamestnávateľa
vydať zamestnancovi ním požadovaný pra-
covný posudok zanikla.

Nárok zamestnanca na vydanie pracov-
ného posudku je, podľa rozsudku, nepo-
chybne nárokom z individuálnych pra-
covnoprávnych vzťahov, a teda nárok na
jeho vydanie zamestnancovi vychádza 
z právneho vzťahu, ktorý vznikol v príčin-
nej súvislosti s výkonom závislej práce
zamestnanca pre zamestnávateľa.

Pracovnoprávne vzťahy nie sú obmedze-
né len na dobu trvania pracovného po-
meru. Niektoré nároky z pracovno-práv  -
nych vzťahov totiž možno uplatniť i po
skončení pracovného pomeru, ibaže by
Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny
predpis ustanovoval niečo iné. V súvislosti
s nárokom na vydanie pracovného po-
sudku ako nároku z pracovnoprávneho
vzťahu Zákonník práce a ani iný pra-
covnoprávny predpis neustanovuje nič
iného, čo znamená, že zamestnanec
môže požiadať zamestnávateľa o vydanie

pracovného posudku i po skončení pra-
covného pomeru.

Najvyšší súd ČR súhlasil s názorom za-
mestnávateľa, že pre zamestnávateľa mô-
že byť v niektorých prípadoch náročné
riadne vypracovať pracovný posudok, naj-
mä, ak oň zamestnanec požiada až po up-
lynutí dlhšej doby po skončení pracovného

pomeru. S uvedeným
sa Najvyšší súd ČR vy-
rovnal tak, že poukázal
na to, že je potrebné si
uvedomiť, že účelom
vydania pracovného po-

sudku zamestnancovi, je informovať toho, 
u koho sa zamestnanec uchádza o zamest-
nanie, o hodnotení práce tohto zamest-
nanca bývalým zamestnávateľom, o kvali -
fikácii zamestnanca, jeho schopnostiach
a ďalších skutočnostiach, ktoré majú súvis-
losť s výkonom práce. Navyše Najvyšší súd
ČR uviedol, že prijatie zamestnanca do
nového zamestnania môže ďalší zamestná-
vateľ dôvodne podmieňovať predložením
pracovného posudku vydaného predchá-
dzajúcim zamestnávateľom.

Najvyšší súd ČR dospel k záveru, že za-
mestnávateľ je povinný vydať zamest-
nancovi na jeho žiadosť do 15 dní pra-
covný posudok, i keď zamestnanec 
o vydanie posudku požiadal až po
skončení pracovného pomeru, okrem
prípadu, ak by konanie zamestnanca
predstavovalo zneužitie práva. Pod zne-
užitím práva možno považovať také ko-
nanie, ktorého cieľom nie je dosiahnutie
účelu sledovaného právnou normou, ale
ktoré je v rozpore s ustálenými dobrými
mravmi a je vedené priamym úmyslom
spôsobiť inému účastníkovi ujmu.
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Aké novinky priniesla novela nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri
výkone rozhodnutia? Odpovede prinesie RNDr. Jana Motyčková vo videoškolení
Exekučné zrážky a zrážky zo mzdy – aktuálne od 1. 7. 2016.

Ak zamestnanec nesúhlasí s obsahom
potvrdenia o zamestnaní či pracovného
posudku, môže obsah na padnúť na
súde a žiadať opravu či doplnenie, avšak
iba v lehote, ktorú ustanovuje ZP.
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Vo videoškolení Manažment vymáhania pohľadávok: Prevencia pred ne-
platičmi lektor rozoberá pravidlá pri vstupe do obchodných vzťahov so zákazníkmi
a dáva odpoveď na otázku, ako rozvíjať obchod, aby pribúdali dobrí zákazníci.

P

Zneužitie práva môže predstavovať pri
splnení určitých predpokladov aj žiadosť
zamestnanca o vydanie pracovného po-
sudku. Podaním žiadosti o vydanie pra-
covného posudku môže (bývalý) zamest-
nanec zneužiť právo napríklad v prípade,
ak o vydanie posudku nežiada preto, aby
ho predložil potenciálnemu zamestná-
vateľovi, ale s úmyslom spôsobiť tým za-
mestnávateľovi v rozpore s ustálenými
dobrými mravmi ujmu. Cieľ sledovaný práv-
nou normou pri vydávaní pracovného po-
sudku tak v takom prípade zostáva vedľajší
a je bez významu.

V praxi sa okrem pracovného posudku
stretávame aj s referenciami. Referencie sa
spravidla využívajú na overenie informácií
o uchádzačovi o zamestnanie. Referencie
nemusí podávať len zamestnávateľ, či bý-
valý vedúci zamestnanec, ale môže to byť
bývalý kolega, podriadený, a pod. Na refe -
rencie spravidla odkazuje životopis s tým,
že referencie budú poskytnuté na požia-
danie, čím sa vlastne zabezpečuje vyššia

ochrana osobných údajov ľudí, ktorí refe-
rencie poskytnú.

V praxi sa referencie najčastejšie získavajú
telefonicky alebo osobným stretnutím s člo-
vekom, ktorý bezprostredne povie, čo si 
o uchádzačovi myslí a čo pokladá za dô-
ležité.

V našich podmienkach sa predloženie pra-
covného posudku, či referencií vyžaduje
od uchádzačov o zamestnanie pomerne
v malej miere, a to aj napriek tomu, že Zá-
konník práce ráta s možnosťou, že sa bude
potenciálny zamestnávateľ chcieť obozná-
miť s pracovným posudkom. Podľa § 41
ods. 5 Zákonníka práce „Zamestnávateľ
môže od fyzickej osoby, ktorá už bola za-
mestnávaná, požadovať predloženie pra-
covného posudku a potvrdenia o zamest-
naní.“ Pre iné krajiny je naopak štan-
dardné, že potenciálny zamestnávateľ po-
žiada uchádzača o zamestnanie o pred-
loženie nielen pracovného posudku, ale aj
referencií.

Potvrdenie o zamestnaní je dokument, ktorý
má pre zamestnanca dôležitý právny výz-
nam. Napr. ak sa takáto osoba rozhodne, že
chce byť po skončení pracovného pomeru
evidovaná na úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny (evidencia na úrade je totiž do-
brovoľná), pretože nemá iné zamestnanie
alebo nenastupuje na dôchodok, musí si
osobne podať žiadosť o zaradenie do evi-
dencie uchádzačov o zamestnanie. K tejto
žiadosti sa, okrem iného, predkladá aj kópia
potvrdenia o zamestnaní.

Zamestnávateľ je povinný vydať potvrde-

nie o zamestnaní všetkým svojim zamest-
nancom, s ktorými končí pracovný pomer,
bez toho, aby o to museli požiadať.
Zamestnávateľ nie je oprávnený podmie-
ňovať vydanie potvrdenia o zamestnaní
splnením záväzkov, ktoré má zamestnanec
voči zamestnávateľovi (napr. úhradou ško-
dy, ktorú zamestnanec spôsobil), resp. mu
ukladať iné podmienky, aby ho zamest-
nanec získal.

Potvrdenie o zamestnaní je zamestnávateľ
povinný vydať zamestnancovi aj v prípade,
ak je tu pochybnosť o platnosti skončenia

Potvrdenie o zamestnaní (tzv. zápočtový list)



pracovného pomeru, či už zo strany za-
mestnanca, alebo zamestnávateľa. Do
právoplatného rozhodnutia súdu o plat-
nosti/neplatnosti skončenia pracovného
pomeru sa pracovný pomer považuje za
skončený, a to ku dňu, kedy sa mal skončiť.
Na rozdiel od pracovného posudku, Zá-
konník práce neustanovuje do kedy má
toto potvrdenie zamestnávateľ zamest-
nancovi vydať. Avšak keďže potvrdenie
súvisí so skončením pracovného pomeru,
malo by to byť k poslednému dňu za-
mestnanca v zamestnaní. Je to aj z dô-
vodu, že ak sa chce takýto zamestnanec
evidovať na úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny tak, aby to bolo dňom nasledu-
júcim po skončení pracovného pomeru,
musí tak urobiť do 7 kalendárnych dní od
tohto skončenia. K tomu však potrebuje aj
potvrdenie o zamestnaní.

Potvrdenie o zamestnaní má podľa § 75
ods. 2 Zákonníka práce obsahovať najmä:
– dobu, po ktorú trval pracovný pomer

zamestnanca u zamestnávateľa,

– druh prác, ktoré zamestnanec vykoná-
val,

– informáciu, či sa zo mzdy zamestnanca
vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej
výške a v akom poradí je pohľadávka,
pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykoná-
vať,

– údaje o poskytnutej mzde za vykonanú
prácu, o poskytnutej náhrade mzdy 
a náhrade za čas pracovnej pohoto-
vosti, o zrazených preddavkoch na daň
z príjmov a o ďalších skutočnostiach
rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie
preddavkov na daň zo závislej činnosti
a z funkčných požitkov a pre výpočet
podpory v nezamestnanosti,

– údaj o dohode o zotrvaní v pracovnom
pomere u zamestnávateľa po určitú do-
bu po vykonaní záverečnej skúšky ale-
bo maturitnej skúšky, alebo po skončení
štúdia alebo prípravy na povolanie vrá-
tane údaja o tom, kedy sa táto doba
skončí (§ 53 ods. 2 Zákonníka práce),

– údaj o poskytnutí odchodného podľa 
§ 76a Zákonníka práce.
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Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite daňovú po-
hotovosť, viac na www.danovecentrum.sk.

Zákonník práce v § 75 ods. 3 ustanovuje,
že ak zamestnanec nesúhlasí s obsahom
pracovného posudku alebo potvrdenia 
o zamestnaní má možnosť požiadať za-
mestnávateľa o jeho úpravu alebo dopl-
nenie. Ak však zamestnávateľ na po-
žiadanie zamestnanca pracovný posudok
alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví
alebo nedoplní, môže sa zamestnanec
domáhať v lehote troch mesiacov odo
dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na
súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný
primerane ich upraviť.

Trojmesačná lehota je prekluzívna, po jej
uplynutí zamestnanec stráca možnosť na-
padnúť obsah posudku alebo potvrdenia
o zamestnaní na súde. Lehota je zároveň
hmotnoprávna, čiže žaloba o úpravu alebo
doplnenie pracovného posudku či potvrde-
nia o zamestnaní musí byť súdu doručená,
nie iba odoslaná. Ak zamestnávateľ v súd-
nom konaní namietne podanie návrhu po
uplynutí prekluzívnej lehoty, súd sa bude
uvedenou otázkou zaoberať ako predbež-
nou. Tu je potrebné poukázať na to, že troj -
mesačná prekluzívna lehota začína plynúť

Právna ochrana zamestnanca voči obsahu pracovného posudku a potvrdenia
o zamestnaní
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Ročný prístup k videoškoleniam z daňovej oblasti vám zabezpečí, že žiadnu
dôležitú novelu nezmeškáte. Všetky témy videoškolení si môžete pozrieť na
www.profivzdelavanie.sk a objednať na tel. č. +421 41 70 53 888.
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zamestnancovi odo dňa, kedy sa dozve -
del o obsahu pracovného posudku alebo
potvrdenia o zamestnaní, pričom táto
lehota platí aj pre skutočnosť, že niektorý
z týchto dokumentov bude upravený/do-
plnený. V takom prípade začína plynúť
zamestnancovi nová trojmesačná prek-
luzívna lehota. Ak zamestnávateľ vydá 
viaceré dodatky (doplnenia/úpravy) k pra-
covnému posudku alebo potvrdeniu o za -
mestnaní, tak vo vzťahu ku každé mu
z týchto dokumentov sa uplatní samo-
statná trojmesačná prekluzívna hmotno-
právna lehota.

K úprave pracovného posudku sa vyjadril
aj Najvyšší súd ČR v rozsudku zo dňa
18. 7. 2013 vydanom pod sp. zn. 21 Cdo
1362/2012. Podľa predmetného posudku
možno primeranú úpravu posudku o pra-
covnej činnosti požadovať len v prípade, ak

je nesprávny, najmä vo vzťahu k uvádza -
ným skutočnostiam, k hodnoteniu činnosti
zamestnanca vzťahujúcej sa k výkonu jeho
práce alebo ak hodnotí skutočnosti, ktoré
nemajú vzťah k výkonu práce zamest-
nanca. Ak je posudok o pracovnej činnosti
z tohto hľadiska správny (zamestnanec mu
z hľadiska jeho obsahu nevytýka žiadnu
nesprávnosť), zamestnávateľ síce môže na
žiadosť zamestnanca posudok ďalej do-
plniť, zákon mu však takú právnu povinnosť
neukladá.

Ak súd rozhodne o zmene pracovného po-
sudku alebo potvrdenia o zamestnaní, mu -
sí zároveň určiť, akým spôsobom má
zamestnávateľ túto zmenu vykonať. V pod-
state to znamená, že súd uloží zamestná-
vateľovi ako má tento dokument upraviť,
ako má dokument znieť v časti, v ktorej ne-
správnosť zamestnanec namietol.

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, ak za -
mestnanec nesúhlasí s obsahom potvrde-
nia o zamestnaní či pracovného posudku,
môže obsah uvedených dokumentov na-
padnúť na súde a žiadať ich opravu či do-
plnenie, avšak iba v lehote, ktorú usta -
novuje Zákonník práce.

Z článku tiež vyplýva, že názory na to, do
kedy môže zamestnanec požiadať o vy-
danie pracovného posudku, sa líšia. Zatiaľ
čo slovenská odborná literatúra uvádza, že
do troch rokov od skončenia pracovného
pomeru, česká judikatúra sa prikláňa k ná-
zoru, že tu premlčacia doba neplynie.

Záver

Otestujte sa

1. V akej lehote je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok, ak oň

zamestnanec požiadal?

a) v lehote do 30 dní od jeho požiadania,

b) v lehote do 15 dní od jeho požiadania,

c) v lehote do 10 dní od jeho požiadania.

JUDr. Tatiana Mičudová
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Uvítali by ste školenie na konkrétnu tému z daňovej, mzdovej oblasti alebo 
z oblasti verejnej správy? Pošlite nám svoj tip na profivzdelavanie@pp.sk.

Otestujte sa

2. V akej lehote sa môže zamestnanec domáhať na súde úpravy pracovného posudku alebo

potvrdenia o zamestnaní, ak s ich obsahom nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie

zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupravil alebo nedo-

plnil?

a) v lehote do 12 mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel,

b) v lehote do 6 mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel,

c) v lehote do 3 mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel.

Správne: c) v lehote do 3 mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel

3. Patria do pracovného posudku aj informácie (skutočnosti), ktoré sa týkajú rodinného,

súkromného života zamestnanca?

a) áno,

b) nie.

Správne odpovede:1b); 2c); 3b)Vyhodnotenie:

Gratulujeme! Vaše vedomosti sú na jednotku.

Už sa približujete k dokonalosti. Skúste si ešte raz prečítať predmetný príspevok.

Odporúčame podrobnejšie naštudovať predmetný príspevok, príp. Vás radi privítame na
našich školeniach pre mzdárov a personalistov. Ponuku nájdete na www.profivzdelavanie.sk.

3 body

2 – 1 body

0 bodov

Školenia organizované vydavateľstvom

Poradca podnikateľa

Zoznam všetkých videoškolení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.

Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese: www.facebook.com/VzdelavacieCentrum

konferencia – Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2017
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, JUDr. Ľubica Masárová, PhD.,

JUDr. Marcela Macová, PhD., Júlia Pšenková
6. 12. 2016 Bratislava
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Uvítali by ste konkrétnu tému z daňovej oblasti? Pošlite svoj tip na
hornikova@pp.sk.

P

Pracovný posudok (§ 75 ZP)

Alfa, spol. s.r.o., Páričkova 123, 841 04 Bratislava, 02/9999 9999, e-mail: alfa@alfa.sk

Pracovný posudok Ing. Petra Nováka

Ing. Peter Novák pracoval v našej spoločnosti Alfa, spol. s.r.o., od januára 2003 do októbra
2007 na pozíciách junior marketing manažér a marketingový riaditeľ.

Pán Novák bol vybraný spomedzi najlepších študentov Ekonomickej univerzity, odbor
Obchod a marketing do nášho študentského programu. V diplomovej práci, ktorú mal
možnosť neskôr využiť v praxi, veľmi svedomito a invenčne spracoval tému Elektronický
obchod.

Po skončení Ekonomickej univerzity k nám nastúpil na pozíciu junior marketing manažér.
Pracovnou náplňou bola príprava rôznych marketingových kampaní. Počas pôsobenia 
v našej spoločnosti komunikoval s reklamnými agentúrami, participoval na zmene našej
úspešnej značky, komunikoval s rôznymi agentúrami a zároveň zabezpečoval PR komu-
nikáciu.

Začiatkom roka 2006 sa uchádzal o funkciu marketingového riaditeľa. Pre spomínanú
pozíciu mal veľmi dobré predpoklady, vďaka čomu prešiel výberom úspešne. Na danej
pozícii viedol tím pozostávajúci z ďalších dvoch kolegov a výsledky práce prezentoval
marketingovému riaditeľovi do sídla našej spoločnosti vo Viedni.

Táto pozícia vyžadovala veľmi skúsenú, zodpovednú, strategický zmýšľajúcu, kreatívnu
osobnosť, ktorá si dokáže stanoviť priority a má vynikajúce organizačné a ľudské kvality.
Všetky tieto podmienky pán Novák nepochybne spĺňa. Taktiež sme oceňovali jeho lojali -
tu voči firme a veľmi dobré manažérske schopnosti. Je to veľmi zrelá a ustálená osobnosť,
ktorá však potrebuje neustále napredovať a rozvíjať sa.

Na záver môžem konštatovať, že je to človek, ktorý má veľmi vysoký pracovný potenciál
a určite má snahu stať sa plnohodnotným členom každého nového tímu.

S pozdravom                                               Riaditeľ spoločnosti  

Podpis

Pečiatka spoločnosti

V Bratislave dňa ............... 
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Účel inštitútu hromadného prepúšťania  
toch prostredníctvom smernice. V súčas-
nosti platí smernica č. 98/59/ES, ktorej
hlavným cieľom je popri posilnení ochrany
zamestnanca tiež minimalizácia rozdielov
v právnych úpravách regulujúcich hromad-
né prepúšťanie v jednotlivých členských
štátoch Európskej únie.

V slovenskom právnom poriadku sa inštitút
„hromadného prepúšťania“ objavil až v sep-
tembri roku 1996. Odvtedy bola daná
právna úprava viackrát novelizovaná, a to
aj z dôvodu zabezpečenia súladu s práv-
nou úpravou obsiahnutou v práve Európ-
skej únie. Účelom častých noviel bolo
hlavne spresnenie identifikačných znakov
hromadného prepúšťania, ako i súvisiacich
povinností zamestnávateľa.

Hromadné prepúšťanie       
Problematika hromadného prepúšťania zamestnancov má v kontexte
nedávnej svetovej ekonomickej krízy, ktorá postihla snáď všetky
priemyselné, ale aj ďalšie hospodárske odvetvia, vysokú relevanciu.
I slovenská ekonomika reaguje na svetový vývoj a viacerí zamest-

návatelia v dôsledku potreby zníženia prevádzkových nákladov sú nútení v krátkom
časovom slede ukončiť pracovný pomer s viacerými svojimi zamestnancami. Ako
v danom prípade postupovať? Kedy ukončenie pracovných pomerov možno klasi-
fikovať ako hromadné prepúšťanie? A aké povinnosti z danej skutočnosti vyplý-
vajú pre zamestnávateľa? 

Hlavným motívom právnej úpravy regulu-
júcej hromadné prepúšťanie je posilnenie
ochrany slabšej strany v pracovnoprávnom
vzťahu, t. j. zamestnanca. V rámci európ-
skeho práva bolo hromadné prepúšťanie
upravené už v 70. rokoch minulého storočia,
kedy bola prijatá smernica č. 75/129/EHS 
o prispôsobení právnych predpisov člen-
ských štátov o hromadnom prepúšťaní.

Prijatiu smernice predchádzali prvé náz-
naky tušených ekonomických problémov, 
v dôsledku ktorých dochádzalo k rozsiah-
lejším prepúšťaniam. Preto v roku 1974 pri-
jala Rada EÚ uznesenie o tzv. Sociálnom
akčnom programe, ktorý zahŕňal aj návrh
záväzku zjednotiť postup pri hromadnom
prepúšťaní v jednotlivých členských štá-

Identifikačné znaky hromadného prepúšťania
Tiež je potrebné poznamenať, že hro-
madné prepúšťanie sa nevzťahuje na
všetkých zamestnávateľov. Výnimku tvoria
zamestnávatelia: (i) členov posádok lodí
plávajúcich pod štátnou vlajkou  Slovenskej
republiky, (ii) štátnych zamestnancov
pracujúcich podľa zákona o štátnej službe
a (iii) vojakov podľa zákona o štátnej službe
profesionálnych vojakov ozbrojených síl
Slovenskej republiky.

Aby ukončenie pracovného pomeru s via-
cerými zamestnancami bolo možné klasi-
fikovať ako hromadné prepúšťanie, musí
dôjsť ku kumulatívnemu splneniu viacerých
skutočností, ktoré sú dané: (i) počtom za-
mestnancov, s ktorými je rozviazaný pra-
covný pomer; (ii) časovým obdobím, počas
ktorého dochádza k rozviazaniu pracov-
ných pomerov; (iii) dôvodmi, na základe
ktorých sú pracovné pomery ukončené. 



75

Pracovnoprávne vzťahy   |   Hromadné prepúšťanie

Právne predpisy v aktuálnom úplnom znení zdarma, bez registrácie 
a s jednoduchou obsluhou nájdete na www.zakonypreludi.sk. 
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Napriek uvedeným výnimkám slovenská
právna úprava stanovuje širšiu osobnú pô-
sobnosť inštitútu hromadného prepúšťania
než požaduje Európska únia. Tá totiž v smer-
nici o hromadnom prepúšťaní nepoužíva
pojem zamestnávateľ, ale pojem podnik.
Aký je medzi týmito termínmi rozdiel?
Podľa judikatúry Súdneho dvora Európ-
skej únie možno za „podnik“ považovať
subjekt s určitou mierou stability, ktorý je
určený na výkon jedného alebo viacerých
stanovených úloh, ktorý disponuje za-
mestnancami, technickými prostriedkami
a organizačnou štruktúrou umožňujúcimi
plnenie stanovených úloh. Pojem „zamest-
návateľ“ upravený v Zákonníku práce nie
je limitovaný vyššie uvedenými definič-

nými znakmi, keďže podľa Zákonníka prá-
ce je zamestnávateľom každá právnická
alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva
aspoň jednu fyzickú osobu v pracovno-
právnom vzťahu, a ak to ustanovuje oso-
bitný predpis, aj v obdobných pracovných
vzťahoch. Ide teda o značne širší pojem 
v porovnaní s termínom „podnik“ obsiah-
nutým v smernici. 

Právna úprava hromadného prepúšťania
sa podľa Zákonníka práce vzťahuje na
všetkých zamestnávateľov vrátane ich čas-
tí, za ktoré sa považuje aj organizačná
zložka zamestnávateľa majúca postavenie
odštepného závodu zapísaného do ob-
chodného registra. 

Počet prepustených zamestnancov v stanovenom časovom
období
Smernica o hromadnom prepúšťaní dáva
členským štátom na výber z krátkodobého
alebo dlhodobého konceptu hromadného
prepúšťania. Krátkodobý koncept je určený
obdobím 30 dní, počas ktorého sa pre-
pustení zamestnanci započítavajú do
počtu definujúceho hromadné prepúšťanie,
ktorý je určený v závislosti od celkového
počtu zamestnancov v podniku. 

Druhou alternatívou je dlhodobý koncept
hromadného prepúšťania, ktorý vychádza
z počtu zamestnancov prepustených v ob-
dobí 90 dní, pričom musí byť prepustených
aspoň 20 zamestnancov bez ohľadu na
celkový počet zamestnancov v podniku. 

Slovenská právna úprava až do konca roka
2011 postupovala podľa dlhodobého kon-
ceptu hromadného prepúšťania. Aktuálna

právna úprava podstatným spôsobom zme-
nila spôsob výpočtu pre účely hromadného
prepúšťania, keďže od 1. septembra 2011
definuje hromadné prepúšťanie určením
počtu prepustených zamestnancov v sta-
novenom období 30 dní.

Podľa súčasnej slovenskej právnej úpravy
nastáva hromadné prepúšťanie vtedy, ak
zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer
výpoveďou z organizačných dôvodov alebo
ak sa pracovný pomer skončí iným spô-
sobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe
zamestnanca, počas 30 dní
a) najmenej s desiatimi zamestnancami 

u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva
viac ako 20 a menej ako 100 zamest-
nancov,

b) najmenej s 10 % zamestnancov z celkové -
ho počtu zamestnancov u zamestnávateľa,
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ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej
ako 300 zamestnancov,

c) najmenej s 30 zamestnancami u za-
mestnávateľa, ktorý zamestnáva naj-
menej 300 zamestnancov.

Je dôležité poznamenať, že do počtu pre-

pustených zamestnancov sa nezapočí-
tavajú zamestnanci pracujúci na základe
dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru. Rovnako sa neza-
počítavajú pracovné pomery uzatvorené
na dobu určitú, ak sa skončia uplynutím
tejto doby.

Dôvody ukončenia pracovného pomeru
Aby ukončenie pracovných pomerov so
zamestnancami bolo možné klasifikovať ako
hromadné prepúšťanie, musia byť tieto pra-
covné pomery ukončené z dôvodov, ktoré
nesúvisia s osobou zamestnanca.

Slovenská úprava pôvodne za dôvody
vedúce k hromadnému prepúšťaniu považo-
vala iba tzv. organizačné dôvody – teda

zrušenie alebo premiestnenie zamestná-
vateľa alebo ak sa zamestnanec vzhľadom
na písomné rozhodnutie zamestnávateľa 
o organizačných zmenách stal nadbytoč -
ným. Od r. 2008 došlo k rozšíreniu tohto
identifikačného znaku hromadného pre-
púšťania aj na akékoľvek dôvody skončenia
pracovného pomeru, ktoré nespočívajú
v osobe zamestnanca. 

Povinnosti zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní
Ako už bolo vyššie uvedené, účelom inš -
titútu hromadného prepúšťania je zvýšenie
ochrany zamestnancov dotknutých pre-
púšťaním. Obsahom právnej úpravy hro-
madného prepúšťania je teda okrem vy-
medzenia samotného pojmu tiež stanove-
nie procedurálneho postupu zamestná-
vateľa v prípade, ak tento plánuje v krátkom
časovom období rozviazať pracovný pomer
s viacerými zamestnancami. Okrem toho,
že zamestnávateľ musí splniť všetky pod-
mienky pre platné skončenie pracovného

pomeru so zamestnancom, v prípade hro-
madného prepúšťania má ešte ďalšie povin-
nosti týkajúce sa informovania a preroko-
vania uvedených skutočností. Kým povin-
nosť prerokovania má zamestnávateľ iba
voči zástupcom zamestnancov (ak sú usta-
novení) alebo jednotlivým zamestnancom,
povinnosť informovania má i voči prísluš-
nému orgánu verejnej moci. Obe povinnosti
majú v úprave inštitútu hromadného pre-
púšťania úplne zásadnú úlohu a tvoria jadro
dotknutých predpisov.

Informačná povinnosť
Účelom povinnosti zamestnávateľa infor-
movať dotknuté subjekty o svojom zámere
hromadného prepúšťania je poskytnutie
časového priestoru na prípravu na pre-
rokovanie uvedenej skutočnosti. Zamest-

nanci, resp. ich zástupcovia tak majú mož-
nosť predložiť zamestnávateľovi konštruk-
tívne návrhy riešenia danej situácie. Za-
mestnávateľ je povinný svoje informačné
povinnosti plniť voči:
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a) zástupcom zamestnancov; 
b) v prípade, ak u zamestnávateľa nepô-

sobia žiadni zástupcovia zamestnan-
cov, zamestnávateľ je povinný svoje
informačné povinnosti týkajúce sa hro-
madného prepúšťania plniť voči jed-
notlivým zamestnancom;

c) príslušnému orgánu verejnej moci, ktorým
je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Právna úprava určuje informačné mini-
mum, ktoré by mal zamestnávateľ do-
držať. Zamestnávateľ je teda povinný
vyššie uvedené subjekty písomne infor-
movať najmä o
a) dôvodoch hromadného prepúšťania,

b) počte a štruktúre zamestnancov, s kto -
rými sa má pracovný pomer rozviazať,

c) celkovom počte a štruktúre zamest-
nancov, ktorých zamestnáva,

d) dobe, počas ktorej sa hromadné pre -
púšťanie bude uskutočňovať,

e) kritériách na výber zamestnancov, s kto-
rými sa má pracovný pomer rozviazať. 

Uvedené informácie spolu s menami, priez -
viskami a adresami trvalého pobytu za -
mestnancov, s ktorými sa má rozviazať
pracovný pomer, doručuje zamestnávateľ
súčasne aj úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny na účely hľadania riešení problé-
mov spojených s hromadným prepúšťaním.

Povinnosť prerokovania hromadného prepúšťania
Na fázu informovania bezprostredne nad-
väzuje fáza prerokovania, ktorej cieľom je
dosiahnutie dohody medzi zástupcami za-
mestnancov, resp. priamo dotknutými za-
mestnancami a zamestnávateľom o opatre-
niach umožňujúcich predísť hromadnému
prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné
prepúšťanie. Predmetom dohody by mali byť
tiež prípadné opatrenia týkajúce sa mož-
nosti umiestniť prepustených zamestnancov
vo vhodnom zamestnaní na iných svojich
pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej
príprave alebo ich zamestnať u iných za-
mestnávateľov. Dohoda by sa mala týkať
tiež opatrení na zmiernenie nepriaznivých
dôsledkov hromadného prepúšťania za-
mestnancov využitím sprievodných sociál-
nych opatrení zameraných najmä na pomoc
pre opätovné zamestnanie alebo rekvali-
fikáciu prepustených zamestnancov. Odpis
informácie o výsledku prerokovania je za-
mestnávateľ povinný doručiť aj príslušnému
úradu práce. 

Zákonník práce stanovuje, že k vyššie uve-
denému prerokovaniu musí dôjsť najneskôr
jeden mesiac pred začatím hromadného
prepúšťania. Teda až po uplynutí jedného
mesiaca po doručení informácií Národnému
úradu práce môže zamestnávateľ dávať
zamestnancom výpoveď alebo návrh na
skončenie pracovného pomeru dohodou.
Uvedený časový priestor využije Národný
úrad práce na hľadanie riešení problémov
spojených s plánovaným hromadným pre-
púšťaním. Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny môže danú lehotu primerane skrá-
tiť, avšak len z objektívnych dôvodov.

Z  uvedeného vyplýva, že proces informova-
nia a prerokovania so zástupcami zamest-
nancov alebo priamo s dotknutými zamest-
nancami a s úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny môže trvať niekoľko mesiacov. Pre-
to je potrebné, aby zamestnávateľ prípadné
hromadné prepúšťanie naplánoval s dosta-
točným časovým predstihom.
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Následky nedodržania povinností stanovených Zákonníkom
práce pri hromadnom prepúšťaní
Ak by zamestnávateľ  pri hromadnom pre-
púšťaní nesplnil svoje informačné a kon-
zultačné povinnosti stanovené Zákon-
níkom práce, zamestnancom, s ktorými
sa končí pracovný pomer v rámci hro-
madného prepúšťania, vzniká nárok na

náhradu mzdy najmenej v sume dvojná-
sobku ich priemerných mesačných zá-
robkov. Súčasne zamestnávateľovi hro-
zí aj sankcia zo strany inšpektorátu prá-
ce za porušenie ustanovení Zákonníka
práce.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii
Z hľadiska ochrany zamestnancov dotknu-
tých hromadným prepúšťaním má osobitný
význam Európsky fond na prispôsobenie
sa globalizácii, ktorý poskytuje podporu
ľuďom, ktorí stratili prácu v dôsledku štruk-
turálnych zmien vo svetovom obchode
vplyvom globalizácie či v dôsledku svetovej
hospodárskej a finančnej krízy. Fond sa
využíva vtedy, keď rozhodnutím jednej spo-
ločnosti príde o prácu viac ako 500 pracov-
níkov (vrátane dodávateľov a nadväzujú-
cich výrobcov) alebo ak dôjde k prepuste-
niu veľkého počtu pracovníkov v špeci-
fickom odvetví či viacerých susediacich

regiónoch. Riadenie a realizácia prostried-
kov fondu je v kompetencii vnútroštátnych
alebo regionálnych orgánov. Koneční prí-
jemcovia prostriedkov z fondu môžu byť
jednotliví pracovníci prepustení v dôsledku
reštrukturalizácie. Do konca roku 2017
môžu v regiónoch s vysokou nezamestna-
nosťou mladých využívať podporu z fondu
aj mladí ľudia, ktorí nemajú prácu a nezú-
častňujú sa ani na vzdelávaní alebo od-
bornej príprave. Prostriedky z fondu sa
nemôžu použiť na udržanie chodu spo-
ločnosti alebo na jej modernizáciu či reš -
trukturalizáciu.

JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD.

Otestujte sa

1. Kedy podľa slovenskej právnej úpravy dochádza k hromadnému prepúšťaniu?

a) ak zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamest-

nanca, počas 30 dní najmenej s 10 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva

viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov;

b) ak zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu počas 30 dní najmenej

s 10 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 za -

mestnancov;
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Otestujte sa

c) ak zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamest-

nanca, počas 30 dní s viac ako 10 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva

viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov.

2. Na ktorého z uvedených zamestnávateľských subjektov sa vzťahuje právna úprava hro-

madného prepúšťania?

a) na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov;

b) na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov;

c) na zamestnávateľa členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou  Slovenskej repub-

liky.

3. V akej lehote je zamestnávateľ povinný so zástupcami zamestnancov, resp. s dotknutými

zamestnancami prerokovať opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu

zamestnancov?

a) najneskôr jeden mesiac pred skončením pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom;

b) najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania;

c) najneskôr 7 dní pred začatím hromadného prepúšťania.

4. Zamestnávateľ je povinný doručiť písomnú informáciu o výsledku prerokovania opatrení

umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov:

a) odborovému orgánu;

b) Národnému úradu práce; 

c) každému z dotknutých zamestnancov.

5. V prípade, ak zamestnávateľ poruší povinnosti stanovené Zákonníkom práce a súvisiace

s hromadným prepúšťaním, tak: 

a) zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončil pracovný pomer v rámci hromadného

prepúšťania, sa môže domáhať na súde určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru;

b) zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončil pracovný pomer v rámci hromadného

prepúšťania, vzniká nárok na náhradu škody;

c) zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončil pracovný pomer v rámci hromadného

prepúšťania, vzniká nárok na náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku jeho

priemerného zárobku.

Správne odpovede:1a); 2b); 3b); 4b); 5c)
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Za atypické formy zamestnávania považu-
jeme také formy, ktoré sa od prevládajúcej
formy pracovnoprávneho vzťahu (pracov-
ného pomeru na dobu neurčitú na plný pra-
covný úväzok) odlišujú aspoň v jednom
kritériu.

Inštitút deleného pracovného miesta sa
ako netradičná forma zamestnania od kla-
sického pracovného pomeru na dobu
neurčitú na plný pracovný úväzok líši v na -
sledovnom:
– zamestnanec na delenom pracovnom

mieste, na rozdiel od zamestnanca
pracujúceho v pracovnom pomere na
dobu neurčitú na tzv. „plný úväzok“,
vykonáva prácu v rámci kratšieho pra-
covného času (napr. polovičný úväzok,
tretinový atď.),

– zamestnanec na delenom pracovnom
mieste poberá za výkon práce mzdu
zodpovedajúcu dohodnutému kratšie -
mu pracovnému času.

Skúsenosti zo zahraničia s flexibilnými for-
mami zamestnania potvrdzujú, že tieto for -
my zamestnávania prispievajú k spokojnosti
zamestnancov, k zvyšovaniu kvality ich prá -
ce a efektívnosti pracovného procesu.

Jedným z dôvodov, pre ktoré sa zavádzal
v roku 2011 inštitút deleného pracovného
miesta, bolo, že skúsenosti zo zahraničia
ukázali, že ide o inštitút, ktorý podporuje
zamestnávanie zamestnancov s malými
deťmi, študentov, osôb, ktoré chcú popri
práci vykonávať aj iné činnosti (napr. zvýšiť
si kvalifikáciu), ako aj osôb, ktoré sa pri -
pravujú na prechod do dôchodku či osôb
so zdravotným postihnutím, keďže prispie -
va k eliminovaniu ich sociálneho odlúčenia
a k zvýšeniu kvality ich života.

Článok sa venuje pojmu delené pracovné
miesto alebo tzv. „job sharing“ a právnej
úprave deleného pracovného miesta v slo -
venskom právnom poriadku.

Delené pracovné miesto     
(job sharing)

Delené pracovné miesto bolo do nášho právneho poriadku zavedené 
s účinnosťou od 1. septembra 2011. Delené pracovné miesto je v za -
hraničí známe pod názvom „job sharing“.

Delené pracovné miesto zaraďujeme medzi flexibilné formy zamestnania, inak nazý-
vané aj ako atypické formy zamestnávania alebo netypické formy zamestnávania. Aj
prostredníctvom tejto formy zamestnávania Zákonník práce vytvára podmienky pre
zvýšenie flexibility na slovenskom trhu práce a širšie využívanie atypických foriem
zamestnávania.

Inštitút deleného pracovného miesta upra -
vujú v Zákonníku práce nasledovné usta -
novenia:
– § 49a – obsahujúci pojem deleného pra-

covného miesta, jednotlivých podmie -

nok, ktoré s aplikáciou tohto inštitútu sú -
visia (dohoda o zaradení na delené pra-
covné miesto, prekážky v práci na strane
zamestnanca, výpoveď dohody o zara -
dení na delené pracovné miesto atď.),

Právny rámec
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– § 49 – pri úprave deleného pracovné -
ho miesta sa uplatní nielen ustanove-
nie § 49a, ale aj ustanovenia týkajúce
sa kratšieho pracovného času,

– § 144 – pri úprave deleného pracov-
ného miesta sa uplatňujú aj ustanove-
nia prekážok v práci, hlavne § 144
Zákonníka práce.
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Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup k všetkým právnym pred-
pisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom znení.
Stiahnite si ZADARMO na Google Play.

P
Delené pracovné miesto – Zákonník práce
definuje delené pracovné miesto v § 49a
ods. 1 nasledovne: „Delené pracovné mies -
to je pracovné miesto, na ktorom si zamest-
nanci v pracovnom pomere na kratší pra-
covný čas sami medzi sebou rozvrhnú
pracovný čas a pracovnú náplň pripadajú -
cu na toto pracovné miesto.“

V podstate ide o pracovné miesto na plný
pracovný úväzok, na ktoré sú zaradení
dvaja zamestnanci (poprípade aj viac za -
mestnancov – kombinácie sa neobme -
dzujú), ktorí si majú rozdeliť pracovný čas
a úlohy, ktoré vyplývajú z tohto pracovného

miesta. Zamestnávateľ zasahuje len v prí-
pade, ak nedôjde k dohode.

Názov „job sharing“ je odvodený od anglic-
kého job a share. Ide o pracovnoprávny
režim, pre ktorý je typické, že sa o jedno
pracovné miesto (ang. job) delia, resp. ho
„zdieľajú“ (ang. share) dvaja alebo viacerí
zamestnanci, ktorí sa dobrovoľne rozhodli
prevziať spoločnú zodpovednosť za výkon
práce na jednom pracovnom mieste na
plný úväzok a pracovný čas (vrátane pra-
covnej náplne) prislúchajúci tomuto pra-
covnému miestu si rozdelili na základe
vzájomnej dohody.

Pojmy

Ide o inštitút, ktorý má podporovať vytvá -
ranie pracovných príležitostí pre zamest-
nancov s malými deťmi, študentov, osoby,
ktoré chcú popri práci vykonávať aj iné čin-
nosti (zvýšiť si kvalifikáciu, vykonávať do-
brovoľnícku činnosť), ako aj pre osoby, ktoré
sa pripravujú na prechod do dôchodku.

Pri zavádzaní tohto inštitútu (opierajúc
sa o skúsenosti zo zahraničia) sa pred-
pokladalo, že o túto formu zamestnávania
prejavia záujem hlavne:

– zamestnanci s malými deťmi, ktorí ma -
jú záujem zosúladiť svoj pracovný život
s osobným,

– študenti,
– pracujúci dôchodcovia, ktorí si neželajú

pokračovať v práci s plným pracovným
úväzkom a pripravujú sa na postupný
odchod do dôchodku,

– občania so zdravotným postihnutím,
keďže táto forma zamestnania môže
prispieť k eliminovaniu ich sociálneho
odlúčenia a k zvýšeniu kvality ich života.

Komu je delené pracovné miesto určené

Pracovná zmluva je dvojstranným právnym
úkonom, ktorý na nejaký čas zakladá vzťah

medzi zamestnancom a zamestnávateľom
a ktorý zároveň určuje kvalitu tohto vzťahu

Zmluvná sloboda a atypické formy zamestnávania (vrátane job
sharingu)
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a pracovných podmienok zamestnanca.
Rast flexibility pracovnoprávnych vzťahov
vyvoláva zmeny, ktoré smerujú k rozšíre-
niu zmluvných typov upravených v Zákon-
níku práce.

Podľa Článku 2 ods. 3 zákona č. 460/1992
Z. z. Ústavy Slovenskej republiky „každý
môže konať, čo nie je zákonom zakázané,
nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo
zákon neukladá.“

Zákonník práce v § 1 ods. 6 ustanovuje
možnosť v pracovnoprávnych vzťahoch 
upraviť výhodnejšie pracovné podmienky 

a podmienky zamestnania zamestnanca,
ako to ustanovuje Zákonník práce alebo
iný pracovnoprávny predpis, ak to Zákon-
ník práce alebo iný pracovnoprávny pred-
pis výslovne nezakazuje alebo ak z povahy
ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich
nemožno odchýliť. Zmluvná sloboda sa 
v pracovnom práve prejavuje pri výbere
typu zmluvy, formy zmluvy, výbere zmluv -
ného partnera, v dojednaní konkrétneho ob-
sahu zmluvy (napr. pracovných podmienok).

Zmluvná sloboda sa v prípade inštitútu de-
leného pracovného miesta prejaví nasle-
dovne:

Odborníčka Júlia Pšenková vo videoškolení Zákon o cezhraničnej spolupráci
pri vysielaní zamestnancov od 18. 6. 2016 rozoberá zmeny v uvedenom
zákone.

Príklad č. 1:

Zamestnanec, ktorý má záujem o delené pracovné miesto, uzatvára so zamestnávateľom popri pracovnej
zmluve aj dohodu o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto v súlade s § 49a ods. 3 Zákonníka
práce. Tento typ zmluvy (dohoda o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto) bol do Zákonníka
práce zavedený novelou – zákonom č. 257/2011 Z. z. Zamestnanec mohol pred prijatím vyššie citovaného
zákona napr. uzatvoriť pracovnú zmluvu na kratší týždenný pracovný čas. V súčasnosti má na výber obe
vyššie spomínané možnosti.

Príklad č. 2:

Zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú dohodu o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto 
v súlade s § 49a ods. 3 novelizovaného Zákonníka práce písomne. V tomto prípade je ich zmluvná sloboda
ohľadne výberu formy zmluvy obmedzená, keďže Zákonník práce formu predpisuje. Toto ustanovenie 
(§ 49a ods. 3 Zákonníka práce) je kogentné a zmluvné strany sa od neho nemôžu odchýliť.

Právnym základom deleného pracovného
miesta u zamestnávateľa je dohoda o za-
radení zamestnanca na delené pracovné
miesto.

Podľa § 49a ods. 3 Zákonníka práce: „Do-
hoda o zaradení zamestnanca na delené
pracovné miesto uzatvorená medzi za -

mestnávateľom a zamestnancom musí
byť písomná, inak je neplatná. Jej sú -
časťou je písomné oznámenie podľa od -
seku 2.“

Súčasťou dohody o zaradení zamestnan-
ca na delené pracovné miesto je písom-
né oznámenie zamestnávateľa, ktorým

Právna úprava deleného pracovného miesta
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zamestnancovi oznamuje pracovné pod-
mienky, ktoré sa vzťahujú na delené pra-
covné miesto. Pred uzatvorením dohody 
o zaradení zamestnanca na delené pra-
covné miesto je zamestnávateľ povinný pí-
somne oznámiť zamestnancovi pracovné
podmienky, ktoré sa vzťahujú na delené
pracovné miesto.

Dohodu o zaradení zamestnanca na delené
pracovné miesto možno obojstranne vy-
povedať, teda môže ju
vypovedať tak zamest-
návateľ, ako aj zamest-
nanec. Uvedené vyplý -
va z ustanovenia § 49a
ods. 6 Zákonníka práce, ktorý ustanovuje,
že: „Dohodu o zaradení zamestnanca na
delené pracovné miesto môže zamestná-
vateľ aj zamestnanec písomne vypovedať.
Dohoda o zaradení zamestnanca na de-
lené pracovné miesto zaniká uplynutím jed-
ného mesiaca odo dňa oznámenia vy-
povedania dohody, ak sa zamestnávateľ
nedohodne so zamestnancom inak.“

Výpoveď dohody o zaradení zamestnanca
na delené pracovné miesto musí mať pí-
somnú formu.

Dohoda o zaradení zamestnanca na de-
lené pracovné miesto zaniká uplynutím
jedného mesiaca odo dňa oznámenia vy-
povedania dohody (doručenia výpovede
dohody o zaradení zamestnanca na de-
lené pracovné miesto), ak sa zamestná-
vateľ nedohodne so zamestnancom na
iných podmienkach, napr. na inej dĺžke
výpovednej lehoty.

V súlade s § 49a ods. 4 Zákonníka práce
sa zamestnanci, s ktorými zamestnávateľ

uzatvoril dohodu o zaradení na delené pra-
covné miesto, majú dohodnúť na rozvrhnutí
pracovného času alebo pracovnej náplne,
pričom Zákonník práce neustanovuje, či
má byť táto dohoda písomná alebo ústna.
Zákonník práce taktiež ustanovuje, že po -
kiaľ k tejto dohode nedôjde, zasahuje
zamestnávateľ, ktorý rozvrhnutie pracov-
ného času alebo pracovnej náplne určí
sám. Podľa môjho názoru úplne postačí, ak
si zamestnanci pracujúci na delenom pra-

covnom mieste vytvo-
ria napr. tabuľku, kde 
si vyznačia, kto bude
v ktorý deň a počas
akej doby k dispozícii

zamestnávateľovi. Úplne ideálne by bolo,
keby mal túto tabuľku k dispozícii aj za -
mestnávateľ. Zamestnávateľ tak nielen
ocení, že vie, ktorého zamestnanca má
kedy „poruke“, ale bude mať vyššiu pravde-
podobnosť, že zamestnanci túto formu
zamestnania nezneužívajú.

Pri úprave deleného pracovného miesta sa
uplatní aj ustanovenie týkajúce sa krat -
šieho pracovného času, čiže § 49 Zákon-
níka práce. Keďže na delenom pracovnom
mieste zamestnanci v podstate vykonávajú
prácu na kratší pracovný čas, v súlade 
s § 49 ods. 3 Zákonníka práce pracovný
čas týchto zamestnancov nemusí byť roz -
vrhnutý na všetky pracovné dni.

Do úvahy prichádzajú rôzne kombinácie
rozvrhnutia pracovného času medzi za -
mestnancov pracujúcich na delenom pra-
covnom mieste, napr.:
– jeden zamestnanec bude pracovať do -

poludnia a druhý popoludní,
– jeden zamestnanec odpracuje v týždni

2,5 dňa a druhý zamestnanec tiež,

Pracovnoprávne vzťahy   |   Delené pracovné miesto (job sharing)

Problematiku zamestnávania cudzincov a vysielania zamestnancov do zahraničia
rozoberá Júlia Pšenková vo videoškolení Zamestnávanie cudzincov a vysie -
lanie zamestnancov.

P

Flexibilné formy zamestnania prispie -
vajú k spokojnosti zamestnancov, 
k zvyšovaniu kvality ich práce a efek-
tívnosti pracovného procesu.
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– jeden zamestnanec odpracuje jeden
týždeň a druhý odpracuje ten nasledu-
júci,

– zamestnanci budú v práci súčasne.

Alternatív, ako kombinovať pracovný čas,
je mnoho. V podstate to závisí od dohody
zamestnancov.

Zamestnancovi pracujúcom na delenom
pracovnom mieste patrí mzda zodpoveda-
júca dohodnutému kratšiemu pracovnému
času. Zároveň platí, že takýto zamest-
nanec nesmie byť zvýhodnený v porovnaní
s porovnateľným zamestnancom.

Porovnateľným zamestnancom sa v súlade
s § 40 ods. 9 Zákonníka práce rozumie za -
mestnanec, ktorý má
dohodnutý pracovný
pomer na neurčitý čas
a na ustanovený týž-
denný pracovný čas 
u toho istého zamestnávateľa alebo u za-
 mestnávateľa podľa § 58, ktorý vykonáva
alebo by vykonával rovnaký druh práce
alebo obdobný druh práce s prihliadnutím
na kvalifikáciu a odbornú prax.

Pri úprave deleného pracovného miesta sa
uplatnia aj ustanovenia týkajúce sa pre -
kážok v práci, osobitne § 144 Zákonníka
práce. Zákonník práce v § 49a ods. 5 usta -
novuje, že: „Ak nastane prekážka v práci

na strane zamestnanca na delenom pra-
covnom mieste, zamestnanci, ktorí sa 
s ním delia o pracovné miesto, sú povinní
ho zastúpiť, ak tomu nebránia vážne dô -
vody na ich strane. Zamestnávateľ je po -
vinný informovať zamestnanca bez zby-
točného odkladu, ak vznikne potreba zas-
tupovania podľa prvej vety.“

To znamená, že ak je prekážka v práci
zamestnancovi vopred známa, je povinný
včas požiadať zamestnávateľa o poskytnu-
tie pracovného voľna. Ak prekážka zamest-
nancovi vopred známa nie je, je povinný
upovedomiť zamestnávateľa o prekážke
v práci a o jej predpokladanom trvaní bez
zbytočného odkladu. Prekážku v práci,
ako aj jej trvanie, je zamestnanec povinný

zamestnávateľovi preu -
kázať. Ďalšie podrob-
nosti upravuje § 144
Zákonníka práce.

Zákonník práce v § 49a ods. 7 upravuje
situáciu, keď delené miesto zaniká nasle-
dovne: „Ak delené pracovné miesto za -
niká, ale pracovná náplň pripadajúca na
toto pracovné miesto zostáva zachovaná,
zamestnanec má právo na zaradenie 
v rozsahu celého pracovného času a pra-
covnej náplne, ktorá pripadala na delené
pracovné miesto, alebo ak sa o pracovné
miesto delilo viac zamestnancov, v rozsa -
hu ich pomernej časti.“

Vo videoškolení Príprava a vyhodnotenie verejného obstarávania – ako na to
s novým zákonom Ing. Dagmar Melotíková rozoberá tému, ako pripraviť a vy-
hodnotiť verejné obstarávanie podľa nového zákona o verejnom obstarávaní.

Aj napriek tomu, že inštitút deleného
pracovného miesta má svoje stabilné
miesto v Zákonníku práce od septembra
2011, mám dojem, že nie je zamestná-
vateľmi veľmi využívaný. Dôvody spočí-

vajú v istých nevýhodách, ktoré táto
atypická forma zamestnávania so sebou
prináša.

Výhody a nevýhody tejto formy zamestnávania

Výhody a nevýhody deleného pracovného miesta

Job sharing má za cieľ zlepšiť kvalitu
zamestnania, zladiť pracovný a osob -
ný život zamestnancov, ktorí o tento
druh zamestnania prejavia záujem.
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je potrebné rozdeliť podľa toho, na koho sa
tieto výhody, resp. nevýhody vzťahujú – či

na zamestnávateľa, alebo na zamest-
nanca.

Pracovnoprávne vzťahy   |   Delené pracovné miesto (job sharing)

Na školení Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legis-
latívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2017 s Jozefom Mihálom sa dozviete
všetko podstatné, čo máte vedieť na prelome rokov 2016/2017.

P

K najčastejším výhodám práce na dele -
nom pracovnom mieste patrí možnosť zní -
ženia pracovnej zaťaženosti, a tým vytvo-
renie priestoru pre zosúladenie pracov-
ného a osobného života (vhodné napr. pre
pracujúcich rodičov, dôchodcov, ktorí ne -
chcú pracovať na plný úväzok a pripravujú
sa na postupný odchod do dôchodku, pre
pracujúcich študentov).

Job sharing je vhodný aj napr. pre ženy či

mužov na materskej/rodičovskej dovo -
lenke a umožňuje im zachovať a prehĺbiť
zručnosti aj počas starostlivosti o dieťa.
Títo zamestnanci si tak udržiavajú pra-
covné návyky aj počas starostlivosti
o dieťa.

Job sharing partneri pracujúci na delenom
pracovnom mieste sa vzájomne povzbu -
dzujú, a tak môžu dosahovať lepšie pra-
covné výkony.

a)   Výhody pre zamestnanca

Práca na delenom pracovnom mieste je 
v podstate prácou na kratší pracovný čas.
Zamestnanci pracujúci na delenom pracov-

nom mieste sa nedelia len o pracovný čas
daného pracovného miesta, o jeho pracovnú
náplň, ale delia sa aj o mzdu (resp. plat).

b)   Nevýhody pre zamestnanca

Zamestnávateľ disponuje pracovnou silou
dvoch (prípadne viacerých) zamestnancov,
ktorí sa vedia flexibilne (podľa potreby) za-
stúpiť. Výhodné pre zamestnávateľa je to
najmä v prípade, keď napr. jeden zamest-
nanec ochorie, je na školení a pod.

Pokiaľ zamestnávateľ rozdelí jedno pra-
covné miesto medzi zamestnanca, ktorý
má viac pracovných skúseností ako druhý
zamestnanec pracujúci s ním na delenom
pracovnom mieste, môže sa medzi týmito
zamestnancami vytvoriť akýsi druh part-

nerstva, kde si obe strany môžu vymieňať
teoretické poznatky a praktické skúsenosti.
Tak dochádza k vzájomnému dopĺňaniu
pracujúcich partnerov a vyššej kvalite prá -
ce. Navyše zamestnávateľ môže získať
podnety a myšlienky od dvoch osôb.

S vytvorením partnerstva (uvedenom vyš -
šie) súvisí aj možnosť zamestnancov
pracujúcich na delenom pracovnom mieste
učiť sa od druhého job sharing partnera.
Zamestnávateľ tým môže ušetriť na vzdelá-
vaní zamestnancov.

c)   Výhody pre zamestnávateľa

Príklad č. 3:

Zamestnávateľ zamestná dvoch právnikov na delenom pracovnom mieste: zamestnanca – dôchodcu 
a zamestnanca – absolventa právnickej fakulty, ktorý ďalej pokračuje v doktorandskom štúdiu. Zamestnanec
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Ak chce zamestnávateľ využiť túto formu
zamestnávania, pravdepodobne bude mu -
sieť prijať potrebné opatrenia. Opatrenia
môžu spočívať v:
– technických skutočnostiach – aby bol

výkon práce job sharing partnerov
kvalitný, je potrebná ich komunikácia.
Môže sa stať, že zamestnávateľ bude
nútený zaobstarať pre oboch zamest-
nancov komunikačné prostriedky
(napr. mobil),

– organizačných skutočnostiach – za -
mestnávateľ možno bude nútený vy -
konať zmeny v rozvrhu práce, upraviť

pracovný poriadok či iné interné pred-
pisy a pod.

Job sharing teda predstavuje pomerne ad-
ministratívne náročný spôsob zamestná-
vania. Viac zamestnancov znamená viac
personálnej aj mzdovej administratívy so
zamestnávaním zamestnancov pracujú-
cich na delenom pracovnom mieste. Pokiaľ
zamestnanci pracujúci na delenom pra-
covnom mieste spolu nekomunikujú (prí-
padne si nerozumejú), môže to mať ne-
gatívny vplyv na ich pracovné výsledky 
a kvalitu práce.

Ak ste na Kaskádach už boli a radi by ste vyskúšali niečo nové, pripravili sme
Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2017 s rovnakým
programom i lektormi aj vo Vysokých Tatrách v hoteli Permon.

– dôchodca môže „zaškoliť“ zamestnanca – absolventa praktickým smerom, ukázať mu, ako sa formulujú
zmluvy, žaloby a pod., a naopak zamestnanec – absolvent sa môže so skúsenejším kolegom podeliť 
o novinky v právnej teórii, ktoré si osvojil na škole či pri vyhľadávaní informácií na internete a pod. Tento
model je výhodný pre zamestnancov, ako aj zamestnávateľa z nasledovných dôvodov:
– zamestnanci sa medzi sebou vzájomne zaučia,
– zamestnávateľ ušetrí náklady na ich vzdelanie.

d)   Nevýhody pre zamestnávateľa

Delené pracovné miesto nie je vhodné pre
všetky druhy práce alebo pre všetkých
zamestnávateľov. Zamestnávateľ by si mal
urobiť analýzu pracovného miesta, ktoré
má byť deleným pracovným miestom. Táto
analýza by sa mala opierať o charakteris-
tiku zvolenej formy zamestnávania. Ana -
lýza má za cieľ špecifikovať pracovné úlohy
vykonávané na tomto mieste, ich charak-
ter a podmienky výkonu.

Delené pracovné miesto charakterizuje to,
že časové úseky, počas ktorých zamest-
nanci vykonávajú prácu, nie sú pevne
dané. To znamená, že časový harmono-
gram práce na delenom pracovnom mieste

si stanovujú zamestnanci, ktorí na ňom
pracujú. Pri tejto forme zamestnávania sa
predpokladá, že komunikácia medzi za -
mestnancami je bezproblémová a že odo -
vzdávanie pracovných inštrukcií medzi
týmito zamestnancami je v poriadku.

Nie všetci zamestnávatelia prejavujú o vy -
tvorenie deleného pracovného miesta záu-
jem. Dôvody sú rôzne a medzi ne patria aj
nasledovné:
– prevádzkové podmienky,
– zvyšovanie nákladov (aby zamestnanci

komunikovali, možno bude potrebné za-
kúpiť mobilné telefóny či slúchadlá k po -
čítaču, prípadne softvérové vybavenie),

Posúdenie, či je pracovné miesto vhodné na job sharing
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– administratívna náročnosť (viac perso-
 nálnej aj mzdovej administratívy, zamest-
návateľ možno bude nútený vykonať
zmeny v rozvrhu práce, upraviť pracov -

ný poriadok či iné interné predpisy),
– stále pretrvávajúci nedostatok vedo-

mostí o tomto inštitúte a jej aplikácii
v praxi (žiadna judikatúra).

Pracovnoprávne vzťahy   |   Delené pracovné miesto (job sharing)

Júlia Pšenková na školení Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo
závislej činnosti za rok 2016 a zmeny od 1. 1. 2017 rozoberie zmeny v legis-
latíve v oblasti SP, ZP a dane z príjmov zo závislej činnosti. 

P
Globalizácia a vyrovnávanie sa s krízou kla -
die požiadavky na ďalšie úpravy Zákonníka
práce, ktoré by sledovali zvýšenie flexibility
pracovnoprávnych vzťahov, čo by malo zvýšiť
motiváciu zamestnávateľov pri vytváraní
nových pracovných miest. Využívanie aty -
pických foriem zamestnávania (medzi ktoré
job sharing patrí) má vplyv na zvýšenú tvorbu
pracovných miest, zníženie nezamestnanosti
a v konečnom dôsledku na rast ekonomiky.

Job sharing ako atypická forma organizá-
cie práce má za cieľ zlepšiť kvalitu zamest-
nania, zladiť pracovný a osobný život za-
mestnancov, ktorí o tento druh zamestna-
nia prejavia záujem. Zamestnanci pracujúci
na delenom pracovnom mieste si vytvárajú
svoj individuálny pracovný plán, ktorý har-
monizuje s ich osobnými záujmami, čo sa
môže kladným spôsobom odraziť na kvalite
a efektivite ich práce.

Záver

JUDr. Tatiana Mičudová

Otestujte sa

1. Platí, že ak zamestnávateľ so zamestnancom neuzavrú dohodu o zaradení na delené pra-

covné miesto v písomnej forme, že táto je pre nedostatok formy neplatná?

a) áno, bude neplatná,

b) nie, nedostatok formy nespôsobuje neplatnosť.

2. V akej lehote zaniká dohoda o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto po

oznámení výpovede? (ak sa strany nedohodli inak)

a) uplynutím troch mesiacov odo dňa oznámenia vypovedania dohody,

b) uplynutím dvoch mesiacov odo dňa oznámenia vypovedania dohody,

c) uplynutím jedného mesiaca odo dňa oznámenia vypovedania dohody.

3. Aké informácie je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi pred uzatvorením do-

hody o zaradení zamestnanca v pracovnom pomere na kratší pracovný čas na delené

pracovné miesto?

a) iba výmeru dovolenky za daný rok,

b) pracovné podmienky vzťahujúce sa na delené pracovné miesto,

c) podmienky o uplatňovaní hygienických návykov na pracovisku.

Správne odpovede:1a); 2c); 3b) 
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Článok má priblížiť právnu úpravu poskyto-
vania prestávok v práci zamestnancom so
zameraním na problematiku týkajúcu sa
prestávok v práci v nepretržitej prevádzke,
možnosti opustiť pracovisko počas prestávky
v práci, možnosti zamestnávateľa modifiko-
vať poskytovania prestávok v práci či zodpo-
vednosti zamestnávateľa za úraz spôsobe-
ný zamestnancovi počas prestávky v práci.

Článok taktiež poukazuje na prípad, kto -
rým sa zaoberal Najvyšší súd Českej 
republiky, a to, či mohol zamestnávateľ
zamestnancovi pracujúcemu v 12-hodino -
vej zmene v nepretržitej prevádzke a vy -
konávajúcemu práce, ktoré nemôžu preru-
šiť, odpočítať 2 prestávky v práci v trvaní
30 min. a vyplatiť mu mzdu iba za 11 hodín
práce.

Prestávky    
v práci

Zamestnanec má po odpracovaní určitého časového úseku v rámci pra-
covnej zmeny nárok na adekvátny odpočinok, ktorý môže využiť nielen
na stravovanie, ale aj na načerpanie nových síl. Právna úprava prestávok
v práci je zakotvená v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len

„Zákonník práce“), ktorý bližšie stanovuje pravidlá poskytovania prestávok v práci 
v závislosti od toho, či ide o dospelého zamestnanca alebo mladistvého zamestnanca
alebo či ide o práce, ktoré možno alebo nemožno prerušiť, ako aj v závislosti od dĺžky
pracovnej zmeny. 

Zákonník práce v ustanovení § 91 ods. 1
ukladá zamestnávateľovi povinnosť poskyt-
núť zamestnancovi prestávku na odpoči-
nok a jedenie v trvaní 30 minút, ak pra-
covná zmena zamestnanca je dlhšia ako
šesť hodín, a v prípade mladistvého za -
mestnanca prestávku v trvaní 30 minút, ak
pracovná zmena mladistvého zamest-
nanca je dlhšia ako štyri a pol hodiny.

Uvedené znamená, že ak má zamestna -

nec v pracovnej zmluve dohodnutý týž-
denný pracovný čas 40 hodín a denne
pracuje 8 hodín, po odpracovaní 6 hodín
a v prípade mladistvého zamestnanca 
4,5 hodiny má zamestnanec právo na
prestávku v práci, ktorú môže využiť na
načerpanie nových síl a jedenie. Nárok na
prestávku v práci však nie je možné po-
sudzovať podľa dohodnutého týždenného
pracovného času zamestnanca v pracov-
nej zmluve automaticky.

Prestávka na odpočinok a jedenie

Príklad č. 1:

Predstavme si situáciu, že by bol týždenný pracovný čas rozdelený nerovnomerne na 37,5 hodiny za
týždeň, pričom v pondelok, utorok, stredu a štvrtok by zamestnanec pracoval 8 hodín a v piatok iba 
5,5 hodiny. Zamestnanec by mal v takom prípade nárok na prestávku v práci iba v pondelok, v utorok, 
v stredu a vo štvrtok, pretože jeho zmena trvala dlhšie ako 6 hodín, avšak v piatok by mu nárok na prestávku
v práci nevznikol, pretože jeho pracovná zmena bol kratšia ako 6 hodín. Samozrejme, v prípade mladistvého
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Od prestávok na odpočinok a jedenie je
potrebné odlišovať primeraný čas na od -
dych a jedenie, ktoré Zákonník práce 
upravuje pri prácach, ktoré sa nemôžu
prerušiť. V takom prípade musí zamest-
návateľ zabezpečiť zamestnancovi aj bez
prerušenia prevádzky alebo práce prime-

raný čas na odpočinok a jedenie (§ 91
ods. 1 druhá veta Zákonníka práce), pri -
čom na rozdiel od prestávok na odpoči-
nok a jedenie sa primeraný čas na od-
počinok a jedenie v zmysle § 91 ods. 4
Zákonníka práce započítava aj do pra-
covného času.

Pracovnoprávne vzťahy   |   Prestávky v práci

V sérii ôsmich videoškolení Daňová optimalizácia komplexne lektorka 
Ing. Ivana Glazelová rozoberá možnosti legálnej daňovej optimalizácie z rôznych
uhlov pohľadu. Objednávajte na www.zakon.sk. 

P

zamestnanca by nárok na prestávku v práci vznikol aj za piatok, keďže pracovná zmena by bola dlhšia ako
4,5 hodiny.

To isté by potom platilo aj v prípade, ak by zamestnanec čerpal dovolenku na časť pracovnej zmeny
a časť zmeny by odpracoval.

Príklad č. 2:

Zamestnanec má stanovenú pracovnú dobu od 8.00 hod. do 16.30 hod. a požiada svojho zamestnávateľa
o čerpanie pol dňa dovolenky, a to v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod., pričom zvyšnú časť zmeny v trvaní
4 hodín odpracuje. V takom prípade nemá zamestnanec nárok na prestávku v práci, pretože jeho pracovná
zmena bola kratšia ako 6 hodín. Do pracovného času mu zamestnávateľ započíta iba odpracovaný čas 
štyroch hodín.

Pre úplnosť je potrebné spomenúť, že v prípade, že by zamestnanec čerpal prestávku v dlhšom rozsahu
než je ustanovených 30 minút bez toho, aby mu zamestnávateľ umožnil čerpanie dlhšej prestávky, musel
by zamestnanec tú časť prestávky, o ktorú táto časť presahovala 30 minút, nadpracovať tak, aby počet
odpracovaných hodín zodpovedal dennému fontu pracovného času.

Primeraný čas na odpočinok a jedenie

Príklad č. 3:

Predstavme si pracovníka pásovej výroby pračiek, ktorý robí v nepretržitej prevádzke 12 hodín denne bez
možnosti opustenia pracoviska a bez možnosti vystriedania počas prestávky v práci.

V situácii, kedy by nešlo o nepretržitú prevádzku, ktorú nemožno prerušiť, by mal zamestnanec pri pra-
covnej zmene dlhšej ako 6 hodín nárok na prestávku v práci v trvaní 30 minút. Keďže mu však nepretržitá
prevádzka neumožňuje čerpať prestávku v práci naraz v trvaní 30 minút, Zákonník práce ustanovuje, že
takýto zamestnanec má právo na primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce a zamest-
návateľ je povinný zamestnancovi takýto primeraný čas na odpočinok a jedenie poskytnúť a navyše sa
mu tento čas započíta do pracovného času. To znamená, že zamestnanec dostane mzdu za celú dĺžku
pracovnej zmeny v trvaní 12 hodín, aj keď priebežne počas tejto zmeny oddychoval prípadne jedol, avšak
bez prerušenia práce.
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Na uvedenú problematiku reagoval aj Naj-
 vyšší súd Českej republiky (ďalej len „NS
ČR“) vo svojom rozhodnutí 21 Cdo 42/
2006 zo dňa 3. 1. 2007, v ktorom sa roz -
hodovalo o tom, či mohol zamestnávateľ
zamestnancovi pracujúcemu v 12-hodino -
vej zmene v nepretržitej prevádzke a vy -
konávajúcemu práce, ktoré nemôžu pre-
rušiť, odpočítať 2 prestávky v práci v trvaní
30 min. a vyplatiť mu mzdu iba za 11 ho -
dín práce.

NS ČR v rozhodnutí poukázal na rozdiel
medzi prestávkami v práci na oddych
a jedenie, ktoré možno považovať za osob -
né voľno zamestnanca, pretože do chádza
k suspenzii pracovného záväzku a pre-
rušeniu výkonu práce, keďže za mest-
nanec je povinný vykonávať prácu iba

počas pracovnej doby, a primeranou
dobou na oddych a jedenie, ktorá sa
vzťahuje na prípady, kedy výkon práce
z prevádzkových dôvodov nemôže byť
prerušený a zamestnanec je povinný vy -
konávať prácu podľa pracovnej zmluvy
nepretržite po celú zmenu. Zároveň NS
ČR ustálil, že skutočnosť, že zamest-
nanec počas 12-hodinovej zmeny sús-
tavne nepracoval v tom zmysle, že 
mal pri neprerušovanom priebehu prá -
ce podľa individuálnych podmienok
a prevádzkových možností právo na
primeranú dobu na jedlo a oddych,
neznamená, že sa táto doba stáva
prestávkou v práci na oddych a jede-
nie a že by v tomto prípade mala byť
doba odpočinku odpočítaná z pracov-
ného času.

Čo prináša novelizácia zákona o DPH účinná od 1. januára 2016, zistíte 
vo videoškolení Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2016
s Ing. Vladimírom Ozimým. Objednávať môžete na www.zakon.sk.  

Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamest-
nancom prestávku na odpočinok a jedenie,
a to najmenej jeden týždeň vopred a s plat-
nosťou najmenej na týždeň. Oznámenie
musí mať písomnú formu a musí byť k dis-

pozícii na mieste prístupnom. Zamestná-
vateľ nesmie poskytnúť prestávku na od -
počinok a jedenie na začiatku a konci zme-
ny a nemôže započítať prestávku na odpo-
činok a jedenie do pracovného času.

Práva a povinnosti zamestnávateľa pri určovaní prestávok 
v práci

Príklad č. 4:

V tejto súvislosti si predstavme situáciu, že by v dôsledku rozvrhnutia pracovných zmien mala ranná zmena
končiť a poobedná zmena začínať o 11.30, a teda v oboch prípadoch v čase obeda. Keďže zamestnanec
by nemal začať pracovať prestávkou na jedenie a takisto by nemal končiť zmenu prestávkou na jedenie, mal
by sa zamestnávateľ so zamestnancami dohodnúť na tom, že prispôsobia prestávky na jedenie napríklad
po odpracovaní 4 hodín od nástupu do práce.

V zmysle zákona zamestnávateľ môže po-
drobnejšie upraviť podmienky poskytova-
nia prestávok v práci vrátane ich predĺže-
nia, a to buď po dohode so zástupcami

zamestnancov, alebo v prípade, že u ne-
ho zástupcovia zamestnancov nepôsobia,
sám (§ 91 ods. 2 Zákonníka práce). Taktiež
sa môže zamestnávateľ rozhodnúť, že túto
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problematiku bližšie upraví v internom
predpise, napríklad v pracovnom poriadku.
Zamestnávateľ môže v internom predpise
určiť, že prestávka v práci bude dlhšia ako
30 min alebo že poskytne zamestnancom
viac prestávok na oddych a jedenie, alebo
môže rôznym spôsobom regulovať aktivity
zamestnancov, napr. tým, že im uloží po-
vinnosť zdržiavať sa na určitom mieste ako
v jedálni alebo v odpočivárni, alebo inom
spoločenskom priestore, ak je zriadený.

Ak je prestávka v práci zamestnávateľom
určená, je záväzná pre všetkých zamest-
nancov, ktorým bola stanovená. Ak ju za -

mestnanci nevyužijú na jedenie, môžu ju
využiť na odpočinok. Zároveň je dôležité
spomenúť, že zamestnávateľ nemôže
robiť rozdiely pri poskytovaní prestávok
v práci v závislosti od pracovného za-
radenia zamestnancov napríklad tým, že
by v internom predpise určil pre vedúceho
zamestnanca dlhšiu prestávku v práci ako
pre jeho podriadených zamestnancov.
V opačnom prípade by sa dopustil poru -
šenia zásady rovnakého zaobchádzania
podľa § 13 ods. 1 Zákonníka práce
a mohol by čeliť tzv. antidiskriminačnej
žalobe zamestnanca na súde pre poruše-
nie tejto zásady.

Pracovnoprávne vzťahy   |   Prestávky v práci

Vo videoškolení INCOTERMS 2010 – medzinárodné pravidlá pre výklad do-
dacích položiek lektor Ing. Tibor Vojtko rozoberá dané pravidlá pre výklad do-
dacích položiek známe ako INCOTERMS 2010. Objednávajte na www.zakon.sk. 
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Opustenie pracoviska počas prestávky v práci
V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť,
že prestávka v práci tvorí časť pracovnej
zmeny, ktorú je zamestnávateľ povinný
zamestnancovi poskytnúť, ale jej čerpanie
je ponechané na vôli zamestnanca. Keďže
za ňu zamestnanec nedostáva mzdu, lebo
sa nezapočítava do pracovného času, ide
v podstate o jeho voľno počas pracovnej
zmeny, ktoré môže využiť nielen na jede-
nie, ale aj na oddych. Zamestnanec preto
môže počas prestávky v práci opustiť pra-
covisko bez toho, aby musel zamestná-
vateľovi uvádzať, kde sa bude počas
prestávky zdržiavať a s akým účelom.

V tejto súvislosti sa natíska otázka, či
môže zamestnávateľ zakázať zamestnan -
covi opustiť pracovisko počas prestávky
v práci. Odpoveď na túto otázku bude
závisieť od toho, či má zamestnávateľ
možnosť zabezpečiť zamestnancom stra -
vovanie na pracovisku alebo nie. V prí-
pade, že zamestnávateľ má možnosť za-
bezpečiť zamestnancom stravovanie na
pracovisku, môže požadovať od zamest-
nancov, aby pracovisko neopúšťali.
V opačnom prípade im však nemôže
zabrániť, aby opustili pracovisko s cieľom
stravovania.

Nárok na prestávku na oddych a jedenie verzus nárok
na stravovanie
Je potrebné rozlišovať medzi nárokom na
prestávku na oddych a jedenie a nárokom na
stravovanie. Kým nárok na prestávku v práci
vzniká zamestnancovi pri zmene dlhšej ako 
6 hodín, nárok na stravovanie podľa § 152

ods. 1 a 2 Zákonníka práce vzniká už po
odpracovaní viac ako 4 hodín, pričom ak 
pracovná zmena zamestnanca trvá viac ako
11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť
poskytovanie ďalšieho hlavného jedla.
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V zmysle uvedeného nárok zamestnanca
na stravovanie nie je podmienený náro -
kom na prestávku v práci. Zamestnanec,
ktorý odpracuje menej ako 6 hodín, ale
viac ako 4 hodiny, nebude mať nárok na
prestávku v práci, ale bude mať nárok na
zabezpečenie stravovania. Ako už bolo

vyššie spomenuté, zamestnávateľ zabez -
pečí stravovanie buď vo vlastnej jedálni,
kedy môže zamestnancom zakázať opus -
tenie pracoviska počas prestávky v práci,
alebo vo forme stravných lístkov, ktoré
môžu zamestnanci využiť s cieľom stravo-
vania mimo pracoviska.

Prečo bol zavedený INTRASTAT, aký je jeho legislatívny rámec i to, čo je pred-
metom hlásenia INTRASTAT, sa dozviete vo videoškolení s rovnomenným
názvom v podaní Ing. Tibora Vojtka. Objednávať môžete na www.zakon.sk.

Poskytovanie prestávky v práci počas práce nadčas
Práca nadčas je upravená v ustanovení 
§ 97 Zákonníka práce. Za prácu nadčas sa
považuje práca vykonávaná zamestnan-
com na príkaz zamestnávateľa alebo so
súhlasom zamestnávateľa nad určený týž-
denný pracovný čas vyplývajúci z vopred
určeného rozvrhnutia pracovného času 
a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pra-
covných zmien.

Keďže v zmysle uvedeného sa práca nad -
čas vykonáva nad určený týždenný pracov -

ný čas zamestnanca a mimo rámca rozvrhu
pracovných zmien, zamestnávateľ nie je
povinný poskytovať zamestnancom pres -
távku v práci počas práce nadčas. Zákonník
práce však nevylučuje, aby mohol zamest-
návateľ po dohode so zástupcami zamest-
nancovi, prípadne sám po dohode so
zamestnancami, ak u neho nepôsobia zás-
tupcovia zamestnancov, zamestnancom
poskytnúť prestávku v práci aj počas práce
nadčas, ktorá však nebude zamestnancom
preplácaná ako práca nadčas.

Prestávka v práci poskytnutá na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia zamestnancov
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamest-
nancom okrem prestávky na oddych a jede-
nie aj prestávku na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia zamestnancov, a to najmä
tým zamestnancom, ktorí sú v dôsledku
vykonávanej práce vystavení špecifickým
bezpečnostným rizikám (ďalej len „bezpeč-
nostná prestávka“). Ako taká sa bezpečnost-
ná prestávka nepovažuje za dobu odpo-
činku, pretože sa započítava do pracovného
času a patrí za ňu mzda, resp. plat.

Bezpečnostnými prestávkami sú napríklad
prestávky, ktoré zamestnanec strávi mimo
ohrozeného priestoru na pracovisku, aby

počas pracovnej zmeny nebola prekročená
jeho expozícia rôznym škodlivým vplyvom
pracovného prostredia v zmysle prísluš-
ných zdravotných predpisov na zamest-
nanca (napríklad hluk, prašnosť, vibrácie,
ionizujúce žiarenie, ožiarenie elektromag-
netickým poľom a pod.).

Význam bezpečnostných prestávok po-
tvrdil aj NS ČR vo svojom rozhodnutí spis.
zn. 21 Cdo 2845/2004 zo dňa 15. 11. 2015,
v ktorom sa riešil spor o tom, že zamest-
návateľ dlhodobo nezapočítaval zamest-
nancovi do pracovnej doby čakanie medzi
jednotlivými spojmi v rámci pracovnej doby
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a tieto hodiny čakania označoval ako tzv.
neevidované hodiny, za ktoré hradil za -
mestnancovi iba paušálnu náhradu podľa
interného predpisu – smernice pre odme -
ňovanie vodičov autobusov v pravidelnej
autobusovej doprave.

NSČR v tejto veci rozhodol nielen o tom,
že doba čakania vodiča autobusu v pra-
videlnej hromadnej doprave nariadená
schváleným rozvrhom zmien medzi ukon-
čením jedného a začatím druhého spoja
nie je pracovnou pohotovosťou, ale bez-
pečnostnou prestávkou, a teda výkonom
práce, ale taktiež rozhodol, že za takéto
prerušenie jazdy patrí zamestnancovi rov-

naká mzda ako za čas vedenia autobu-
su. Nestotožnil sa tak s názorom odvola-
cieho súdu, že by takýto časový úsek mal
byť vzhľadom na kvalitatívne odlišnú čin-
nosť vedenia dopravného prostriedku od-
meňovaný nižšou mzdou. NS ČR zároveň
ustálil, že dôvod, prečo sú bezpeč nostné
prestávky považované za výkon práce, je
daný okrem iného tým, aby za mestnanci,
u ktorých vopred nemožno vylúčiť výkon
činnosti jednostranne zaťažujúcej organiz-
mus, boli motivovaní k tomu, aby skutočne
prácu prerušili a vy užívali bez pečnostné
prestávky v plnom rozsahu a aby tak mohli
riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohro -
zenia zdravia a majetku.

Pracovnoprávne vzťahy   |   Prestávky v práci

Neprehliadnite nadstavbové videoškolenie: Transferové oceňovanie – doku-
mentačná povinnosť a špecifické transakcie medzi závislými osobami v po-
daní Ing. Silvie Karelovej. Objednávajte na www.zakon.sk.
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Prestávky na dojčenie
Zákonník práce ustanovuje zamestná-
vateľovi povinnosť poskytnúť matke, ktorá
dojčí svoje dieťa, okrem prestávok v práci
aj osobitné prestávky na dojčenie. Matke,
ktorá pracuje určený týždenný pracovný
čas, patria na každé dieťa do konca 6. me -
siaca jeho veku dve polhodinové pres -
távky na dojčenie a v ďalších šiestich
mesiacoch jedna polhodinová prestávka
na dojčenie za zmenu. To znamená, že
namiesto osemhodinového pracovného
času môže dojčiaca matka stráviť v práci
len sedem hodín. Podmienkou je, že o doj -
čení musí zamestnávateľ vedieť. V zmysle
§ 81 Zákonníka práce je potrebné za -
mestnávateľa písomne bezodkladne infor-
movať o všetkých zmenách, ktoré sa tý -
kajú pracovného pomeru a súvisia s jeho
osobou, ale žiadne mimoriadne potvrde-
nie nie je potrebné.

Zamestnávateľ určí zamestnankyni, ktorá
je matkou, prestávky na dojčenie tak, aby

nebola narušená jeho prevádzka. Ďalšou
možnosťou je zlúčenie určených prestá-
vok. Zákonník práce totiž určuje výnimku
pri poskytovaní tejto prestávky v práci,
keď dáva možnosť tieto prestávky zlúčiť 
a poskytnúť ich na začiatku alebo na kon -
ci pracovnej zmeny.

Ak matka pracuje počas kratšieho pra-
covného času, ale aspoň polovicu ur -
čeného týždenného pracovného času,
patrí jej len jedna polhodinová prestávka
na dojčenie. Táto prestávka platí na
každé dieťa do konca šiesteho mesiaca
jeho veku. Ak teda matka dojčí dvoch
súrodencov naraz alebo dvojičky, môže
si nárokovať prestávku na dojčenie na
každé dieťa.

Výhodou prestávok na dojčenie je, že sa
započítavajú do pracovného času ženy 
a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v su -
me jej priemerného zárobku.
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Takmer každodennou súčasťou výkonu
práce zamestnanca je presun na stravo-
vanie v čase prestávky na obed. Pri po-
hybe zamestnancov nie je možné vylúčiť

možnosť poškodenia zdravia. Namieste je
preto otázka, ako je v takýchto prípadoch
riešená zodpovednosť zamestnávateľa za
vzniknutý úraz.

Vo videoškolení Ochrana osobných údajov v E-SHOPE zistíte, aké IS môže
mať e-shop, ako majú vyzerať všeobecné obchodné podmienky či kedy môžete
posielať newslettre. Viac na www.profivzdelavanie.sk.

Úraz vzniknutý počas prestávky v práci

Príklad č. 5:

Zamestnanec utrpel úraz počas pracovnej prestávky tak, že pri otváraní konzervy si porezal ruku.

V prvom rade je potrebné uviesť, čo sa rozumie pracovným úrazom. Zákonník práce definuje pracovný úraz
ako poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej
súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.
Zamestnávateľ bude zodpovedať za škodu spôsobenú zamestnancovi pracovným úrazom, ak k nemu došlo
pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním a zamestnanec bol v čase úrazu v pracovnom
pomere so zamestnávateľom (§ 195 ods. 1 a 2 Zákonníka práce).

Keďže v danom prípade existuje príčinná
súvislosť medzi úrazom a stravovaním 
a stravovanie sa podľa § 220 Zákonníka
práce nepovažuje za pracovný úkon ani
úkon v priamej súvislosti s plnením pra-
covných úloh, nepôjde v tomto prípade
o pracovný úraz. Zamestnávateľ preto
nebude zodpovedať za škodu spôsobenú
zamestnancovi pri úraze počas prestávky,
ktorý si spôsobil porezaním na konzerve.
Ak by však zamestnanec zostal cez obed -
ňajšiu prestávku na pracovisku a počas
obeda by utrpel úraz napríklad pádom
bremena, išlo by o pracovný úraz, aj keď
sa stal pri stravovaní, pretože stravovanie
by v tomto prípade nebolo v príčinnej
súvislosti so vzniknutou škodou.

Zákonník práce v § 220 ods. 2 ustanovuje
úkony, ktoré sú v priamej súvislosti s pl -
nením pracovných úloh ako úkony potreb -
né na výkon práce a úkony počas práce
zvyčajné alebo potrebné pred začiatkom

práce alebo po jej skončení. Takými úkon -
mi nie je cesta do zamestnania a späť,
stravovanie, ošetrenie alebo vyšetrenie 
v zdravotníckom zariadení ani cesta na ne
a späť. Vyšetrenie v zdravotníckom zaria -
dení vykonávané na príkaz zamestná-
vateľa alebo ošetrenie pri prvej pomoci 
a cesta na ne a späť sú úkony v priamej
súvislosti s plnením pracovných úloh.

V zmysle predmetného ustanovenia stra -
vovanie ani cesta naň a späť nie je pl -
nením pracovných úloh ani priama sú-
vislosť s ich plnením bez ohľadu na to, 
či sa stravovanie zamestnancov usku-
točňuje priamo v objekte alebo mimo 
objektu zamestnávateľa. Nezáleží pri tom
na tom, že zamestnanec je povinný sa
podrobiť pokynom zamestnávateľa na za-
istenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci v budovách a na priestranstvách
patriacich do sféry dispozície zamestná-
vateľa.
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To znamená, že ak zamestnanec s cieľom
využitia prestávky na stravovanie opustí
pracovisko zamestnávateľa a počas tejto
prestávky utrpí úraz, nebude sa tento
úraz považovať za pracovný úraz, za
ktorý by zamestnávateľ zodpovedal, pre-
tože nepôjde o plnenie pracovných úloh
alebo úloh v priamej súvislosti s nimi.
Platí to aj v prípade, keď sa zamestnanec

presúva k miestu stravovania po verej -
nom priestranstve, aj keby cesta po verej -
nom priestranstve bola k miestu stra -
vovania jediným možným prístupom, 
pretože nemožno od zamestnávateľa
spravodlivo požadovať, aby zabezpečil
určitú úroveň bezpečnosti a ochrany zdra -
via pri práci aj mimo priestorov zamest-
návateľa.

Pracovnoprávne vzťahy   |   Prestávky v práci

Ing. Vladimír Ozimý vo videoškolení Finančný prenájom (daňovo-účtovný 
aspekt) rozoberá problematiku: venuje sa právnemu hľadisku zmluvy o finanč -
nom prenájme, daňovému hľadisku a účtovnému hľadisku finančného prenájmu.

P

Prestávky v práci predstavujú dôležitú časť
pracovnej zmeny, pretože počas nej do -
chádza nielen k regenerácii síl zamest-
nanca a tým k zabezpečeniu ochrany
zdravia zamestnanca, ale aj k zvýšeniu
bezpečnosti práce hlavne u tých zamest-
nancov, ktorí pracujú viac ako 6 hodín
denne a u mladistvých zamestnancov, ktorí

pracujú viac ako 4,5 hodiny denne. Za -
mestnávateľ, ktorý očakáva od svojich za -
mestnancov maximálny pracovný výkon,
by preto mal určovaniu podmienok posky-
tovania prestávok v práci venovať náležitú
pozornosť, postupovať vo vzťahu k zamest-
nancom nediskriminačne a v súlade so
zákonom.

Záver

JUDr. Klára Ďurková

Otestujte sa

1. Môže zamestnávateľ započítať prestávku na odpočinok a jedenie do pracovného času?

a) Áno

b) Nie

2. Môže zamestnanec začať pracovnú zmenu alebo skončiť pracovnú zmenu prestávkou 

v práci?

a) Áno

b) Nie

3. Môže zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov alebo sám v prípade, že 

u neho nepôsobia zástupcovia zamestnancov, predĺžiť prestávku v práci napríklad 

v trvaní 45 minút alebo určiť 2 prestávky v práci?

a) Áno

b) Nie

Správne odpovede:1b); 2b); 3a)
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V súvislosti s vysielaním zamestnancov do
zahraničia v rámci EÚ, ktoré sa v súčas-
nosti dosť dostáva do popredia, sa často
vyskytujú problémy, najmä pokiaľ ide
o správne určenie právnych nárokov vy-
sielaných zamestnancov. V princípe vy -
slaným zamestnancom je taký zamestna  -
nec, ktorý počas vymedzeného obdobia

vyko náva prácu na území iného členského
štátu než štát, v ktorom bežne pracuje.
Základnú a v rámci EÚ jednotnú garanciu
nárokov vysielaných zamestnancov upra -
vuje smernica Európskeho parlamentu
a Rady č. 96/71/ES o vysielaní pracov-
níkov v rámci poskytovania služieb (ďalej
len „smernica o vysielaní“).

Vyslanie zamestnancov na výkon prác     
do iného členského štátu EÚ 

Na úvod je možno vhodné uviesť, že „smernica“ je právnym aktom,
ktorým sa stanovujú ciele, ktoré majú dosiahnuť členské štáty Európskej
únie (ďalej len „EÚ“). Na rozdiel od „nariadenia“, ktoré je všeobecne
záväzné a priamo uplatniteľné vo svojej celistvosti v celej EÚ, závisí od

jednotlivých členských štátov, aby navrhli vlastné právne predpisy, ktorými sa tieto ciele
dosiahnu.

Podstata vyslania zamestnanca spočíva
v tom, že zamestnanec má v pracovnej
zmluve dohodnuté miesto výkonu prá-
ce v jednom členskom štáte Európskej
únie, avšak počas určitej doby bude do -
časne vykonávať prácu v inom členskom
štáte.

Ak sa práca zamestnancom vykonáva
v inom členskom štáte Európskej únie než
na Slovensku, a to v prospech užívateľ -
ského zamestnávateľa sídliaceho na tomto
území, ide o jeden z modelov vyslania
zamestnancov, ako ho definuje smernica
o vysielaní, ktorá v článku l ods. 3 rozo z -
náva vysielanie zamestnancov na územie
členského štátu:

– v réžii a pod vedením zamestná-
va teľa na základe zmluvy uzavretej

me dzi vysielajúcim zamestnávateľom 
a stranou pôsobiacou na území da -
ného členského štátu, pre ktorú sú
služby určené [písm. a)],

– do organizácie alebo podniku v sku -
pinovom vlastníctve [písm. b)] a tiež

– prenájom zamestnancov zo strany do -
časného zamestnávateľa alebo spro s-
tredkovateľskej agentúry užívateľ ské -
mu zamestnávateľovi na území iné -
ho členského štátu [písm. c)].

Za vyslaného zamestnanca sa v zmysle
smernice považuje ten zamestnanec,
ktorý počas vymedzeného obdobia vy -
konáva prácu na území iného člen-
ského štátu než štát, v ktorom bežne
pracuje. Vyslanému zamestnancovi za -
bezpečuje pracovné podmienky vysiela-
júci zamestnávateľ, ktorý ho dočasne

1. Vyslaný zamestnanec a jeho pracovnoprávne nároky
vo všeobecnosti
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vysiela na výkon práce do prijímajúceho
štátu a je sú časne zodpovedný, aby
úroveň pracovných podmienok a pod-
mienok zamestnávania vyslaného za -
mestnanca zodpovedala smernici o vy-
sie laní. Podľa článku 3 ods. 1 smernice 
o vysielaní bez ohľadu na právo, ktorým
sa riadia ich zamestnanecké vzťahy, mu -

sí každý členský štát za mestnancom
vyslaným na jeho úze mie zaručiť vy -
medzené pracovné podmienky (tzv.
tvrdé jadro smerni ce), platné v člen-
skom štáte vyko návania práce a za-
kotvené v zákonoch, iných predpisoch
alebo administratívnych opatreniach.

Z

Zamestnávateľ a zamestnanec EÚ   |   Vysielanie zamestnancov na výkon prác do iného členského štátu EÚ

Videoškolenie Stavebné práce a kedy sa nás týka prenos daňovej povinnosti
s Ing. Zuzanou Uríkovou je zamerané na problematiku stavebných prác a ob-
sahuje množstvo praktických príkladov.

Poznámka:

§ 5 ods. 4 až 6 zákona č. 311/2001 Z. z. 

(4) Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb je jeho cezhraničné
a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi

vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak
medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny
vzťah,

b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi
vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah,
alebo

c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom 
a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.

(5) Vysielajúci zamestnávateľ je
a) hosťujúci zamestnávateľ, ktorým je zamestnávateľ usadený v inom členskom štáte Európskej únie

vysielajúci zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia iného členského štátu 
Európskej únie na územie Slovenskej republiky,

b) domáci zamestnávateľ, ktorým je zamestnávateľ usadený v Slovenskej republike vysielajúci
zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia Slovenskej republiky na územie iného
členského štátu Európskej únie.

(6) Vyslaným zamestnancom je

V súvislosti s týmto ponímaním vysiela-
nia zamestnancov treba pripomenúť, že
s účinnosťou od 18. júna 2016 bol zá -
konom č. 351/2015 Z. z. novelizovaný
§ 5 Zákonníka práce, do ktorého bola zo
smernice o vysielaní prevzatá definícia

vyslania zamestnanca na výkon prác pri
poskytovaní služieb. Zároveň boli dopl -
nené definície vysielajúceho zamestná-
vateľa a vyslaného zamestnanca, ktoré
v ustanovení § 5 Zákonníka práce do -
posiaľ absentovali.

1.1.   Novela Zákonníka práce 
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Okrem všeobecných definícií a úpravy práv
hosťujúcich zamestnancov vyslaných na
územie Slovenskej republiky a povinností
hosťujúcich zamestnávateľov pôsobiacich
na území Slovenskej republiky voči k nemu

vyslaným zamestnancom, ako aj voči do -
dávateľovi služieb vykonávaných hosťujú -
cimi zamestnancami (§ 5 ods. 8 až 10 Zá-
konníka práce) v odsekoch 11 a 12 usta-
novuje:

Ing. Vladimír Ozimý rozoberá vo videoškolení Uplatnenie pomerného odpisu
pri predaji majetku zmenu, ktorá nastala novelou zákona o dani z príjmov od 
1. 1. 2016, ale už s aplikáciou aj pre rok 2015 cez prechodné ustanovenie.

a) hosťujúci zamestnanec, ktorým je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu v Slovenskej
republike pri poskytovaní služieb, pričom bežne pracuje v inom členskom štáte Európskej únie,

b) domáci zamestnanec, ktorým je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu v inom členskom
štáte Európskej únie pri poskytovaní služieb, pričom bežne pracuje v Slovenskej republike.

Poznámka:

(11) Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania domáceho zamestnanca sa spravujú právom
štátu, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný. Domáci zamestnávateľ pred vyslaním infor-
muje domáceho zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania podľa prvej vety;
informáciu o pracovnom čase a výmere dovolenky oznámi písomne.

(12) Domáci zamestnávateľ môže vyslať domáceho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb 
z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu Európskej únie na základe písomnej do-
hody. Dohoda podľa prvej vety musí obsahovať najmä
a) deň začatia a skončenia vyslania,
b) druh práce počas vyslania,
c) miesto výkonu práce počas vyslania,
d) mzdové podmienky počas vyslania.

Pracovné podmienky a podmienky za -
mestnávania sú v nadväznosti na článok 3
ods. 1 smernice o vysielaní vymedzené 

v § 5 ods. 2 Zákonníka práce; ich okruh
nebol poslednou novelou Zákonníka práce
zmenený.

Pracovné podmienky a podmienky za -
mestnávania predstavujú tzv. tvrdé jadro
smernice o vysielaní, ktoré musí každý
členský štát garantovať. Smernica tým
zabraňuje sociálnemu dampingu lacnými,
resp. menej chránenými zamestnancami
z iných krajín, a teda určuje, čo sa na
pracovný pomer vyslaného zamest-
nanca použije z právneho poriadku

štátu, do ktorého je zamestnanec vy-
slaný. Konkrétne oblasti ochrany práv
vyslaných zamestnancov sú:
a) maximálna dĺžka pracovného času 

a minimálna doba odpočinku,
b) minimálna ročná dĺžka platenej do -

volenky,
c) minimálne mzdové tarify (v podmien -

kach Slovenskej republiky tento pojem

1.2.   Tzv. tvrdé jadro smernice
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napĺňa inštitút minimálnej mzdy a mini -
málnych mzdových nárokov) vrátane
sadzby za nadčasy (v právnych pod-
mienkach Slovenskej republiky sadzby
mzdového zvýhodnenia za prácu nad -
čas),

d) podmienky prenájmu pracovníkov,
najmä dodanie pracovníkov podnikmi
pre dočasné zamestnávanie (v pod-
mienkach Slovenskej republiky pra-
covné podmienky pri zamestnávaní
prostredníctvom agentúr dočasného
zamestnávania),

e) zdravie, bezpečnosť a hygiena pri práci,
f) ochranné opatrenia týkajúce sa pod-

mienok zamestnávania tehotných žien
alebo žien, ktoré nedávno porodili, detí
a mladistvých,

g) rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi
a ženami a iné protidiskriminačné usta -
 novenia (zákaz diskriminácie).

Zákonník práce v súlade so smernicou
o vysielaní ustanovuje výnimku, pokiaľ
ide o minimálnu ročnú dĺžku platenej do -
volenky a minimálne nároky na mzdu vrá-
tane sadzby za nadčasy [§ 5 ods. 2 písm. b)
a c) Zákonníka práce]. Tieto dve pra-
covné podmienky a podmienky zamestná-

vania sa nepoužijú v prípade počia-
točnej montáže alebo prvej inštalácie
tovaru, ktoré sú hlavnou súčasťou zmluvy
o dodávke tovaru a sú potrebné na uvede-
nie dodaného tovaru do užívania a sú
vykonávané kvalifikovanými zamestnan-
cami alebo odborníkmi dodávateľského
podniku, ak čas, na ktorý bol zamestnanec
vyslaný, nepresiahne osem dní v období
posledných 12 mesiacov od začiatku
vyslania.

Táto výnimka sa nemôže uplatniť v prí-
pade, ak ide o stavebné práce týkajúce sa
konštrukcie, opráv, údržby, prestavby alebo
demolácie budov, uvedené v § 5 ods. 7
Zákonníka práce, prevzaté z prílohy smer-
nice o vysielaní. Navyše, v zmysle článku 3
ods. 1 druhá odrážka smernice o vysielaní
zamestnancov vyslaných na výkon sta -
vebných prác musia byť zabezpečené
nielen „minimálne“ pracovné podmienky
a podmienky zamestnávania ustanovené
v zákonoch alebo iných všeobecne zá -
väzných právnych predpisoch, ale aj pod-
mienky dohodnuté priaznivejšie v pros-
pech zamestnanca v kolektívnych zmlu-
vách alebo vo výrokoch arbitráže pre hlá -
sených za všeobecne uplatniteľné.

Z

Zamestnávateľ a zamestnanec EÚ   |   Vysielanie zamestnancov na výkon prác do iného členského štátu EÚ

Rok 2016 je z pohľadu ochrany osobných údajov prelomový, pretože EÚ schválila
nové nariadenie. Aké zmeny vás čakajú? Príďte na školenie OOÚ – nové 
usmernenia a aktuality v roku 2016. Viac na www.profivzdelavanie.sk.

Pre komplexnosť všeobecného pohľadu na
vysielanie zamestnancov na výkon prác pri
poskytovaní služieb v inom členskom štáte
EÚ je potrebné zmieniť sa aj o inštitúte
dočasného pridelenia vyslaného zamest-
nanca na výkon prác. Inštitút dočasného
pridelenia rieši situáciu, keď zamestnávateľ
namiesto priameho prijatia zamestnanca
použije službu tretej osoby a jej zamest-
nanca.

Je totiž zásadne dôležité rozlišovať me-
dzi dočasným premiestnením zamest-
nancov, ktorí sú vyslaní do iného člen-
ského štátu v rámci poskytovania služieb
ich zamestnávateľa v zmysle článku l 
ods. 3 písm. a) smernice o vysielaní, a do -
časným pridelením zamestnancov po-
d ľa článku l ods. 3 písm. c) smernice o vy   -
sielaní alebo tiež podľa § 5 ods. 4 písm. c)
Zákonníka práce. Dočasné pridelenie

1.3.   Prenajímanie vysielaných zamestnancov 
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zamestnancov v Zákonníku práce upra -
vujú ustanovenia § 58 až § 58b.

V prípade dočasného pridelenia zamest-
nanca vyslaný zamestnanec pracuje pod
dohľadom a vedením užívateľského za -
mestnávateľa. To prakticky znamená, že
zamestnanec svoju prácu nevykonáva
v rámci služieb poskytovaných jeho za -
mestnávateľom v prijímajúcom členskom
štáte. Táto skutočnosť a rozdiel oproti vysla-
niu zamestnanca podľa § 5 ods. 4 písm. a)
alebo b) Zákonníka práce je aj základným
dôvodom, prečo nesmie dôjsť k zníženiu
práv zamestnanca v porovnaní so situá-
ciou, kedy by bol prijatý zamestnávateľom
priamo do pracovného pomeru.

V zmysle článku 3 ods. 9 smernice o vy -

sielaní môžu členské štáty ustanoviť, že
podniky zriadené v členskom štáte, ktoré 
v rámci poskytovania nadnárodných slu -
žieb vysielajú pracovníkov v súlade s od -
sekom 3 na územie členského štátu, musia
zaručiť prenajatým zamestnancom podľa
článku 1 ods. 3 písm. c) také podmienky,
aké platia pre dočasne pridelených
zamestnancov v tom členskom štáte, kde
sa práca vykonáva.

V práve Slovenskej republiky je táto povin-
nosť zapracovaná v § 58 ods. 9 Zákonníka
práce v znení: „Pracovné podmienky vrá-
tane mzdových podmienok a podmienky
zamestnávania dočasne pridelených za -
mestnancov musia byť najmenej rovnako
priaznivé ako u porovnateľného zamest-
nanca užívateľského zamestnávateľa.“

Od januára 2017 sa v zákone o dani z príjmov menia doterajšie pravidlá trans fero-
vého oceňovania. Čo nás čaká, sa dozviete na školení Transferové oceňovanie:
najdôležitejšie zmeny v roku 2016 a 2017. Viac info na www.profivzdelavanie.sk.

V podnete, ktorého záver tvorí niekoľko
konkrétnych otázok, pisateľ uvádza:

„Naša spoločnosť získala kontrakt na re -
konštrukciu rozsiahleho závodu na výrobu
preglejok, do ktorého okrem samotných
rekonštrukčných prác dodáva rôzne tech-
nologické zariadenia zo zahraničia. Pra-
covná náplň našich zamestnancov je
obsluha a údržba strojov a zariadení (resp.
obsluha paletovacej linky). Miesto praco-
viska majú určené v mieste prevádzky, prí-
padne podľa pokynov a potrieb zamest-
návateľa.

V marci zamestnávateľ vyslal zamestnancov
do Francúzska na demontážne práce ta -
kýchto technológií. Niektorí cestovali le tec -
ky, iní služobným vozidlom. V zahraničí sa
zdržali 15 dní aj s cestou tam a späť. Pra-

covný čas zamestnancov je 40 hodín týž-
denne od 6.00 do 14.00 hod. čistého času.“

V prvom rade treba podotknúť, že z obsahu
znenia zaslaného podnetu, podľa ktorého
vysielajúci zamestnávateľ vo Francúzsku
získal kontrakt na rekonštrukciu roz-
siahleho závodu na výrobu preglejok, do
ktorého zamestnávateľ dodáva rôzne tech-
nologické zariadenia zo zahraničia, avšak
v rámci vyslania zamestnanci vykonávajú
alebo vykonávali aj demontážne práce
(zrejme pôvodných) technológií, nie je
možné vylúčiť, že táto fáza prác by mohla
zodpovedať aj definícii stavebných prác.

V ďalšom od tejto možnosti odhliadneme 
a budeme vychádzať z predpokladu, že vy -
slaní zamestnanci budú vykonávať len 
obsluhu paletovacej linky s prípadnou

1.4.   Pracovnoprávne nároky pri vyslaní do Francúzska
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údržbou strojov a zariadení, ako sa uvádza
v inej časti podania, uplatní sa len tzv. tvrdé
jadro smernice, t. j. pokiaľ ide o mzdové ná-
roky, zamestnanci budú mať právny nárok
na minimálnu mzdu platnú vo Francúzsku
a na mzdové zvýhodnenie za prácu nad -
čas podľa francúzskych predpisov.

Vysielajúci zamestnávateľ musí zamest-
nancovi vyslanému do Francúzska na vý -
kon prác v rámci poskytovania služieb ga -
 rantovať mzdu najmenej na úrovni sumy
minimálnej mzdy platnej vo Fran cúzsku 
(v roku 2016 mesačne 1 466,62 eura a v pre-
počte na odpracovanú hodinu 9,67 eura).
Práca nadčas musí byť zaplatená nasle-
dovne:
– 25 % za každú hodinu z prvých 8 hodín

nadčasovej práce (36. až 43. hodina
vrátane),

– 50 % za všetky ďalšie odpracované
nadčasové hodiny (44. hodina a ďalšie
v rámci týždňa).

Zákonník práce v § 5 ods. 3 v súlade
s článkom 3 odsek 7 smernice o vysielaní
nebráni uplatňovaniu zásad a pod-
mienok zamestnávania výhodnejších
pre zamestnancov, pričom výhodnosť sa
posudzuje pri každom pracovnoprávnom
nároku samostatne. Uvedené znamená, že
pokiaľ ide o tzv. tvrdé jadro, zamestnávateľ
musí porovnať pracovné podmienky v štáte

vysielajúceho zamestnávateľa a hostiteľ -
ského zamestnávateľa a na základe porov-
nania uplatniť tie nároky, ktoré sú pre
zamestnanca výhodnejšie.

V súvislosti s Francúzskom treba zdôrazniť,
že pre všetky spoločnosti je zákonom sta-
novený týždenný pracovný čas v rozsahu
35 hod., pričom denný pracovný čas ne -
môže presiahnuť 10 hod. Dĺžka pracovného
času a odpočinok zamestnanca patrí medzi
tvrdé jadro smernice, ktoré musí zamestná-
vateľ rešpektovať. Z údajov na stránke agen-
túry Eures, ktorá mapuje životné a pracovné
podmienky vo Francúzsku (http://www.
eures.sk/clanok_detail.php?id=105), ďalej
vy plýva, že:
– na základe kolektívnej zmluvy môže

byť maximálny denný pracovný čas
predĺžený až na 12 hod.,

– zamestnanci nesmú pracovať viac ako
4,5 hod. bez prestávky a

– v zásade zamestnanci nemôžu praco-
vať viac ako 48 hod. týždenne alebo 
44 hod. týždenne v priemere po dobu
12 po sebe nasledujúcich týždňov (za
určitých podmienok max. 46 hod.),

– zamestnancom musí byť umožnené
urobiť si prestávku v trvaní minimálne
20 minút aspoň každých 6 hod.,

– všetkým zamestnancom musí byť umož-
 nený denný odpočinok v trvaní 11 po
sebe nasledujúcich hodín.

Z
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Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Ak nie, školenie Elektronické
schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017 je určené práve pre
vás. Viac info na www.profivzdelavanie.sk.

Poznámka:

V prípade, že Francúzsko garantuje prideleným zamestnancom [vyslanie podľa čl. 1 ods. 3 písm. c) smer-
nice o vysielaní – prenájom zamestnancov zo strany dočasného zamestnávateľa alebo sprostredkovateľskej
agentúry užívateľskému zamestnávateľovi na území iného členského štátu, bod 1.3] rovnaké pracovné
podmienky a podmienky zamestnávania ako tzv. kmeňovým zamestnancom zamestnávateľa, všetky jeho
nároky vrátane nárokov za prácu nadčas, za prácu v sobotu alebo v nedeľu alebo vo sviatok musia byť 
u dočasne prideleného vyslaného zamestnanca riešené rovnakoako nároky zamestnanca francúzskeho
zamestnávateľa.
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V zmysle smernice o vysielaní sú v každom
členskom štáte vytvorené kontaktné 
miesta, kde je možné získať potrebné infor-
mácie o pracovných podmienkach vo svojej
krajine. V Slovenskej republike je v zmysle 
§ 6 ods. 1 písm. m) zákona č. 125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov Národný
inšpektorát práce, ktorý poskytuje informá-
cie občanom Slovenskej republiky a obča -
nom členských štátov EÚ o pracovných pod-

mienkach v Slovenskej republike a v člen-
ských štátoch EÚ a spolupracuje s prís-
lušnými orgánmi EÚ pri zisťovaní, kontrole 
a hodnotení pracovných podmienok a po-
s kytuje im príslušné informácie o pracov-
ných podmienkach v Slovenskej republike. 

Adresa kontaktného miesta vo Fran -
cúzsku:
Direction des Relations du travail
39-43, quai André Citroën
75739 Paris cedex 15
France

Oboznámte sa s platnou legislatívou v oblasti nakladania s majetkom obce, ap-
likáciou legislatívy v praxi a súvisiacimi mechanizmami kontroly hospodárenia na
školení Nakladanie s majetkom obcí – kontrola hospodárenia obce.

Smernica o vysielaní nezaložila vyslaným
zamestnancom nárok na cestovné náhrady
podľa práva krajiny, do ktorej je zamest-
nanec vyslaný, uvedenú problematiku po -
nechala na národnej legislatíve.

Pokiaľ ide o výdavky na cestovné, stravu
a ubytovanie vo všeobecnosti, článok 3
odsek 7 smernice o vysielaní upravuje iba
to, že tieto sa nemajú považovať za súčasť
minimálnej mzdy, keď sa platia ako re-
fundácia skutočne vynaložených výdavkov.
To znamená, že tieto výdavky sa nemajú
zahŕňať do žiadneho porovnávania mzdy
v skutočnosti vyplatenej vyslanému za -
mestnancovi a minimálnej mzdy, na ktorú
má zamestnanec nárok podľa legislatívy
a/alebo kolektívnej dohody, ktorá bola vy -
hlásená za univerzálne platnú v členskom
štáte, kde sa práca vykonáva.

Nárok na cestovné náhrady závisí teda od
legislatívy a individuálnych a kolektívnych
dohôd, ktoré sa vzťahujú na pracovný
pomer medzi vyslaným zamestnancom na

jednej strane a podnikom, ktorý poskytuje
službu, v rámci ktorej bol zamestnanec
vyslaný (vysielajúci zamestnávateľ – po -
s kytovateľ služby), na strane druhej.

Ak je zamestnanec vyslaný v zmysle smer-
nice o vysielaní, patria mu podľa § 6
ods. 1 druhá veta zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách (ďalej len „zákon
o cestovných náhradách“) počas celej
doby vyslania náhrady v rozsahu a vo
výške ako pri zahraničnej pracovnej
ceste. Treba upozorniť na to, že nárok na
cestovné náhrady podľa § 6 ods. 1 zákona
o cestovných náhradách má slovenský
zamestnanec vyslaný na výkon práce do
iného členského štátu.

Náhrady počas vyslania zamestnanca u -
pravené v § 6 ods. 1 druhá veta zákona
o cestovných náhradách sú pre zamest-
nanca nárokové náhrady.

Zamestnancovi, ktorý je vyslaný v zmysle
smernice o vysielaní, patria tieto nárokové

2. Cestovné náhrady pri vyslaní zamestnancov v zmysle
smernice o vysielaní
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náhrady (v rozsahu, vo výške a za pod-
mienok ako pri zahraničnej pracovnej
ceste):
– náhrada preukázaných cestovných vý-

davkov – [§ 4 ods. 1 písm. a), § 7, § 15],
– náhrada preukázaných výdavkov za

ubytovanie [§ 4 ods. 1 písm. b)],
– náhrada potrebných vedľajších výdav -

kov [§ 4 ods. 1 písm. d)],
– poistenie liečebných nákladov v zahra -

ničí (§ 11 ods. 1),

– náhrada výdavkov za povinné očko-
vanie a odporúčané očkovanie (§ 11a),

– náhrada za cesty na návštevu rodiny 
(§ 12 – na základe dohody),

– stravné [§ 4 ods. 1 písm. c), § 13].

Zamestnávateľ môže pri vyslaní zamest-
nanca v zmysle smernice o vysielaní
poskytovať aj nenárokové náhrady, napr.
podľa § 14 – vreckové, § 9 – iné a vyššie
náhrady. 

Z
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Ing. Dagmar Melotíková vás prevedie viacerými nadstavbovými témami vo verej -
nom obstarávaní na školení Verejné obstarávanie trochu inak – zelené VO,
sociálne aspekty, „in-house“ zákazky.

Všetky náhrady, okrem stravného, na ktoré
má zamestnanec nárok počas zahraničnej
pracovnej cesty/vyslania, musí zamestna -
nec preukázať a patria mu v preukázanej
sume (iné spôsoby uznania výdavkov sú
upravené v § 34 a § 35 ods. 1 zákona 
o cestovných náhradách). Pre aplikačnú
prax, ako aj na otázky v podnete, vo väzbe
na poskytovanie náhrad počas pracovnej

cesty/vyslania je potrebné upozorniť hlav -
ne na:
− všeobecné podmienky poskytovania

nárokovej náhrady stravné, 
− na problematiku posudzovania času

stráveného na pracovnej ceste,
− nárok na cestovné náhrady osobám čin-

ným na základe dohody o práci vykoná-
vanej mimo pracovného pomeru. 

Je potrebné upozorniť na to, že zákon č. 351/2015 Z. z. a ani zákon o cestovných náhradách nezmenili pod-
mienky poskytovania náhrad výdavkov pri vyslaní zamestnanca na výkon práce do iného členského štátu
v zmysle smernice o vysielaní. Zamestnanec bude mať aj po 18. júni 2016, teda po účinnosti zákona 
č. 351/2015 Z. z., nárok na cestovné náhrady, ak bude vyslaný na výkon práce do iného členského štátu 
v zmysle smernice o vysielaní, a to bez ohľadu na to, ktorá forma/model vyslania sa aplikuje. 

Podmienky poskytovania stravného pri za -
hraničnej pracovnej ceste upravuje § 13 zá -
kona o cestovných náhradách, pričom je
potrebné súčasne aplikovať aj iné ustanove-
nia predmetného zákona (napr. § 5, § 16).

Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste sa
poskytuje za každý kalendárny deň trvania

zahraničnej pracovnej cesty mimo územia
Slovenskej republiky, a to v závislosti od
času trvania v tomto dni, pričom čas trva-
nia pracovnej cesty je rozdelený na 3 ča -
sové pásma, a to do 6 hodín vrátane, nad
6 hodín až 12 hodín a nad 12 hodín.

Pri každej zahraničnej pracovnej ceste má

2. 1.   Všeobecné podmienky poskytovania stravného pri zahraničnej pracovnej
ceste

Upozornenie:
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zamestnanec nárok na stravné v eurách/
cudzej mene bez ohľadu na dĺžku jej trva-
nia. Pri zahraničnej pracovnej ceste nie je
ustanovená dolná časová hranica pre vznik
nároku na stravné tak ako pri tuzemskej
pracovnej ceste (§ 5).

Zamestnanec má nárok na stravné v eu-
rách/cudzej mene od času rozhodného pre
vznik nároku na náhrady v eurách/cudzej
mene (§ 16), a to bez ohľadu na nasle-
dovné: 
− čas trvania zahraničnej pracovnej

cesty mimo územia Slovenskej repub-
liky v rámci kalendárneho dňa, t. j. či
napr. trvala 1 hodinu, 2 hodiny, 6 ho -
dín alebo 24 hodín a 

− koľko krajín zamestnanec počas ka -
lendárneho dňa a zahraničnej pracov-
nej cesty prešiel. 

Ak v rámci jedného kalendárneho dňa za -
mestnanec vykoná niekoľko zahraničných
pracovných ciest, nárok na stravné sa po-
sudzuje za každú zahraničnú pracovnú ces -
tu samostatne. Zákon o cestovných náhra-
dách nepripúšťa pri zahraničnej pracovnej
ceste spočítanie časov trvania viacerých
zahraničných pracovných ciest v rámci jed-
ného kalendárneho dňa. 

Pri viacdňovej zahraničnej pracovnej ceste
sa každý kalendárny deň vo vzťahu k ná -
roku na stravné posudzuje samostatne.
Zákon o cestovných náhradách nepripúšťa
pri zahraničnej pracovnej ceste spočítanie
času trvania jednej zahraničnej pracovnej

cesty vykonanej v rámci dvoch kalen -
dárnych dní a poskytnutie stravného za
zahraničnú pracovnú cestu ako celok.

Zamestnancovi patrí pri zahraničnej pra-
covnej ceste stravné vo výške: 
− základnej sadzby stravného, ak za -

hraničná pracovná cesta mimo územia
SR trvala v rámci kalendárneho dňa
nad 12 hodín (opatrenie MF SR č. 401/
2012 Z. z.),

− 50 % zo základnej sadzby stravného, ak
zahraničná pracovná cesta mimo úze -
mia SR trvala v rámci kalendárneho dňa
od 6 hodín do 12 hodín vrátane,

− 25 % zo základnej sadzby stravného,
ak zahraničná pracovná cesta mimo
územia SR trvala v rámci kalendár -
neho dňa do 6 hodín vrátane.

Stravné vo vyššie uvedených sumách patrí
zamestnancovi za predpokladu, ak za -
mestnanec:
− nepatrí do skupiny zamestnancov, kto -

rým častá zmena pracoviska vyplýva 
z osobitnej povahy povolania, s ktorými
môže zamestnávateľ dohodnúť v pra-
covnej zmluve iné podmienky poskyto-
vania stravného alebo nižšie sumy
stravného – najviac o 5 % (§ 13 ods. 6), 

− nemal na zahraničnej pracovnej ceste
bezplatne zabezpečené stravovanie –
v celom rozsahu alebo čiastočne (§ 13
ods. 7),

− nemal na zahraničnej pracovnej ceste
poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích
služieb (§ 13 ods. 8).

Vo videoškolení Trojstranný obchod – aktuálne od 1. 1. 2016 ozrejmuje lektor
problematiku trojstranného obchodu, ktorý je jedným z najbežnejších reťazových
obchodov, ktoré sa uskutočňujú v rámci dodávok EÚ.

Stravné a prechod cez viaceré krajiny v rámci kalendárneho dňa 

Zamestnávateľ pri poskytovaní stravného
v eurách/cudzej mene musí dodržať zá -

sadu, že v rámci kalendárneho dňa a za -
hraničnej pracovnej cesty musí poskytnúť
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zamestnancovi stravné v eurách/cudzej
mene len vo výške podľa konkrétneho
časového pásma, t. j. podľa celkovej dĺžky
trvania zahraničnej pracovnej cesty v rámci
kalendárneho dňa mimo územia Sloven -
skej republiky bez ohľadu na to, v koľkých
krajinách sa počas kalendárneho dňa zdr -
žiaval. Zamestnávateľ nemôže posudzovať
čas strávený v jednotlivých krajinách vo
vzťahu k určeniu výšky stravného sa -
mostatne; čas do 6 hodín vrátane, čas od
6 hodín do 12 hodín vrátane alebo nad 
12 hodín posudzuje zamestnávateľ od
rozhodného času pre vznik/zánik na ná -
hrady (§ 16), ktorý je potrebné posudzo-
vať vo väzbe to, kde zahraničná pracovná
cesta začala, ako aj na spôsob dopravy,
a to bez ohľadu na to, koľko krajín zamest-

nanec v rámci toho-ktorého časového
pásma prešiel. Stravné v eurách/cudzej
mene sa pri zahraničnej pracovnej ceste
neposkytuje hneď v mene a výške cieľovej
krajiny.

V prípade prechodu cez viaceré krajiny
v rámci kalendárneho dňa sa stravné v eu-
rách/cudzej mene za kalendárny deň trva-
nia zahraničnej pracovnej cesty poskytne
zamestnancovi v mene a výške stravného
ustanoveného pre krajinu, v ktorej zamest-
nanec strávi v kalendárnom dni najviac
hodín. Ak zamestnanec strávi v kalen dár -
nom dni rovnaký počet hodín vo viacerých
krajinách, zamestnávateľ poskytne stravné
v eurách/cudzej mene, ktoré je pre zamest-
nanca výhodnejšie (§ 13 ods. 5).

Z
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Vo videoškolení Analýza hlavných výkazov firmy a „finančného zdravia“:
Veľká automobilka analyzuje Dr. Milan Veščičík firemné výkazy a „finančné
zdravie“ veľkej automobilky.

Iné podmienky poskytovania stravného alebo nižšie sumy stravného pre oso-
bitnú skupinu zamestnancov 
Zamestnávateľ má možnosť so zamest-
nancom, u ktorého častá zmena praco-
viska vyplýva z osobitnej povahy povo-
lania, dohodnúť:

– iné podmienky poskytovania stravného
oproti zákonnej úprave,

– nižšie sumy stravného oproti zákonom
garantovanej sume, najviac však o 5 %.

Poznámka:

Rozhodný čas pre prechod medzi krajinami v prípade použitia cestnej alebo železničnej dopravy 
Za čas prechodu hraníc medzi jednotlivými krajinami na účely poskytovania stravného v eurách alebo 
v cudzej mene sa považuje reálny čas prechodu, ktorý je zamestnanec povinný vo vyúčtovaní náhrad uviesť.

Rozhodný čas pre prechod medzi krajinami v prípade leteckého spôsobu dopravy
Za čas prechodu hraníc medzi jednotlivými krajinami na účely poskytovania stravného v eurách/cudzej
mene sa považuje čas odletu lietadla podľa letového poriadku z jednej krajiny do druhej, a to aj pri dodržaní
rozhodných časov, ktoré sú ustanovené v § 16 zákona o cestovných náhradách.

Bezplatne zabezpečené stravovanie 

Na účely krátenia stravného, resp. ne -
poskytnutia stravného v prípade bezplatne

zabezpečeného stravovania musia byť
spl nené tieto podmienky:
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– musí ísť o bezplatné stravovanie pre
zamestnanca, to znamená, že zamest-
nanec na toto stravovanie nemôže mať
výdavok,

– stravovanie musí byť poskytnuté zamest-
nancovi preukázaným spôsobom,

– nie je ustanovená hodnota (cena) bez-
platne zabezpečeného stravovania;
ide o nepeňažné plnenie pre zamest-
nanca,

– nie je podstatný zdroj financovania bez-
platného stravovania (materský za mest-
návateľ, obchodný partner, náklady, re -
pre a pod.).

Za zabezpečené stravovanie v celom
rozsahu sa rozumie bezplatné zabezpeče-
nie troch hlavných jedál počas zahraničnej
pracovnej cesty a kalendárneho dňa, čo
znamená raňajok, obeda a večere bez
toho, aby si zamestnanec toto stravovanie
musel platiť, t. j. aby na strane zamest-
nanca bol na stravovanie nejaký výdavok.

Ak má zamestnanec preukázateľne za -
bezpečené na zahraničnej pracovnej ceste
bezplatné stravovanie v celom rozsahu,
zamestnávateľ stravné v sume podľa času
trvania zahraničnej pracovnej cesty za -
mestnancovi neposkytuje.

Za čiastočne zabezpečené stravovanie
sa rozumie zabezpečenie jedného alebo
dvoch hlavných jedál počas zahraničnej
pracovnej cesty a kalendárneho dňa (napr.
zabezpečenie len obeda, len večere, raňa-
jok a obeda a pod.; ide o zabezpečenie
jedného hlavného jedla alebo dvoch
hlavných jedál v rôznych kombináciách).
Ak má zamestnanec preukázateľne za -
bezpečené na zahraničnej pracovnej ces -
te bezplatné stravovanie čiastočne (napr.
len obed, ale v plnej výške), zamestná-
vateľ nárokové stravné v peňažnom
plnení v sume podľa času trvania za -
hraničnej pracovnej cesty zamestnancovi
kráti.

Dr. Milan Veščičík analyzuje vo videoškolení Analýza hlavných výkazov firmy
a „finančného zdravia“: Veľkoobchodná firma firemné výkazy a „finančné
zdravie“ veľkoobchodnej firmy.

Zásady krátenia stravného sú:
– jednotná miera krátenia stravného, a to

za bezplatne zabezpečené raňajky
o 25 %, za bezplatne zabezpečený
obed o 40 % a za bezplatne zabez -
pečenú večeru o 35 %,

– stravné sa kráti o vypočítanú nomi -
nálnu hodnotu (menovitú hodnotu),
ktorá sa vypočíta zo základnej sadz -
by stravného, t. j. zo stravného pre ča -
sové pásmo nad 12 hodín,

– ak má zamestnanec so zamestnáva -
teľom dohodnuté iné podmienky posky-
tovania stravného alebo nižšie sumy
stravného, nominálna hodnota (meno -
vitá hodnota) krátenia za raňajky, obed

a večeru sa vypočíta z najvyššie do-
hodnutej nižšej sumy stravného me -
dzi zamestnancom a zamestnáva te -
ľom,

– o vypočítanú nominálnu (menovitú)
mieru krátenia sa kráti stravné, na ktoré
má zamestnanec nárok v rámci ka -
lendárneho dňa podľa času trvania za -
hraničnej pracovnej cesty,

– vypočítaná miera krátenia a ani suma
stravného, ktorá sa ide zamestnancovi
v peňažnom plnení doplatiť, t. j. dopla-
tok do sumy peňažného plnenia, sa
nezaokrúhľuje.
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Ak sú zamestnancovi pri zahraničnej pra-
covnej ceste preukázaným spôsobom
v rámci ubytovacích služieb poskytnuté
raňajky, t. j. ak v cene za ubytovanie sú
preukázane zahrnuté aj raňajky (nemusia
byť raňajky zabezpečené bezplatne),
zamestnancovi sa výdavok za raňajky
uznáva, ale stravné, na ktoré má nárok
v rámci kalendárneho dňa a pracovnej

cesty, zamestnancovi sa za poskytnuté
raňajky kráti.

Pod pojmom poskytnuté raňajky sa na účely
zákona o cestovných náhradách rozumejú
dva prípady, a to že zamestnanec:
– má bezplatne zabezpečené raňajky

v rámci ubytovacích služieb alebo
– si raňajky odoberie a sám si ich zaplatí.

Z
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Lektor vo videoškolení Manká a škody z pohľadu DzP a DPH rozoberá prob-
lematiku mánk a škôd z pohľadu dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty 
aktuálne k 1. októbru 2016. 

Spôsob krátenia stravného za poskytnuté raňajky

Zamestnancovi sa stravné v prípade bez-
platne zabezpečeného jedla alebo v prípade
poskytnutých raňajok nekráti, ak zamest-
nanec stravovanie nemohol využiť z ne-
jakých vážnych a opodstatnených dô vodov,
ktoré nezavinil (napr. skorší odlet lie tadla,
plnenie úloh zamestnávateľa a pod).

Dôvody, ktoré nezavinil zamestnanec, sa
môžu viazať na:

– plnenie úloh na zahraničnej pracovnej
ceste/výkon práce (plnenie úloh za -
mestnávateľa pred podávaním raňajok
v rámci ubytovacích služieb, počas po -
dávania večere a pod.),

– podmienky zahraničnej pracovnej cesty
(napr. určený spôsob dopravy – napr. 
lietadlo).

Dôvody nekrátenia stravného

Za preukázanie zabezpečeného jedla bez-
platným spôsobom alebo za preukázanosť
o poskytnutých raňajkách sa považuje aj
vyhlásenie zamestnanca vo vyúčtovaní
zahraničnej pracovnej cesty.

Zamestnanec je povinný (§ 35a) vo vyúč-

tovaní cestovných náhrad vyznačiť, že mal:
– v rámci podmienok/mimo podmienok

zahraničnej pracovnej cesty bezplatne
zabezpečené stravovanie (raňajky, obed
alebo večeru) alebo že mu boli

– poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích
služieb.

Preukazovanie bezplatne zabezpečeného alebo poskytnutého stravného zo
strany zamestnanca 

Pre posúdenie času zamestnanca, ktorý
strávi na pracovnej ceste, je potrebné roz -
lišovať čas:

– strávený na pracovnej ceste v rámci roz -
vrhnutého pracovného času zamestnan -
ca – tento čas je potrebné posudzovať

3. Čas strávený na pracovnej ceste vo väzbe na cestovné
náhrady a odmeňovanie
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podľa § 37 zákona o cestovných ná -
hradách,

– strávený na pracovnej ceste mimo
rámca rozvrhnutého pracovného času
zamestnanca s rozlíšením, či zamest-
nanec v rámci tohto času vykonával

prácu alebo nie – tento čas sa môže
posudzovať podľa Zákonníka práce
(napr. práca nadčas, práca vo sviatok,
pracovná pohotovosť) alebo sa naň
vôbec neprihliada (napr. vo väzbe na
odmeňovanie).

Martin Tužinský vo videoškolení Zľavy, skontá a rabaty v prípade tuzemských
a cezhraničných transakcií z pohľadu DPH, DzP a ZoÚ rozoberá vybrané
náležitosti faktúr.

Čas, ktorý na pracovnej ceste spadá do
rozvrhnutého pracovného času zamest-
nanca a je strávený bez jeho zavinenia
inak ako plnením pracovných úloh, sa po-
važuje podľa § 37 zákona o cestovných
náhradách za výkon práce. Z uvedeného
vyplýva, že všetok čas strávený na pracov-
nej ceste v rámci rozvrhnutého pracovného

času zamestnanca (čas výkonu práce, ale
napr. aj čas cestovania) sa považuje za
výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi
mzda podľa príslušných predpisov – s vý -
nimkou tých prípadov, keď prerušenie
výkonu práce v rámci pracovnej cesty
a pracovného času zavinil zamestnanec
sám (§ 37).

Čas v rámci rozvrhnutého pracovného času

V rámci tohto času je potrebné rozlišovať
čas, počas ktorého zamestnanec pracoval,
a čas, počas ktorého nepracoval.

a) Čas strávený na pracovnej ceste mimo
rozvrhnutý pracovný čas, počas kto -
rého zamestnanec vykonáva prácu, je
posudzovaný ako práca nadčas (ne -
započítava sa do pracovného času za -
mestnanca).

Podľa § 97 ods. 1 Zákonníka práce je
práca nadčas práca vykonávaná zamest-
nancom na príkaz zamestnávateľa alebo
s jeho súhlasom nad určený týždenný
pracovný čas vyplývajúci z vopred urče -
ného rozvrhnutia pracovného času a vy -
konávaná mimo rámca rozvrhu pracov-
ných zmien.

Prácu nadčas je potrebné posudzovať 
u každého zamestnanca individuálne, a to

podľa jeho pracovnej náplne, t. j. druhu
práce (inak sa bude posudzovať napr. čas
vodiča, ktorý riadi motorové vozidlo mimo
svojho pracovného času, a inak u ostat-
ných účastníkov pracovnej cesty, ktorých
vezie).

Pri posudzovaní času stráveného na pra-
covnej ceste je potrebné tiež vedieť, aké
rozvrhnutie pracovného času má zamest-
nanec. Zamestnávateľ podľa vopred roz -
vrhnutého pracovného času a pracovnej
zmeny zamestnanca vie posúdiť, ktorý čas
zamestnanec v rámci pracovnej cesty
strávil plnením pracovných úloh, a to tak 
v rámci rozvrhnutého pracovného času,
ako aj mimo neho.

V rámci posúdenia rozhodujúcich skutoč -
ností viažucich sa na plnenie pracovných
úloh na pracovnej ceste má zamestná -
vateľ v zmysle ustanovenia § 3 zákona

Čas mimo rozvrhnutý pracovný čas
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o cestovných náhradách posúdiť i tú sku-
točnosť, či má zamestnanec na pracovnej
ceste/vyslaní vykonávať prácu nad čas.

b) Čas strávený na pracovnej ceste mi -
mo rozvrhnutý pracovný čas, po -
čas ktorého zamestnanec nevyko -
náva prácu, je čas, za ktorý nepatrí
zamestnancovi mzda a ani žiadna o -
sobitná náhrada, napr. náhradné voľ -
no. Ide napr. o čas, počas ktorého

zamestnanec cestuje z pracovnej cesty
mimo pracovný čas, alebo o čas, kto -
rý zamestnanec strávi na pracovnej
ceste mimo svojho pracovného času
(nielen počas pracovného týždňa, ale
napr. aj počas sviatku, soboty, ne -
dele). Čas strávený na pracovnej ces -
te v tomto prípade nie je výkonom
práce, teda ani prácou nad čas; tento
čas sa tiež nezapočítava do pracov-
ného času zamestnanca.

Z
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Lektor sa vo videoškolení Príležitostný príjem z pohľadu ZDP u FO venuje
problematike príležitostného príjmu z pohľadu zákona o dani z príjmov u fyzic kých
osôb.

Počas celej doby trvania pracovnej cesty/vyslania (aj v prípade, že po svojom pracovnom čase, a to počas
víkendu alebo sviatku zamestnanec nevykonáva prácu) patria zamestnancovi cestovné náhrady za pod-
mienok, ktoré upravuje zákon o cestovných náhradách. 

Upozornenie:

Zákon o cestovných náhradách upravuje
poskytovanie cestovných náhrad aj fyzic -
kým osobám, ktoré sú činné na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo pra-
covného pomeru [§ 1 ods. 2 písm. c)], ak:
– poskytovanie cestovných náhrad je do-

hodnuté medzi touto fyzickou osobou 
a zamestnávateľom v konkrétnej doho -
de (dohoda o vykonaní práce, dohoda
o pracovnej činnosti alebo dohoda
o bri gádnickej práci študentov) a

– fyzická osoba je vyslaná na pracovnú
cestu (okrem možnosti danej v § 2
ods. 3 zákona o cestovných náhra -
dách, a to iba pri dohode o vykonaní
práce).

V aplikačnej praxi treba rozlišovať vo väzbe
na pravidelné pracovisko a na možnosť
uznať cestovné náhrady jednotlivé dohody
o práci vykonávanej mimo pracovného
pomeru.

4. Cestovné náhrady a dohoda o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru

Pri dohodách o vykonaní práce ide o jed-
norazový výkon práce vymedzený výsled-
kom a nie o opakujúcu sa činnosť. Zákon
o cestovných náhradách umožňuje uznať
náhradu výdavkov fyzickej osobe, ktorá
vykonáva prácu na základe dohody o vyko-

naní práce mimo miesta pobytu už aj
z miesta nástupu do miesta výkonu práce
a späť. Na základe vyššie uvedeného
zamestnávateľ môže so zamestnancom,
ktorý má výkon práce na základe doho-
dy o vykonaní práce mimo miesta pobytu,

Dohoda o vykonaní práce
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dohodnúť poskytovanie cestovných náhrad
i za cesty z miesta pobytu do miesta
výkonu práce a späť, a to v rozsahu a pod-
mienok ako pri pracovnej ceste. V tomto
prípade sa nedohodne miesto pravidel-
ného pracoviska na účely poskytovania
cestovných náhrad a plne postačuje do-
hoda o poskytovaní cestovných náhrad
podľa § 2 ods. 3 štvrtá veta zákona o ces-

tovných náhradách. Podľa ustanovenia 
§ 226 Zákonníka práce nie je miesto vý -
konu práce povinnou náležitosťou dohody
o vykonaní práce. Miesto výkonu práce sa
môže dohodnúť v rámci iných dojednaní,
a to podľa potrieb zamestnávateľa; malo by
to byť miesto, kde sa konkrétna práca musí
vykonať, resp. miesto, kde zamestnávateľ
chce, aby sa práca vykonala.

Vo videoškolení Analýza hlavných výkazov firmy a „finančného zdravia“:
Veľká strojárska firma analyzuje lektor firemné výkazy a „finančné zdravie“
veľkej strojárskej firmy.

Pri dohodách o brigádnickej práci študentov
a pri dohode o pracovnej činnosti ide
o príležitostnú/opakujúcu sa činnosť vyme -
dzenú druhom práce. Možnosť dohodnúť sa
na poskytovaní výdavkov už z miesta po -
bytu do miesta výkonu práce a naspäť, ak
je výkon práce mimo miesta pobytu zamest-
nanca, sa nevzťahuje na dohody o brigád-

nickej práci študentov a dohody o pracovnej
činnosti. Pri poskytovaní cestovných náhrad
je potrebné vychádzať vždy len z dohod-
nutého miesta pravidelného pracoviska,
resp. z miesta výkonu činnosti v prípade, ak
takéto miesto pravidelného pracoviska nie
je na účely zákona o cestovných náhradách
dohodnuté.

Dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti

Otázky:

1. Čas strávený na ceste sa považuje za výkon práce a patrí zamestnancovi mzda + diéty?
Podľa § 37 zákona o cestovných náhradách sa za výkon práce považuje iba čas strávený na pracovnej
ceste v rámci pracovného času zamestnanca. Čas mimo rozvrhu pracovnej zmeny je potrebné posudzovať
podľa Zákonníka práce, napr. či zamestnanec mal výkon práce, nariadenú pohotovosť a pod. (pozri bod 3).
Počas celej doby trvania pracovnej cesty (aj v prípade, že po svojom pracovnom čase, a to počas víkendu
alebo sviatku zamestnanec nevykonáva prácu) patria zamestnancovi cestovné náhrady za podmienok,
ktoré upravuje zákon o cestovných náhradách.

2. Ak zamestnanec začne služobnú cestu o 5.00 hod. ráno, má nárok na mzdu? (Je to mimo rámca
jeho pracovného času)

Za čas trvania pracovnej cesty mimo rámca určeného rozpätia pracovného času mzda zamestnancovi
nepatrí (za predpokladu, že počas tohto času nevykonával prácu, teda nemal prácu nadčas).

Podľa § 96b Zákonníka práce zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami zamestnan-
cov dohodnúť, že za čas pracovnej cesty mimo rámca rozvrhu pracovnej zmeny, ktorý nie je prácou nadčas
alebo pracovnou pohotovosťou, patrí zamestnancovi dohodnutá peňažná náhrada alebo náhradné voľno 
s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 

3. Odlet z Bratislavy do Španielska bol o 12.00 hod. Po prílete do Španielska čakali na letisku na
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Marcela Macová sa vo videoškolení Ochrana osobných údajov a kamerové systémy
od 1. 9. 2016 venuje IS Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti, Monitorovanie
zamestnancov na pracovisku a Monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti.

prenájom vozidla = problém s kreditkou na strane zamestnávateľa. Odchod z letiska po vyriešení
problému o 17.00 hod. a príchod do Francúzska do miesta výkonu demontáže strojov od 21.40
hod. Na aké diéty a mzdu majú nárok?

Ak zahraničná pracovná cesta začína na území Slovenskej republiky leteckým spôsobom dopravy, podľa 
§ 16 ods. 2 zákona o cestovných náhradách vzniká zamestnancovi nárok na náhrady v eurách/cudzej mene
od času odletu lietadla. V uvedenom prípade odlet lietadla bol o 12.00 hod., z čoho vyplýva, že zamestnanec
mal nárok na stravné podľa § 13 ods. 4 písm. b) zákona o cestovných náhradách vo výške 50 % zo zá  -
kladnej sadzby stravného. Vzhľadom na to, že zamestnanec bol v rámci tohto kalendárneho dňa v dvoch
krajinách, pre posúdenie toho, stravné ktorej krajiny sa mu poskytne, je potrebné aplikovať § 13 ods. 5
zákona o cestovných náhradách, t. j. je potrebné posúdiť, koľko času strávil v jednotlivých krajinách v rámci
kalendárneho dňa. Z uvedených údajov sa však nedá zistiť, koľko hodín bol zamestnanec v jednotlivých kra-
jinách, t. j. koľko hodín bol v Španielsku a koľko hodín bol vo Francúzsku v rámci kalendárneho dňa. Pre
posúdenie uvedenej skutočnosti chýba časový údaj o prechode španielsko-francúzskej hranice. Za pred-
pokladu, že zamestnanec bol dlhší čas v rámci kalendárneho dňa vo Francúzsku, zamestnanec má nárok
na stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby pre Francúzsko, t. j. v sume 22,50 € (50 % zo so základnej
sadzby 45 €). 

Podľa § 37 zákona o cestovných náhradách sa za výkon práce považuje iba čas strávený na pracovnej
ceste, a to strávený v rámci pracovného času. Čas strávený mimo rámca pracovného času zamestnanca
je iba čas strávený na pracovnej ceste cestovaním (možno aplikovať § 96b Zákonníka práce, § 9 zákona 
o cestovných náhradách – iné a vyššie náhrady).

4. V prípade, že zamestnanci nemohli začať vykonávať práce z dôvodu prekážok zamestnávateľa
(prestoje), majú nárok na mzdu a diéty?

Ak zamestnanci mali pracovať a nemohli, môže ísť o prestoj podľa § 142 ods. 1 (prechodný nedostatok spô-
sobený prevádzkovými príčinami) alebo – o inú prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Nárok je 
v oboch prípadoch rovnaký, a to náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku zamestnanca.

Zamestnanec má nárok na náhrady v rozsahu a vo výške ako pri zahraničnej pracovnej ceste počas celej
cesty do vyslania, teda aj na stravné. Stravné sa poskytuje za kalendárne dni v závislosti od času trvania
pracovnej cesty v tomto dni; stravné sa neposkytuje iba za pracovné dni, resp. iba za čas výkonu práce.

5. Na pracovisku vo Francúzsku mohli začať pracovať od 8.00 do 20.00 hod. Môžeme počítať 
v takomto prípade ich pracovnú dobu od 8.00 do 16.00 = 8 hod. + 4 hod. nadčas?

Dĺžka pracovného času patrí medzi tvrdé jadro smernice o vysielaní. Aj na vyslaných zamestnancov sa
(podľa mňa) vzťahuje ustanovenie § 90 ods. 4 ZP: začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných
zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na mieste 
u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné (v tomto prípade by rozvrh pracovných zmien mal byť
súčasťou písomnej dohody o vyslaní zamestnanca do Francúzska).

Ak pracovná zmena začína o 8.00 a má končiť o 16.00 hod., práca medzi 16. a 20. hodinou vykonávaná na
príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom je v zmysle § 97 ods. 1 Zákonníka práce prácou nadčas.
Pozor ale na skutočnosť, že Francúzi majú ustanovený zákonný týždenný pracovný čas iba 35 hodín, takže
prácou nadčas je práca nad 35 hodín týždenne.
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Vo videoškolení Ochrana osobných údajov pre obce od 1. 9. 2016 rozoberá
lektorka problematiku ochrany osobných údajov v obciach.

6. Pracovali aj v sobotu od 8.00 do 20.00 hod., t. j. 12 hod. nadčas. Majú nárok na mzdu za nadčas
+ príplatky za prácu v sobotu?

Podľa § 5 ods. 11 Zákonníka práce sa pracovné podmienky a podmienky zamestnávania domáceho zamest-
nanca spravujú právom štátu, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný. Uvedené sa principiálne
vzťahuje na podmienky zamestnávania v okruhu uvedenom v § 5 ods. 2 Zákonníka práce, teda na mini málnu
mzdu a nároky za prácu nadčas. Ak však je poskytovanie tohto mzdového zvýhodnenia u zamestnávateľa
dohodnuté v rámci mzdových podmienok a je súčasťou mzdových podmienok počas vyslania dohodnutých
podľa § 5 ods. 12 písm. d) Zákonníka práce, zamestnancovi patrí popri mzde za prácu nadčas aj mzdové
zvýhodnenie za prácu v sobotu.

7. V nedeľu nemohli vykonávať prácu (francúzsky partner nepovolil). Na čo majú nárok, keď príčina
bola na strane zamestnávateľa (prestoj)?

Otázkou je, či nedeľa bola riadnym pracovným dňom zamestnancov podľa rozvrhu pracovných zmien 
v zmysle § 90 ods. 4 Zákonníka práce. Ak mali pracovať a nemohli, môže ísť o prestoj podľa § 142 ods. 1
(prechodný nedostatok spôsobený prevádzkovými príčinami) alebo – o inú prekážku v práci na strane
zamestnávateľa. Nárok je v oboch prípadoch rovnaký, a to náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku
zamestnanca.

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť to, čo bolo už uvedené, že nielen dĺžka pracovného času, ale aj
minimálna doba odpočinku patrí medzi tvrdé jadro smernice o vysielaní. Ak vo Francúzsku je možnosť práce
v nedeľu výrazne obmedzená, takže v tomto druhu činností, ktoré mali vyslaní zamestnanci vykonávať, sa
v nedeľu práca vykonávať nesmie (naznačuje to poznámka „francúzsky partner nepovolil“), je možné 
nariadenie práce na nedeľu slovenským zamestnávateľom svojim vyslaným zamestnancom považovať aj za
porušenie čl. 3 odsek 1 písm. a) smernice o vysielaní; minimálne je však na zváženie, prečo v takom prí-
pade aj slovenský zamestnávateľ neumožnil vyslaným zamestnancom čerpať v nedeľu nepretržitý odpoči-
nok zamestnanca v týždni.

8. Všetky náklady spojené s cestou, stravovaním, ubytovaním im hradil zamestnávateľ. V cene uby-
tovania mali raňajky a večere. Na obed chodili do reštaurácie a platili peniazmi zamestnávateľa
(majú účtenky z reštaurácie). Majú vôbec nárok na stravné? Stravné sa kráti pri poskytnutých
raňajkách o 25 %, o 40 % obedy a 35 % večere.

Za bezplatne zabezpečené raňajky v rámci ubytovacích služieb sa zamestnancovi kráti stravné o sumu 
25 % (§ 13 ods. 8) a za bezplatne zabezpečenú večeru o 35 % (§ 13 ods. 7). Na základe podmienok vy -
slania, ktoré určil zamestnávateľ, je potrebné posúdiť, či aj obed poskytnutý v reštaurácii bol zo strany
zamestnávateľa zabezpečený bezplatne (napr. či sa zamestnanci podľa podmienok vyslania museli stravo-
vať v uvedenej reštaurácii). Za predpokladu, že aj obed bol zabezpečený bezplatne, zamestnanec nemá
nárok na stravné v peňažnom plnení z dôvodu, že mal bezplatne zabezpečené stravovanie v celom rozsahu 
(§ 13 ods. 7). Ak obed nebol zabezpečený bezplatne, zamestnancovi sa stravné v peňažnom plnení
poskytne, ale stravné sa mu bude krátiť o 25 % za zabezpečené raňajky a o 40 % za bezplatne zabezpečenú
večeru. 

9. Na akú hodinovú mzdu majú zamestnanci nárok? Na Slovensku ich HM je vo výške 5 eur. Nemala
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by ich mzda dosiahnuť minimálnu mzdu danej krajiny, kde vykonávali demontáž, t. j. Francúzsko?
Od 1. 1. 2016 je minimálna hodinová mzda vo Francúzsku 9,67 eura.

V každom prípade majú zamestnanci nárok na mzdu najmenej v sume minimálnej mzdy platnej v danom
časovom období vo Francúzsku. (iba na http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-
wage/france je už suma 9,67 eura, inak však aj za rok 2016 sú údaje z roku 2015)

10. Nemal by zamestnávateľ uzatvoriť so zamestnancami dodatky k pracovným zmluvám, v ktorých
špecifikuje ich ďalšiu pracovnú náplň (demontážne práce strojov a zariadení), prípadne hodi-
novú mzdu pre prácu v EÚ?

Na prípad vysielania zamestnanca z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu sa
podľa platného právneho stavu aplikuje § 5 ods. 6 Zákonníka práce, v zmysle ktorého, ak je zamest-
nanec vyslaný spôsobom/technicky podľa § 58 Zákonníka práce do iného členského štátu, pracovné
podmienky a podmienky zamestnávania sa spravujú právom štátu, na ktorého území sa práca vykonáva;
odkazom na § 58 Zákonníka práce sa primerane uplatňujú pravidlá platné pre dohody o dočasnom pride-
lení aj na vyslanie. 

V zmysle § 5 ods. 12 Zákonníka práce s účinnosťou od 18. júna 2016 platí, že zamestnávateľ môže vyslať
domáceho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia Slovenskej republiky na územie
iného členského štátu Európskej únie (napr. Francúzska) len na základe písomnej dohody. Dohoda podľa
prvej vety musí obsahovať najmä deň začatia a skončenia vyslania, druh práce počas vyslania, miesto
výkonu práce počas vyslania a mzdové podmienky počas vyslania.

11. Má nárok na diéty pracovník, s ktorým sme uzatvorili dohodu o vykonaní práce na demontáž
strojov v zahraničí? 

Všeobecné podmienky poskytovania cestovných náhrad osobám činným na základe niektorej z dohôd 
o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sú uvedené v bode 4. Uvedené všeobecné podmienky pla-
tia pre prípad, ak má zamestnanec dohodnuté miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a je
vyslaný na pracovnú cestu (tuzemskú alebo zahraničnú). 

Je potrebné upozorniť na to, že dohoda o vykonaní práce musí byť uzatvorená v súlade s § 226 Zákonníka
práce (písomná forma, musí ísť o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, rozsah hodín v rámci kalendárneho
roka a pod.).

Je potrebné upozorniť na to, že ako osoba činná na základe dohody o vykonaní práce vykonávala demon-
táž strojov vo Francúzsku na základe vyššie uvedenej obchodnej zmluvy/kontraktu, výkon takýchto prác sa
mal realizovať cez vyslanie zamestnanca, t. j. cez vyslanie podľa čl. 1 ods. 3 smernice o vysielaní [§ 5 
ods. 4 písm. a) Zákonníka práce]. Do dohody o vykonaní práce sa muselo aj v tomto pracovnoprávnom
vzťahu vo vzťahu k pracovnoprávnym nárokom vyslaného zamestnanca premietnuť tvrdé jadro smernice 
o vysielaní (minimálne mzdové nároky, pracovný čas, výmera dovolenky a pod. – bod 1.2, § 5 ods. 2 Zákon-
níka práce). Je potrebné upozorniť na to, že pri identifikácii vyslania musia byť splnené aj ďalšie súvisiace
skutočnosti podľa § 5 Zákonníka, čo spôsobuje veľký problém pri zvolení tohto pracovnoprávneho vzťahu
(dohoda o vykonaní práce).Vyslaného zamestnanca je potrebné napr. definovať podľa práva krajiny, kde sa

Z

Zamestnávateľ a zamestnanec EÚ   |   Vysielanie zamestnancov na výkon prác do iného členského štátu EÚ

Lektorka vo videoškolení Ochrana osobných údajov v školách a školských
zariadeniach od 1. 9. 2016 vymedzuje základné pojmy a uvádza aj príklady in-
formačných systémov.
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Zmeny v daňovom poriadku účinné od 1. januára 2016 predstavuje Ing. Eva
Ivaničová z MF SR vo videoškolení Daňový poriadok – zmeny od 1. 1. 2016.
Objednávajte na www.zakon.sk.

práca vykonáva. Na základe vyššie uvedených problémových skutočností zastávam názor, že výkon týchto 
demolačných prác sa mal realizovať cez iný pracovnoprávny inštitút. 

Z otázky však nie je ani zrejmé, aké miesto výkonu práce je v dohode o vykonaní práce dohodnuté, či
miesto na území Slovenskej republiky alebo miesto v zahraničí – v tomto prípade by sa inak posudzovali
nároky zamestnanca. V prípade právnych vzťahov s cudzím prvkom je možné zvoliť aj pracovné právo
iného štátu ako právo Slovenskej republiky, tzv. rozhodné právo; túto možnosť stanovuje Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky
(Rím I) v čl. 8 ods. 1 vete prvej, podľa ktorej sa individuálna pracovná zmluva spravuje právnym poriadkom
zvoleným zmluvnými stranami v súlade s článkom 3. Pod termín „individuálna pracovná zmluva“ je možné
subsumovať jednak pracovnú zmluvu, ale tiež dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Čl. 8 ods. 1 veta druhá Nariadenia Rím I upravuje zákaz zbavenia ochrany zamestnanca, „ktorú mu posky-
tujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou podľa práva, ktoré by v prípade absencie
voľby bolo podľa odsekov 2, 3 a 4 tohto článku rozhodným“. Z uvedeného vyplýva, že aj keby sa zvolil
slovenský právny poriadok, aplikácia kogentných ustanovení francúzskych pracovnoprávnych prepisov,
ktorých účelom je ochrana zamestnanca, má prednosť. Ďalším obmedzením voľby práva je aplikácia im-
peratívnych noriem upravená v čl. 9 Nariadenia Rím I. Pre rozhodnutie ohľadom toho, či sa má so zamest-
nancom uzatvoriť napr. pracovná zmluva alebo dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
je najprv potrebné zvoliť rozhodné právo. Pracovnoprávne predpisy Francúzska môžu totiž upravovať pod-
mienky pre uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohôd odlišne od predpisov Slovenskej republiky. 

Ak by sa dohodol právny poriadok Slovenskej republiky, treba upozorniť na to, že dohody o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pomeru by mali byť uzatvárané len výnimočne (§ 223 ods. 1 Zákonníka práce SR). 

Ing. Miroslav Mačuha
Ing. Ľuboslava Minková

Školenia organizované vydavateľstvom

Poradca podnikateľa

Zoznam všetkých videoškolení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.

Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: +421 41 70 53 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese: www.facebook.com/VzdelavacieCentrum

Verejné obstarávanie trochu inak – zelené VO, sociálne aspekty, „in – house“ zákazky
Ing. Dagmar Melotíková

6. 12. 2016 Bratislava
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Najväčším a zároveň hlavným mestom Is-
landu je Reykjavík s počtom obyvateľov tak-
mer 120 tisíc. Island je závislý od zahra-
ničného obchodu, predovšetkým od dovozu
potravín, aj keď si časť Islanďania vypro-
dukujú sami. Na Islande sa nachádza naj -
väčší počet termálnych prameňov na svete.
Na ostrove je cca 800 geotermálnych oblastí
a 7 000 termálnych prameňov. Teplé prame -
ne Islanďania využívali od pradávna a v sú -
časnosti až 85 % domácností využíva geo-
termálne zdroje na vykurovanie.

Na rozdiel od iných severských krajín, Is-
lanďania kladú veľký dôraz na nezávislosť.
V štatistikách Európskej komisie viac než 
85 % Islanďanov považuje nezávislosť za
„veľmi dôležitú“ (na porovnanie: 47 % Nórov,
49 % Dánov a priemer v EÚ 53 %). Islanďa-
nia majú taktiež veľmi silnú pracovnú etiku –
pracujú najdlhšie zo všetkých vyspelých kra-
jín. Island je liberálnou krajinou, ktorá od roku
2010 uznáva manželstvá rovnakého pohla -
via. Taktiež rodová rovnosť (a najmä čo sa
týka príjmov) je veľmi vysoká. Island je
pravidelne medzi prvými tromi krajinami,
v ktorých by ženy mali žiť. Islanďania sú hrdí
na svoje vikingské korene a veľa z nich môže
vysledovať svoj pôvod až k prvým osadní -
kom, ktorých mená sú zapísané v Knihe 

osadníkov (Ladnama bok). Súčasná island -
čina vychádza priamo zo starej nórčiny, čo
bol jazyk Vikingov. To znamená, že tisíc rokov
staré texty sú stále jednoducho čitateľné.

V poslednom období sa Island stáva čoraz
lákavejšou turistickou destináciou. Jednými
z najväčších atrakcií pre turistov sú výlety
loďou za pozorovaním veľrýb, nočné výlety
za polárnou žiarou a výlety na ľadovec.
Počasie je jedným z veľkých strašiakov. Je
ovplyvňované Golfským prúdom, zimy na
pobreží sú mierne a letá chladné. V strede
ostrova je podnebie takmer polárne. Veľká
oblačnosť a hmla trvá vyše polovicu roka.
Najlepšie obdobie na návštevu Islandu je od
polovice júna do konca augusta, kedy slnko
zapadá len na niekoľko hodín.

Čo sa týka islandského trhu práce, ten je
charakterizovaný vysokou mierou účasti 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, tzn. že 
oko lo 80 % vo veku od 16 do 74 rokov je
umiestnených na trhu práce.

Najdôležitejšími odvetviami sú služby (ces-
tovný ruch, finančné služby a zdravotníctvo),
rôzne priemyselné odvetvia, poľnohospodár -
stvo a rybolov. 35 % zamestnancov vykoná -
va zamestnania, pri ktorých sa vyžaduje

Práca v zahraničí –
Island

Island – krajina ohňa a ľadu. Ostrovný štát rozprestierajúci sa neďaleko
Grónska má dvakrát väčšiu rozlohu ako Slovensko, avšak žije tam len
polovica obyvateľov Bratislavy.
Prvými obyvateľmi Islandu boli Nóri a Kelti, ktorí zakladali miestne

snemy, tzv. „thingy“, aby urovnávali spory medzi osadníkmi. V roku 930 založili „Alt -
hing“ – národný snem – a tento môžeme pokladať za prvý európsky parlament. Island
bol od 13. storočia pod nadvládou Nórska, potom sa spoločne podrobili Dánsku.
Výbuch sopky Askja v roku 1875 zničil islandskú ekonomiku a nastal veľký hladomor
a exodus. V roku 1918 sa Island osamostatnil a s Dánskom zostal spojený iba per-
sonálnou úniou. Až v roku 1944 bol Island vyhlásený za samostatnú republiku.
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vysokoškolské vzdelanie alebo iné špecifické
znalosti. V administratíve a obchode pracuje
asi 26 %, remeselníkov je 13 % a 12 % sú ne-
kvalifikovaní pracovníci. Poľnohospodárov
a rybárov je zhruba 5 %. Ďalším charakteris -
tickým znakom islandského trhu práce je všeo -
becné povedomie a vysoká angažova nosť
v odborových organizáciách (okolo 85 %).

V roku 2007 bola miera nezamestnanosti
1 % a stúpla na 1,6 % v roku 2008. Pohlavie
a regionálna diferenciácia mala len malý
dosah na nezamestnanosť. Nezamestnanosť
sa radikálne zvýšila na jeseň 2008, v roku
2009 to bolo 8 %, v roku 2010 8,1 % a od
roku 2011 opäť začala klesať na 7,6 %
a v roku 2012 to bolo už 5,8 %. V súčasnosti
je miera nezamestnanosti okolo 4,5 %. 

V čase európskej finančnej krízy sa na island -
skom trhu práce od jesene 2008 začalo vytrá-
cať mnoho pracovných pozícií, hlavne v sta-
vebníctve, maloobchode a službách ako dô -
sledok znižovania osobnej spotreby. Rozvíjal
sa iba cestovný ruch, ktorý profitoval zo zníže-
nia hodnoty islandskej koruny. Zvýšil sa počet
turistov a očakáva sa, že takýto trend bude
pokračovať a prinesie to aj viac pracovných
miest. Takisto sa v posledných rokoch rozvíja
aj oblasť informačných technológií a v súčas-
nosti je dokonca nedostatok IT špecialistov.

Odborníci v priemysle tvrdia, že v nadchá -
dzajúcich rokoch bude musieť okolo 1 000 ľu -

dí ukončiť štúdium v príbuzných odboroch,
aby sa pokryli potreby odvetvia priemyslu.
Nedostatok pracovnej sily je aj v oblasti ko -
vospracujúceho priemyslu, napr. zvárači
a kovoobrábači. V rámci zdravotníctva je ne-
dostatok zdravotníckeho personálu na všet -
kých úrovniach.

V posledných rokoch sa počet ekonomic-
ky aktívneho obyvateľstva zvyšuje ročne 
o 2 – 3 tisíc. Naopak, ekonomika sa za pos -
ledné roky výrazne spomalila, takže dopyt po
práci prevyšoval ponuku. V súčasnosti sa
tento trend mení a nastáva väčšia rovnováha
medzi ponukou a dopytom. Vzdelanostná
úroveň je na Islande vysoká, takže vysoká je
aj nezamestnanosť vzdelaných ľudí, avšak
polovica evidovaných nezamestnaných má
ukončené nižšie stredné vzdelanie.

V dnešnej dobe je aj menej cudzincov na
trhu práce, avšak ich počet neklesá tak, ako
sa predpokladalo; stále tvoria 8 – 9 %
celkového počtu pracovnej sily. Počet ľudí,
ktorí odišli do zahraničia, sa znížil v porov-
naní s rokom 2009, kedy viac ľudí odišlo
z krajiny, než do nej prišlo. Väčšina odišla do
Nórska alebo Poľska. Najväčšou skupinou
imigrantov na Islande sú Poliaci. Nezamest-
nanosť bola v posledných mesiacoch naj -
väčšia v stavebníctve a v sektore služieb
a maloobchodu. Zahŕňa to pozície architekta,
tesára, elektrikára, inštalatéra a rôzne pozí-
cie v oblasti maloobchodu a služieb.

Certifikovaná audítorka Ing. Mária Cvečková vo videoškolení Konsolidovaná úč-
tovná závierka v modelových situáciách podľa postupov IFRS vysvetľuje
problematiku KÚZ na množstve praktických príkladov. Objednajte: www.zakon.sk.

Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 2020

Rast HDP (v %) 1.8 0.9 0.32 0.4

Miera inflácie (v %) 2.4 2.1 2.3 3.5

Miera zamestnanosti (v %) 80.7 80.72 80.73 80.73

Miera nezamestnanosti (v %) 3.6 3.5 3.5 3.6

Mzdy (ISK/mesiac) 493252 498992 504732 616606

Island – Ekonomická prognóza 2016 – 2020

Zdroj: http://www.tradingeconomics.com/iceland/forecast



117

Je mnoho spôsobov, ako si hľadať prácu, ale
je lepšie, ak si ju začnete hľadať ešte pred
vycestovaním na Island. Ako prvé odporúča -
me navštíviť pracovný portál EURES www.
eures.europa.eu. Portál obsahuje množstvo
pracovných ponúk a podrobné informácie 
o životných a pracovných podmienkach na
Islande a o aktuálnej situá cii na trhu práce.
Na webovej stránke EURES Island www.
eures.is nájdete ďalšie informácie.

Na stránke www.vinnumalastofnun.is/eures
máte možnosť vyplniť špeciálnu žiadosť pre
EURES Island. Dbajte na to, aby ste žiadosť
vyplnili dôkladne, aby poskytovala čo naj -
presnejšie informácie o vás a vašich zruč -
nostiach. Je dôležité, aby ste spomenuli

všetky predošlé pracovné skúsenosti a vzde -
 lanie nadobudnuté vo vašej domovskej kra-
jine, ako aj v cudzine. Je dôležité, aby vaše
kontaktné údaje boli správne a vaše tele-
fónne čísla a e-mailové adresy aktuálne.
Pokiaľ máte vypracovaný životopis, môžete
ho pripojiť k on-line žiadosti. Žiadosť musí byť
vyplnená v anglickom jazyku. Nepoužívajte
bežnú poštu, pretože je veľmi pomalá. Keď
ste už žiadosť vyplnili a odoslali, môžete
kontaktovať EURES poradcov na Islande 
e-mailom na adrese eures@svm.is a pre -
konzultovať možnosti vášho zamestnania.
Môžete sa obrátiť aj na miestneho EURES
poradcu vo vašej krajine. Vyhľadajte si naj -
bližšiu kanceláriu EURES na https://ec.eu-
ropa.eu/eures.

Z
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Videoškolenie Finančná kontrola od 1. 1. 2016 je zamerané na praktický výkon
FK na základe nového zákona o finančnej kontrole a audite. Objednávajte na
www.zakon.sk.

Ako si na Islande hľadať prácu

Agentúry na sprostredkovanie práce
[ráðningarþjónustur]: Môžete sa bezplatne za-
registrovať u jednej alebo viacerých sprostred-
kovateľských agentúr. Zoznam sprostredko-
vateľských agentúr a webových stránok, kde
sa dá hľadať práca, nájdete na webovej
stránke www.eures.is.

Sledujte inzeráty v miestnych novi-
nách: Dve najväčšie periodiká na Islande
sú Morgunblaðið (www.mbl.is) a Frétta-
blaðið (www.visir.is). Špeciálna príloha
o práci (Atvinna) vychádza v nedeľu v Mor-
gunblaðið a Fréttablaðið, ale často aj v os-
tatné dni vychádzajú pracovné inzeráty.
Takmer všetky voľné pracovné príležitosti
sú v islandčine.

Špekulatívna žiadosť: Pokiaľ viete, v akom
odvetví by ste chceli pracovať, môžete zaslať
svoje CV vytypovaným zamestnávateľom
alebo ich kontaktovať telefonicky a spýtať sa,
či nemajú voľné pracovné miesta. EURES
vám bude nápomocný pri hľadaní vhodných
zamestnávateľov.

Kontaktujte odborové zväzy (stéttar-
félag): Odborové zväzy majú informácie o ak-
tuálnych pracovných trendoch a môžu vám
dať radu, kde začať hľadať prácu.

Kontakty: Povedzte všetkým známym, kto-
rých na Islande poznáte, že hľadáte prácu.
Prihovorenie sa cez rodinu či známych pri-
náša často dobré výsledky.

Ďalšie spôsoby hľadania si práce na Islande

Na Islande sa ku žiadosti o prijatie do za -
mestnania zvyčajne prikladá životopis/re-

sumé. Životopis, pokiaľ je to možné, by
mal zaberať iba jednu stranu. Mnoho ľudí

Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania
Životopis alebo Resumé
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prikladá aj svoju fotku, čo nie je povinné,
ale môže to pomôcť pri výbere kandidáta.
Keďže existujú rôzne formáty životopisov,
tu je zoznam informácií, ktoré by tam ne-
mali chýbať. Informácie by mali byť zo-
radené v chronologickom poradí odzadu
(najnovšie informácie prvé):
– Osobné údaje: meno a priezvisko, adre-

sa, telefónne čísla, e-mailové adresy, dá -
tum narodenia a rodinný stav.

– Vzdelanie: táto časť pomenúva vašu
oficiálnu kvalifikáciu. Mala by zahŕňať,
kedy ste študovali, názov školy, stupeň
a odbor vzdelania.

– Pracovné skúsenosti: toto je veľmi
dôležitá časť vášho životopisu. Mala by
obsahovať stručný opis každej pracov-
nej pozície, názov spoločnosti a kedy
ste tam pracovali.

– Iné schopnosti: tu by mali byť uve-
dené vaše jazykové znalosti (písom -
ná a hovo rená forma). Tiež môžete
spomenúť vaše počítačové znalosti,
či máte vodičský pre ukaz (aký druh)
a iné podobné zručnosti.

– Osobné záujmy: niekoľkými vetami
opíš te svoje záujmy a záľuby vo voľ -
nom čase. Ak ste žili v zahraničí, urči -
te to tu spo meňte.

– Odporúčania: je veľmi dôležité, aby
ste spomenuli aspoň dvoch ľudí, ktorí
vám dajú dobré odporúčania. Uveďte
mená, tituly, telefónne čísla a e-mailové
adresy na tieto osoby. Kontaktujte ich,
aby vám potvrdili svoj súhlas. Vzor is-
landského životopisu môžete nájsť na
stránke www.eures.is.

Problematiku kontrolného výkazu a všetky zmeny vysvetlené priamo prostred-
níctvom nového tlačiva platného od 1. 4. 2016 nájdete vo videoškolení Kontrolný
výkaz – aktuálne od 1. 4. 2016. Viac na www.profivzdelavanie.sk.

Keď zasielate žiadosť o prijatie do zamestna-
nia alebo životopis, mali by ste priložiť aj mo-
tivačný list. Nemal by byť dlhší ako na jednu
stranu. Váš motivačný list je dôležitá marke -
tingová pomôcka, ktorá vyzdvihuje vaše naj -
zaujímavejšie schopnosti ako potenciálneho
zamestnanca. Kým ten istý životopis môžete
použiť na rôzne pracovné ponuky, o ktoré sa
uchádzate, motivačný list by ste mali napísať
na každú pracovnú ponuku zvlášť.

Pri písaní motivačného listu vychádzajte 
z nasledovného:
– Ak odpovedáte na inzerát, uistite sa, že

ste si ho pozorne prečítali a že spĺňate
všetky uvedené požiadavky.

– Odôvodnite váš záujem o túto konkrét -
nu prácu.

– Dajte jasne najavo, že viete, o akú spo -
ločnosť ide, aké požadujú kvalifikácie
a akým spôsobom ich spĺňate vy. 

Motivačný list

Väčšina islandských zamestnávateľov využí-
vajúcich služby EURES sa rozhoduje pre ná -
bor nových pracovníkov až po určitej telefo-

nickej konverzácii alebo e-mailovej korešpon-
dencii s uchádzačmi. Tí uchádzači, ktorí sú už
na Islande, sú pozývaní na výberový pohovor.

Pracovný pohovor

Môžete si zistiť informácie o osobe, ktorá
bude viesť pohovor. Zvyčajne budete infor-

movaný o mieste a čase konania pohovoru
telefonicky, a to je ten čas, kedy sa na to

Ako sa pripraviť na výberový pohovor
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spýtať. Získajte informácie o spoločnosti
a jej pôsobení, napr. v obchodnom registri
alebo na internete. Pripravte si zopár otá-
zok o pracovnom mieste, ktoré by vás za-
ujímali. Pohovor nie je len o tom, či sa
pozdáva uchádzač zamestnávateľovi, ale
aj či sa uchádzačovi pozdáva zamestná-

vateľ. Pripravte sa na zodpovedanie ná -
ročných otázok v pozitívnom duchu. Prvá
vec, ktorú si zamestnávateľ všíma, je
vzhľad a spôsoby uchádzača, takže je
dôležité byť upravený a vhodne oblečený
(nie okázalo ani príliš sviatočne). Buďte
dochvíľny.

Z
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Ing. Vladimír Ozimý sa venuje stravným a základným náhradám, fakultatívnym
náhradám, cestovným náhradám ako daňovému výdavku a cestovným náhradám
vo vzťahu k DPH vo videoškolení Pracovná cesta – spoločník verzus konateľ.

Pri väčšine pracovných ponúk pre nek-
valifikovaných zamestnancov a na robot-
nícke pozície islandskí zamestnávatelia
používajú jednotné formuláre žiadosti,
aby takým spôsobom zoradili potenciál-
nych zamestnancov. Takúto žiadosť náj-
dete na stránkach pracovných agentúr

alebo na stránkach príslušných firiem. 
Žiadosti sú zvyčajne k dispozícii iba v is-
landskom jazyku. Na základe týchto žia-
dostí sa zamestnávatelia rozhodujú, koho
zavolajú na výberový pohovor, takže by
ste si mali dávať pozor, aby ste ich vyplnili
správne.

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Na Islande existujú v podstate štyri typy
súkromných spoločností:
– Individuálne firmy (einstaklingsfyri r -

tæki) fungujú na vlastné meno zriaďo-
vateľa.

– Súkromná spoločnosť s ručením ob -
medzeným môže byť vlastnená jednou
alebo viacerými osobami a musí mať
minimálny kapitál 500 000 ISK.

– Spoločnosť s ručením obmedzeným je
vhodnejšia pre väčšie firmy, a preto má
prísnejšie pravidlá ako iné typy spoloč -
ností.

– Akciové spoločnosti sú vlastnené
dvomi alebo viacerými jednotlivcami
alebo spoločnosťami.

Ďalšie informácie týkajúce sa rôznych druhov
spoločností a čo by bolo najvhodnejšie pre
vás získate na Riaditeľstve daňového úradu:
Ríkisskattstjóri, Laugavegi 166, 150 Reykja -
vík, tel. + 354 563 1100, fax + 354 562 4440.

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá
má trvalý pobyt v EÚ/EHP a chce poskyto-
vať svoje služby na Islande, smie prísť do
krajiny bez špeciálneho povolenia a zostať
po dobu 3 mesiacov. Ak svoje služby
ponúka viac ako 3 mesiace, musí požiadať
o povolenie k pobytu na Imigračnom úrade.
Ak má táto osoba aj zamestnancov, ktorí
pre neho pracujú, môže ich priviezť so
sebou na poskytovanie daných služieb. Ak
sú títo zamestnanci občanmi EÚ/EHP,
môžu zostať po dobu 3 mesiacov bez po -
volenia k pobytu. Ak majú v úmysle zostať
dlhšie ako 3 mesiace, musia taktiež požia-
dať o povolenie k pobytu.

Všetci občania EÚ/EHP môžu podnikať na
Islande. Je viacero úradov, ktoré musíte
kontaktovať pri zakladaní spoločnosti/za-
čatí podnikania. Prvým je daňový úrad, kde
zaregistrujú vašu spoločnosť a oboznámia
vás s daňovými náležitosťami.

Ako začať na Islande podnikať
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Najvhodnejšie je, samozrejme, zabezpečiť
si ubytovanie ešte pred presťahovaním sa
na Island, aj keď to nie je vždy možné. Ak
potrebujete ubytovanie na prvých pár dní,
riešením je hostel alebo penzión a za ten
čas si môžete hľadať dlhodobé ubytovanie.

Inzerujte: Môžete si podať inzerát, v ktorom
uvediete, že si hľadáte byt, a umiestniť ho
na výveskách univerzity, obchodov, v miest-
nych stánkoch, komunitných centrách, zdra -
votných strediskách a iných verejných
priestranstvách. Sledujte aj tam uverejnené
inzeráty.

Odovzdajte informáciu „z úst do úst“:
povedzte každému, koho poznáte, vrátane
kolegov v práci, že hľadáte ubytovanie.

Stáva sa často, že byty na prenájom nie sú
inzerované v novinách, pretože sa prenaj-
mú cez známych skôr, ako ich majitelia
stihnú inzerovať.

Použite internet: nasledovné stránky spo-
jené s novinami majú zoznamy aktualizo-
vané denne. Tieto inzeráty sú všetky v is-
landskom jazyku. Hľadajte „Húsnæði í boði“.

Inzerujte v novinách: za malý poplatok si
môžete podať inzerát, v ktorom uvediete,
že si hľadáte izbu alebo byt na prenájom.

Využite služby agentúr, ktoré sa zao be-
rajú prenájmom priestorov: www.leiga.is,
www.husaleiga.is, www.leiguibudir.is. Strán
ky sú v islandskom jazyku.

Vo videoškolení Obchodovanie so zdaniteľnou zahraničnou osobou definuje
lektor zahraničnú osobu na účely DPH. Poukazuje na zmenu v registrácii
zahraničných osôb i na zmenu vo väzbe na dodanie tovaru s montážou.

Ako na Islande hľadať ubytovanie?

Občan EÚ/EHP môže žiť a pracovať na Is-
lande bez povolenia do 3 mesiacov od prí-
chodu do krajiny, alebo do 6 mesiacov, ak
si hľadá zamestnanie. Mal by požiadať
o dočasné identifikačné číslo (kennitala) na
Národnom registri, adresa: Borgartún 21,
105 Reykjavík.

S cieľom udelenia povolenia k pobytu
a získaniu legálnej adresy musíte predložiť
kópiu cestovného dokladu (pasu) a pra-
covnej zmluvy na úrade Národného regis-
tra; mimo okresu hlavného mesta má tieto
kompetencie príslušný obecný/mestský
úrad. Pobyt v inej severskej krajine sa
z doby udeleného povolenia na pobyt ne -
odpočítava.

Občania krajín mimo EHP, ktorí sú rodin-

nými príslušníkmi občana EÚ/EHP, musia
požiadať o tzv. rezidenčnú kartu na Imi-
gračnom riaditeľstve do 3 mesiacov od prí-
chodu na Island.

Aby ste mohli požiadať o rezidenčnú kartu,
musíte:
– požiadať o identifikačné číslo (kenni-

tala) na Národnom registri,
– predložiť registračný formulár a byť

odfotografovaný na Imigračnom ria-
diteľstve alebo okresnom imigračnom
úrade,

– spolu s registračným formulárom musí -
te predložiť: kópiu pasu, dôveryhodný
dokument osvedčujúci rodinný vzťah,
napr. sobášny list/rodný list/úmrtný list/
doklady o rozvode.

Registračné povinnosti na Islande
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Mladí ľudia môžu byť zamestnaní až po
dovŕšení 14 rokov veku a iba na ľahkú
prácu. Nárok na starobný dôchodok pre
väčšinu pracovníkov je stanovený od 
67 rokov. Zamestnanci majú možnosť odísť
do predčasného dôchodku vo veku 65 ro -
kov alebo presunúť si odchod až na vek 
70 rokov. Námorníci môžu odísť do dô-
chodku vo veku 60 rokov.

Kolektívne zmluvy sú automaticky záväzné
pre všetkých zamestnancov a zamestná-
vateľov pôsobiacich v rámci pracovnej 
a zemepisnej oblasti. Pre aplikáciu kolek-
tívnej zmluvy nie je podmienkou, aby za -
mestnanec bol členom odborov alebo aby
zamestnávateľ bol členom združenia za -
mestnávateľov.

Pracovnoprávne vzťahy sa vo všeobec-
nosti uplatňujú u osôb, ktoré sú zamest-
nané na plný úväzok pracovnou zmluvou
na dobu neurčitú. Ostatné formy zamest-
návania, ako napr. práca na čiastočný úvä-
zok alebo na dobu určitú nie sú Islandským
zákonníkom práce zakázané a existujú vo
viacerých sektoroch trhu práce.

Podľa kolektívnej zmluvy majú pracovníci
pracujúci na čiastočný úväzok, bez ohľadu
na to, či ide o prácu počas dňa, alebo
prácu iného typu, nárok na mzdu úmernú
vykonanej práci.

Agentúry dočasného zamestnávania si
nesmú uplatňovať nároky na poplatky za
sprostredkovanie práce, a to ani na za-
čiatku, ani počas trvania zamestnania.
Agentúry nesmú prenajať pracovníka
zamestnávateľovi, ktorý bol predtým

u tohto zamestnávateľa priamo zamest-
naný.

Ak je pracovník prijatý na dlhšiu dobu ako
1 mesiac s pracovnou dobou viac ako 
8 hodín týždenne, musí byť spísaná pra-
covná zmluva alebo zamestnávateľ musí
písomne stanoviť pracovné podmienky 
najneskôr do 2 mesiacov od začiatku za -
mestnania.

Pracovná zmluva musí obsahovať na -
sle dovné informácie:
– údaje o obidvoch stranách,
– miesto výkonu práce zamestnanca 

a sídlo zamestnávateľa,
– názov, zaradenie a typ práce, ktorú

bude zamestnanec vykonávať, alebo
stručná špecifikácia či charakteristika
práce,

– dátum vzniku pracovného pomeru,
– v prípade krátkodobej zmluvy alebo

pracovného vzťahu je nutné uviesť
dĺžku trvania,

– nárok na pracovné voľno a dovolenky,
– dĺžka výpovednej lehoty pre zamestná-

vateľa a zamestnanca,
– mesačná alebo týždenná mzda a ďal -

šie príplatky a termín vyplácania mzdy,
na ktorú má zamestnanec nárok,

– dĺžka normálneho pracovného dňa
alebo týždňa,

– penzijný fond,
– kolektívna zmluva, ktorá určuje pod-

mienky zamestnania, závisí od uplat -
nenej odborovej organizácie a jej do-
hody.

V prípade, že ku skončeniu pracovného
pomeru dôjde v priebehu prvých dvoch

Z
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Ing. Vladimír Ozimý sa vo videoškolení Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov)
a vplyv na základ dane spoločnosti zameriava na štandardné vzťahy
spoločníkov a spoločností s dôrazom na princíp poskytovania pôžičiek.

Pracovné podmienky 
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mesiacov od začatia pracovného pomeru,
musia byť vyššie spomenuté údaje spísané
pre zamestnanca ku koncu jeho pracov-
ného pomeru.

Pracovný pomer môže byť skončený zo
strany zamestnávateľa alebo zamestnanca
s výpovednou lehotou, ktorú stanovuje

kolektívna zmluva. Výpoveď musí byť po-
daná v písomnej podobe do konca daného
mesiaca (poprípade týždňa, ak je to
možné). Dĺžka výpovednej lehoty sa pohy-
buje od 1 týždňa do 6 mesiacov (bežné sú
3 mesiace), závisí to od veku a odpraco -
va ných rokov. 

Videoškolenie Stavebné práce a prenos daňovej povinnosti od 1. 1. 2016 je
orientované na problematiku stavebných prác a prenosu daňovej povinnosti
vplyvom významnej zmeny v rámci tzv. tuzemského reverse charge.

– po 1 roku nepretržitého pracovného
pomeru u toho istého zamestnávateľa
– 1-mesačná výpovedná lehota,

– nepretržitý pracovný pomer po dobu 
3 rokov u toho istého zamestnávateľa
– 2-mesačná výpovedná lehota,

– 5-ročný nepretržitý pracovný pomer 
u toho istého zamestnávateľa – 3-me-
sačná výpovedná lehota.

Denný pracovný čas je podľa kolektívnych
zmlúv obyčajne definovaný ako 40 hodín
týždenne rozdelených do piatich 8-hodi-
nových pracovných dní od pondelka do 
piatka a mzdy určené ako týždenné alebo
mesačné mzdy. Platené prestávky na kávu,
obyčajne 20 minút dopoludnia a 20 minút
popoludní, sú zahrnuté do 8-hodinového
pracovného času. Pracovný čas za každý
deň (24 hodín) musí byť organizovaný tak,
aby poskytoval najmenej 11 hodín nepre -
tržitého odpočinku pre pracovníka. Ak je to
možné, denný čas odpočinku by mal byť od
23.00 do 6.00 hodiny ráno. Pracovníci majú
nárok na prestávku minimálne 15 minút 
v priebehu každého pracovného dňa, ktorý
trvá viac ako 6 hodín. Čas na kávu a jedlo
sú považované za prestávky. Pri každej 
7-dňovej perióde by mal mať zamestnanec
1 deň voľna, ktorý nadväzuje na denný
odpočinok.

Za nočných pracovníkov sa považujú tí, ktorí
pracujú viac ako 3 hodiny medzi 23.00 
a 6.00 hodinou, a to v pravidelnej pracovnej
dobe. Zamestnávatelia sú povinní zabezpe -
čiť, aby „normálne“ pracovné hodiny ich
nočných zamestnancov neprekročili 8 hodín
v priebehu 24 hodín.

Doba trvania obedňajšej prestávky v rámci
sektorov pracovného trhu je rôzna, od 
30 minút do 1 hodiny, a to medzi 11.30 
a 13.30 a nie je započítavaná do plateného
pracovného času. Pracovníci majú zvyčajne
nárok na 2 prestávky na kávu v priebehu
denného pracovného času a tie môžu mať
predpoludním a popoludní. Dĺžka každej
prestávky sa pohybuje od 15 do 35 minút,
záleží na kolektívnej zmluve.

Minimálna dovolenka na každý rok je 24 pra-
covných dní. Dovolenka je garantovaná v ob-
dobí od 2. 5. do 15. 9. každý rok a zamest-
nancom by malo byť umožnené vziať si naj -
menej 14 dní dovolenky v kuse v priebehu let-
ných mesiacov. Zamestnávateľ sa po dohode
so svojimi zamestnancami rozhodne, kedy bu -
de táto dovolenka v období medzi 2. májom 
a 15. septembrom garantovaná. Pri rozhodo -
vaní o garantovaní termínu dovolenky zamest-
návateľ musí brať do úvahy aj požiadavky
svojich zamestnancov a chod svojej firmy.

Výpovedné lehoty (platia rovnako pre zamestnanca a zamestnávateľa):
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Mzdy a ďalšie podmienky zamestnávania
sú dohodnuté medzi partnermi v kolek-
tívnych zmluvách postavených na základ-
ných podmienkach, ako sú napr. rovno-
cennosť pohlavia a národnosti atď., ktoré
sú platné pre všetkých zamestnancov
v príslušnom sektore podľa zmluvy. Mi -
nimálna mzda je dohodnutá medzi part-
nermi každého sektoru trhu práce, a preto
môže byť rozdielna medzi jednotlivými
zamestnaneckými sektormi. Zamestná-
vatelia musia dodržiavať minimálne mzdy
zaručené kolektívnou zmluvou pri podpise
pracovnej zmluvy s jednotlivými zamest-
nancami. Kolektívne zmluvy zvyčajne ur -
čujú minimálne mzdy pre ľudí vo veku 18 ro-
kov a viac. Pre ďalšie informácie o mzdo-
vých sadzbách a pracovnom čase kontak-
tujte odborovú organizáciu alebo zväz.

Kolektívna zmluva vyžaduje, aby bolo vy-
plácanie mzdy doložené formou písom-
ného platobného výkazu (výplatnej pásky).
Pracovníci si môžu zistiť u zástupcov
odborov, či ich mzdy a odvody, ktoré vy-
pláca ich zamestnávateľ, sú správne vy-
počítané.

Písomný platobný výkaz musí obsahovať
minimálne tieto informácie:
– meno a adresa firmy a meno zamest-

nanca,

– pracovná doba alebo práca, za ktorú je
zamestnanec platený,

– hrubá mzda rozdelená na dennú prácu,
nadčasy atď.,

– tarifná skupina pracovníka, na ktorú má
nárok, a počet odpracovaných hodín,

– zrážky a dôvody, prečo sú robené, napr.
daň z príjmu zamestnanca, odvody do
penzijného fondu a príspevky do odbo -
rového zväzu,

– dovolenka,
– odmeny, prídavky a ďalšie platby, na

ktoré má pracovník nárok,
– sčítaný nárok na pracovné voľno kvôli

skráteným hodinám na odpočinok,
– čistá mzda vyplatená zamestnancovi.

Na Islande sú mzdy zvyčajne vyplácané
priamo bankovým prevodom na bankový
účet zamestnanca, ale môžu byť tiež vy-
plácané šekom alebo v hotovosti. Kolek-
tívne zmluvy zvyčajne uvádzajú, že mzdy
majú byť vyplácané mesačne, v prvý deň
po uplynulom pracovnom mesiaci, za ktorý
je mzda vyplácaná. V niektorých sektoroch
sú mzdy vyplácané v týždňových alebo
dvojtýždňových intervaloch. 

Zdaniteľný príjem pozostáva z platu a mzdy,
príplatkov vyplývajúcich zo zamestnania,
dôchodkov, odvodov do sociálnej poisťov -
ne, príspevkov atď. 

Z
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Aké novinky priniesla novela nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri
výkone rozhodnutia? Odpovede prinesie RNDr. Jana Motyčková vo videoškolení
Exekučné zrážky a zrážky zo mzdy – aktuálne od 1. 7. 2016.

Platové podmienky

Daňová povinnosť
Na Islande je daň z príjmov zrážaná zo
mzdy (v angl. PAYE-pay as you earn), čo

znamená, že za zamestnanca daň zráža 
a odvádza zamestnávateľ. Daň z príjmu je:

37,34 % z mesačného príjmu 0 – 230 000 islandských korún (ISK),

40,24 % z mesačného príjmu 230 001 – 704 367 ISK,

46,24 % z príjmov nad 704 367 ISK mesačne.
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Všetci, ktorí majú daňové preukazy, ma-
jú tiež nárok na nezdaniteľnú časť mzdy
vo výške 46 532 ISK mesačne. Daňový
úrad (Ríkisskattstjóri) vydáva daňový
preukaz. Zamestnanci musia mať identi-
fikačné číslo (kennitala) a mu sia sa pre-
ukázať identifikačným dokladom (napr.

pas), kde je aj fotka. Aby sa vám správ-
ne odvádzali dane zo mzdy, je potreb -
né, aby ste odovzdali zamestnávateľo- 
vi daňový preukaz. O vydanie da ňo vého
preukazu treba požiadať na miest nom
daňovom úrade (adresy nájdete na www.
rsk.is).

Vo videoškolení Manažment vymáhania pohľadávok: Prevencia pred ne-
platičmi lektor rozoberá pravidlá pri vstupe do obchodných vzťahov so zákazníkmi
a dáva odpoveď na otázku, ako rozvíjať obchod, aby pribúdali dobrí zákazníci.

Príklad výpočtu dane zo mzdy:

Mesačná mzda 150 000

4 % odvody do dôchodkového fondu 6 000

Zdaniteľný príjem 144 000

Sadzba dane 37,34 % x 144 000 53 769

Nezdaniteľná mzda 46 532

Zrazená daň zo mzdy 7 237

Vyplatená mzda po zdanení 136 763

Ak ste zamestnaný na farme, časť mzdy
predstavuje ubytovanie a strava, čo je tak-
isto zdaňovaný príjem. Ďalšie zrážky zo
mzdy sú 1 % odborovému zväzu a 4 % do
penzijného fondu (zamestnávateľ platí 8 %
do vášho penzijného fondu).

Za každý rok, ktorý odpracujete na Islande,
musíte predkladať daňové priznanie. Ter-
mín podávania je zvyčajne do konca
marca. Pokiaľ odchádzate z Islandu, ste
povinný zaslať príslušnému daňovému
úradu daňové priznanie k dani z príjmu
týždeň pred vaším odchodom, aby vám
mohla byť vyčíslená konečná suma dane 
a prípadne vrátený preplatok na dani.
Konečná suma dane sa vyčísľuje na konci
júla v roku nasledujúcom po zdanení.

Ak ste nepodali daňové priznanie, daňový
úrad urobí odhad vášho príjmu a podľa toho
vám vyrubí daň. Tento odhad je väčšinou
vysoký a môže vás stáť veľa peňazí. Uistite
sa, že ste podali správne daňové priznanie,
aby ste sa vyhli dlhom na daňovom úrade.
Veľa ľudí podáva daňové priznanie online,
je to jednoduché, keďže veľa údajov je už
úradom vyplnených vopred. Inštrukcie pre
vyplnenie nájdete v rôznych jazykoch na
stránke Daňového úradu www.rsk.is. Tí, ktorí
potrebujú pomoc pri vyplnení daňového priz-
nania, by mali kontaktovať svoj odborový
zväz. Takisto môžu požiadať o radu miestny
daňový úrad alebo Daňové riaditeľstvo (Lau-
gavegur 166, Reykjavík). Ďalšou možnosťou
sú registrovaní audítori, ktorým budete
musieť za ich služby zaplatiť.

Iné dane:
DPH je zvyčajne 25,5 % na všetok tovar
a služby okrem potravín, kde je 7 % DPH.
Palivová daň pri použití paliva na sú -

kromné použitie je 54,88 ISK na liter 
a 25,5 % DPH. Daň z kapitálového príjmu
je 20 %.
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Islandský systém sociálneho zabezpeče-
nia sa zakladá predovšetkým na pobyte.
Týmto systémom sú chránení všetci oby-
vatelia, ak majú svoj trvalý pobyt na Islan-
de. Na vznik nároku na dávky musia byť
splnené aj ďalšie podmienky.

Pred príchodom na Island by ste mali
navštíviť svoju zdravotnú poisťovňu vo
vašom domovskom štáte a požiadať o vy-
danie formulára E-104. Tento formulár vám
zabezpečí úhradu nákladov na zdravotnú
starostlivosť na Islande ihneď po vašom
príchode. Ak plánujete zostať na Islande 
dlhšie ako 3 mesiace, musíte sa zaregis -
trovať k pobytu na Imigračnom úrade
a predložiť SSSI (štátnej správe sociálneho
zabezpečenia) formulár E-104 v čo naj-
kratšom čase. SSSI vám potom vydá
preukaz zdravotného poistenia. Občan
EÚ/EHP, ktorý nemá povolenie na pobyt,
pretože sa nezaregistroval k pobytu na Is-
lande, nie je krytý zdravotným poistením.

Aby ste mali zdravotné poistenie už od
prvého dňa vášho zamestnania na Is-
lande, odporúčame požiadať o povolenie
na pobyt ešte pred príchodom na Island
(viac informácií získate na www.utl.is).
Súkromné poisťovne nemôžu vystavovať
E-formuláre. Ak neplánujete zostať na Is-
lande dlhšie ako tri mesiace, prineste si
so sebou Európsky preukaz zdravotného
poistenia.

Zamestnanci vyslaní na určitú dobu na Is-
land na výkon práce pre svojho zamest-
návateľa ostávajú aj naďalej poistencami
verejného zdravotného poistenia v do-
movskej krajine za predpokladu splnenia
určitých podmienok. Títo zamestnanci by
mali požiadať svoju zdravotnú a sociálnu
poisťovňu o vystavenie formulárov E-101
a E-106. To isté platí aj pre samostatne
zárobkovo-činné osoby. Tieto formuláre
potom predložíte islandskej SSSI kvôli
registrácii.

Z
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Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup. Využite daňovú po-
hotovosť, viac na www.danovecentrum.sk.

Kto je na Islande krytý sociálnym zabezpečením? 

Kedy máte nárok na zdravotnú starostlivosť?
Island je rozdelený do oblastí zdravot-
nej starostlivosti, z ktorých každá má
svoje vlastné centrum primárnej zdra-
votnej starostlivosti, niektoré sú zria-
dené v rámci miestnej nemocnice. Služ-
by týchto centier sú poskytované všetkým
odhliadnuc od poistenia. Tí, ktorí sa ne-
môžu preukázať zdravotným poistením,
zaplatia vyššie poplatky. Centrum naj -
bližšie vášmu bydlisku si môžete nájsť
v telefónnom zozname pod „Heilsugæs-
lustöð“. V oblasti hlavného mesta môžete
informácie nájsť aj na stránke www.heil-
sugaeslan.is. 

Pri zdravotných problémoch po ordinač-
ných hodinách centra primárnej zdravot-
nej starostlivosti môžete využiť služby
nazvané „Læknavakt“ so sídlom na ul.
Smáratorgi 1, Kópavogur, tel. 1770 ale-
bo môžete volať na číslo 848 2600,
pokiaľ ste bližšie k mestu Akureyri. Služ-
by Læknavakt sú k dispozícii od 17.00 –
23.30 cez týždeň a od 9.00 – 23.30 cez
víkend a sviatky.

V rámci služieb verejného zdravotníctva si
poistenec môže vybrať svojho všeobecné ho
lekára, ako aj súkromných všeobecných



126

lekárov a špecialistov, ktorí uzavreli zmluvu
s islandskou zdravotnou poisťovňou (IHI)
(Sjúkratryggingar Íslands). Poistenec má
priamy prístup k odborným lekárom, ale je
hospitalizovaný len na základe poukazu
praktického lekára. Poistenec dostáva
vecné dávky a náklady hradí islandská
zdravotná poisťovňa. Napriek tomu sa od
pacienta zvyčajne vyžaduje čiastočná
platba (spoluúčasť). Poistenec musí naprík-
lad za návštevu zdravotného strediska
alebo všeobecného lekára uhradiť od 1 000
ISK (6,35 €) do 2 600 ISK (17 €). Výška
poplatku sa líši v závislosti od typu služby. 
V prípade detí do 18 rokov nie je potrebné
platiť žiadne doplatky a na dôchodcov sa

uplatňujú osobitné predpisy. V prípade
odbornej liečby je potrebné uhradiť doplatok
vo výške 4 200 ISK (27 €) + 40 % zvyšných
nákladov (maximálne do výšky 29 500 ISK
(187 €). Osobitné predpisy sa vzťahujú na
dôchodcov a deti do 18 rokov. Pre všetkých
poistencov je stanovená maximálna výška
ročnej platby, ktorá predstavuje 29 500 ISK
(187 €) pre jednotlivca, 8 900 ISK (57 €)
pre deti z tej istej rodiny a 7 400 ISK (47 €)
pre dôchodcov. Karty na zľavu (afsláttarkort)
sú k dispozícii jednotlivcom, ktorí dosiahli
tento strop a môžu sa používať po zvyšok
roka. Poistenci majú nárok na bezplatnú
hospitalizáciu na lekársky predpis vrátane
hospitalizácie v materstve.

Ročný prístup k videoškoleniam z daňovej oblasti vám zabezpečí, že žiadnu
dôležitú novelu nezmeškáte. Všetky témy videoškolení si môžete pozrieť na
www.profivzdelavanie.sk a objednať na tel. č. +421 41 70 53 888.

Pohotovostné služby

Pohotovostné služby (Slysa-og bráðamót-
taka) sa poskytujú v Národnej univerzitnej
nemocnici (Landspítali-háskólasjúkrahús) vo
Fossvogur, 108 Reykjavík. Ak si nie ste istý,
či je váš zdravotný problém akútny, môžete

zavolať do nemocnice a poradiť sa na čísle
543 2000. Ak potrebujete okamžité ošetrenie
alebo sanitku, zavolajte na 112. Pripravte sa,
že budete musieť uviesť svoje meno, aký
máte problém a kde sa nachádzate.

Zdravotné centrá pre nepoistené osoby, turistov a zamestnancov

Všetky nepoistené osoby s pobytom na
Islande, ktoré nezískali právo na zdra -
votné poistenie, môžu navštíviť zdravotné
centrum. Každý, kto sa zdržiava na Is-
lande po dobu viac ako 6 mesiacov
a požiadal o povolenie na pobyt, je pois-
tený. Občania EHP by mali byť pois -
tení hneď od svojho príchodu za pred-
pokladu, že si so sebou priniesli formulár
E-104. Nepoistení pacienti vždy platia
vyššie poplatky za zdravotnú starostli -
vosť. Toto platí len dočasne, šesť mesia-
cov po zaregistrovaní sa k pobytu v ná-
rodnom registri získajú všetci imigranti

plný prístup do islandského zdravotného
systému.

Zubná a ortodontická starostlivosť sa hradí
zo zdravotného poistenia podľa stupnice
zostavenej príslušným ministrom alebo is-
landskou zdravotnou poisťovňou. Z poiste-
nia sa sčasti uhrádzajú náklady na zubnú
starostlivosť poskytovanú deťom mladším
ako 18 rokov. Osobám vo veku od 18 do 66 ro -
kov sa neposkytuje žiadna náhrada nákla -
dov s výnimkou prípadov vrodených vád,
úrazov alebo chorôb, alebo ak sú dotknuté
osoby poberateľmi invalidného dôchodku.
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Islandská zdravotná poisťovňa (IHI) uhrá-
dza denné nemocenské peňažné dávky
(sjúkradagpeningar) všetkým zamestnan-
com a samostatne zárobkovo činným oso -
bám (osobitné predpisy sa môžu vzťaho-
vať na osoby pracujúce z domova a štu-
dentov) vo veku 18 alebo viac rokov, ktoré
nepoberajú starobný alebo invalidný dô-
chodok. Musia byť práceneschopní, mať
ukončený pracovný pomer z dôvodu
choroby a nesmú byť poberateľom mzdy.
Vo všeobecnosti sú pre nových reziden-
tov pred vypuknutím choroby podmienkou
dva odpracované mesiace a šesť mesia-
cov pobytu. Poistenec dostáva denné
nemocenské dávky od 15. dňa pracov-
nej neschopnosti, ak táto trvá aspoň 
21 dní. 14-dňová čakacia lehota sa začína
dňom potvrdenia práceneschopnosti prak-
 tickým lekárom. Peňažné nemocenské
dávky po zastavení poberania mzdy nie
sú viazané na príjem, ale vyplácajú sa
ako paušálna dávka. Plné denné nemo-

censké dávky sa vyplácajú osobám, kto -
ré musia odísť zo zamestnania na plný
úväzok 1 275 ISK (8,10 €). Osoby, ktoré
odídu zo zamestnania na polovičný úvä-
zok, poberajú polovicu denných nemo-
cenských dávok.

Príplatok vo výške 349 ISK (2,22 €) sa vy-
pláca za každé nezaopatrené dieťa do
veku 18 rokov. Okrem toho sa uhrádza 
80 % nákladov na pobyt hradený rodičmi, 
a to v prípade, že je dieťa do veku 18 rokov
hospitalizované ďaleko od domova. Nemo-
censké dávky sa môžu vyplácať celkovo 
52 týždňov v priebehu 24-mesačného ob-
dobia.

Nárok na poberanie nemocenských dávok
vzniká vystavením potvrdenia o práce-
neschopnosti lekárom. Pri predkladaní žia-
dosti o denné nemocenské dávky treba
islandskej zdravotnej poisťovni zaslať štan-
dardný formulár žiadosti.

Z
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Uvítali by ste školenie na konkrétnu tému z daňovej, mzdovej oblasti alebo 
z oblasti verejnej správy? Pošlite nám svoj tip na profivzdelavanie@pp.sk.

Kedy máte nárok na nemocenské dávky?

Kedy máte nárok na dávky v materstve alebo dávky v otcovstve?

Osoby, ktoré na Islande pracovali mini -
málne po dobu 6 mesiacov bezprostredne
pred nástupom na materskú dovolenku
(fæðingarstyrkur), majú nárok na dávky
v materstve/otcovstve a materskú/otcov-
skú dovolenku (greiðslur úr fæðingarorlof-
ssjóði) v trvaní do 9 mesiacov; každý
z rodičov má nárok byť na materskej dovo-
lenke 3 mesiace a na zostávajúcich 3 me-
siacoch sa rodičia dohodnú. Výška mater-
skej závisí na vašom priemernom zárobku
počas uplynulých dvoch zdaňovacích ob-
dobí. Dávky sa vyplácajú vo výške 80 %
z vašej predchádzajúcej mzdy, minimálne

však 103 869 ISK mesačne (za predpok-
ladu, že ste pracovali na 50 a viac %). Ma-
ximálna výška dávky je 535 700 ISK me-
sačne. Osoby, ktoré majú prechodný pobyt
na Islande nepretržite po dobu 12 mesia-
cov, avšak neboli začlenené na trhu práce
alebo študovali, majú nárok na poberanie
minimálnych dávok súvisiacich s narode-
ním dieťaťa. Študenti v dennej forme štúdia
majú nárok na dávku v sume 103 8969 ISK
mesačne a osoby bez práce alebo za-
mestnané len na 25 % poberajú dávku
v materstve 45 324 ISK. Zodpovedným
úradom na vyplácanie dávok v materstve
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je Riaditeľstvo práce a nastávajúci rodičia
si musia podať žiadosť 6 týždňov pred
očakávaným dňom narodenia dieťaťa.

Všetci rodičia s legálnym pobytom na
území Islandu poberajú prídavky na deti.

Výška prídavkov závisí od počtu detí, ich
veku, rodinného stavu a príjmu rodičov.
Rodičia nemusia žiadať o prídavky na deti,
keďže tie sa vypočítajú podľa rodinného
stavu v Národnom registri každoročne
vždy k 31. decembru.

Uvítali by ste konkrétnu tému z daňovej oblasti? Pošlite svoj tip na
hornikova@pp.sk.

Kedy máte nárok na rodinné dávky? 

Rodiny s deťmi majú k dispozícii rôzne
formy pomoci, a to na štátnej i miestnej
úrovni.

Prídavky na deti sa vyplácajú rodičom
alebo osobám zodpovedným za vyživovanie
detí vo veku do 18 rokov. Plné dávky sa vy-
plácajú za rok narodenia dieťaťa, no za rok,
v ktorom dieťa dosiahne vek 18 rokov, sa už
žiadne dávky nevyplácajú. Pobyt dieťaťa na
Islande sa nevyžaduje. Dieťa však musí byť
vyživované osobami, ktoré podliehajú neob-
medzenej daňovej povinnosti na Islande 
v zmysle daňových právnych predpisov. Prí-
davky na deti sa odvíjajú od príjmu a priz-
naná výška dávok závisí od príjmu oboch
rodičov (alebo osamelého rodiča). Osobitný
príplatok, ktorý sa tiež odvíja od príjmu, sa
vypláca na deti vo veku do 7 rokov. Prídavky
sa určujú na základe zdaňovacieho príjmu
uvedeného v daňovom priznaní každoročne
v auguste. Preddavky, ktoré sú vyplácané
každoročne vo februári a v máji, sa odrátajú
a zvyšná časť sa dopláca v auguste a v no-
vembri. Preplatky sa potom odrátavajú
spolu s daňou. Žiadosť o prídavky na deti sa
podáva na miestne príslušnom daňovom
úrade.

Prídavky osamelým rodičom (mæðralaun)
možno vyplácať v prípade dvoch alebo 
via cerých nezaopatrených detí vo veku do
18 rokov s pobytom na Islande.

Miestne orgány môžu poskytovať príspev ky
na náklady spojené s celodennou staro s -
tlivosťou o deti v súkromných do mácnos -
 tiach, napríklad v prípade osame lých rodičov.
Prevažná väčšina miestnych orgánov posky-
tuje príspevky osamelým rodičom a finančná
podpora pre súkromnú celodennú starostli -
vosť je rovnaká ako suma vyplácaná škôl -
kam, ktoré spravujú miestne úrady.

Príspevok na domácu starostlivosť
(umönnunargreiðslur) sa môže vyplácať
osobám zodpovedným za vyživovanie
zdra votne postihnutých alebo chronicky
chorých detí, ktoré sa o tieto deti starajú
doma alebo v nemocnici.

Rodičia, ktorí na Islande pracovali mini -
málne 6 mesiacov a študenti môžu poberať
príspevok, ak sa starajú o ťažko zdravotne
postihnuté dieťa a dlhodobo choré dieťa.
Podmienkou je, že prestanú pracovať alebo
vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť
a budú sa výlučne starať o dieťa.

Detský dôchodok (barnalífeyrir vegna
skólanáms) sa môže vyplácať mladým ľu -
ďom vo veku od 18 do 20 rokov, ktorí štu -
dujú alebo sa venujú odbornej príprave.
Tento príspevok sa vypláca v prípade úmrtia
jedného alebo oboch rodičov alebo ak
jeden alebo obaja rodičia poberajú sta-
robný alebo invalidný dôchodok.



129

Detský dôchodok, špeciálne dávky a pe-
ňažné dávky v prípade zdravotne postih-
nutých alebo chorých detí, ako aj príspevky
osamelým rodičom spravuje Sociálna pois-
ťovňa (Tryggingastofnun ríkisins), ktorej je
potrebné predložiť príslušnú žiadosť. Ria-

diteľstvo práce (Vinnumálastofnun) spra-
vuje ďalšie príspevky ku dávkam v neza-
mestnanosti. O dávky, ktoré vyplácajú
miestne samosprávy, je potrebné požiadať
na miestnych úradoch.

Z
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Právne predpisy v aktuálnom úplnom znení zdarma, bez registrácie
a s jednoduchou obsluhou nájdete na www.zakonypreludi.sk. 

Kedy máte nárok na starobný dôchodok? 
Nárok na štátny dôchodok (lífeyrir al-
mannatrygginga) majú osoby vo veku
67 a viac rokov (námorníci od 60 rokov)

s legálnym pobytom na Islande minimál-
ne tri kalendárne roky medzi 16. a 67. ro-
kom ich veku, ak ich príjem nepresahu-
je istú hranicu. Poistení zamestnanci 
a samostatne zárobkovo činné osoby vo
veku 65 a viac rokov majú nárok na
zamestnanecký dôchodok z povinného
zamestnaneckého dôchodkového fondu
(lögbundnir lífeyrissjóðir), ak boli krytí
zamestnaneckým dôchodkovým systé-
mom vo veku od 16 do 70 rokov. Urču-
júcimi faktormi na výpočet štátneho
starobného dôchodku sú dĺžka pobytu na
Islande a príjem. Osoby, ktoré mali na Is-
lande pobyt najmenej 40 kalendárnych
rokov v období od 16 do 67 rokov veku,
majú nárok na plný starobný dôchodok.
Pre kratšie obdobia sa starobný dô-
chodok vypočíta v pomere zodpovedajú-
com dĺžke pobytu. Ak je príjem pod
určitou hranicou, vypláca sa aj plný do-
plnkový dôchodok (tekjutrygging). Zák-
ladný dôchodok a doplnkový dôchodok je
možné odložiť (t. j. požiadať o ne neskôr)
až do veku 72 rokov. V takomto prípade
sa dávky zvyšujú o 0,5 % za každý ďalší
mesiac. Je možné dosiahnuť maximálne
zvýšenie o 30 %. Podľa zákona o sociál-
nej pomoci sa k štátnemu dôchodku
môžu poskytnúť rôzne dávky sociálnej

pomoci za špecifických okolností alebo
ak sa preukáže, že poberateľ, ktorý žije
na Islande, sa nedokáže o seba postarať
bez tejto pomoci. Ide napríklad o príspe-
vok na domácnosť s jedným rodičom, 
osobitný príspevok na podporu a ďalšie
príspevky.

Zamestnanecký dôchodok sa vypočítava
v súlade s podrobnými pravidlami štatútu
jednotlivých zamestnaneckých penzijných
fondov. Vo všeobecnosti platí, že dôchodok
sa vypočítava v súlade s nadobudnutými
dôchodkovými bodmi. Minimálny dôchodok
vypočítaný na základe platenia príspevkov
počas 40 rokov dosahuje 56 % mesačnej
mzdy, z ktorej sa platili príspevky.

Žiadosť o štátny starobný dôchodok spolu
so všetkými potrebnými dokladmi treba
predložiť v Sociálnej poisťovni (Tryggin-
gastofnun ríkisins). Zároveň budete musieť
poskytnúť informácie o svojich príjmoch.
Dávky sa vyplácajú dopredu v prvý deň
každého mesiaca. O zamestnanecký dô-
chodok je potrebné požiadať príslušný
penzijný fond povinného zamestnanecké -
ho poistenia.

Na Islande sa vdovský ani vdovecký dô-
chodok nevypláca. V prípade úmrtia man-
žela/ky sa vypláca len finančný príspevok,
a to len na určité obdobie.
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Nárok na podporu v nezamestnanosti
(atvinnuleysisbætur) máte v prípade, že ste
na Islande odpracovali minimálne 3 mesia-
ce za posledných 12 mesiacov. Okrem
iného sa musíte zaregistrovať na úrade
práce, aktívne si hľadať prácu, byť k dis-
pozícii na pracovnom trhu bez akýchkoľvek
obmedzení, musíte byť vo veku od 16 do
69 rokov a mať na Islande registrovaný
pobyt. Ak ste neodpracovali viac ako 3 me-
siace počas posledných 12 mesiacov,
máte nárok len na minimálnu výšku dávky
(1/4 základnej sadzby). S formulárom 
E-301, čo je potvrdenie o dobách zamest-
nania v domovskej alebo inej členskej kra-
jine, si môžete preniesť nárok na podporu
v nezamestnanosti a takto získať nárok na
plnú dávku v nezamestnanosti za pred-
pokladu, že máte odpracovaných 12 me-
siacov na plný úväzok. Odporúčame vziať
si so sebou potvrdený formulár E-301, keď
sa chystáte na Islande pracovať.

Od 1. januára 2009 je základná výška pod-
pory 149 015 ISK mesačne a vypláca sa
maximálne po dobu 3 rokov. K tomu mô -

žete poberať príspevok na základe príj-
mu po dobu 3 mesiacov. Predstavuje to 
70 % vašej priemernej mzdy za posled-
ných 6 mesiacov, maximálna výška je
234 229 ISK mesačne. Za vyplácanie pod-
pory v nezamestnanosti zodpovedá Ria-
diteľstvo práce a vy sa registrujete na
miestne príslušnom úrade. Musíte splniť
všetky požiadavky úradu vo vzťahu k vám
ako k uchádzačovi o zamestnanie. Naprí -
klad, každý mesiac medzi 20. a 25. dňom
musíte preukázať, že ste si hľadali zamest-
nanie, a to buď telefonicky, emailom alebo
online na stránke www.vinnumalstofnun.is.
Alebo tak môžete spraviť osobne na úrade
práce. Úradné hodiny sú od pondelka do
štvrtka od 9.00 – 15.30 hod. a v piatok do
12.00 hod.

Ak ste nezamestnaný a poberáte podporu
v nezamestnanosti vo svojej domovskej
krajine, môžete si prísť na Island hľadať
prácu a preniesť si dávku v nezamestna -
nosti na Island na dobu 3 mesiace. K tomu
slúžia formuláre U1 a U2, ktoré vydáva So-
ciálna poisťovňa na Slovensku.

Zamerajte svoju reklamu cielene. Ponúkame nezávislý mediálny priestor. 
Kontaktujte nás na inzercia@pp.sk. 

Kedy máte nárok na dávky v nezamestnanosti? 

Zdroje informácií:

Ministerstvo sociálneho zabezpečenia
(Velferðarráðuneytið)
Hafnarhúsinu V/Tryggvagötu
150 Reykjavík
Tel.: +354 545 8100
Fax: +354 551 9161
E-mail: postur@vel.is
http://www.velferdarraduneyti.is/

Ministerstvo financií (Fjármálaráðuneytið)
Arnarhvoli vid Lindargötu

150 Reykjavík
Tel.: + 354 545 9200
Fax: + 354 562 8280
E-mail: postur@fjr.is
http://www.fjarmalaraduneyti.is

Islandská zdravotná poisťovňa 
(Sjúkratryggingar Íslands)
Laugavegur 114-118
150 Reykjavík
Tel.: + 354 515 0000



131

Fax: + 354 515 0051
E-mail: sjukra@sjukra.is
http://www.sjukra.is

Sociálna poisťovňa (Tryggingastofnun
ríkisins)
Laugavegur 114
150 Reykjavík
Tel.: + 354 560 4400
Fax: + 354 560 4551
E-mail: tr@tr.is http://www.tr.is

Riaditeľstvo práce (Vinnumálastofnun)
Kringlunni 1

103 Reykjavík
Tel.: + 354 515 4800
Fax: + 354 511 2520
E-mail: postur@vmst.is
http://www.vmst.is

Riaditeľstvo vnútorných príspevkov
(Ríkisskattstjóri)
Laugavegur 166
150 Reykjavík
Tel.: + 354 442 1000
Fax: + 354 442 1999
E-mail: rsk@rsk.is
http://www.rsk.is

Z
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Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.danovecentrum.sk
a získajte on-line prístup k všetkým daňovým a účtovným informáciám. 
Volajte +421 41 70 53 222.

– Island je jediným štátom na svete,
ktorého meno je zhodné s menom os-
trova?

– Na území Islandu bol v roku 930 n. l.
vytvorený prvý parlament na svete?

– Na Islande je z dvoch stoviek sopiek 
30 aktívnych. Celá tretina lávy vyvrhnutej
na povrch Zeme za posledných 500 ro -
kov leží práve na tomto ostrove?

– Mohutný výbuch sopky Laki v roku
1783 mal za následok vyhubenie
štvrtiny obyvateľov Islandu. V dôsledku
výbuchu sa na dlhé roky zmenilo
počasie, čo prinieslo so sebou neúrodu
a hladomor?

– Nachádza sa tu miesto, ktoré oddeľuje
od seba dve tektonické dosky – euro -
ázijskú a severoamerickú?

– V Reykjavíku sa nachádza múzeum

stratených ľudí? Niektorí Islanďania
totiž veria v zmiznutých ľudí a niektorí
dokonca tvrdia, že ich videli.

– Slovo „geysir“ vzniklo na Islande vďaka
gejzíru gejzírov, ktorý dal ostatným
pomenovanie? Veľký gejzír chrlí vodu
každé tri minúty do výšky 20 metrov.

– Jediným nebezpečným zvieraťom je
polárna líška?

– Väčšina Islanďanov nepoužíva priezvis -
ká, dôležité sú krstné mená, podľa kto -
rých sú radené aj telefónne zoznamy?

– Na ostrove sa nenachádzajú žiadne
asfaltové cesty?

– Polárna noc tu trvá pol roka?
– Jednou z najzaujímavejších atrakcií je

„Modrá lagúna“, jedno z najkrajších
prírodných geotermálnych kúpalísk na
svete?

Mgr. Jana Maňková

Vedeli ste, že?
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Prvé kroky po príchode do krajiny
– mať dostatočné finančné prostriedky, aby

nedošlo k zaťaženiu sociálneho systému
a taktiež zdravotného pois-tenia.

V prípade pobytu dlhšieho ako 3 mesiace je
potrebné vyplniť prehlásenie o príchode (déc-
laration d’arrivée) na príslušnom úrade (l ad-
ministration communale) v mieste bydliska.
Najneskôr do 90 dní po príchode je nutné vy-
plniť registračný formulár (déclaration d’en-
registrement). Po piatich rokoch nepreru-
šeného pobytu na území Luxemburska majú
občania EÚ/EHP právo požiadať o trvalý
pobyt (attestation de séjour permanent).

Práca v zahraničí –     
Luxembursko

Luxemburské veľkovojvodstvo je štát nachádzajúci sa v západnej časti
Európy, patrí medzi krajiny Beneluxu. Je príkladom toho, že niekedy
neplatí rovnica, čím menší tým chudobnejší, keďže patrí k najbohatším
krajinám sveta, no zároveň sa zaraďuje medzi najmenšie krajiny celého

starého kontinentu. Je krajinou s najvyššou minimálnou mzdou v Európskej únii 
a taktiež je najväčším centrom súkromného bankovníctva v eurozóne. Luxembursko
je zakladajúcim členom Beneluxu, NATO, Európskej únie, OECD a sídlia tu viaceré
inštitúcie Európskej únie (napr. Európsky súdny dvor, Európska investičná banka...).
Luxembursko má až tri úradné jazyky: luxemburčinu, nemčinu a francúzštinu.

Ak bude váš predpokladaný pobyt na úze-
mí Luxemburska kratší ako 3 mesiace (do-
volenka, návšteva príbuzných, služobná
cesta... ), nemáte žiadne registračné povin-
nosti, potrebujete iba platný občiansky
preukaz alebo cestovný pas.

Ak plánujete zostať dlhšie ako tri mesia -
ce, musíte spĺňať jednu z nasledujúcich
podmienok:
– pracovať na pracovnú zmluvu alebo ako

samostatne zárobkovo činná osoba,
– študovať vo verejnej alebo súkromnej

vzdelávacej inštitúcii,

Hľadanie si práce v Luxembursku
ky nie sú na ich webovej stránke uve -
rejnené;

– na webovej stránke EURES – Európ-
skom portáli pracovnej mobility – http:
//ec.europa.eu/eures,

– v národnej tlači (Luxemburger Wort, La
Voix– Sobotné vydanie),

– na súkromných internetových strán-
kach,

– na webových stránkach spoločností,
podnikov alebo pracovných agentúr.

Ak chcete v Luxembursku pracovať ako
občania Európskej únie, máte rovnaké práva
a povinnosti ako luxemburskí občania.
Pracovné ponuky môžete nájsť:
– prostredníctvom Luxemburských verej -

ných služieb zamestnanosti: ADEM
(Agencepourle Developpementdel’ Em-
p loi), kde nepotrebujete byť evidovaný,
aby ste mohli konzultovať zoznam pra-
covných ponúk a získať akékoľvek ďal -
šie informácie. Avšak, pracovné po nu -
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V agentúre sa môžete zaregistrovať osob-
ne alebo prostredníctvom pošty/online
formulára a poskytnúť takto svoj životo -
pis, fotku a fotokópiu občianskeho preu -
kazu. Adresy najznámejších agentúr náj-

dete na www.uledi.lu (ULEDI = Union
Luxembourgeoise des Entreprisesde
Travail Intérimaire- Luxemburská únia
agentúr pre dočasné zamestnanie).

Z
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Chcete si prelistovať niektorý z našich časopisov? Volajte +421 41 70 53 222
a my vám zašleme ukážkové číslo.

Zaregistrovanie sa v pracovnej agentúre pre sprostredkovanie dočasného
zamestnania

Náhodné žiadosti sú v Luxembursku bežne
využívané hlavne mladými absolventmi na
kontaktovanie veľkých spoločností. Preto
by ste nemali váhať požiadať o zamest-

nanie touto cestou, dáva vám to možnosť
zviditeľniť sa a byť evidovaný v databáze
potenciálnych kandidátov, pokiaľ spoloč -
nosť nejakú má.

Poslanie náhodnej žiadosti o zamestnanie

Graf č. 1: Vývoj počtu voľných pracovných miest v Luxembursku

Zdroj: http://www.tradingeconomics.com

Žiadosť o zamestnanie by mala obsahovať
žiadosť alebo motivačný list a životopis.

Žiadosť (alebo sprievodný list)
Žiadosť o zamestnanie nie je len sprievod-

ným listom. Mala by byť osobná, pútavá 
a mala by obsahovať dôležité informácie.
Mala by vyzdvihovať, do akej miery rozu-
miete ponúknutému pracovnému miestu 
a čo príslušná spoločnosť hľadá, vaše silné

Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania
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stránky a kvality, vďaka ktorým ste tým
správnym kandidátom na pracovnú pozí-
ciu. Nakoniec by mala vykresliť vašu mo-
tiváciu, prečo sa o dané pracovné miesto
uchádzate.

Pokiaľ nie je stanovené inak, rukou písané
žiadosti by mali byť písané jazykom, ktorý
bol použitý v inzeráte. Sprievodné listy
poslané s náhodnými žiadosťami musia byť
písané po francúzsky alebo anglicky, ak ich
posielate do veľkých medzinárodných spo -
ločností.

Životopis 
Väčšinou sa k životopisu prikladá aj fo-
tografia. Životopis vo všeobecnosti pozo-
stáva z jednej alebo dvoch strán písaných
na počítači (A4) a zobrazuje detaily vášho
vzdelania, predošlé pracovné skúsenosti 

a taktiež jazykové a počítačové znalosti 
a záujmy. Deklarované zručnosti by mali
byť pravdivé z dôvodu overovania pravdi-
vosti.

Jazykové požiadavky
Z hľadiska pozície v centre Európy a fakt, že
v Luxembursku sú tri oficiálne jazyky (lu -
xemburský, francúzsky a nemecký), požia-
davka znalosti viacerých jazykov je pri
uchádzaní sa o prácu veľmi dôležitá. V zá-
vislosti od oblasti pôsobenia francúzština,
angličtina, nemčina a luxemburčina sú veľ-
kým prínosom alebo aspoň oceňované.
Holandčina, taliančina, španielčina a portu-
galčina sú tiež veľmi prospešné. Aby ste
mali vysokú šancu zamestnať sa, je vhodné,
aby ste vedeli plynule aspoň dva jazyky, 
z čoho jeden by mal byť oficiálny jazyk krajiny
(luxemburský, francúzsky alebo nemecký).

Úplné znenia daňových predpisov nájdete v časopise ÚZ – úplné znenia.
Pre viac informácií a objednávanie kliknite na www.zakon.sk alebo volajte 
+421 41 70 53 222. 

Obchodný zákonník platný na území Lu -
xemburského veľkovojvodstva stanovuje
základné a najviac sa vyskytujúce pod-
nikateľské subjekty na fyzické osoby, t. j.
podniky jednotlivca alebo samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) a na spoloč -

nosti s ručením obmedzeným (SPRL –
Sociétéprivée a responsabilitélimitée). Viac
informácií o právnych formách podnikania
v Luxembursku nájdete na: http://www.
guichet.public.lu/fr/entreprises/creation/for
me-juridique/index.html.

Podnikanie

Založenie spoločnosti v Luxembursku vý-
razne zjednodušuje to, že je možné podať
niektoré žiadosti v elektronickej podobe.
Všetci podnikatelia v Luxembursku musia
byť zaregistrovaní v registri – Le Registre
deCommerceet des Societés – RCS, na
základe čoho im je pridelené registračné
číslo RCS.

Podnikateľ – fyzická osoba, je povinný do

názvu firmy uviesť zároveň aj svoje celé
meno a priezvisko. Ďalej musí v banke
zložiť zakladací alebo vstupný kapitál.

Spoločnosť skutočne vzniká až podpisom
zakladateľskej zmluvy overenej notárom.
Následne do 15 dní musí byť firma za re -
gistrovaná do databázy a do registra RCS.
Informácie o firme budú uverejnené v úrad-
nom vestníku. Po splnení týchto náležitostí

Náležitosti potrebné pre podnikanie v Luxembursku
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je firme pridelené 11-miestne identifikačné
číslo a podnikateľ môže začať oficiálne
podnikanie v Luxembursku. Všetky pro-
cedúry/administratívne kroky je možné ab-
solvovať na jednotných kontaktných mies -

tach. Kontakt: Jednotné kontaktné miesto
(Leguichet en lignedu Grand-Duchéde
Luxembourg) dostupné na: http://www.
guichet.public.lu/fr/entreprises/index.html.

Z

Zamestnávateľ a zamestnanec EÚ   |   Luxembursko

Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup k všetkým právnym pred-
pisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom znení.
Stiahnite si ZADARMO na Google Play.

V Luxembursku je garantovaná minimálna
mzda pre všetkých pracovníkov zamestna -
ných na základe pracovnej zmluvy. Miera
mzdy závisí od kvalifikácie pracovníka
a jeho veku. Nekvalifikovaní pracovníci
nad 18 rokov dostávajú 100 % minimálnej
mzdy. 15 a 16-roční dostávajú 75 % a 17-
roční 80 %. Kvalifikovaní pracovníci nad
18 ro  kov majú zaručených 120 % minimál-
nej mzdy. Od 1. januára 2015 výška mini -
málnej mzdy je 1 922,96 eura mesačne pre
nekvalifikovaných pracovníkov nad 18 ro -
kov. Pre kvalifikovaných zamestnancov to

je od 1. januára 2015 2 307,56 eura me -
sačne. 

Garantovaná minimálna mzda pre kvali-
fikovaných pracovníkov prináleží zamest-
nancom vykonávajúcim činnosť vyplý-
vajúcu z ich odbornej kvalifikácie získanú
vzdelaním alebo školením, uznanú ofi-
ciálnym certifikátom (aspoň Osvedčenie
technickej a odbornej spôsobilosti). Aký -
koľvek zamestnanec, ktorý nemá taký
certifikát, musí získať aspoň 10-ročné
skúsenosti.

Platové podmienky
Minimálna mzda

Graf č. 2: Vývoj minimálnej mzdy v Luxembursku

Zdroj: http://www.tradingeconomics.com
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Hrubá mzda: Predstavuje celkovú sumu,
ktorú zamestnanec zarobil. Zahŕňa: zá -
kladný plat a akékoľvek príplatky za nad -
časy, bonusy a podiely na zisku atď. Je vy -
rátaná ešte pred odpočítaním príspevkov na
sociálne zabezpečenie a platenia daní.

Čistá mzda: Predstavuje reálnu sumu, ktorú
zamestnanec dostane po odčítaní príspev-
kov a dane. Príspevky na sociálne zabez-

pečenie a dane sa odpočítajú ihneď a sú vy-
počítané na základe daňového súboru za-
slaného zamestnávateľmi dopredu. Pretože
daň a príspevky do sociálnej poisťovne sú re-
latívne malé, čistá mzda je veľmi atraktívna.

Príspevky do sociálnej poisťovne v roku
2015: maximálna výška príspevkov sa rovná
5-násobnej výške minimálnej mzdy, t. j.
9 605,15 eura na základe indexu 775,17.

Odborníčka Júlia Pšenková vo videoškolení Zákon o cezhraničnej spolupráci
pri vysielaní zamestnancov od 18. 6. 2016 rozoberá zmeny v uvedenom
zákone.

Daň z príjmu fyzických osôb je jednou z naj-
nižších v Európe. Sadzba dane z príjmu je
v rozmedzí od 0 % do 40 %, ku ktorej mu -
sí byť pripočítaný 4 % príplatok v podobe
príspevku do fondu zamestnanosti.

Zamestnávateľ musí každý mesiac poslať

zamestnancovi detailnú výplatnú pásku,
ktorá ukazuje, ako bola mzda vypočítaná.
Mala by v nej byť spomenutá predmetná
doba, počet celkových odpracovaných ho -
dín, miera odmeny za odpracovanú pra-
covnú dobu a akékoľvek iné platby v hoto -
vosti alebo v naturáliách.

Graf č. 4: Vývoj zamestnanosti v Luxembursku

Zdroj: http://www.tradingeconomics.com

Príspevok zamestnanca Príspevok zamestnávateľa

Nemocenské poistenie- Materstvo 3,05 % 3,05 %

Dôchodkové poistenie 8,00 % 8,00 %

Úrazové poistenie 1,10 %

Rizikové poistenie 1,40 %

Pracovné lekárstvo 0,11 %

Spoločný fond 0,51 – 3,04 %

Krízová daň 0,50
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Vďaka relatívne nízkym daniam a minimálnej
mzde sú čisté príjmy v Luxembursku veľ mi
atraktívne. Príspevky na sociálne zabezpeče-
nie sú nižšie než v okolitých krajinách. Dovoz
všetkých výrobkov a služieb z nečlenských
krajín EÚ podlieha DPH. Výška dane z pri-
danej hodnoty v Luxembursku je nasledovná:
– super znížená sadzba: 3 % (potraviny,

lieky, reštaurácie),

– znížená sadzba: 8 %,
– stredná sadzba: 14 % (oblečenie pre

dospelých, víno),
– štandardná sadzba: 17 % (alkohol,

pivo, topánky pre dospelých).

Daň z majetku pre občanov aj nereziden-
tov podliehajúca dani z príjmu bola zruše -
ná 1. januára 2006. 

Z

Zamestnávateľ a zamestnanec EÚ   |   Luxembursko

Problematiku zamestnávania cudzincov a vysielania zamestnancov do zahraničia
rozoberá Júlia Pšenková vo videoškolení Zamestnávanie cudzincov a vysie -
lanie zamestnancov.

Príjmy a dane

Dane a príspevky na sociálne zabezpečenie
sú odvádzané z mesačnej mzdy a platené
zamestnávateľom. Zamestnanci podávajú
ročné daňové priznanie, aby zistili, či zaplatili
príliš veľa alebo príliš málo v súlade s plat-
ným meradlom. Sú tri rôzne skupiny pla -
titeľov daní z príjmov, závisia od rodinnej
situácie a zdroja rodinného príjmu. Druhý
príjem domácnosti je zdaňovaný v súlade
s dodatočnou daňovou kartou a sadzbou

v rozpätí od 12 % do 33 %. Do roku 2008
boli dostupné daňové úľavy rodičom, ktorí
vychovávali deti. Aby všetci obyvatelia mohli
mať prospech z tohto daňového zvýhodne-
nia, aj tí, ktorých príjem je nezdaniteľný,
vláda schválila príspevky na dieťa. Od ja -
nuára 2008 každá rodina povinná platiť
v Luxembursku daň poberajúca rodinné
prídavky má nárok na bonusy na dieťa
(76,88 eura mesačne na jedno dieťa).

Zrážky zo mzdy

Ceny spotrebného tovaru a služieb v Luxem-
bursku sú pomerne vysoké. V roku 2013 boli

na úrovni 123 % priemerných cien platných
v rámci 28 členských štátov EÚ (100 %).

Životné náklady

Produkt Cena v EUR

Sendvič 4,00

Noviny 1,40

Lístok do kina 8,30

Coca-cola v pohostinstve 2,50

Káva v pohostinstve 3,00

Biely chlieb (500g) 2,10

Tab. č. 1 – Príklady cien niektorých produktov v Luxembursku

Zdroj: http://ec.europa.eu/eurostat

Denné menu v miestnej reštaurácii stojí 11 eur, avšak konečná cena závisí od nápojov,
ktoré si dáte.
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Zdravotné služby sú na dobrej úrovni a za
ich poskytnutie sa vyžaduje okamžitá
platba. Pri turistickom pobyte alebo pra-
covnej ceste je preto vhodné zabezpečiť
si poistenie v SR. Pri dlhodobom pobyte
je od 1. 5. 2004 poskytované zdravotné

zabezpečenie pre občanov SR v rovna -
kom rozsahu a za rovnakých podmienok
ako pre občanov Luxemburska, avšak za
podmienky vyplnenia predpísaných tlačív
a prihlásenia sa do vybranej zdravotnej
poisťovne.

Vo videoškolení Príprava a vyhodnotenie verejného obstarávania – ako na to
s novým zákonom Ing. Dagmar Melotíková rozoberá tému, ako pripraviť a vy-
hodnotiť verejné obstarávanie podľa nového zákona o verejnom obstarávaní.

Zdravotné zabezpečenie

Na získanie nároku na peňažné dávky 
v materstve zákon požaduje povinnú
účasť na poistení najmenej šesť mesia-
cov v priebehu posledného roka pred
odchodom na materskú dovolenku.

Uhrádzajú sa náklady, ktoré vznikli v súvis-
losti s pôrodom, s činnosťou lekára a pô rod-
nej asistentky, pobytom v nemocnici a liek-
mi. Náklady súvisiace s dietetickými vý -
robkami pre dojčatá sa uhrádzajú paušál-
nou sumou. Tieto peňažné materské dávky
sa poskytujú zamestnankyniam a samos -
tatne zárobkovo činným ženám počas
šestnástich týždňov, z toho osem týž -
d ňov pred pôrodom a osem týždňov pô -
rode za predpokladu, že boli povinne pois-
tené najmenej šesť mesiacov počas 12 me -
siacov pred začiatkom materskej dovolen -

ky. Tieto dávky sa vyplácajú aj v prípade,
že sa na tehotnú ženu alebo rodičku vzťa -
huje zákaz práce, pretože pracovala na
riziko vom pracovisku, kde bolo ohrozené
jej zdravie. Výška týchto dávok sa rovná
mzde, ktorú by dotknutá osoba pobe -
rala, keby bola práceschopná. Peňažné
dávky v materstve sa nevyplácajú počas
obdobia, keď zamestnávateľ ďalej vypláca
matke mzdu. Peňažná dávka sa vypláca aj
v prípade adopcie dieťaťa matke alebo ot-
covi, ktorí majú nárok na dovolenku z dô -
vodu adopcie dieťaťa.

Aby ste získali peňažné materské dávky
vyplácané počas ôsmich týždňov pred pô -
rodom, musíte svojej zdravotnej poisťovni
odovzdať lekárske potvrdenie s predpo -
kladaným dátumom pôrodu.

Dávky v materstve 

Na získanie nároku na starobný dôcho-
dok musíte byť poistení najmenej 120 me-
siacov a zároveň dosiahnuť vek 65 ro-
kov.

Starobný dôchodok pozostáva z pevnej
sumy, ktorej jedna štyridsatina sa získava

za každý rok poistenia, najviac však za
štyridsať rokov a z pomerného príplatku,
ktorý zodpovedá 1,85 % priznaného príj mu
zo zárobkovej činnosti za celý aktívny život
poistenca v Luxem bursku. V prípade po -
kračovania v pracovnej činnosti po vzni ku
nároku na dôchodok sa táto sadzba zvý ši 

Dôchodok
Starobný dôchodok
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o 0,01 % za každý ďalší odpracovaný rok 
a za každý ďalší rok veku poistenca.

Ak je váš starobný dôchodok nižší ako mini-
málny osobný dôchodok stanovený záko-
nom, poskytne sa vám prídavok k dôchodku
vo výške jednej štyridsatiny tohto minimál-
neho dôchodku za každý rok poistenia za
predpokladu, že ste platili poistenie najme-

nej dvadsať rokov. Každej osobe, ktorá po-
berá dôchodok, sa k 1. decembru prebieha-
júceho roka poskytne koncoročný príspevok.

Obdobia poistenia získané v iných člen-
ských štátoch Európskej únie sa zohľad -
ňujú. Ak vám vo veku 65 rokov nevznikne
nárok na dôchodok, príspevky, ktoré ste za -
platili, sa vám vrátia.

Z

Zamestnávateľ a zamestnanec EÚ   |   Luxembursko

Na školení Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legis-
latívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2017 s Jozefom Mihálom sa dozviete
všetko podstatné, čo máte vedieť na prelome rokov 2016/2017.

Za určitých okolností, ktoré súvisia s dĺž-
kou obdobia poistenia, sa môže priznať

predčasný dôchodok, a to od veku 57 ale -
bo 60 rokov.

Predčasný dôchodok

Nárok na rodinné dávky majú všetky deti vy-
chovávané v Luxembursku, ktoré tam majú
legálne bydlisko. Ak ste zamestnaný v Lu -
xembursku, máte nárok aj na rodinné dávky
na svoje deti vychovávané v inom členskom
štáte Európskej únie. Spravidla sa rodinné

dávky vyplácajú na deti vo veku do 18 rokov.
Vyplácajú sa však až do veku 27 rokov v prí-
pade detí, ktoré dokončujú stredoškolské
vzdelanie, a v prípade postihnutých detí. Pri
vyššom štúdiu získavajú študenti namiesto
rodinných prídavkov osobitnú podporu.

Rodinné dávky

Pri narodení dieťaťa sa vypláca príspevok
pri narodení dieťaťa. Vypláca sa čiastočne
ako predpôrodný príspevok, čiastočne ako
podpora pri narodení dieťaťa a čiastočne
ako popôrodný príspevok. Na to, aby
tehotná žena mala nárok na predpôrodný
príspevok, musí sa počas tehotenstva po-
drobiť lekárskym vyšetreniam, ktoré pred-
pisuje zákon. Na vznik nároku na príspevok
pri narodení dieťaťa je potrebné, aby sa

dieťa narodilo v Luxembursku a matka sa
podrobila popôrodnému vyšetreniu do ôs-
mich týždňov po pôrode. Popôrodný príspe-
vok sa môže vyplatiť iba v prípade, že dieťa
absolvovalo šesť lekárskych vyšetrení pred-
písaných zákonom pred dosiahnutím veku
dvoch rokov.

Príspevok pri narodení dieťaťa je 580,03
eura.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Prídavky na výchovu detí sa poskytujú
osobám, ktoré:
– majú bydlisko v Luxembursku a sku-

točne tam bývajú alebo sú štátnymi

príslušníkmi členského štátu Európskej
únie a pracujú v Luxembursku, alebo
sú rodinnými príslušníkmi takéhoto pra-
covníka,

Príspevok na výchovu detí
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– v rámci svojej domácnosti vychovávajú
jedno alebo niekoľko detí zakladajúcich
nárok na rodinné prídavky,

– zaoberajú sa najmä výchovou svojich
detí v domácnosti bez toho, aby vyko -
návali činnosť zamestnanca alebo sa -
mostatnú zárobkovú činnosť, alebo kto-
ré, aj keď pracujú, nemajú príjem, ktorý
by spolu s príjmom manželského part-
nera presahoval určitú hornú hranicu
(trojnásobok minimálnej mzdy, ak vy-

chovávajú jedno dieťa, štvornásobok,
ak vychovávajú dve deti a päťnásobok,
ak vychovávajú tri deti),

– si najmenej o polovicu skrátia svoj pra-
covný čas, aby sa mohli venovať výchove
jedného alebo viacerých detí; v tomto prí-
pade sa poskytuje polovica príspevku.

Prídavok na výchovu detí je 485,01 eura.
V prípade zamestnania na čiastočný úvä-
zok sa vyplatí polovica prídavkov.

Ak ste na Kaskádach už boli a radi by ste vyskúšali niečo nové, pripravili sme
Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2017 s rovnakým
programom i lektormi aj vo Vysokých Tatrách v hoteli Permon.

Nárok na dávky počas rodičovskej dovo -
lenky si môže uplatniť každá osoba, ktorá
vychováva vo svojej domácnosti jedno
alebo viacero detí mladších ako päť rokov,
na ktoré sa vyplácajú rodinné prídavky.
Rodič žiadajúci o dávky musí úplne pre-
rušiť svoju zárobkovú činnosť alebo skrátiť
svoj pracovný úväzok (čiastočná rodičov -
ská dovolenka) najmenej o polovicu nor-
málneho mesačného pracovného času,
ktorý sa na neho uplatňuje. Ak žiadateľ nie
je zamestnanec, musí v čase narodenia
alebo adopcie dieťaťa vykonávať v Luxem-
bursku samostatnú zárobkovú činnosť. Ak
je žiadateľom zamestnanec, pred začiat -
kom rodičovskej dovolenky musí byť za -
mestnaný najmenej jeden rok v spoločnosti
zriadenej v Luxembursku (na základe pra-
covnej zmluvy s mesačným pracovným
časom, ktorý sa rovná najmenej polovici
normálneho času uplatniteľného v tejto

spoločnosti). Každý rodič, ktorý pracuje,
má nárok na rodičovskú dovolenku, ale
jeden z rodičov si musí vziať túto dovo -
lenku hneď po skončení materskej dovo -
lenky. Čiastočná rodičovská dovolenka sa
však môže rozdeliť medzi oboch rodičov 
s cieľom zabezpečiť stálu starostlivosť 
o dieťa.

Dĺžka rodičovskej dovolenky je šesť me -
siacov na jedno dieťa. V prípade čiastočnej
rodičovskej dovolenky sa dovolenka predl -
žuje na dvanásť mesiacov. Z rodičovskej
dovolenky vyplýva nárok na paušálnu dáv -
ku vyplácanú v mesačných splátkach po -
čas celého obdobia trvania dovolenky.
Príspevok je oslobodený od daní a sociál-
nych odvodov okrem odvodov na zdra -
votné poistenie a na poistenie pre prípad
ošetrovateľskej starostlivosti. Príspevok na
dôchodkové poistenie hradí štát.

Rodičovská dovolenka

Existujú tri druhy rodinných dávok: bež -
né rodinné dávky, doplnkové príspevky
a príspevok vyplácaný na začiatku škol-
ského roka.

Výška bežných rodinných dávok sa líši
podľa počtu detí v domácnosti. Príplatky
súvisiace s vekom sa poskytujú na deti vo
veku šesť a dvanásť rokov.

Všeobecné prídavky na deti
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Výška príspevku vyplácaného na začiatku
školského roka (allocation de rentrée sco-
laire) sa líši podľa veku dieťaťa a počtu detí
v domácnosti.

Okrem príspevku na začiatku školského
ro ka sa rodinné prídavky vyplácajú me -

sačne rodičom, pokiaľ dieťa vychovávajú
obaja rodičia žijúci v jednej domácnosti. Ak
rodičia žijú oddelene, príspevky sa vyplá-
cajú tomu rodičovi, ktorý má dieťa skutoč -
ne v opatere. Príspevok na začiatku škol -
ského roka sa vypláca v auguste každého
roka na deti vo veku šesť rokov a viac.

Z
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Júlia Pšenková na školení Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo
závislej činnosti za rok 2016 a zmeny od 1. 1. 2017 rozoberie zmeny v legis-
latíve v oblasti SP, ZP a dane z príjmov zo závislej činnosti. 

Na vznik nároku na dávku v nezamest-
nanosti musíte:
– byť nezamestnanou osobou, ktorá si

svoju situáciu nespôsobila sama,
– byť práceschopný a ochotný prijať

akékoľvek zamestnanie zodpovedajúce
vašim schopnostiam,

– byť vo veku od 16 do 64 rokov,
– nepoberať úplný starobný alebo in-

validný dôchodok alebo úplné úrazové
dávky (rente accident),

– byť prihlásený ako uchádzač o zamest-
nanie,

– mať zamestnanie v Luxembursku naj -
menej 26 týždňov v priebehu posled-
ných 12 mesiacov pred vznikom neza-
mestnanosti. Toto 12 mesačné obdobie
sa predĺži o obdobia pracovnej neschop-
 nosti. Rovnako sa predĺži aj v prípade,
že zahŕňa obdobia vojenskej služby
alebo obdobia, počas ktorých ste do -
stávali dávky v nezamestnanosti.

Výška dávok v nezamestnanosti je 80 %
vašej predchádzajúcej mzdy. Ak máte neza-
opatrené deti, zvyšuje sa na 85 %. Dávky 
v nezamestnanosti však nemôžu presiahnuť
sumu rovnajúcu sa 2,5-násobku zákonnej
minimálnej mzdy. Ak nezamestnanosť trvá
viac ako 6 mesiacov v priebehu dvanásťme-
sačného obdobia, dávky nesmú presiahnuť
sumu rovnajúcu sa dvojnásobku zákonnej
minimálnej mzdy. Ak počas nezamestna nosti
vykonávate príležitostné alebo vedľaj šie čin-

nosti, dosiahnuté príjmy sa vám odpo čítajú 
z dávok v nezamestnanosti. Dávky v neza -
mestnanosti môžete poberať rovnaké časové
obdobie, ako trvalo obdobie zamestnanosti
počas dvanásťmesačného obdobia pred na -
hlásením nezamestnanosti, ale maximál ne
12 mesiacov za 24-mesačné obdobie. Obdo-
bie vyplácania dávok možno predĺžiť neza -
mestnaným, ktorí dovŕšili vek 50 rokov.

Ako získať dávky v nezamestnanosti?
Ak je to možné, musíte sa nahlásiť ako
osoba hľadajúca zamestnanie v deň, keď
ste sa stali nezamestnanými, a to buď na
úrade pre rozvoj zamestnanosti (Agence
pour le développement de l’emploi), alebo
v jednej z jeho pobočiek. Tej istej inštitúcii
musíte do dvoch týždňov po strate zamest-
nania podať žiadosť o dávky v nezamest-
nanosti. Po splnení týchto náležitostí sa
vám od prvého dňa nezamestnanosti budú
vyplácať dávky v nezamestnanosti. Ak sa
neprihlásite ako uchádzač o zamestnanie
hneď v prvý deň nezamestnanosti, nárok
na dávky vám začne plynúť až odo dňa
prihlásenia. Ak nepodáte žiadosť o výplatu
dávok v lehote dvoch týždňov, dávky sa
vám vyplatia za obdobie pred podaním 
žiadosti, ktoré nemôže presiahnuť štrnásť
kalendárnych dní.

Dávky v nezamestnanosti sa vám budú vy-
plácať poštovou poukážkou ku koncu kaž -
dého týždňa nezamestnanosti.

Nezamestnanosť
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Graf č. 3: Vývoj nezamestnanosti v Luxembursku

V sérii ôsmich videoškolení Daňová optimalizácia komplexne lektorka 
Ing. Ivana Glazelová rozoberá možnosti legálnej daňovej optimalizácie z rôznych
uhlov pohľadu. Objednávajte na www.zakon.sk. 

Zdroj: http://www.tradingeconomics.com

Užitočné adresy a linky
www.yellow.lu
www.optioncarriere.lu
www.jobfinder.lu
www.fes.lu
www.justarrived.lu
www.ictjob.lu

Ako si napísať žiadosť a životopis:
http://www.modele-cv-lettre.com
http://europa.eu/youreurope/index.htm
https://lu.linkedin.com/hp/
Systém sociálneho a zdravotného
zabezpečenia, minimálna mzda:
http://www.cns.lu – Národná zdravotná
poisťovňa
http://www.mss.public.lu – Ministerstvo so-
ciálneho zabezpečenia

Podnikanie:
www.guichet.public.lu
www.cc.lu – Luxemburská obchodná komora

www.eures.sk – sieť EURES Slovensko
(Európske služby zamestnanosti)
www.eures.europa.eu – európska sieť pra-
covnej mobility EURES
http://ec.europa.eu/social/ – Stránka Eu-
rópskej komisie pre zamestnanosť, sociál -
ne záležitosti a začlenenie
www.statec.lu – Štatistické informácie 
o Luxembursku
www.statistiques.public.lu – Štatistické in-
formácie o Luxembursku
www.luxembourg.lu – Základné informácie
o Luxembursku
www.ont.lu – Národný turistický úrad Lu -
xemburska

Hľadanie zamestnania:
www.adem.public.lu
www.monster.lu
www.jobs.lu
www.moovijob.com
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www.gouvernement.lu – Vláda a minister-
stvá Luxemburska
www.rcsl.lu
www.snci.lu – Národná spoločnosť pre
pôžičky a investície
www.fedil.lu – Združenie podnikateľov Lu -
xemburska

Dane:
www.impotsdirects.public.lu – Daňový
úrad
www.guichet.public.lu/entreprises/de/fis-
calite/index.html

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
pre Luxembursko – v Bruseli
Adresa: Avenue Molière 195,
1050, Brussels, Belgicko
Tel.: +32 23464261 (ústredňa), 
+32 23401462, +32 23463597 (konzulárne
oddelenie), 
+32 23401460 (sekretariát)
Fax: +32 23401464, +32 23401467 (kon -
zu lárne oddelenie)
Mobil: +32 478621639 (diplomatická poho-
tovostná služba)
Email: emb.brussel@mzv.sk

Z
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Čo prináša novelizácia zákona o DPH účinná od 1. januára 2016, zistíte 
vo videoškolení Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2016
s Ing. Vladimírom Ozimým. Objednávať môžete na www.zakon.sk.  

Otestujte sa

1. Luxembursko je:
a) najbohatšou a najmenšou krajinou sveta,
b) krajina s najvyššou minimálnou mzdou v EÚ,
c) krajina s najvyššími daňami v EÚ.

2. Ak občan EÚ/EHP plánuje zostať v Luxembursku dlhšie ako 3 mesiace, má registračnú
povinnosť v krajine?
a) nie, ako občan členského štátu EÚ/EHP nemá žiadne registračné povinnosti,
b) áno, najneskôr do 90 dní po príchode je nutné vyplniť registračný formulár na príslušnom

úrade,
c) áno, hneď v deň príchodu je potrebné sa zaregistrovať na príslušnom úrade.

3. Aká je podmienka vzniku nároku na starobný dôchodok v Luxembursku: 
a) byť poistený najmenej 120 mesiacov a zároveň dosiahnuť vek 65 rokov,
b) dosiahnuť vek 60 rokov,
c) byť poistený najmenej 120 mesiacov a zároveň dosiahnuť vek 60 rokov.

4. Aká je výška minimálnej mzdy v Luxembursku?
a) 1 200,96 eura,
b) 1 922,96 eura,
c) 998,96 eura.

5. Aká je dĺžka rodičovskej dovolenky v Luxembursku?
a) 6 mesiacov,
b) 12 mesiacov,
c) 10 mesiacov.

Správne odpovede:1b), 2b), 3a), 4b), 5a)

Ing. Oľga Matochová
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Bez zbytočných opravných výkazov
a hromadných oznámení

Opravy a dodatočné zmeny v účtovníctve sú nočnou morou každého pod-
nikateľského subjektu. Nielenže ochromujú bežnú prevádzku účtovných
oddelení, ale sú spojené aj s rizikom kumulovania ďalších chýb a násled-

ných možných postihov. Chyby veľmi často vznikajú kvôli nesprávnym alebo neúplným
informáciám od zamestnancov, ktorí si nesplnia svoje oznamovacie povinnosti. Časť
týchto chýb vie vopred odhaliť nová služba zdravotnej poisťovne Dôvera.

Funguje od 10. júna tohto roku a umožňuje

mzdárom, účtovníkom i personalistom online

si overiť a skontrolovať údaje o zamestnan-

coch týkajúce sa zdravotného poistenia (a to

aj viackrát opakovane) ešte pred odoslaním

mesačných výkazov a hromadných oznámení.

Takisto umožňuje overiť si nárok na odvodovú

odpočítateľnú položku skôr, než si ju zamest-

nanec písomne uplatní. Služba je novou funk-

ciou Elektronickej pobočky Dôvery, ktorá je

zapracovaná do mzdových a personálnych

softvérov používaných zamestnávateľmi a pri-

náša pracovníkom mzdových učtární viacero

užitočných vylepšení:

TIP: Kontrola správnosti hromadných oznámení a mesačných výkazov
Hromadné oznámenia si môžete otestovať skôr,

ako ich pošlete do poisťovne, navyše cez viac

kontrol, ako to bolo doteraz možné cez Elektro-

nickú pobočku. Kontrola prebieha voči aktuálnym

dátam, tak ako sa kontrolujú už reálne zaslané

výkazy a oznámenia. Výsledkom kontroly je zrozu-

miteľne popísaný zoznam chýb, ktoré treba opra-

viť pred finálnym odoslaním oznámenia do Dôvery.

Toto testovanie môžete vykonať kedykoľvek

k počas mesiaca a opakovať ho bez obmedze-

nia, až kým nebude výsledok bezchybný.

– Otestované a správne hromadné oznáme-

nie sa odošle priamo z počítača, bez nut-

nosti generovania a ukladania súborov nie-

kam na plochu počítača a následného odo-

slania cez Elektronickú pobočku.

– Rovnakým spôsobom sa dajú otestovať

a odoslať aj mesačné výkazy.

TIP: Overenie odvodovej odpočítateľnej položky
Odvodová odpočítateľná položka spôsobuje

v účtovníctve problémy v prípade, že si ju za-

mestnanec uplatňuje aj vtedy, keď na ňu nemá

nárok a zamestnávateľ nemá možnosť tento ná-

rok si overiť. Ide napríklad o prípad, keď má za-

mestnanec súčasne dvoch zamestnávateľov,

u jedného pracuje na trvalý pracovný pomer

a u druhého pracuje na dohodu (napr. po-

isťovací agent), je súčasne živnostníkom.

– Pre overenie nároku odvodovej odpočíta-

teľnej položky stačí jeden klik vo svojom

mzdovom/účtovnom softvéri.

Príklad:

Zamestnanec nastúpil do zamestnania 1. apríla 2016, zároveň podpísal u zamestnávateľa prehlásenie pre uplat-
nenie OOP. Pri tom, ako ho vypisoval, si neuvedomil, že má podpísanú dohodu o vykonaní práce u iného zamest-
návateľa (napríklad chodí každý deň na pol hodinu niekam upratovať). V takomto prípade si však takýto zamestna-
nec/zamestnávateľ nemôže uplatňovať OOP v mesačných preddavkoch. OOP sa uplatní až v ročnom zúčtovaní,
ktoré vykoná zdravotná poisťovňa. Keďže zamestnávateľ o tejto skutočnosti nevedel, dotyčnému zamestnancovi
vypočítal a vykázal OOP v mesačnom výkaze a ten zaslal do zdravotnej poisťovne. Po kontrole takto zaslané-
ho MV zdravotná poisťovňa informuje zamestnávateľa, že MV, ktorý jej bol doručený, obsahuje chyby a zamestná-
vateľ je povinný tieto chyby odstrániť. Účtovníčka si musí zavolať zamestnanca, preveriť u neho jednotlivé
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R

skutočnosti, následne vykonať úpravy v jej programe, nanovo dať vypočítať MV a tento po odkontrolovaní poslať
znovu do ZP. Čas, ktorý strávi preverovaním stavu a zabezpečením opravy, mohla využiť na inú prácu.

�

TIP: Online aktuálny prehľad o príslušnosti zamestnancov k zdravotnej poisťovni
Problémy s určením príslušnosti zamestnan-

cov k zdravotnej poisťovni vznikajú najmä za-

čiatkom roka, kedy zamestnanci často zabú-

dajú na svoju povinnosť oznámiť zmenu zdra-

votnej poisťovne nielen svojmu všeobecnému

lekárovi, ale aj svojmu zamestnávateľovi. Je

to aj praktická pomôcka v prípade overovania

brigádnikov, ktorí pracujú v rozličných dňoch

v mesiaci.

– Overením poistenca, resp. zamestnanca

získate aktuálnu informáciu o tom, či je no-

vý alebo súčasný zamestnanec poistencom

Dôvery. Vyhnete sa tak situácii, že odvedie-

te poistné do inej zdravotnej poisťovne a ne-

skôr budete musieť komplikovane žiadať

o jeho vrátenie, kým medzitým vznikne za-

mestnávateľovi dlh voči správnej zdravotnej

poisťovni zamestnanca.

– Získate zoznam všetkých zamestnancov

zamestnávateľa poistených v Dôvere s ur-

čením ich hlavných kategórií (zamestna-

nec, dohodár) tak, ako sú evidovaní v infor-

mačnom systéme Dôvery. Je to praktická

pomôcka hlavne na začiatku roka.

TIP: Overenie a kontrola finančných ukazovateľov zamestnávateľa
Platiteľ sa o svojom dlhu voči zdravotnej po-

isťovni dozvie až z upomienky, v horšom prípa-

de z výkazu nedoplatkov. Tejto situácii sa dá

predísť využitím novej služby, ktorá umožňuje

zobraziť stav účtu, ale aj vystaviť potvrdenie

o stave pohľadávok v zdravotnej poisťovni.

– Získate aktuálny prehľad o stave účtu za-

mestnávateľa a jedným klikom sa dostane-

te do Elektronickej pobočky k podrobným

členeniam po mesiacoch vrátane možnosti

podania reklamácie, prípadne môžete uhra-

diť poistné platobnou kartou alebo cez pla-

tobné portály bánk, a to s okamžitým spra-

covaním platby na strane poisťovne.

– Potvrdenie o stave pohľadávok zdravotnej

poisťovne voči platiteľovi poistného, či už

pre vlastné potreby alebo štátne orgány,

môžete za pár minút získať tiež priamo zo

softvéru, a to aj opakovane. Stačí jedným

klikom požiadať o vystavenie potvrdenia,

chvíľku počkať a následne si ho len vytlačiť

(ak nestačí v elektronickom PDF formáte).

– Služba poskytuje možnosť overiť si aj platiteľa

– zistiť či je alebo nie je v zozname dlžníkov

Dôvery. Tým môžete predísť prípadným stra-

tám, pretože je predpoklad, že keď si partner

neplní svoje povinnosti voči poisťovni, nebu-

de si ich plniť ani voči iným veriteľom.

– Navyše viete v prípade potreby zmeniť vý-

platný termín, aktualizovať údaje, či sledo-

vať začiatok a koniec dohodárov.

Nová služba tiež umožňuje získať prehľad

o všetkých plánovaných odstávkach systému –

odbúrava sa tak zbytočný stres v prípade, že

elektronická komunikácia Dôvery bude obme-

dzená – personalista či mzdový účtovník si ve-

dia efektívnejšie naplánovať svoju prácu.

„Našu novú službu poskytujeme bezplatne každej softvérovej firme, ktorá o ňu prejaví záujem. Zamestnávate-
lia, ktorí by chceli našu službu využívať, by sa mali obrátiť s touto žiadosťou na dodávateľa svojho mzdového
a účtovného softvéru.“

Zuzana Černá, projektová špecialistka pre elektronizáciu, Dôvera

Softvérové firmy, ktoré by chceli službu spros-

tredkovať svojim klientom, majú k dispozícii

kontakt zamestnavatelia.online@dovera.sk.

Ostatné dve zdravotné poisťovne zatiaľ takúto

službu neposkytujú.
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Slovenský zamestnávateľ chce uzatvoriť
dohodu o vykonaní práce s občanom
Bulharska na prednášku na seminár. Aké
sú povinnosti zamestnávateľa?

V rámci koordinácie sociálneho zabezpeče-
nia sa uplatňuje nariadenie Európskeho par-
lamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii
systémov sociálneho zabezpečenia v zne -
 ní nariadenia č. 988/2009, č. 465/2012
a vykonávacieho nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009. Platí
všeobecné pravidlo, že osoba vykonávajúca
činnosť ako zamestnanec alebo samostatne
zárobkovo činná osoba v členskom štáte
podlieha právnym predpisom tohto člen-
ského štátu. Následne je v článku 13 ods. 1
upravený okrem iného postup v prípade
vykonávania činností zamestnanca v dvoch
alebo viacerých členských štátoch. V tomto
prípade podlieha osoba právnym predpisom
členského štátu bydliska, ak podstatnú časť
svojej činnosti vykonáva v tomto členskom
štáte. Ak nevykonáva podstatnú časť svojej
činnosti v členskom štáte bydliska, tak pod-
lieha právnym predpisom členského štátu:
– v ktorom sa nachádza registrované

sídlo alebo miesto podnikania podniku
alebo zamestnávateľa, ak je zamest-
naná jedným podnikom alebo zamest-
návateľom, alebo

– v ktorom sa nachádza registrované sídlo
alebo miesto podnikania podnikov alebo
zamestnávateľov, ak je zamestnaná
dvoma alebo viacerými podnikmi alebo
zamestnávateľmi, ktorí majú svo je re-
gistrované sídlo alebo miesto podnika-
nia len v jednom členskom štáte, alebo

– v ktorom sa nachádza registrované
sídlo alebo miesto podnikania podniku
alebo zamestnávateľa, pričom nejde 
o členský štát jej bydliska, ak je za -
mestnaná v dvoch alebo viacerých
podnikoch alebo u dvoch alebo viace -
rých zamestnávateľov, ktorí majú svoje
registrované sídlo alebo miesto pod-
nikania v dvoch členských štátoch,
pričom jeden z nich je členským štátom
bydliska, alebo

– bydliska, ak je zamestnaná v dvoch ale -
bo vo viacerých podnikoch alebo u dvoch
alebo viacerých zamestnávateľov, z kto -
rých aspoň dvaja majú registrované
sídlo alebo miesto podnikania v rôznych
členských štátoch, ktoré nie sú člen-
ským štátom bydliska.

Voči správcovi dane z titulu zamestnania
osoby poistenej v inom štáte nemá sloven-
ský zamestnávateľ oznamovacie povin-
nosti. Z príjmu zo závislej činnosti je za-
mestnávateľ povinný vybrať preddavok na

Vy sa pýtate 
– my odpovedáme

Zamestnanie občana z Bulharska  | Nárok na pridanú dovolenku  | Vrátenie odstup-
ného  | Dva pracovné pomery  | Pôžička zamestnancovi  | Vyplatenie podielov na zisku

– daňové a odvodové povinnosti  | Prepočet nároku na dovolenku pri zmene úväzku  
| Odchodné  | Doručovanie v pracovnom práve  | Stravovanie u dohodára  | Dodatková
dovolenka  | Odchodné  | Preplatenie nevyčerpanej dovolenky hlavnému kontrolórovi
| Nočná práca  | Pedagogická prax a uznanie tretieho stupňa vysokoškolského vzde-
lania ako prvej atestácie  | Predĺženie pracovnej zmluvy  | Schválenie odmeny a platu 

v obci so spätnou platnosťou  | Príspevok na stravovanie zamestnanca

Otázka č. 91: Zamestnanie občana z Bulharska
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daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov.

Predpokladáme, že občan Bulharska zos -
táva naďalej poistený v Bulharsku, preto je
z pohľadu platenia odvodov povinný požia -
dať o určenie uplatniteľnej legislatívy pro -
stredníctvom formulára PD A1 podľa byd-
liska, ktorým je miesto, kde osoba zvyčaj -
ne býva. Po predložení tlačiva PD A1 bude
slovenský zamestnávateľ plniť povinnosti
voči sociálnemu a zdravotnému poisteniu
tak, ako to priznala príslušná inštitúcia so-
ciálneho zabezpečenia – buď podľa SR

legislatívy alebo podľa legislatívy Bul-
harska.

Zamestnávateľ je povinný informovať podľa
§ 23b ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o služ -
bách zamestnanosti o nástupe a o skončení
zamestnania (výkon práce v pracovno-
právnom vzťahu) občana EÚ príslušný
ÚPSVaR. Lehota na splnenie oznamovacej
povinnosti je do 7 pracovných dní od ná -
stupu do zamestnania a do 7 pracovných
dní od skončenia zamestnania. Túto sku-
točnosť oznamuje písomne na tlačive IN-
FORMAČNÁ KARTA.

Riešime vaše problémy   |   Vy sa pýtate – my odpovedáme

Vo videoškolení INCOTERMS 2010 – medzinárodné pravidlá pre výklad do-
dacích položiek lektor Ing. Tibor Vojtko rozoberá dané pravidlá pre výklad do-
dacích položiek známe ako INCOTERMS 2010. Objednávajte na www.zakon.sk. 

R

Vzniká zamestnancom samosprávne ho
orgánu nárok na dlhšiu dovolenku v po -
rovnaní s výmerou stanovenou v Zá kon-
 níku práce len v prípade, ak sú člen mi
odborov alebo ak majú so za mestná-
vateľom uzatvorenú kolektívnu zmluvu?

Práva a povinnosti zmluvných strán pra-
covnoprávneho vzťahu upravujú okrem prís-
lušných právnych predpisov aj kolektívne
zmluvy, ktoré v prípade kolektívnych zmlúv
vyššieho stupňa majú charakter všeobec-
nej záväznosti pre všetkých zamestná-
vateľov v nich uvedených.

Na pracovnoprávne vzťahy tých zamest-

nancov obce a vyšších územných celkov,
ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/
2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých za -
mestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme v platnom znení (ďalej len „zákon
č. 553/2003 Z. z.“), sa vzťahuje Kolektívna
zmluva vyššieho stupňa pre zamestná-
vateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. (ďalej len
„Kolektívna zmluva vyššieho stupňa“), ako
vyplýva z článku 1 bod 2 písm. d) Kolek-
tívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Podľa článku II bod 2 Kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa platnej na rok 2016 je zá -
kladná výmera dovolenky päť týž ňov.

Otázka č. 92: Nárok na pridanú dovolenku

Zhrnutie:

Predpokladáme, že občan Bulharska je poistený v Bulharsku. Keďže bude dosahovať zárobkovú činnosť
zamestnanca v SR, musí si podať žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy (formulár PD A1) na účely plate-
nia sociálneho a zdravotného poistenia. Žiadosť sa podáva na príslušnú inštitúciu sociálneho zabezpeče-
nia podľa bydliska, ktorým je miesto, kde osoba zvyčajne býva. Po predložení tlačiva PD A1 bude slovenský
zamestnávateľ plniť povinnosti voči sociálnemu a zdravotnému poisteniu tak, ako to priznala príslušná 
inštitúcia sociálneho zabezpečenia – buď podľa slovenskej legislatívy alebo podľa legislatívy Bulharska.
Podľa priznanej legislatívy sa bude riadiť aj platenie zdravotného poistenia.



Ako má zamestnávateľ formulovať doku-
ment, ktorým sa dohodne so zamestnan-
com, že nemusí vrátiť odstupné a od -
chodné, ak po skončení pracovného
pomeru uzatvorí s týmto zamestnancom
dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru?

Podmienky týkajúce sa vrátenia odstup-

ného sú upravené v ustanovení § 76 ods. 4
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Podľa tohto ustanovenia platí, že ak za mest-
nanec po skončení pracovného pomeru
nastúpi opäť k tomu istému za mestná-
vateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi
do pracovného pomeru pred uplynutím
času určeného podľa poskytnutého odstup-
ného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho

Otázka č. 93: Vrátenie odstupného

Zhrnutie:

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona
č. 553/2003 Z. z., sa vzťahuje aj na tých zamestnancov obcí a vyšších územných celkov, ktorí sú odmeňo-
vaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. To, že obec/VÚC nemá so zástupcami svojich zamestnancov uzatvorenú
osobitnú (podnikovú) kolektívnu zmluvu, resp. to, že dotknutí zamestnanci nie sú členmi odborov, nemá
vplyv na povinnosť obce/VÚC ako zamestnávateľa postupovať vo vzťahu k zamestnancom odmeňovaným
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá stanovuje výmeru 
dovolenky o týždeň dlhšiu v porovnaní s výmerom stanoveným v Zákonníku práce.

Prečo bol zavedený INTRASTAT, aký je jeho legislatívny rámec i to, čo je pred-
metom hlásenia INTRASTAT, sa dozviete vo videoškolení s rovnomenným
názvom v podaní Ing. Tibora Vojtka. Objednávať môžete na www.zakon.sk.

šom rozsahu, ako určuje zákon a podni -
ková kolektívna zmluva by mala obsaho-
vať ešte výhodnejšiu úpravu ako kolek -
tívna zmluva vyššieho stupňa. Ak pod ni-
ková kolektívna zmluva nebola prijatá, resp.
ak by upravovala nároky zamestnancov 
v menšom rozsahu než kolektívna zmluva
vyššieho stupňa, v danej časti by bola ne-
platná a postupovalo by sa podľa kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa.

Ak teda ide o zamestnancov obce alebo
vyššieho územného celku a sú odmeňovaní
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o od meňovaní
niektorých zamestnancov pri vý kone práce
vo verejnom záujme, vzťahuje sa na ich pra-
covnoprávny vzťah popri príslušných práv-
nych predpisoch aj Kolektívna zmluva vyš-
šieho stupňa, v zmysle ktorej majú nárok na
dovolenku o týždeň dlhšiu v porovnaní s vý -
merom stanoveným v Zá konníku práce.

Dovolenka vo výmere šiestich týždňov
patrí zamestnancovi, ktorý do konca ka -
lendárneho roka dovŕši naj menej 33 ro -
kov veku. Dovolenka zamestnancov usta -
novených v § 103 ods. 3 Zákonníka prá-
ce je deväť týždňov v kalen dárnom roku.

Skutočnosť, že obec, resp. VÚC nemá so
zástupcami svojich zamestnancov uzatvo -
renú osobitnú (podnikovú) kolektívnu zmlu -
vu, resp. to, že dotknutí zamestnanci nie
sú členmi odborov, nemá vplyv na povin-
nosť obce/VÚC ako zamestnávateľa po-
stupovať vo vzťahu k zamestnancom od -
meňovaným podľa zákona č. 553/2003 
Z. z. podľa predmetnej Kolektívnej zmlu -
vy vyššieho stupňa. Vzťah medzi podni -
kovou kolektívnou zmluvou a kolektívnou
zmluvou vyššieho stupňa je totiž určený tak,
že kolektívna zmluva vyššieho stupňa za -
bezpečuje nároky zamestnancov vo väč -
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Neprehliadnite nadstavbové videoškolenie: Transferové oceňovanie – doku-
mentačná povinnosť a špecifické transakcie medzi závislými osobami v po-
daní Ing. Silvie Karelovej. Objednávajte na www.zakon.sk.

Riešime vaše problémy   |   Vy sa pýtate – my odpovedáme

zamestnanca, s ktorým zamestnávateľ
uzatvorí dohody o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru. Čo sa týka od-
chodného, tak Zákonník práce neupravuje
povinnosť vrátenia odchodného. Ak zamest-
nanec splnil podmienky na nárok na od-
chodné z pracovného pomeru, zamestná-
vateľ mu odchodné vyplatil. To, že po
skončení pracovného pomeru uzatvorí do-
hody o prácach vykonávaných mimo pra-
covného pomeru, nemá vplyv na odchodné,
teda jeho vrátenie.

pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom
nedohodne inak. Zamestnávateľ sa tak
môže dohodnúť so zamestnancom aj na
tom, že odstupné nebude povinný vrátiť.
Uvedené sa ale netýka zamestnanca uve-
deného v otáz ke. Zamestnávateľ po skon-
čení pracovného pomeru uzatvorí so za-
mestnancom dohody o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pomeru. Povin-
nosť vrátenia, resp. dohody o nevrátení
odstupného platí len v prípade uzatvorenia
pracovného pomeru. Nevzťahuje sa na
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Zhrnutie:

Povinnosť vrátenia odstupného je len v prípade, ak po skončení pracovného pomeru nastúpi zamestnanec
opäť k tomu istému zamestnávateľovi. Povinnosť vrátenia odstupného sa nevzťahuje, ak zamestnanec po
skončení pracovného pomeru uzatvorí s tým istým zamestnávateľom dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru.

R

Môže mať zamestnanec uzatvorenú pra-
covnú zmluvu na druh práce školník a dru -
hú pracovnú zmluvu ako upratovačka?

Podľa § 50 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákon-
ník práce môže zamestnávateľ dohodnúť
niekoľko pracovných pomerov s tým istým

zamestnancom len na činnosti spočívajúce
v prácach iného druhu. Práva a povinnosti
z týchto pracovných pomerov sa posu -
dzujú samostatne. Zamestnanec môže mať
uzatvorené aj dve pracovné zmluvy. Pod-
statné je to, aby neboli obe pracovné zmluvy
na rovnaký druh práce.

Otázka č. 94: Dva pracovné pomery

Zhrnutie:

Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti
spočívajúce v prácach iného druhu.

Zamestnancovi bola zo sociálneho fon -
du poskytnutá bezúročná pôžička vo výš -
ke 7 000 eur od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017.
Aký je najvhodnejší model prepočtu výš -
ky úroku? Aké odvody sa platia?

Zamestnávateľ musí pri poskytnutí bez -

úročnej pôžičky zamestnancovi zdaniť fik-
tívny úrok. Fiktívny úrok predstavuje u za -
mestnanca nepeňažný príjem, ktorý sa
ocení cenami bežne používanými v mieste
a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa
druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia
predmetného plnenia [§ 2 písm. c) zákona

Otázka č. 95: Pôžička zamestnancovi



150

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov]. Pri oce-
není nepeňažného príjmu je potrebné vy-
chádzať z výšky úroku, ktorú by v čase
poskytnutia pôžičky podobného charakteru
zamestnanec zaplatil, keby mu pôžičku
poskytla niektorá z komerčných bánk. Ten -
to nepeňažný príjem sa zamestnancovi
zdaní v súlade s § 35 zákona o dani z príj-
mov v úhrne jeho zdaniteľných príjmov
priebežne počas celej doby splácania pô -
žičky. Zároveň je fiktívny úrok (ne peňažný
príjem) vymeriavacím základom na plate-
nie poistného na verejné zdravotné poiste-
nie a sociálne poistenie.

Výpočet úrokov:

dlžná suma x výška úroku
x počet dní

365 (alebo 366) x 100

dlžná suma – nesplatený zostatok pôžičky,

výška úroku – bežný úrok alebo rozdiel
medzi bežným úrokom a úrokom, za ktorý
bola pôžička poskytnutá,

počet dní – obdobie, počas ktorého bola
dlžná suma požičaná.

Vo videoškolení Ochrana osobných údajov v E-SHOPE zistíte, aké IS môže
mať e-shop, ako majú vyzerať všeobecné obchodné podmienky či kedy môžete
posielať newslettre. Viac na www.profivzdelavanie.sk.

Zhrnutie:

Pri bezúročnej pôžičke je predmetom dane tzv. fiktívny úrok, ktorý sa ocení výškou úroku, ktorú by zamest-
nanec zaplatil, keby mu pôžičku poskytla niektorá z komerčných bánk. Z tohto nepeňažného príjmu sa platí
poistné na zdravotné a sociálne poistenie a zamestnávateľ je povinný vybrať preddavok na daň v úhrne
zdaniteľných príjmov zamestnanca.

Spoločnosť ABC s. r. o. sa v roku 2016
rozhodla vyplatiť podiely na zisku do-
siahnutom v rokoch 1994 až 2015. Má
troch spoločníkov:
– spoločnosť XXX, s. r. o, ktorá má

sídlo v Českej republike = 90 % (je
vlastníkom od vzniku spoločnosti 
v roku 1994),

– fyzická osoba – občan Slovenskej
republiky = 5 %,

– fyzická osoba – občan Českej re-
pub liky = 5 %.

Aké sú daňové a odvodové povinnosti?

Daňové hľadisko
Od 1. 1. 2004 nie sú podiely na zisku pred-

metom dane z príjmov podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ZDP). Ustanove-
nie § 3 ods. 2 písm. c) a § 12 ods. 7 písm. c),
podľa ktorého uvedené plnenia nie sú
zdaňované, sa použije na podiely na zisku
vykázanom za zdaňovacie obdobie po
nadobudnutí účinnosti tohto zákona, na
vyrovnacie podiely a na podiely na likvi-
dačnom zostatku, na vyplatenie ktorých
vznikol nárok po nadobudnutí účinnosti
tohto zákona. Ak podiel na zisku vyká -
zanom za zdaňovacie obdobia do 31. de-
cembra 2003 plynie od 1. apríla 2004
daňovníkovi s obmedzenou daňovou po -
vinnosťou, je príjmom zo zdroja na území
Slovenskej republiky zdaňovaným daňou

Otázka č. 96: Vyplatenie podielov na zisku – daňové a odvo -
dové povinnosti
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vyberanou zrážkou (§ 43); tento príjem nie
je predmetom dane, ak plynie daňovníkovi
so sídlom v členskom štáte Európskej
únie, ktorý má v čase výplaty, poukázania
alebo pripísania takého príjmu v jeho
prospech aspoň 25 % priamy podiel na
základnom imaní subjektu, od ktorého mu
takýto príjem plynie. Ak podiel na zisku
vykázanom za zdaňovacie obdobia do 
31. decembra 2003 plynie daňovníkovi 
s neobmedzenou daňovou povinnosťou
od subjektu, ktorý má sídlo v inom člen-
skom štáte Európskej únie a tento da -
ňovník má v čase výplaty, poukázania
alebo pripísania takého príjmu v jeho
prospech aspoň 25 % priamy podiel na
základnom imaní subjektu, od ktorého mu
takýto príjem plynie, tento príjem odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy o pristú -
pení Slovenskej republiky k Európskej únii
nie je predmetom dane. Preto z daňového
hľadiska podiely na zisku budú zdaňované
nasledovne:
a) vyplácané podiely na zisku právnickej

osobe, ktorá má podiel na základnom
imaní viac ako 25 %, nebudú predme-
tom dane v tuzemsku v celom rozsahu
za obdobie od roku 1994 až do roku
2015;

b) vyplácané podiely na zisku fyzickej
osobe, rezidentovi Českej republiky,
nebudú predmetom dane za zdaňova-
cie obdobie roku 2004 až roku 2015.
Podiely z obdobia 1994 až 2003 budú
predmetom dane a podliehajú zrážko -
vej dani 15 % v čase výplaty podľa § 43
ZDP na základe článku 10 Zmluvy 
o zamedzení dvojitého zdanenia medzi
SR a ČR;

c) vyplácané podiely na zisku fyzickej oso -
be, rezidentovi SR, nebudú predmetom
dane za zdaňovacie obdobie roku 2004

až roku 2015. Podiely z obdobia 1994
až 2003 budú predmetom dane a pod-
liehajú dani z príjmov 19 % (prípadne 
25 % v závislosti od výšky základu dane
podľa § 15), pričom podiely zdaní fyzic -
ká osoba v podanom daňovom priznaní
ako príjem podľa § 8 ZDP.

Odvodové hľadisko
Vyplácané podiely na zisku nebudú pred-
metom zdravotného poistenia u právnickej
osoby a fyzickej osoby, rezidenta ČR, ak je
táto osoba poistená v zdravotnom systéme
v Českej republike a nie v SR.

Podiely na zisku vyplácané občanovi SR,
ktorý je poistený na zdravotné poistenie 
v Slovenskej republike, budú podliehať
zdra votným odvodom nasledovne:
a) za roky 1994 až 2003 by nemali byť

predmetom zdravotného poistenia, pre-
tože zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravot-
nom poistení zaviedol princíp odvodov
až na dividendy za roky 2011 a neskôr;
prax však nie je v tomto jednoznačná 
a poisťovne pristupujú k vymeraniu
zdra votného poistenia aj z takto vypla -
te ných podielov na zisku,

b) dividendy za roky 2004 až 2010 nie sú
predmetom zdravotného poistenia,

c) dividendy za roky 2011 a 2012 sú pred-
metom zdravotného poistenia, ale zdra -
votné poistenie sa vyrubí v ročnom zúč-
tovaní zdravotného poistenia fyzickej
osoby, a teda právnická osoba nie je
platiteľom tohto poistného; fyzická oso -
ba oznamuje túto skutočnosť do konca
mája nasledujúceho kalendárneho ro -
ka s cieľom ročného zúčtovania,

d) dividendy z rokov 2013 až 2015 sú pred-
metom zdravotného poistenia a v tom-
to prípade je platiteľom poistného

Riešime vaše problémy   |   Vy sa pýtate – my odpovedáme

Ing. Vladimír Ozimý vo videoškolení Finančný prenájom (daňovo-účtovný 
aspekt) rozoberá problematiku: venuje sa právnemu hľadisku zmluvy o finanč -
nom prenájme, daňovému hľadisku a účtovnému hľadisku finančného prenájmu.

R
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spoločnosť, ktorá vypláca predmetné
dividendy. Túto skutočnosť oznamuje
a uhrádza voči zdravotnej poisťovni do
8. dňa nasledujúceho kalendárneho

mesiaca, v ktorom boli vyplatené divi -
dendy. Ide však o poistné spoločníka,
teda je to poistné, ktoré sa zrazí z po -
dielu na zisku.

Videoškolenie Stavebné práce a kedy sa nás týka prenos daňovej povinnosti
s Ing. Zuzanou Uríkovou je zamerané na problematiku stavebných prác a ob-
sahuje množstvo praktických príkladov.

Zamestnanec pracuje 5 dní v týždni do
30. 6. 2016. Od 1. 7. 2016 pracuje na
kratší pracovný čas 3 dni v týždni. Aký
je jeho nárok na dovolenku v roku
2016? Z roku 2015 mu zostalo 5 dní do-
volenky.

U zamestnanca, ktorý si so zamestnáva -
teľom dohodol v pracovnej zmluve výkon
práce so skráteným pracovným úväzkom,
bude dňom dovolenky jeho zmena zod-
povedajúca dohodnutému počtu pracov-
ných hodín podľa týždenného pracovného
času zamestnanca. Ak by mal zamest-

nanec dohodnutý týždenný pracovný čas
v dĺžke 24 hodín, pracuje 3 dni v týždni,
tak potom deň dovolenky je v dĺžke 8 ho -
dín. Týždňom dovolenky sú 3 dni. To zna-
mená, že po zmene týždenného pra -
covného času má zamestnanec v prípa -
de nároku na 4 týždne dovolenky nárok
na dovolenku v dĺžke 12 dní a pri nároku
na 5 týždňov v dĺžke 15 dní. Zamestnan-
covi zostala ešte z roku 2015 dovolenka
v dĺžke 5 dní. Zamestnávateľ prepočíta
zostatkovú dovolenku nasledovne: 5 dní
x 4,8 hod./deň = 24 hodín : 8 hod./zmena
= 3 dni.

Otázka č. 97: Prepočet nároku na dovolenku pri zmene
úväzku

Zhrnutie:

Na zistenie, či sú splnené podmienky vzniku nároku na dovolenku, sa posudzuje zamestnanec, ktorý je
zamestnaný po určený týždenný pracovný čas, akoby v kalendárnom týždni pracoval päť pracovných dní,
aj keď jeho pracovný čas nie je rozvrhnutý na všetky pracovné dni v týždni.

Musí zamestnanec, ktorý dosiahol 62 ro -
kov a ide na starobný dôchodok, žiadať
zamestnávateľa o vyplatenie odchodné -
ho? Ak tento zamestnanec skončí pra-
covný pomer a zamestnávateľ s ním nás-
ledne uzatvorí dohodu, má to vplyv na
vyplatenie odchodného?

O odchodné zamestnanec nežiada za -
mest návateľa. V ustanovení § 76a ods. 1 zá -
kona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce je

pri nároku na odchodné upravená okrem
iného podmienka požiadania o poskytnu-
tie okrem iného starobného dôchodku.
Zamestnanec žiada o poskytnutie dôchod -
ku príslušnú pobočku Sociálnej pois ťovne,
nie zamestnávateľa. Preto na základe uve-
deného ustanovenia je zamestna nec po -
vinný predložiť zamestnávateľovi žiadosť 
o priznanie starobného dôchodku, ktorú si
podal na príslušnej pobočke Sociálnej
poisťovne pred skončením pracovného

Otázka č. 98: Odchodné
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pomeru alebo do desiatich pracovných dní
po jeho skončení. Ak sa zamestnancovi vy-
platilo odchodné po splnení podmienok na
jeho nárok a následne uzatvorí so zamest-

návateľom dohodu o vykonaní práce alebo
dohodu o pracovnej činnosti, nemá táto
skutočnosť vplyv na odchodné, prípadne
jeho vrátenie.

Riešime vaše problémy   |   Vy sa pýtate – my odpovedáme

Ing. Vladimír Ozimý rozoberá vo videoškolení Uplatnenie pomerného odpisu
pri predaji majetku zmenu, ktorá nastala novelou zákona o dani z príjmov od 
1. 1. 2016, ale už s aplikáciou aj pre rok 2015 cez prechodné ustanovenie.

R

Zhrnutie:

Zamestnanec nežiada zamestnávateľa o odchodné, iba mu predkladá kópiu žiadosti o priznanie starob-
ného dôchodku, ktorú si podal na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne pred skončením pracovného
pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Následné uzatvorenie dohody nemá vplyv na
odchodné, prípadne jeho vrátenie.

Zamestnávateľ chcel zamestnancovi 
osobne doručiť na pracovisku výpoveď.
Zamestnanec ju odmietol prevziať, o čom
je spísaný záznam. Keďže zamestnanec
nepodpísal doručenie výpovede, zamest-
návateľ výpoveď znova poslal poštou
(doporučenou poštou s doručenkou do
vlastných rúk). Berie sa ako doručenie
v tomto prípade až to, ktoré bolo usku-
točnené poštou?

Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa
vzniku, zmeny a skončenia pracovného
pomeru sa doručujú zamestnancovi do
vlastných rúk prednostne na pracovisku, 
v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastih-
nutý. V zmysle § 38 ods. 4 poslednej vety

Zákonníka práce účinky doručenia nastanú
aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestná-
vateľ prijatie písomnosti odmietne. Pre úče -
ly preukázania odmietnutia prijatia písom -
nosti je potrebné vyhotoviť písomný zá-
znam podpísaný minimálne dvomi nezá-
vislými svedkami.

V zmysle uvedeného ustanovenia sa mo t-
né odmietnutie prevzatia výpovede zo
strany zamestnanca spôsobuje účinky
doručenia výpovede. Dodatočné zaslanie
výpovede poštou neneguje pôvodne danú
výpoveď, preto právne následky doruče-
nia výpovede nastávajú od momentu od -
mietnutia prevzatia výpovede zo strany
zamestnanca.

Otázka č. 99: Doručovanie v pracovnom práve

Zhrnutie:

Právne následky doručenia písomnosti vo vzťahu k zamestnancovi nastávajú aj okamihom odmietnutia pri-
jatia písomnosti zamestnancom. Pre účely preukázania odmietnutia prijatia písomnosti je potrebné vyho-
toviť písomný záznam podpísaný minimálne dvomi nezávislými svedkami. Dodatočné zaslanie výpovede
poštou neneguje pôvodne danú výpoveď.

Má zamestnanec, ktorý má uzatvorenú
dohodu o vykonaní práce, nárok na stra -
vovanie po odpracovaní viac ako 4 hodín?

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so
zástupcami zamestnancov, prípadne ak
nemá zástupcov zamestnancov, tak koná

Otázka č. 100: Stravovanie u dohodára



154

samostatne, rozšíriť okruh fyzických osôb,
ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bu -
de prispievať na stravovanie. Vyplýva to z usta-
novenia § 152 ods. 8 písm. c) zákona č. 311/
2001 Z. z. Zákonník práce. Ak si za mestná-
vateľ upraví v rámci interných predpisov, prí-

padne po prerokovaní so zás tupcami za -
mestnancov poskytovanie stravovania aj
zamestnancom vykonávajúcim práce na zá -
klade dohody o prácach vykonávaných mi -
mo pracovného pomeru, budú mať zá konný
nárok na zabezpečenie stravovania.

Rok 2016 je z pohľadu ochrany osobných údajov prelomový, pretože EÚ schválila
nové nariadenie. Aké zmeny vás čakajú? Príďte na školenie OOÚ – nové us-
mernenia a aktuality v roku 2016. Viac na www.profivzdelavanie.sk.

Zhrnutie:

Zamestnávateľ môže poskytovať stravovanie aj zamestnancom pracujúcim na základe dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak si tento postup prerokuje so zástupcami zamestnancov alebo
ak nemá zástupcov zamestnancov, tak si poskytovanie stravovania dohodárom upraví vo svojich interných
predpisoch.

Zamestnanec má dieťa v osobnej sta -
rostlivosti, čiže vychováva dieťa sám.
Má uvedený zamestnanec nárok na
dodatkovú dovolenku v zmysle Zákon-
níka práce alebo to treba riešiť v ko -
lektívnej zmluve?

Dodatková dovolenka v dĺžke jedného
týždňa patrí v zmysle § 106 ods. 1 zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce zamest-
nancovi, ktorý pracuje po celý kalendárny
rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri
razení tunelov a štôlní, a zamestnancovi,
ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo

zdraviu škodlivé. Kto sa považuje za ta -
kéhoto zamestnanca, definuje § 106 ods. 2
Zákonníka práce. Zamestnanec, ktorý sa
stará a vychováva dieťa sám, nepatrí do
kategórie zamestnancov, ktorí by mali
podľa uvedeného paragrafu nárok na do-
datkovú dovolenku. Ak chce zamestnávateľ
zamestnancom zvýšiť počet dní dovolenky,
musí to riešiť kolektívnou zmluvou, inter -
ným predpisom, prípadne priamo v pra-
covnej zmluve alebo jej písomnom do -
datku, kde však netreba zabudnúť na zá -
sadu rovnakého zaobchádzania v pracov -
noprávnych vzťahoch.

Otázka č. 101: Dodatková dovolenka

Zhrnutie:

Zamestnanec, ktorý sa sám stará o dieťa, nemá nárok v zmysle § 106 Zákonníka práce na dodatkovú do-
volenku, ale zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve, internom predpise, prípadne v pracovnej zmluve
zvýšiť počet dní dovolenky zamestnancom s prihliadnutím na zásadu rovnakého zaobchádzania.

Obec zamestnáva zamestnankyňu a jej
pracovné zaradenie je upratovačka. V ok-

tóbri tohto roku dovŕši 62 rokov. Od 
1. 7. 2016 chce odísť do starobného 

Otázka č. 102: Odchodné
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dôchodku. Aj v súčasnosti poberá sta -
robný dôchodok. Patrí jej odchodné aj
odstupné a koľko mesiacov?

Zamestnancovi patrí podľa Zákonníka prá -
ce odstupné, ak dostane výpoveď z dôvo -
du dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti
na prácu alebo z dôvodov organizačného
charakteru, ktoré sa týkajú:
1) zrušenia zamestnávateľa alebo jeho

časti,
2) premiestnenia zamestnávateľa alebo

jeho časti, ak zamestnanec nesúhlasí
so zmenou miesta výkonu práce,

3) nadbytočnosti zamestnanca podľa pí-
somného rozhodnutia zamestnávateľa
alebo príslušného orgánu o zmene
jeho úloh, technického vybavenia alebo
o znížení stavu zamestnancov s cieľom
zabezpečiť efektívnosť práce alebo 
o iných organizačných zmenách.

Inštitút odstupného v zmysle § 76 Zákon-
níka práce zohľadňuje celkovú dobu odpra-
covaných rokov u zamestnávateľa. Jeho
výška je diferencovaná v závislosti od doby
trvania pracovného pomeru a od skutoč -
nosti, či sa pracovný pomer skončil doho -
dou alebo výpoveďou. Pri dobe trvania
pracovného pomeru najmenej 20 rokov je 
v prípade výpovede výška odstupného naj -

menej 4-násobok a v prípade dohody naj -
menej 5-násobok priemerného mesačného
zárobku zamestnanca. Priaznivejšiu úpravu
výšky odstupného, ako je ustanovená v Zá -
konníku práce, je možné dohodnúť v kolek-
tívnej zmluve.

Odstupné plní účel akejsi satisfakcie pre
zamestnanca za skončenie pracovného
pomeru z dôvodov bez jeho zavinenia.

Odchodné by malo byť pre zamestnanca
tzv. konečnou odmenou, ktorá by mu mala
patriť iba raz, a to pri definitívnom ukončení
pracovnej kariéry z dôvodu odchodu do
dôchodku. V zmysle § 76a ods. 3 Zákon-
níka práce je stanovené, že odchodné patrí
zamestnancovi len od jedného zamestná-
vateľa, t. j. priznáva sa len raz, a to pri pr-
v om skončení pracovného pomeru po vzni -
ku nároku na starobný dôchodok.

Výška odchodného je v Zákonníku prá -
ce v § 76a stanovená spodnou hranicou,
ktorá je najmenej v sume jeho priemer -
ného mesačného zárobku, čo znamená,
že zamestnávateľ mu nemôže vyplatiť
menšie odchodné, ale v kolektívnej zmlu -
ve môže byť dohodnuté aj odchodné vo
vyššej sume, ako je ustanovené v Zákon-
níku práce.

Riešime vaše problémy   |   Vy sa pýtate – my odpovedáme

Od januára 2017 sa v zákone o dani z príjmov menia doterajšie pravidlá trans fero-
vého oceňovania. Čo nás čaká, sa dozviete na školení Transferové oceňovanie:
najdôležitejšie zmeny v roku 2016 a 2017. Viac info na www.profivzdelavanie.sk.

R

Zhrnutie:

Zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok patrí od-
chodné vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo výške stanovenej v Zákonníku práce (v prípade
absencie odborového orgánu) najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku. 

Zákonník práce nevylučuje kumuláciu odstupného a odchodného v prípade, ak by napríklad došlo ku
skončeniu pracovného pomeru z organizačných dôvodov a bude to súčasne aj prvé skončenie pracovného
pomeru zamestnanca po jeho vzniku nároku na starobný dôchodok, zamestnanec bude mať nárok na vy-
platenie odstupného aj odchodného.
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Hlavný kontrolór obce má uzatvorený
pracovný pomer na 1/3 úväzok. Pra-
covné zmeny má dva dni v týždni. Za
rok 2015 mu zamestnávateľ prepočítal
nárok na dovolenku, kde mu vznikol
nárok na 8 dní dovolenky. V roku 2016
má nárok na 12 dní dovolenky. Môže
obec hlavnému kontrolórovi po pred-
ložení žiadosti o preplatenie nevyčer-
panej dovolenky a schválení obecným
zastupiteľstvom dovolenku za rok 2015
preplatiť?

Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov,
ktorí vykonávajú práce vo verejnom záuj -
me, sa riadia zákonom č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme a na
právne vzťahy zamestnancov sa vzťahuje
podporne aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákon-
ník práce. Hlavný kontrolór obce je za -
mestnancom obce, preto sa pracovno -
právne vzťahy riadia vyššie uvedenými zá -
konmi.

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria -
dení rozhoduje o základných otázkach ži -
vota obce. Čo sa týka hlavného kontrolóra
obce, je v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zá-
kona o obecnom zriadení obecnému za-
stupiteľstvu vyhradené právo voliť a odvolá-
vať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah
výkonu funkcie hlavného kontrolóra, jeho
plat a schvaľovať odmenu hlavnému kon-

trolórovi. Keďže však obecné zastu pi -
teľstvo nemá postavenie štatutárneho
orgánu obce, nie je v jeho kompetencii
rozhodovať v pracovnoprávnych vzťa-
hoch zamestnancov obce. Sme toho ná-
zoru, že obecné zastupiteľstvo nemá roz -
hodovať o preplatení nevyčerpanej do -
volenky hlavného kontrolóra obce, toto
právo je v kompetencii starostu obce
s dodržaním ustanovení zákona o výkone
práce vo verejnom záujme a Zákonníka
práce. V zmysle § 13 ods. 4 písm. e) zá -
kona o obecnom zriadení starosta obce
rozhoduje o všetkých veciach správy obce,
ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce
vyhradené obecnému zastupiteľstvu, t. j.
rozhoduje aj o pracovnoprávnych záleži-
tostiach zamestnancov obce. V zmysle 
§ 113 ods. 2 Zákonníka práce, ak si za -
mestnanec nemôže vyčerpať dovolen -
ku v kalendárnom roku preto, že za -
mestnávateľ neurčí jej čerpanie alebo
pre prekážky v práci na strane zamest-
nan ca, zamestnávateľ je povinný poskyt-
núť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa
skon čila najneskôr do konca nasledu -
jú ceho kalendárneho roka a podľa § 116
ods. 2 Zákonníka práce za časť dovolen -
ky, ktorá presahuje štyri týždne základnej
výmery dovolenky, ktorú zamestnanec
nemohol vyčerpať ani do konca nasle-
dujúceho roka, patrí zamestnancovi ná -
hrada mzdy v sume jeho priemerného
zárobku.

Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Ak nie, školenie Elektronické
schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017 je určené práve pre
vás. Viac info na www.profivzdelavanie.sk.

Otázka č. 102: Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
hlavnému kontrolórovi

Zhrnutie:

Sme toho názoru, že obecné zastupiteľstvo nemá rozhodovať o preplatení nevyčerpanej dovolenky hlavného
kontrolóra obce, ale o preplatení dovolenky má rozhodnúť starosta obce s dodržaním ustanovení zákona 
o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce.
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Ako často má zamestnávateľ poslať
zamestnanca na preventívnu prehliadku
– nočná práca, ak prácu vykonáva len
občas, napríklad 5-krát v roku? Ide o pra-
covníčky školskej jedálne, ktoré zabez -
pečujú stravu na svadbách alebo stuž -
kových – párkrát v roku.

Sporadické vykonávanie práce, ktoré by len
časťou zasahovalo do časového rozpätia ur-
čeného ako nočná práca, ešte neznamená,
že ide o zamestnanca pracujúceho v noci.

Za zamestnanca pracujúceho v nočnej
práci sa považuje len zamestnanec, ktorý:

1. vykonáva také práce, ktoré vyžadujú,
aby sa pravidelne vykonávali v noci 
a súčasne sa tieto práce vykonávajú
najmenej tri po sebe idúce hodiny v ča -
sovom rozpätí medzi 22.00 hod. – 
6.00 hod.,

2. pravdepodobne odpracuje viac ako
500 hodín nočnej práce za rok.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnanci ško -
ly nie sú povinní absolvovať preventívnu
lekársku prehliadku z dôvodu nočnej práce.
Postačuje vstupná lekárska prehliadka,
resp. keďže pracujú s potravinami – aj napr.
zdravotný preukaz.

Riešime vaše problémy   |   Vy sa pýtate – my odpovedáme

Oboznámte sa s platnou legislatívou v oblasti nakladania s majetkom obce, ap-
likáciou legislatívy v praxi a súvisiacimi mechanizmami kontroly hospodárenia na
školení Nakladanie s majetkom obcí – kontrola hospodárenia obce.

R

Otázka č. 103: Nočná práca

Učiteľka 2. stupňa ZŠ dosiahla vy -
sokoškolské vzdelanie 3. stupňa v od-
bore súvisiacom s jej pedagogickou
činnosťou. Môže jej zamestnávateľ do
praxe pre uznanie tohto vzdelania na
zaradenie do kariérového stupňa s ates-
táciou započítať: interný doktorand na
VŠ (3 roky) – vysokoškolský peda góg
(3 roky, ale v tom 1 rok a 337 dní MD 
a RD) – vysokoškolský pedagóg (3 ro-
ky 304 dní, ale v tom 1 rok 242 dní MD
a RD)?

Môže jej zamestnávateľ toto vyučovanie
na VŠ započítať pre zaradenie do pla-
tového stupňa?

Pedagogická prax, resp. pedagogická čin-
nosť je zadefinovaná § 3 ods. 2 a 3 zákona
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-

nancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Podľa uve-
deného zákona sa pedagogickou čin-
nosťou rozumie súbor pracovných činností
vykonávaných priamou výchovno-vzdelá-
vacou činnosťou a ostatnými činnosťami 
s ňou súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ 
ustanoví v pracovnom poriadku. 

Priamou výchovno-vzdelávacou čin-
nosťou sa rozumie priama vyučovacia čin-
nosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzde-
lávací program alebo program kontinuál-
neho vzdelávania, a priama výchovná čin-
nosť, ktorou sa uskutočňuje výchovný pro-
gram, ktoré sú vykonávané pedagogickým
zamestnancom. 

Vzhľadom na uvedené sa do pedagogickej

Otázka č. 104: Pedagogická prax a uznanie tretieho stupňa
vysokoškolského vzdelania ako prvej atestácie



158

praxe nezapočítava pedagogická čin-
nosť učiteľa vysokej školy a ani prax
vykonávaná počas doktorandského
štú dia z dôvodu, že na vysokých školách
sa neuskutočňuje školský vzdelávací pro-
gram. Do pedagogickej praxe sa neza-
počítava ani doba materskej a rodičov -
skej dovolenky. Prax učiteľa vysokej školy
a dobu interného doktorandského štúdia
môže však zamestnávateľ započítať uve-
denej učiteľke do započítanej praxe na
účely zvýšenia platovej tarify. Takisto sa
do započítanej praxe započítava aj doba
materskej a rodičovskej dovolenky, pri -
tom na jedno dieťa je možné započítať
maximálne tri roky a zo všetkých týchto
dôb na všetky deti je možné započítať
maximálne dobu šesť rokov.

Pedagogickí zamestnanci sa nezaraďujú do
platových stupňov, ale v súlade s § 7 ods. 11
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa im za započítanú prax zvyšuje

platová tarifa, a to o 1 % za každý celý rok
započítanej praxe dosiahnutej k 31. decem-
bru bežného kalendárneho roka až do
16 rokov započítanej praxe. Za každý celý
rok započítanej praxe od 17 rokov až do 
32 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %.

Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z.
sa do kariérového stupňa pedagogický
zamestnanec s prvou atestáciou zaradí
aj pedagogický zamestnanec, ktorý má naj -
menej tri roky pedagogickej praxe a získal
tretí stupeň vysokoškolského vzdelania 
v odbore súvisiacom s výkonom jeho pe-
dagogickej činnosti. V prípade, ak meno-
vaná nezískala tri roky pedagogickej
praxe zadefinovanej zákonom č. 317/2009
Z. z., t. j. praxe získanej bez doby činnosti
učiteľa vysokej školy, doby doktorandského
štúdia a doby materskej a rodičovskej do-
volenky, nemôže ju zamestnávateľ za
získanie vysokoškolského vzdelania tretie -
ho stupňa v odbore súvisiacom s výkonom
jej pedagogickej činnosti zaradiť do karié-
rového stupňa učiteľka druhého stupňa
základnej školy s prvou atestáciou.

Ing. Dagmar Melotíková vás prevedie viacerými nadstavbovými témami vo verej -
nom obstarávaní na školení Verejné obstarávanie trochu inak – zelené VO,
sociálne aspekty, „in-house“ zákazky.

Zhrnutie:

Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou je možné zaradiť pedagogického zamest-
nanca, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedago-
gickej činnosti a ktorý získal minimálne tri roky pedagogickej praxe. Pedagogická činnosť učiteľa vysokej školy,
doba doktorandského štúdia a ani doba materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky sa do pedagogickej
praxe nezapočítava. Dobu činnosti učiteľa vysokej školy a dobu doktorandského štúdia je možné započítať do
započítanej praxe na účely zvýšenia platovej tarify. Dobu materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky je
zamestnávateľ povinný započítať do započítanej praxe v rozsahu ustanovenom zákonom.

Pracovník uzatvoril pracovný pomer na
dobu určitú (vysokoškolský učiteľ) na
dobu 5 rokov v zmysle vysokoškolské-

ho zákona napr. do 30. 6. 2020. Následne
na základe výberového konania bol meno-
 vaný do funkcie vedúceho ústavu, resp.

Otázka č. 105: Predĺženie pracovnej zmluvy
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kliniky do 31. 8. 2021. Je to správne? Je
možné vymenovanie na dlhšiu dobu,
ako je platnosť pracovnej zmluvy?

Podľa § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vy -
sokých školách a o zmene a doplnení nie -
ktorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon o vysokých ško-
lách“) sa obsadzovanie pracovných miest
vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie
funkcií profesorov a docentov uskutočňuje
výberovým konaním v súlade s § 15 ods. 1
písm. c) zákona. 

Pracovný pomer na miesto vysokoškol-
ského učiteľa so zamestnancom, ktorý ne -
má vedecko-pedagogický titul alebo ume -
lecko-pedagogický titul „profesor“ ani „do-
cent“, možno uzatvoriť na základe jedného

výberového konania najdlhšie na päť ro -
kov (na lekárskych, farmaceutických a ve -
terinárskych fakultách a na pracoviskách
verejných vysokých škôl, kde na výkon
práce zamestnanca je potrebné skončenie
určitého stupňa špecializačnej prípravy,
najdlhšie na desať rokov).

V zmysle Zákonníka práce je ďalšie pre -
dĺženie alebo opätovné dohodnutie pra-
covného pomeru na určitú dobu do dvoch
rokov alebo nad dva roky s vysokoškol-
ským učiteľom alebo tvorivým zamestnan-
com vedy, výskumu a vývoja možné aj
vtedy, ak je na to objektívny dôvod vyplý-
vajúci z povahy činnosti vysokoškolského
učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy,
výskumu a vývoja ustanovený osobitným
predpisom.

Riešime vaše problémy   |   Vy sa pýtate – my odpovedáme

Vo videoškolení Trojstranný obchod – aktuálne od 1. 1. 2016 ozrejmuje lektor
problematiku trojstranného obchodu, ktorý je jedným z najbežnejších reťazových
obchodov, ktoré sa uskutočňujú v rámci dodávok EÚ.

R

Zhrnutie:

S vysokoškolským učiteľom bola uzatvorená pracovná zmluva na 5 rokov na základe výberového konania
v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. Na funkciu vedúceho ústavu, kliniky bolo
vypísané ďalšie výberové konanie, na základe ktorého môže byť uskutočnené predĺženie pracov-
ného pomeru s vysokoškolským učiteľom.

Otázka č. 106: Schválenie odmeny a platu v obci so spätnou
platnosťou

Má obecné zastupiteľstvo právo určiť
plat a odmenu starostovi a hlavnému
kontrolórovi so spätnou platnosťou?

Obecné zastupiteľstvo v rámci schvaľova-
nia platu starostu postupuje podľa zákona
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a pri-
mátorov miest v znení neskorších pred-
pisov. V zmysle predmetného zákona už
nie je povinnosťou prerokovávať plat
starostu každý rok.

Ak sa obecné zastupiteľstvo rozhodne určiť
plat starostu (v rámci jeho základnej výšky
alebo s navýšením o odmenu), môže pri-
súdiť predmetný plat starostovi obce aj
so spätnou platnosťou. 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa
plat hlavného kontrolóra určí na zákla -
 de uznesenia obecného zastupiteľstva
(v minimálnej zákonnej výške alebo vo
zvýšenej o odmenu). Odmena pre hlavného
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Vo videoškolení Analýza hlavných výkazov firmy a „finančného zdravia“:
Veľká automobilka analyzuje Dr. Milan Veščičík firemné výkazy a „finančné
zdravie“ veľkej automobilky.

kontrolóra môže byť prisúdená aj spätne,
keďže zákon túto skutočnosť nezakazuje. Je
teda na vôli obecného zastupiteľstva, akou

formou, v akých intervaloch a za aké obdo-
bie, prípadne od akého obdobia sa prisúdi
určená odmena pre hlavného kontrolóra.

Zhrnutie:

Na záver teda možno zhrnúť, že aj v prípade starostu, ako aj hlavného kontrolóra má obecné zastupiteľstvo
právo schváliť ich mzdové požitky aj spätne, a to v zmysle podmienok prijatého uznesenia, ktoré nadobúda
účinnosť podpisom starostu obce.

Otázka č. 107: Príspevok na stravovanie zamestnanca
Zamestnávateľ chce poskytovať stravné
lístky zamestnancom (formou stravo-
vacej karty) v nominálnej hodnote 9 €
za lístok bez príspevku zamestnanca.
Sociálny fond používa na nákup nealko-
holických nápojov. Aký vplyv to bude
mať na platenie poistného a dane zo
mzdy u zamestnanca a daňovú uzna -
teľnosť u zamestnávateľa?

Z pohľadu zamestnanca platí ustanovenie
§ 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších pred-
pisov. Akýmkoľvek spôsobom zabezpečí
zamestnávateľ stravovanie, u zamestnan-
ca je výška poskytnutej stravy na praco-
visku oslobodená od dane z príjmov
(okrem finančného príspevku, pri ktorom
musia byť splnené okolnosti zdravotného
stavu). Uvedené platí i pod podmienkou,
že hodnota stravného lístku bude vyššia 
(v danom prípade 9 €). Podmienkou však
je, že zamestnancovi vzniká nárok na

stravné v súlade s § 152 zákona č. 311/
2001 Z. z. Zákonníka práce.

Zamestnávateľ je viazaný Zákonníkom prá-
ce poskytnúť stravu, pričom do daňových
nákladov si môže dať najmenej 55 % ceny
jedla, najviac však na každé jedlo do sumy
55 % stravného poskytovaného pri pracov-
nej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zá -
kona o cestovných náhradách.

Okrem toho zamestnávateľ poskytuje prís -
pevok zo sociálneho fondu. Do daňových
nákladov na účet 527 – Zákonné sociálne
náklady si preto môže dať sumu maxi -
málne 55 % zo 4,20 = 2,31 €. Rozhodne
sa, koľko bude prispievať zo sociálneho
fondu, keďže na uvedené má právo (čer-
panie nepôjde do nákladov, ale na účet
472 – Záväzky zo sociálneho fondu) a zvy -
šok, do nominálnej hodnoty 9 €, bude
nedaňovým nákladom na účte 528 – Ostat -
né sociálne náklady.

Zhrnutie:

Ak sa poskytne strava, na ktorú zamestnanec nemusí prispievať, nepôjde o jeho nepeňažný príjem (daň 
a poistné sa neplatí). Ak totiž odpracoval na pracovisku viac ako 4 hodiny v rámci pracovnej zmeny, stravo-
vanie má oslobodené. Zamestnávateľ si určí kalkuláciu stravného lístka, do daňových nákladov môže ísť
maximálne 2,31 €. Zo sociálneho fondu môže prispievať i celú zostávajúcu časť (9 – 2,31 = 6,69 €). Záleží
však od podmienok v internej smernici pre použitie sociálneho fondu. Ak sa prispeje menej, zostávajúca hod-
nota bude nedaňovým nákladom.
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Benefity

Bezpečnosť práce

Cestovné náhrady

Daň z príjmov

Judikáty z pra-
covnoprávnej
oblasti

Vyhľadávač PMPP
ročník 2016

Vysvetlivky:
Z – zákon, nariadenie, opatrenie     Č – článok                                 V – vzor (počet)
K – komentár                                   P – príklad (počet)                    T – tlačivo (počet)             

Oblasť Názov príspevku PMPP č. Str. Z K Č P V T

Odmeňovanie zamest-
nancov a zdroje financií

Zamestnanecké „benefi-
ty“ za daňového hľadiska

Sú pracovníci pripravo-
vaní pracovať bezpečne?

Najdôležitejšie úpravy 
v zdaňovaní fyzických
osôb

Automobil a výdavky
podnikateľa

Daňový bonus v roku
2016

Vzdelávanie zamest-
nancov a študentov 
z daňového pohľadu

Ceny a výhry 
z daňového hľadiska

Ponuková povinnosť
zamestnávateľa 
(4 Cdo 222/2009)

Porušenie pracovnej
disciplíny 
(3M Cdo 16/2010)

Premlčacia doba na up-
latnenie nároku na
náhradu mzdy z neplat-
ného rozviazania pra-
covného pomeru 
(6 Cdo 248/2011)

Skutkové okolnosti
skončenia pracovného
pomeru (5 Cdo 42/2010)

Splatnosť mzdy pri
skončení pracovného
pomeru (Sžf 149/2010)

2-3/2016

2-3/2016

9-10/2016

4-5/2016

9-10/2016

9-10/2016

11/2016

12-13/2016

1/2016

1/2016

1/2016

2-3/2016

2-3/2016

72

78

144

107

64

84

33

71

65

66

68

15

17

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

V
Y

H
Ľ

A
D

Á
V

A
Č

PM
PP

1/
20

17
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Oblasť Názov príspevku PMPP č. Str. Z K Č P V T

Účasť zástupcov
zamestnancov pri
skončení pracovného
pomeru – náležitosti 
(5 Cdo 140/2010) 

Úraz pri pracovnej čin-
nosti ako iná činnosť,
ktorá bola predmetom
pracovnej (služobnej)
cesty (4 Sžso 19/2007)

Výpoveď daná zamest-
návateľom zástupcovi
zamestnancov
(5Cdo 256/2009)

Zodpovednosť
zamestnávateľa za
škodu pri pracovnom
úraze a pri chorobe 
z povolania I

Zodpovednosť 
zamestnávateľa za
škodu pri pracovnom
úraze a pri chorobe 
z povolania II

Porušenie pracovnej
disciplíny ako dôvod
skončenia pracovného
pomeru zo strany
zamestnávateľa 

Doručovanie písomností
zamestnávateľa zamest-
nancovi do vlastných
rúk; Porušenie pracov-
nej disciplíny najvyššej
intenzity, závažné a
menej závažné poruše-
nie pracovnej disciplíny

Menej závažné poruše-
nie pracovnej disciplíny;
Ochrana pred
svojvoľným prepúšťaním
zo zamestnania

Rozhodnutie vo veci vy-
platenia dávky 
z garančného poistenia

Poskytovanie dávky
garančného poistenia

O priznanie dávok 
z garančného poistenia
pri skončení pracov-
ného pomeru predo
dňom vzniku platobnej
neschopnosti zamest-
návateľa

2-3/2016

2-3/2016

2-3/2016

2-3/2016

2-3/2016

4-5/2016

4-5/2016

4-5/2016

6-7/2016

6-7/2016

6-7/2016

17

19

20

21

22

19

23

28

12

15

17

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



Mzda

Mzdová učtáreň

Oblasť Názov príspevku PMPP č. Str. Z K Č P V T

Zásada rovnakého za-
obchádzania je širší
pojem než zákaz
diskriminácie, pretože
zahŕňa aj výkon práv 
a povinností v súlade 
s dobrými mravmi

Znevýhodnením
nemôže byť bez
ďalšieho iba rozhodnu-
tia zamestnávateľa o tom,
že určitý uchádzač 
o zamestnanie bol
odmietnutým, zatiaľ 
čo iný zamestnanec 
bol prijatý

Preradenie na inú prácu

Premiestnenie sídla
zamestnávateľa, pre-
radenie zamestnanca
na výkon práce do
iného miesta

Strata spôsobilosti
zamestnanca vykonávať
doterajšiu prácu

Dočasná pracovná
neschopnosť zamest-
nanca

Minimálna mzda v roku
2016

Zrážky zo mzdy pri
výkone rozhodnutia od
1. 1. 2016

Mzdové nároky pri
nerovnomerne rozvrhnu-
tom pracovnom čase

Uzatvorenie roka 2015 
v mzdovej učtárni 
(1. časť)

Uzatvorenie roka 2015 
v mzdovej učtárni 
(2. časť)

Mzdové veličiny a zá-
kladné pravidlá pri ich
aplikovaní v praxi od 
1. 1. 2016

Zrážky od 1. 7. 2016 po
zrušení Občianskeho
súdneho poriadku

Životné minimum 
od 1. 7. 2016

6-7/2016

6-7/2016

11/2016

11/2016

11/2016

1/2016

2-3/2016

4-5/2016

12-13/2016

2-3/2016

4-5/2016

4-5/2016

11/2016

12-13/2016

20

25

14

17

21

105

55

83

92

24

34

57

81

103

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vyhľadávač

163

V
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Právne predpisy

Poistenie, odvody

Práca a EÚ

Oblasť Názov príspevku PMPP č. Str. Z K Č P V T

Zákon č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách
(s účinnosťou od 
1. 3. 2015)

Zákon č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení

Nariadenie vlády 
č. 268/2006 Z. z. 
o roz-sahu zrážok 
zo mzdy pri výkone
rozhodnutia

Zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce

Poistenec a jeho právo
na úhradu zdravotnej
starostlivosti doma 
a v zahraničí

Odpočítateľná položka
po novelizácii

Vyrovnávací príplatok 
a ďalšie zmeny v dô-
chodkovom a nemocen-
skom poistení

Májové povinnosti voči
zdravotnej poisťovni

Odvody SZČO 
do Sociálnej poisťovne 
od 1. 7. 2016

Ošetrovné

Letné brigády študentov
– platenie poistného 
a zdaňovanie príjmu

Ročné zúčtovanie poist-
ného na zdravotné pois-
tenie za rok 2015

Vznik a zánik sociál-
neho poistenia

Zvýšenie maximálnej
sumy nemocenskej dáv-
ky od 1. 1. 2016 a pod-
mienky jej vyplácania

Práca v zahraničí „na
vlastnú päsť“ alebo
radšej vsadiť na istotu...

Práca v zahraničí –
Česká republika

Práca v zahraničí –
Rakúsko

1/2016

8/2016

8/2016

14-15/2016

2-3/2016

4-5/2016

6-7/2016

9-10/2016

11/2016

11/2016

11/2016

12-13/2016

12-13/2016

12-13/2016

4-5/2016

4-5/2016

6-7/2016

19

14

267

3

139

95

69

16

25

56

98

7

43

57

166

172

154

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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V

Rôzne

Služby zamest-
nanosti

Oblasť Názov príspevku PMPP č. Str. Z K Č P V T

Práca v zahraničí –
Holandsko

Práca v zahraničí –
Cyprus

Práca v zahraničí – 
Fínsko – Suomi

Práca v zahraničí –
Dánske kráľovstvo (Kon-
geriget Danmark)

Práca v zahraničí – 
Belgicko

Práca v zahraničí – 
Portugalsko

Cezhraničná spolu-
práca pri vysielaní
zamestnancov na výkon
prác pri poskytovaní
služieb

Pracovný pomer na
kratší pracovný čas 
v úprave EÚ a SR

Práca v zahraničí –
Nórsko

Práca v zahraničí –
Maďarsko

Práca v zahraničí –
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie 
a Severného Írska

Práca v zahraničí –
Írsko

Zmluvné vzťahy a zá-
robková činnosť podľa
zákona o športe

Tvorba a využitie men-
tálnej mapy v praxi per-
sonalistu

Mediácia na pracovisku
2016 – výzvy a očaká-
vania

Získanie príspevku na
samostatnú zárobkovú
činnosť podľa § 49 zá-
kona o službách za-
mestnanosti a vzorový
Podnikateľský zámer

Novela zákona o
službách zamestnanosti

6-7/2016

6-7/2016

8/2016

8/2016

9-10/2016

9-10/2016

9-10/2016

11/2016

11/2016

11/2016

12-13/2016

12-13/2016

6-7/2016

11/2016

11/2016

6-7/2016

6-7/2016

165

176

282

292

164

181

24

151

160

175

122

139

98

64

67

32

88

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vyhľadávač
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Štátne sociálne
dávky

Zákonník práce

Oblasť Názov príspevku PMPP č. Str. Z K Č P V T

Prídavok na dieťa, ak
dieťa študuje v zahraničí

Novela zákona 
o príspevku na
starostlivosť o dieťa
účinná od 1. 1. 2016

Možnosti ukončenia
pracovného pomeru 
zo strany zamestná-
vateľa so zamestnan-
com počas tehoten-
stva, počas a po
materskej a rodičovskej
dovolenke

Zmeny v Zákonníku
práce, odvodové 
a da-ňové stimuly
súvisiace s duálnym
vzdelávaním

Neplatné skončenie pra-
covného pomeru

Pracovný odev 
a porušenie disciplíny
jeho nenosením

Doručovanie písomností
v odvetví pracovného
práva

Sociálna politika
zamestnávateľa obsiah-
nutá v Zákonníku práce
a jej harmonizácia 
s právnou úpravou EÚ

Kedy je možné
konateľovi vyčítať, že je
zároveň zamestnancom

Zvýšenie kvalifikácie 
a zotrvanie v pracov-
nom pomere

Zamestnávanie zdra-
votníckych pracovníkov

Študentská prax a vý-
kon práce študentov

Zmena pracovného
pomeru z doby určitej
na čas neurčitý

Pružný pracovný čas

Konanie za zamestná-
vateľa v zmysle Zákon-
níka práce a príslušných
právnych predpisov

4-5/2016

6-7/2016

1/2016

1/2016

1/2016

1/2016

2-3/2016

2-3/2016

4-5/2016

4-5/2016

6-7/2016

6-7/2016

6-7/2016

6-7/2016

162

150

69

76

86

122

100

115

139

142

48

131

138

142

44

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Vyhľadávač

V

Kolektívne pracov-
noprávne vzťahy

Verejná správa

Oblasť Názov príspevku PMPP č. Str. Z K Č P V T

Úprava obchodného
tajomstva zamestná-
vateľa v zmysle Ob-
chodného zákonníka 
v pracovnej zmluve
zamestnanca

Dovolenka v roku 2016
poskytovaná zamest-
nancovi podľa Zákon-
níka práce

Súhlas zamestnávateľa
s výkonom inej zárobko-
vej činnosti s konku-
renčným charakterom

Obmedzenie náhrady 
s výkonom inej zárobko-
vej činnosti s konku-
renčným charakterom

Nároky zamestnancov
počas sviatkov

Výpoveď ako následok
porušenia liečebného
režimu

Výpoveď z pracovného
pomeru z dôvodu
porušenia pracovnej
disciplíny

Aké sú najčastejšie
chyby pri doručovaní 
v pracovnom práve

Mzda za rovnakú prácu
a prácu rovnakej hod-
noty

Ponuka práce počas
výberového konania 
a jej dosah na vznik
pracovného pomeru

Individuálne pracovno-
právne spory podľa
Civilného sporového po-
riadku

Pracovnoprávne vzťahy
a účasť zástupcov
zamestnancov na nich

E-služby Sociálnej
poisťovne

Vedúci zamestnanec 
v školstve a získanie
prvej atestácie

Odstupné a odchodné

9-10/2016

9-10/2016

9-10/2016

9-10/2016

9-10/2016

11/2016

11/2016

11/2016

11/2016

12-13/2016

12-13/2016

14-15/2016

2-3/2016

4-5/2016

9-10/2016

11/2016

54

94

126

134

85

122

125

134

108

118

408

108

153

138

136

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Školenia organizované vydavateľstvom

Poradca podnikateľa

Zoznam všetkých školení nájdete na www.profivzdelavanie.sk.

Viac informácií a objednávanie na tel. čísle: 041/7053 888, e-mail: profivzdelavanie@pp.sk.

Nájdete nás aj na facebooku na adrese www.facebook.com/VzdelavacieCentrum .

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1. 1. 2017
RNDr. Jozef Mihál

1. 12. 2016 Bratislava • 2. 12. 2016 Nitra • 5. 12. 2016 Košice • 15. 12. 2016 Žilina • 16. 12. 2016 Bratislava
20. 12. 2016 Bratislava  • 5. 1. 2017 Bratislava • 9. 1. 2017 Trnava • 11. 1. 2017 Trenčín • 13. 1. 2017 Bratislava

16. 1. 2017 Žilina • 17. 1. 2017 Prešov • 18. 1. 2017 Košice • 19. 1. 2017 Nitra • 20. 1. 2017 Bratislava
23. 1. 2017 Bratislava • 24. 1. 2017 Trenčín • 25. 1. 2017 Martin • 26. 1. 2017 Banská Bystrica

27. 1. 2017 Bratislava • 30. 1. 2017 Žilina • 31. 01. 2017 Košice • 9. 2. 2017 Nitra • 10. 2. 2017 Bratislava

Transferové oceňovanie: najdôležitejšie zmeny v roku 2016 a 2017
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

12. 12. 2016 Košice

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 a zmeny od 1. 1. 2017
Júlia Pšenková

20. 12. 2016 Poprad • 21. 12. 2016 Bratislava • 11. 1. 2017 Žilina • 12. 1. 2017 Bratislava



Vyplnenú a podpísanú objednávku pošlite na adresu: SLOVENSKÁ POŠTA, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214. 
Predplatné si môžete objednať aj telefonicky na číslach 02/4524 8213, 02/5441 8091, 02/5441 8102 alebo e-mailom na predplatne@slposta.sk. 
Predplatné denníka Pravda si môžete objednať aj na webe: predplatne.pravda.sk 

Podmienky predplatného: 

Ročné predplatné denníka Pravda v cene 136,83 € bez DPH platí pre všetky fi rmy, podnikateľov a živnostníkov.
Denník vám začneme posielať od najbližšieho možného termínu po pripísaní jednorazovej úhrady ceny predplatného v prospech účtu Slovenskej pošty. 
Jedinou podmienkou je vyplniť objednávkový formulár predplatného pre fi rmy, podnikateľov a živnostníkov a stať sa predplatiteľom denníka Pravda. 
Podľa počtu vydaní sa cena môže mierne líšiť. Predplatné nie je možné počas predplateného obdobia zrušiť.

VÝHODNÉ PREDPLATNÉ
PRE FIRMY, PODNIKATEĽOV

A ŽIVNOSTNÍKOV

Podpis

Objednávam si ročné 
predplatné denníka Pravda: 

Predplatiteľ/objednávateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie a udeľuje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, Bratislava, IČO: 00 685 313 (ďalej len „Perex“) 
v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním (§ 4 zákona) a uschovaním Perexu poskyt-
nutých osobných údajov záujemcu o predplatné, a to na účely ich poskytnutia Slovenskej pošte ako predávajúcemu/dodávateľovi denníka Pravda za účelom doručovania denníka 
Pravda, zaradenia záujemcu o predplatné do zoznamu/databázy predplatiteľov denníka Pravda, na marketingové účely, a to na obdobie až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas môže 
byť odvolaný v prípade, že osobné údaje budú uchovávané a spracované Perexom alebo ním poverenou osobou v rozpore s udeleným súhlasom alebo z dôvodov podľa § 28 zákona. 
Záujemca o predplatné potvrdením a zaslaním objednávky Perexu potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov. Každý záujemca o predplatné denníka Pravda vyplnením a odoslaním 
osobných údajov uvedených vo formulári spoločnosti Perex súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy/informačného systému spoločnosti Perex, resp. do databázy/informačného 
systému spoločnosťou Perex poverenej spoločnosti na dobu neurčitú. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti Perex a na účel 
poštovej či telefonickej komunikácie, ako aj na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva Perex.

 za 136,43€ (bez DPH) 
 pre fi rmy a podnikateľov 
 (163,72 € s DPH) 

 za 111,30 € (bez DPH) 
 pre fi rmy a podnikateľov bez sobotného vydania 
 (133,56 € s DPH)

Vybavuje (meno)

Firma

Ulica

PSČ + mesto

IČO

DIČ

IČ DPH

E-mail

Telefón

• zvýhodnená cena oproti nákupu v stánku
• garancia stálej ceny počas predplatenia novín
• úhradu za predplatné je možné odrátať 

z daňového základu
• bezstarostný prísun každodenných informácií 

vrátane poradenstva z oblasti fi nancií, daní, 
práce či vzdelávania



Vylepšený Platinový O2 Paušál môžete odteraz využívať na cestách 
v EÚ rovnako ako doma. Prejdite s vašou firmou teraz k nám 

a zmluvné pokuty od starého operátora 
nechajte na nás.

pre vašu firmu

www.o2.sk




