
Možnosť kumulácie činností v dohode o pracovnej činnosti

Môže zamestnávateľ so zamestnancom pri uzatváraní dohody o pracovnej činnosti dohodnúť výkon
viacerých druhovo odlišných činností kumulatívne v jednej dohode alebo musí byť na každú činnosť
uzavretá samostatná dohoda?
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Založenie pracovnoprávneho vzťahu na základe niektorej
z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru (t. j. dohody o vykonaní práce, dohody o
pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci
študenta) upravuje deviata časť Zákonníka práce v § 223
až § 228a.
Z § 223 ods. 1 Zákonníka práce vyplýva, že dohody o
prácach vykonávaných mimo pracovný pomer sa môžu
uzatvárať len výnimočne, čím sa pracovnoprávny vzťah
nimi založený zásadným spôsobom odlišuje od
pracovného pomeru, hoci u oboch formách účasti
zamestnancov na práci ide o výkon závislej činnosti (§ 1
Zákonníka práce).

Na výkon práce, ktorá je vymedzená výsledkom, je možné uzavrieť dohodu o vykonaní práce, na
príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce možno uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti alebo
dohodu o brigádnickej práci študentov.

Pre posúdenie otázky, či činnosť zamestnanca vykonávaná na základe niektorej z dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru naozaj spĺňa požiadavky uvedené v § 233 ods. 1 Zákonníka
práce alebo či v skutočnosti nejde o výkon práce v pracovnom pomere, nie je rozhodujúce označenie
písomne uzavretej dohody ani jej formálne dohodnutý obsah, ale skutočný spôsob a obsah výkonu danej
činnosti.
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Súvisiace odborné články
8. Odmena za prácu na základe dohody
Obmedzenie zákazu mlčanlivosti o pracovných podmienkach, mzdových podmienkach a podmienkach
zamestnávania – novela Zákonníka práce účinná od 1. 1. 2019
9. Dohody o brigádnickej práci študentov na účely sociálneho poistenia (Mzdové veličiny pre rok 2019)

Súvisiace príklady z praxe
Práca na dohodu
Dohoda o vykonaní práce
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/judr-jana-knazovicka
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2653605&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2653608-2653682&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2653609&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2651050&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2653753&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/moznost-kumulacie-cinnosti-v-dohode-o-pracovnej-cinnosti.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odmena-za-pracu-na-zaklade-dohody-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/obmedzenie-zakazu-mlcanlivosti-o-pracovnych-podmienkach-mzdovych-podmienkach-a-podmienkach-zamestnavania-novela-zakonnika-prace-ucinna-od-1-1-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/9--dohody-o-brigadnickej-praci-studentov-na-ucely-socialneho-poistenia-mzdove-veliciny-pre-rok-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/praca-na-dohodu-20190102.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dohoda-o-vykonani-prace-20190313.htm


Dohoda o brigádnickej práci študentov

Súvisiace kalkulačky
Výpočet odmeny z dohody – nepravidelný príjem (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
Výpočet odmeny z dohody - pravidelný príjem (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
Výpočet odmeny z dohody – nepravidelný príjem (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)
Výpočet odmeny z dohody – pravidelný príjem (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)
Výpočet odmeny z dohody – pravidelný príjem (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)
Výpočet odmeny z dohody – nepravidelný príjem (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)
Výpočet odmeny z dohody – nepravidelný príjem (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022)

Súvisiace videoškolenia
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zvýhodnené podmienky pre rok 2019

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
311/2001 Z. z. Zákonník práce
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https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dohoda-o-brigadnickej-praci-studentov-7.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-odmeny-z-dohody-nepravidelny-prijem-od-1-1-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-odmeny-z-dohody-pravidelny-prijem-od-1-1-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-odmeny-z-dohody-nepravidelny-prijem-od-1-1-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-odmeny-z-dohody-pravidelny-prijem-od-1-1-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-odmeny-z-dohody-pravidelny-prijem-od-1-1-2021-do-31-12-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-odmeny-z-dohody-nepravidelny-prijem-od-1-1-2021-do-31-12-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/kalkulacky/vypocet-odmeny-z-dohody-nepravidelny-prijem-od-1-1-2022-do-31-12-2022.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/video/dohody-o-pracach-vykonavanych-mimo-pracovneho-pomeru-a-zvyhodnene-podmienky-pre-rok-2019.htm
http://www.epi.sk/zz/2001-311

