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Termín zákonnej

povinnosti

Charakteristika

zákonnej povinnosti

Povinná osoba a zákon

v platnom znení

do 3 dní
Oznámi� poboèke Sociálnej pois�ovne pracovný úraz, ktorý si vy�iadal lekárske ošetrenie alebo doèasnú pracovnú neschopnos�.

Po 10. dni trvania doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca odstúpi� poboèke tlaèivo, ktorým sa preukazuje doèasná pracovná neschopnos�.

Zamestnávate¾

§ 231 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

do 8 dní

Predlo�i� poboèke Sociálnej pois�ovne evidenciu na úèely sociálneho poistenia pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku a odo dòa doruèenia výzvy

zo Sociálnej pois�ovne.

Povinnos�ou zamestnávate¾a je predklada� evidenèný list dôchodkového poistenia Sociálnej pois�ovni elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

v lehote splatnosti

poistného

Predlo�i� poboèke Sociálnej pois�ovne evidenciu na úèely sociálneho poistenia – evidenèný list dôchodkového poistenia pri skonèení pracovného pomeru.

Povinnos�ou zamestnávate¾a je predklada� evidenèný list dôchodkového poistenia Sociálnej pois�ovni elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

do 8. 11. 2018

Písomne alebo elektronicky vykáza� príslušnej zdravotnej pois�ovni celkovú výšku dividend a výšku preddavku na poistné, ak boli dividendy vyplatené

v mesiaci október 2018.

Ak platite¾ vypláca dividendy najmenej 3 osobám, je povinný výkaz doruèova� príslušnej ZP výluène elektronicky.

Platite¾ dividendy

§ 20 ods. 5 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Uhradi� preddavok na poistné za poistenca, ktorý mal príjem z dividend za úètovné obdobie, ktoré zaèalo najskôr 1. 1. 2013 a skonèilo 31. 12. 2016, a bol

vyplatený v mesiaci október 2018.

Platite¾ dividendy

§ 17 ods. 4 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie za október 2018:

– za samostatne zárobkovo èinné osoby uvedené v § 11 ods. 1 písm. b) zákona a

– za osoby uvedené v § 11 ods. 2 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktoré nie sú zamestnancami, SZÈO ani osobami, za ktoré platí poist-

né štát,

s uvedením variabilného a špecifického symbolu platite¾a preddavku na verejné zdravotné poistenie v zmysle § 15 ods. 5 zákona.

Samostatne zárobkovo èinná osoba a osoba uvedená v § 11

ods. 2

§ 17 ods. 2 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Odvod poistného na nemocenské a dôchodkové poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity, ako aj poistného na poistenie v nezamestnanosti

za október 2018 povinne poistenými a dobrovo¾ne poistenými fyzickými osobami s uvedením variabilného a špecifického symbolu pod¾a § 142 ods. 7 zákona.

Povinne poistená samostatne zárobkovo èinná osoba a dobrovo¾ne

poistená osoba

§ 143 ods. 1 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Odvod poistného na dôchodkové poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom s uvedením variabilného a špecifického symbolu pod¾a § 142 ods. 7

zákona, ak boli príjmy vyplatené v októbri 2018.

Zamestnávate¾

§ 143 ods. 1 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Odvod poistného na dôchodkové poistenie za zamestnancov s odvodovým zvýhodnením pre dlhodobo nezamestnaných, ktorým vzniklo dôchodkové

poistenie pod¾a § 20 ods. 5 zákona, s uvedením variabilného a špecifického symbolu pod¾a § 142 ods. 7 zákona, ak boli príjmy vyplatené v októbri 2018.

Zamestnávate¾

§ 143 ods. 1 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

do 8 dní

Oznámi� príslušnej zdravotnej pois�ovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikaèného èísla, èísla bankového úètu a zmenu dòa, ktorý je urèený

na výplatu príjmov.

Platite¾ poistného – zamestnávate¾ alebo samostatne zárobkovo

èinná osoba

§ 23 ods. 8 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Oznámi� príslušnej zdravotnej pois�ovni:

– zmenu alebo vznik platite¾a poistného,

– skutoènosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu plati� zaòho poistné,

– zmenu mena, priezviska, rodného èísla a trvalého pobytu (táto povinnos� platí iba pre osoby bez trvalého pobytu v SR),

– skutoènosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia,

– skutoènosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného.

Poistenec (fyzická osoba)

§ 23 ods. 1 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Oznámi� príslušnej zdravotnej pois�ovni, �e:

– vykonáva èinnos� zamestnanca v cudzine a je tam aj zdravotne poistený,

– vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos� v cudzine a je tam aj zdravotne poistený,

– sa dlhodobo zdr�iava v cudzine a je tam aj zdravotne poistený a na území SR nie je zamestnaný ani nevykonáva samostatnú zárobkovú èinnos�.

Poistenec (fyzická osoba)

§ 23 ods. 4 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Poistenec je povinný oznámi� zdravotnej pois�ovni vznik skutoèností uvedených v § 11 ods. 7 písm. g), j), k), l) a r) zákona o zdravotnom poistení (keï

platite¾om poistného zaèína, resp. prestáva by� štát).

Poistenec (fyzická osoba)

§ 23 ods. 3 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Oznámi� zamestnávate¾ovi:

– zmenu zdravotnej pois�ovne,

– údaje rozhodujúce pre urèenie, èi je alebo nie je poistencom štátu (DPN, RP, poberate¾ dôchodku a pod.),

– údaje rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného na verejné zdravotné poistenie,

– vznik alebo zmenu nároku na odpoèítate¾nú polo�ku.

Zamestnanec

§ 23 ods. 6 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

do 8 pracovných dní

Písomne alebo elektronicky oznámi� príslušnej zdravotnej pois�ovni vznik alebo zmenu platite¾a poistného.

Ak má zamestnávate¾ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamova� príslušnej ZP výluène elektronicky.

Platite¾ poistného pod¾a § 11 zákona è. 580/2004 Z. z.

§ 24 písm. c) a § 24 písm. k) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom

poistení

Písomne alebo elektronicky oznámi� na tlaèive urèenom Úradom pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivos�ou vznik alebo zánik pracovného pomeru,

štátnozamestnaneckého pomeru, slu�obného pomeru alebo obdobného pracovného vz�ahu zamestnanca, ktorý má nárok na odpoèítate¾nú polo�ku a ktorý

sa pokladá za zamestnanca aj z iného dôvodu.

Ak má zamestnávate¾ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamova� príslušnej ZP výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 24 písm. m) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Písomne alebo elektronicky oznámi� na tlaèive urèenom Úradom pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivos�ou zmenu platite¾a poistného z dôvodu úèasti

zamestnanca na štrajku.

Ak má zamestnávate¾ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamova� príslušnej ZP výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 24 písm. o) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

do konca kalendárneho

mesiaca nasledujúceho

po mesiaci, v ktorom

došlo k zmene platite¾a

poistného

Povinnos� oznámi� príslušnej zdravotnej pois�ovni skutoènos�, kedy platite¾om poistného zaèína, resp. prestáva by� štát.

Ak má zamestnávate¾ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamova� príslušnej ZP výluène elektronicky.

Zamestnávate¾, samostatne zárobkovo èinná osoba alebo platite¾

poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona è. 580/2004 Z. z.

§ 24 písm. c) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Povinnos� oznámi� príslušnej zdravotnej pois�ovni zmenu platite¾a poistného z dôvodu, �e fyzická osoba sa nepova�uje za zamestnanca v dòoch, kedy

nepoberá príjem zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 písm. a) a v ktorých nie je fyzickou osobou pod¾a odseku 7 písm. m) a s).

Ak má zamestnávate¾ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamova� príslušnej ZP výluène elektronicky.

Zamestnávate¾,

§ 24 písm. c) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

do 8 dní
Oznámi� poboèke Sociálnej pois�ovne prerušenie NP a DP.

Oznámi� poboèke Sociálnej pois�ovne zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt.

Samostatne zárobkovo èinná osoba

§ 228 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

deò pred zamestnaním

zamestnanca
Prihlási� sa do registra zamestnávate¾ov vedeného Sociálnou pois�ovòou.

Zamestnávate¾

§ 231 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

do 8 dní

Odhlási� sa z registra zamestnávate¾ov vedeného Sociálnou pois�ovòou.

Oznámi� prerušenie NP, DP a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca.

Oznámi� Sociálnej pois�ovni zaèiatok a skonèenie èerpania materskej a rodièovskej dovolenky.

Zamestnávate¾

§ 231 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Oznámi� poboèke Sociálnej pois�ovne zmenu svojho názvu a sídla.

Oznámi� Sociálnej pois�ovni zmenu mena a priezviska zamestnanca.

Predklada� Sociálnej pois�ovni záznam o pracovnom úraze a výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania.

Zamestnávate¾

§ 231 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Oznámi� organizaènej zlo�ke Sociálnej pois�ovne, �e jeho zamestnanec je štatutárnym orgánom zamestnávate¾a a má najmenej 50 % úèas� na majetku

zamestnávate¾a alebo je èlenom štatutárneho orgánu zamestnávate¾a a má najmenej 50 % úèas� na majetku zamestnávate¾a.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. o) zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení

pred vznikom poistenia

Prihlási� zamestnanca pod¾a § 4 ods. 1 zákona na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. zamestnanca pod¾a

§ 4 ods. 2 zákona na dôchodkové poistenie v poboèke Sociálnej pois�ovne.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení

Prihlási� zamestnanca na úèely úrazového poistenia a garanèného poistenia (zamestnancom urèená dohoda) v poboèke Sociálnej pois�ovne, ak jeho

mesaèný príjem nepresiahne 200 €.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 227a, § 231 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona è. 461/2003 Z. z.

o sociálnom poistení

Kalendár podnikate¾a od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018
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Zamestnávanie občanov so zdravotným
postihnutím
1. Zákonné povinnosti zamestnávateľov v oblasti zamestnávania

občanov so zdravotným postihnutím v rokoch 2018 a 2019

Právna úprava podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím je
obsiahnutá nielen v Zákonníku práce v znení neskorších predpisov, ale i v osobit-
ných právnych predpisoch, ako je zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len „zákon o službách zamestnanosti“), ako aj v ďalších pracovno-
právnych predpisoch.

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov defi-
nuje rovnako zákaz diskriminácie zdravotne postihnutých v prístupe k službám.

V zmysle § 9 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti možno za občana so
zdravotným postihnutím považovať občana uznaného za invalidného podľa
osobitného predpisu, t. j. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. V sú-
lade s uvedeným zákonom je občan invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav (taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykoná-
vať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie
ako jeden rok) má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním tele-
snej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlho-
dobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schop-
nosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby.

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru
poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poru-
chy, duševnej poruchy alebo poruchy správania:

� rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo

� oznámením Sociálnej poisťovne, alebo

� posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002
Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

K zákonným povinnostiam zamestnávateľa v uvedenej oblasti patrí najmä:

� povinnosť zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých
zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce,

� povinnosť vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravot-
ným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie
počas ich zamestnávania,

� povinnosť viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím.

1.1 Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným
postihnutím – plnenie povinného podielu

Zamestnávateľ (štátna organizácia, samospráva, súkromná spoločnosť) má v zmys-
le § 63 zákona o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať občanov so
zdravotným postihnutím v prípade že zamestnáva najmenej 20 zamestnancov
(t. j. 20 a viac zamestnancov) a ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii
uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, a to v počte,
ktorý predstavuje 3,2 % občanov so zdravotným postihnutím z celkového počtu
jeho zamestnancov. Ak v uvedenom prípade zamestnáva zamestnávateľ občana
so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav po-
kles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, potom sa na účely
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Stručne:
Samotný Zákonník práce ukladá zamest-
návateľovi povinnosť zamestnávať i za-
mestnanca so zdravotným postihnutím,
a to na vhodných pracovných miestach,
umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom
získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj
starať sa o jej zvyšovanie, t. j. vykonávať
zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov
so zdravotným postihnutím.
Rovnako je zamestnávateľ povinný utvá-
rať podmienky, aby zamestnanec mal
možnosť pracovného uplatnenia, a zlep-
šovať vybavenie pracovísk, aby mohol do-
sahovať, ak je to možné, rovnaké pracov-
né výsledky ako ostatní zamestnanci a aby
mu bola práca čo najviac uľahčená.
Povinnosť zamestnávať občanov so zdra-
votným postihnutím vo výške povinného
podielu môže zamestnávateľ plniť aj za-
daním zákazky vhodnej na zamestnáva-
nie občanov so zdravotným postihnutím
alebo zadaním zákazky občanovi so zdra-
votným postihnutím, ktorý prevádzkuje ale-
bo vykonáva samostatnú zárobkovú čin-
nosť. Uvedené skutočnosti musia byť
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
oznámené do 31. 3. 2019.

Hľadáte úplné znenie zákona platné k dnešnému dňu?
Nemusíte – je tu pre vás www.zakonypreludi.sk.

Z LEGISLATÍVY

Finančný spravodajca 2018 uverejnil
20. Opatrenie z 19. septembra 2018 č. MF/
015328/2018-74, ktorým sa mení a do-
pĺňa opatrenie Ministerstva financií Slo-
venskej republiky zo 16. decembra 2002
č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovu-
jú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre podnikate-
ľov účtujúcich v sústave podvojného úč-
tovníctva v znení neskorších predpisov

AKTUÁLNE

BRATISLAVA (SITA) – Minimálna mesačná
mzda na Slovensku sa od začiatku budú-
ceho roka zvýši zo súčasných 480 € na
520 €. V stredu 10. 10. 2018 o tom rozhod-
la vláda. Najnižší hrubý zárobok za každú
odpracovanú hodinu stúpne na 2,989 € zo
súčasných 2,759 €. Čistý príjem zamest-
nanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak
oproti tomuto roku vzrastie o 27,17 € na
430,35 €.



plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným pos-
tihnutím započítava, akoby zamestnával troch takých občanov.

Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ
povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím,
ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane
smerom nahor.

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so
zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za pred-
chádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
t. j. do 31. 3. 2019 za rok 2018! A to na tlačive predpísanom Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny, t. j. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamest-
návania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2018.

Pozor, ak je záujem využiť náhradné plnenie ešte v roku 2018, je potrebné zá-
kazku alebo službu zrealizovať v roku 2018, inak sa bude počítať ako náhrad-
né plnenie v nasledujúcom roku. A nie je možné uviesť dané náhradné plnenie
do 31. 3. 2019 v potvrdení pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky
za rok 2018!

1.2 Plnenie povinnosti zamestnávateľa zamestnávať občanov so
zdravotným postihnutím v roku 2018/2019

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného
podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnáva-
nie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so
zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zá-
robkovú činnosť.

Zákazkou je ponímané dodanie tovaru, t. j. výrobok zhotovený chránenou diel-
ňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postih-
nutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a je ur-
čený na predaj alebo ide o poskytnutie služby poskytovanej chránenou dielňou
alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnu-
tím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, pričom
uvedená služba je realizovaná s peňažným plnením medzi zamestnávateľom,
ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo
výške povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postih-
nutím, a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom
so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zá-
robkovú činnosť.

Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je
0,8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť za-
mestnávať občanov so zdravotným postihnutím zadaním zákazky. Údaj o výške
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
je zverejnený na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky
v časti ukazovatele ekonomického vývoja SR – priemerná mesačná mzda.

Celková cena práce na rok 2018 sa stanoví z priemernej mzdy zamestnanca
v hospodárstve za 1. až 3. štvrťrok 2017, ktorá je podľa Štatistického úradu SR
925 €, a preddavku na poistné na zdravotné poistenie platené zamestnávateľom:

Poistenie Sadzba v % zo základu 925 € Poistné platené zamestnávateľom
Zdravotné poistenie 10 % 92,50
Nemocenské poistenie 1,4 % 12,95
Starobné poistenie 14 % 129,50
Invalidné poistenie 3 % 27,75
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 9,25
Rezervný fond solidarity 4,75 % 43,94
Garančné poistenie 0,25 % 2,31
Úrazové poistenie 0,8 % 7,4
Spolu poistné 35,20 % 325,6
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Príklad:

Zamestnávateľ zamestnáva celkovo 52 za-
mestnancov, pričom je povinný zamestná-
vať 3,2 % podiel občanov so zdravotným
postihnutím z celkového počtu zamestnan-
cov, t. j. 1,664 osoby a po následnom záko-
nom stanovenom zaokrúhlení 2 osoby.

POZNÁMKA

Ak tak zamestnávateľ neurobí (nezamest-
náva povinný podiel počtu občanov so
zdravotným postihnutím na celkovom poč-
te svojich zamestnancov), je povinný naj-
neskôr do 31. marca 2019 odviesť na
účet úradu za každého občana, ktorý
mu chýba do splnenia povinného poč-
tu občanov so zdravotným postihnu-
tím, povinný odvod.
Ak zamestnávateľ nemôže zamestnávať
občanov so zdravotným postihnutím, zá-
kon mu umožňuje plniť tento povinný po-
diel aj náhradným plnením (zadať zákazku
alebo odobrať služby, výrobky chránené-
mu pracovisku či chránenej dielni).

UPOZORNENIE

Plnenie povinnosti zamestnávať obča-
nov so zdravotným postihnutím vo výške
povinného podielu zadaním zákazky je
zamestnávateľ povinný preukázať úra-
du práce, sociálnych vecí a rodiny naj-
neskôr do 31. marca 2019. POZOR,
platbu za zákazku bolo potrebné zrea-
lizovať do 31. 12. 2018!

POZNÁMKA

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom
DPH, započítava do ceny zákazky aj DPH.
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane
z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny
zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške,
v akej mu vznikne nárok na jej odpočíta-
nie podľa osobitného predpisu.



Poistenie Sadzba v % zo základu 925 € Poistné platené zamestnávateľom
Priemerná mzda 925
Celková cena práce 925 + 325,6 = 1 250,60 €

0,8-násobok celkovej ceny práce po zaokrúhlení: 1 000 €

Z uvedeného vyplýva, že výška zákazky na započítanie 1 občana so zdravot-
ným postihnutím je pre rok 2018 suma 1 000 €.

Zadanie zákazky zamestnávateľ preukazuje príslušnému úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny na tlačive „Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a reali-
zácii zákazky“, ktoré vydáva zamestnávateľovi realizátor zákazky.

Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím, ktorých si zamestná-
vateľ môže započítať, je potrebné odobrať tovar alebo prijať službu vo výške po-
dielu celkovej sumy platieb za odobratý tovar alebo prijaté služby v kalendárnom
roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť zamestnávať obča-
nov so zdravotným postihnutím, po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej
hodnoty do ceny odobratých tovarov alebo prijatých služieb a výškou zákazky.

Ak chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so zdravot-
ným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú čin-
nosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhoto-
vujú, potom sa zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, započítava
výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.

K danému potvrdeniu pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky je potreb-
né priložiť nasledujúce dokumenty:

� kópia dokladu o zadaní zákazky,

� kópia dokladu o zaplatení,

� rozpis tovarov (§ 64 zákona o službách zamestnanosti),

� kópia dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne/chráneného pracovi-
ska, kópia výpisu z OR/ŽR, kópia rozhodnutia alebo oznámenia Sociálnej
poisťovne v prípade FO, ktorá je osobou so zdravotným postihnutím.

Podľa uvedenej tabuľky ide o sumu 1 125,50 €. A to vypočítanej z priemernej
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnáva-
teľ tento odvod odvádza.

V prípade, že úrad práce viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so
zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka, odvod za neplnenie povin-
ného podielu v zmysle vyššie uvedeného sa znižuje o sumu, ktorá je súčinom
0,3-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ odvod odvádza,
polovice počtu mesiacov, počas ktorých úrad v evidencii uchádzačov o za-
mestnanie neviedol občanov so zdravotným postihnutím počas kalendárneho
roka, za ktorý zamestnávateľ neplnil povinný podiel počtu občanov so zdravot-
ným postihnutím, a počtu občanov so zdravotným postihnutím chýbajúcich do
splnenia povinného podielu zamestnávania.

Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným
postihnutím je oprávnený zamestnávateľ plniť aj vzájomnou kombináciou plne-
nia povinností:

� podľa ust. § 63 ods. 1 písm. d) zákona zamestnávať občanov so zdravot-
ným postihnutím za podmienky, že zamestnáva najmenej 20 zamest-
nancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov
so zdravotným postihnutím, a to v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z cel-
kového počtu jeho zamestnancov,

� podľa ust. § 64 zákona zadávať zákazky na účely plnenia povinného po-
dielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím,

� podľa ust. § 65 zákona zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu za-
mestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
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NEPREHLIADNITE!

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva po-
vinný podiel počtu občanov so zdravot-
ným postihnutím na celkovom počte svo-
jich zamestnancov, je povinný najneskôr
do 31. marca 2019 odviesť na účet úradu
za každého občana, ktorý mu chýba do
splnenia povinného počtu občanov so
zdravotným postihnutím, povinný od-
vod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny
práce!

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

PRÍKLAD Z PRAXE

Stupne náročnosti práce a mzda
�Zamestnávateľ prevádzkuje reštauráciu

a zamestnáva čašníkov, kuchárov a po-
mocné sily do kuchyne na plný pracovný
úväzok 40 hodín, ale aj na kratší pracov-
ný čas 20, prípadne 10 hodín týždenne,
kde mzda je upravená pomerne k výš-
ke základnej minimálnej mzdy. Musí za-
mestnávateľ prideliť zamestnancom stu-
peň náročnosti práce a tento uviesť v pra-
covnej zmluve, alebo môže vypracovať
smernicu, kde budú tieto stupne nároč-
nosti uvedené?

V zmysle § 120 ods. 1 zákona č. 311/2001
Z. z. Zákonník práce zamestnávateľ, u kto-
rého nie je odmeňovanie zamestnancov
dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný
zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej
v sume minimálneho mzdového nároku ur-
čeného pre stupeň náročnosti práce prí-
slušného pracovného miesta.
Pracovné miesto je súhrn pracovných čin-
ností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa
druhu práce dohodnutého v pracovnej
zmluve. Zamestnávateľ je povinný priradiť
každému pracovnému miestu stupeň v sú-
lade s charakteristikami stupňov náročností
pracovných miest, ktorý je uvedený v prílo-
he č. 1 Zákonníka práce podľa najnáročnej-
šej pracovnej činnosti, ktorej výkon od za-
mestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce
dohodnutého v pracovnej zmluve, to zna-
mená, že zamestnávateľ stupeň náročnosti
práce nemusí uvádzať v pracovnej zmluve,
ale zamestnávateľ vypracuje internú smer-
nicu, kde jednotlivým druhom práce prira-
dí aj stupeň náročnosti práce. Aj zamest-
nanec, ktorý má dohodnutý kratší
týždenný pracovný čas, musí mať uvedenú
mzdu s prihliadnutím na stupeň náročnosti
práce.
Záver:
Zamestnávateľ musí zamestnancovi (aj na
kratší pracovný čas) určiť mzdu s prihliad-
nutím na stupeň náročnosti vykonávanej



Ak zamestnávateľ nepreukáže v stanovenej lehote splnenie vyššie uvedených
povinností, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne vo veci uloženia po-
vinnosti zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu.

Zmena tlačív v roku 2018:

Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím za rok 2018 (zdroj www.upsvr.gov.sk)
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POZNÁMKY:

* Pri výpočte povinného podielu zamest-
návania občanov so zdravotným pos-
tihnutím sa vychádza z priemerného
evidenčného počtu zamestnancov vo
fyzických osobách za kalendárny rok.
Spôsob výpočtu priemerného evi-
denčného počtu zamestnancov vo fy-
zických osobách musí byť v súlade
s Metodickými vysvetlivkami uvedený-
mi v štatistickom výkaze ŠÚ SR „Práca
2-04“ na príslušný rok (ďalej len „šta-
tistický výkaz“). Nad rámec identifiká-
cie zamestnancov uvedených v meto-
dických vysvetlivkách (5. Modul) šta-
tistického výkazu sa do celkového
počtu zamestnancov, z ktorého sa vy-
počíta povinný podiel zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím,
nezapočítavajú príslušníci Policajného
zboru, príslušníci Slovenskej informač-
nej služby, príslušníci Národného bez-
pečnostného úradu, príslušníci Zboru
väzenskej a justičnej stráže, príslušníci
Hasičského a záchranného zboru, prí-
slušníci Horskej záchrannej služby,
colníci a profesionálni vojaci, ktorí vy-
konávajú štátnu službu podľa osobit-
ných predpisov (zákon č. 73/1998
Z. z. v znení neskorších predpisov, zá-
kon č. 200/1998 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov, zákon č. 315/2001
Z. z. v znení neskorších predpisov, zá-
kon č. 346/2005 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov) a zamestnanci, ktorí
plnia úlohy zamestnávateľa v zahrani-
čí podľa zákona č. 151/2010 Z. z.
o zahraničnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení záko-
na č. 403/2010 Z. z.
Údaj o priemernom evidenčnom poč-
te zamestnancov vo fyzických oso-
bách za kalendárny rok sa v súlade so
štatistickým výkazom ŠÚ SR „Práca
2-04“ udáva a zaokrúhľuje na 1 de-
satinné miesto.

** V prípade, ak ste povinný podiel za-
mestnávania občanov so zdravotným
postihnutím podľa § 9 ods. 1 splnili
zadaním zákazky podľa § 64, je po-
trebné k výkazu doložiť potvrdenie
pre zamestnávateľa. Ak zamestná-
vateľ odobral tovar od chránenej diel-
ne alebo chráneného pracoviska, kto-
ré zriadil občan so zdravotným
postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo
vykonáva samostatnú zárobkovú čin-
nosť, realizujúcich činnosti spojené
s nákupom a predajom výrobkov, kto-
ré nezhotovujú, na účely odseku 7 sa
zamestnávateľovi, ktorý odoberá ta-
kéto výrobky, započítava výška 10 %
peňažného plnenia bez započítania
dane z pridanej hodnoty podľa § 64
ods. 8 zákona.



2. Príspevky v zmysle zákona pre zamestnávateľa, ktorý
zamestnáva občanov so zdravotným postihnutím

2.1 Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím
v zamestnaní

V prípade, že zamestnávateľ zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným
postihnutím z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov za kalen-
dárny rok a zároveň nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráne-
ného pracoviska, môže písomne požiadať o príspevok na udržanie občana so
zdravotným postihnutím v zamestnaní.

Príspevok sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ak pracovný po-
mer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pra-
covného času. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie na zamestná-
vanie toho istého zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím,
zamestnávateľovi poskytnutý príspevok podľa § 50 uvedeného zákona, a to prí-
spevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
či v zmysle § 50j zákona, t. j. príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti, alebo podľa § 50k zákona, t. j. príspevok na podporu udržania pra-
covných miest.

Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na
povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povin-
ných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávate-
ľom mesačne zo mzdy zamestnanca, najviac vo výške preddavku na poistné na
povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povin-
ných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávate-
ľom, vypočítaných zo 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slo-
venskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Aj spomínaný príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnu-
tí príspevku uzatvorenej medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a da-
ným zamestnávateľom. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku sú údaje
o celkovom priemernom evidenčnom počte zamestnancov a o priemernom evi-
denčnom počte zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,
štvrťročne kumulatívne od začiatku roka.

2.2 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu
zamestnancov

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chránené-
ho pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov sa poskytuje
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada
najneskôr do konca prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po
štvrťroku, za ktorý príspevok žiada.

Osobitný zákon za prevádzkové náklady považuje:
� nájomné a náklady na služby spojené s nájomným,
� náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu,

v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak
tento objekt vlastní zamestnávateľ,

� náklady na palivo a energiu,
� vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,
� náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu

s poskytovaním služieb,
� náklady na úhradu mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdra-

votné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom za zamest-
nancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,
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POZNÁMKA

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územ-
nom obvode má zamestnávateľ sídlo ale-
bo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzic-
kou osobou.
Príspevok sa poskytuje štvrťročne na zá-
klade dokladov preukazujúcich úhradu
preddavku na poistné, poistného a po-
vinných príspevkov, ktoré je zamestná-
vateľ povinný predložiť úradu najneskôr
do 30 kalendárnych dní po uplynutí prí-
slušného štvrťroka.

Chcete podnikať v ČR alebo tam už máte pobočku či prevádzku? Máme tu pre vás
nový daňový a účtovný portál s českou legislatívou: www.daneprolidi.cz.

PRÍKLAD Z PRAXE

13. plat
�13. plat sa má vyplatiť v máji 2018. Ne-

bolo zastupiteľstvo, ktoré musí zamest-
návateľovi tieto odmeny schváliť. Môže
sa 13. plat dať do mzdy za jún 2018?

Zamestnávateľ vypláca 13. plat podľa
podmienok, ktoré má upravené vo svojich
predpisoch. Avšak od 1. 5. 2018 platí, že
ako mzda sa posudzuje aj peňažné plne-
nie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť
zamestnancovi za prácu pri príležitosti
a. obdobia letných dovoleniek (tzv. 13 plat),
b. vianočných sviatkov (tzv. 14 plat).
Mzda podľa § 118 ods. 4 písm. a) sa vy-
pláca v mesiaci jún príslušného kalendár-
neho roka a mzda podľa § 118 ods. 4
písm. b) sa vypláca v mesiaci december
príslušného kalendárneho roka.
Ak zamestnávateľ splní okrem iného vyššie
uvedený termín výplaty, t. j. zúčtuje mzdu
pri príležitosti letných dovoleniek (tzv. 13
plat) v mesiaci máj, teda vyplatí v mesiaci
jún, môže po splnení ďalších podmienok
uplatniť zákonom stanovené úľavy pri pla-
tení poistného a preddavku na daň.
V roku 2018, ak sa 13. plat vyplatí v júni
(zúčtuje v májovej výplate), nebude sú-
časťou vymeriavacieho základu na účely
platenia poistného na verejné zdravotné
poistenie podľa podmienok ustanovených
v § 5 ods. 7 písm. n) zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov.
Ak zamestnávateľ nechce uplatniť uvede-
né výnimky, vypláca tzv. 13. plat podľa
jeho interných pravidiel, teda napríklad aj
v júli.
Záver:
Ak zamestnávateľ nechce uplatniť výnim-
ky vzťahujúce sa na 13. plat od 1. 5. 2018,
môže vyplatiť 13. plat kedykoľvek v priebe-
hu kalendárneho roka, resp. podľa pravi-
diel upravených v internom predpise, ko-
lektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve.



� náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená
dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ
a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráne-
ného pracoviska,

� náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska, ak toto zariadenie vlastní zamestnávateľ,

� náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne ale-
bo chráneného pracoviska.

Náklady na dopravu zamestnancov sú náklady súvisiace so zabezpečovaním do-
pravy zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, zamestná-
vateľom na miesto výkonu zamestnania a späť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pred poskytnutím príspevku overí rozsah
týždenného pracovného času u občana so zdravotným postihnutím, na ktorého
sa príspevok poskytuje. Ak je rozsah týždenného pracovného času nižší ako roz-
sah ustanoveného týždenného pracovného času, príspevok sa poskytuje v po-
mernej časti výšky.

Právnická osoba alebo fyzická osoba preukazuje úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny raz ročne spolu s prvou písomnou žiadosťou o poskytnutie príspevku
podanou v príslušnom kalendárnom roku splnenie nasledujúcich povinností,
a to:
� splnenie daňových povinností podľa osobitného predpisu,
� splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na povinné verejné zdra-

votné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie,

� skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnan-
cov vyplývajúce z pracovného pomeru,

� skutočnosť, že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo
v inom podobnom konaní a

� skutočnosť, že nemá voči úradu záväzky,
� skutočnosť, že neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania v období

dvoch rokov pred podaním žiadosti.

Zároveň je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná oznámiť úradu najne-
skôr do 30 kalendárnych dní každú zmenu uvedených zákonných povinností.

2.3 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača
o zamestnanie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ
vytvorí pracovné miesto, je oprávnený poskytnúť príspevok na podporu zamest-
návania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie zamestnávateľovi, ktorý:
� na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodne-

ného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o za-
mestnanie najmenej tri mesiace,

� ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanovené-
ho týždenného pracovného času a zároveň

� ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.

Aj v danom prípade sa príspevok poskytuje na základe písomnej dohody o po-
skytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom najdlhšie
počas 12 kalendárnych mesiacov a na znevýhodneného uchádzača o za-
mestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej
24 mesiacov sa príspevok poskytuje najdlhšie počas 24 kalendárnych me-
siacov. Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na
ustanovený týždenný pracovný čas; ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší
pracovný čas, výška príspevku sa pomerne kráti.

Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol
poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnu-
tého obdobia poskytovania príspevku.
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NEPREHLIADNITE!

Príspevok sa neposkytuje, ak bol na ich
dopravu do zamestnania a späť poskyt-
nutý príspevok podľa § 53b zákona,
v zmysle ktorého príspevok na dopravu
do zamestnania môže úrad práce poskyt-
núť zamestnávateľovi na základe uzatvo-
renej písomnej dohody, ak zamestnáva-
teľ zabezpečuje každodenne dopravu
zamestnancov do zamestnania a späť
z dôvodu, že hromadnými dopravnými
prostriedkami nie je doprava preukáza-
teľne vykonávaná vôbec alebo v rozsa-
hu zodpovedajúcom potrebám zamest-
návateľa.

NEPREHLIADNITE!

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
je:
– občan mladší ako 26 rokov veku, kto-

rý ukončil príslušným stupňom vzde-
lania sústavnú prípravu na povolanie
v dennej forme štúdia pred menej ako
dvomi rokmi a pred zaradením do evi-
dencie uchádzačov o zamestnanie
nemal pravidelne platené zamestna-
nie – absolvent školy,

– občan starší ako 50 rokov veku,
– občan vedený v evidencii uchádza-

čov o zamestnanie najmenej 12 po
sebe nasledujúcich mesiacov,

– občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie
ako stredné odborné vzdelanie podľa
osobitného predpisu,

– občan, ktorý najmenej 12 po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesia-
cov pred zaradením do evidencie
uchádzačov o zamestnanie nemal
pravidelne platené zamestnanie,

– štátny príslušník tretej krajiny, ktoré-
mu bol udelený azyl alebo ktorému
bola poskytnutá doplnková ochrana,

– občan, ktorý žije ako osamelá dospe-
lá osoba s jednou alebo viacerými
osobami odkázanými na jeho sta-
rostlivosť alebo starajúca sa aspoň
o jedno dieťa pred skončením povin-
nej školskej dochádzky,

– občan so zdravotným postihnutím.

POZNÁMKA

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti
celkovej ceny práce zamestnanca.



Ak zamestnávateľ nesplnil uvedenú povinnosť, je povinný vrátiť úradu pomernú
časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nezacho-
val vytvorené pracovné miesto.

2.4 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú
zárobkovú činnosť

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode občan so zdra-
votným postihnutím vytvorí chránené pracovisko, na ktorom bude prevádzkovať
samostatnú zárobkovú činnosť, je oprávnený poskytnúť príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej čin-
nosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je:

� občanom so zdravotným postihnutím vedeným v evidencii uchádzačov
o zamestnanie najmenej tri mesiace,

� zároveň bude samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá prevádzkuje živ-
nosť podľa osobitného predpisu, t. j. živnostenského zákona alebo vykoná-
va poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných
plochách podľa osobitného predpisu, a to na chránenom pracovisku a

� o príspevok písomne požiada.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť príspevok uchádzačovi
o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím a ktorý v období 6
mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavil,
prerušil alebo skončil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, ak bol
vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov.

Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samo-
statnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite
najmenej dva roky. Príspevok sa neposkytuje na úhradu preddavku na poistné
na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a po-
vinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených samostatne
zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, a na
úhradu nájomného.

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uza-
tvorenej medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie, ktorý je občanom so zdra-
votným postihnutím. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je podnikateľ-
ský zámer.

Úrad poskytne najviac 30 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa
uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku
po predložení dokladov preukazujúcich vynaložené náklady; tieto doklady je ob-
čan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje samostatnú zárobkovú čin-
nosť, povinný predložiť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa uzatvorenia do-
hody o poskytnutí príspevku.

Občan so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý
nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom
pracovisku nepretržite najmenej dva roky, je povinný vrátiť úradu pomernú časť
poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neprevádzko-
val na chránenom pracovisku samostatnú zárobkovú činnosť.

2.5 Pracovný asistent na účely zákona o službách zamestnanosti
ako pomoc občanom so zdravotným postihnutím

Pracovný asistent musí mať vek najmenej 18 rokov a spôsobilosť na právne úko-
ny. Nemusí byť v evidencii na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Je to za-
mestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí
sú občanmi so zdravotným postihnutím, pri vykonávaní zamestnania a osob-
ných potrieb počas pracovného času, alebo rovnako fyzická osoba, ktorá posky-
tuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravot-
ným postihnutím, pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej
činnosti a pri vykonávaní jej osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vy-
konávania samostatnej zárobkovej činnosti.
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POZNÁMKA

Zároveň úrad zabezpečí na základe pí-
somnej žiadosti absolvovanie prípravy na
začatie prevádzkovania samostatnej zá-
robkovej činnosti na chránenom pracovi-
sku. Súčasťou prípravy na začatie pre-
vádzkovania samostatnej zárobkovej čin-
nosti je vypracovanie podnikateľského
zámeru vrátane predpokladaných nákla-
dov na zriadenie chráneného pracovis-
ka. Náležitosti podnikateľského zámeru
a kritériá na hodnotenie efektívnosti, reál-
nosti a účelnosti podnikateľského záme-
ru určí Ústredie vnútorným predpisom.

NEPREHLIADNITE!

Uvedené sa nevzťahuje na občana so
zdravotným postihnutím, ktorý prestal
prevádzkovať samostatnú zárobkovú čin-
nosť zo zdravotných dôvodov alebo z dô-
vodu úmrtia.

POZNÁMKA

Ak je pracovný asistent zamestnancom,
tak sa mu vypláca mzda a ak je fyzickou
osobou, vypláca sa mu odmena.
Ak sú splnené všetky podmienky podľa
zákona o službách zamestnanosti, úrad
práce poskytuje zamestnávateľovi alebo
samostatne zárobkovo činnej osobe, kto-
rá je občanom so zdravotným postihnu-
tím, príspevok na činnosť pracovného
asistenta.

Máte vo firme viac účtovníčok alebo potrebujete prístup pre viac zamestnancov
súčasne? Pripravili sme pre vás novinku firemný multi-prístup na Daňové centrum.

Objednávajte na 041/70 53 222.

AKTUÁLNE

BRATISLAVA (SITA) – Dôchodok bývalých
sporiteľov v druhom pilieri, ktorí dostávali
časť penzie zo Sociálnej poisťovne a časť
z druhého piliera, bol v minulom roku v po-
rovnaní s dôchodkom vyplácaným iba So-
ciálnou poisťovňou nižší. Upozornil na to
hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višvá-
der. Rozdiel podľa neho predstavuje vyše
26 eur v prospech výlučne štátnej penzie
vyplácanej z priebežného dôchodkového
piliera.



Úrad poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestná-
va občana so zdravotným postihnutím, alebo samostatne zárobkovo činnej oso-
be, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, príspevok na činnosť pra-
covného asistenta, ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej
pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby
vyplýva potreba pracovného asistenta.

V prípade, že je činnosť pracovného asistenta potrebná, je nevyhnutné podať
si písomnú žiadosť o poskytnutie predmetného príspevku na úrade, v ktorého
územnom obvode občan so zdravotným postihnutím vykonáva prácu alebo pre-
vádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je údaj o percentuálnej miere pokle-
su schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana so zdravotným postihnu-
tím, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne
zárobkovo činná osoba vykonáva na pracovnom mieste, a rozsah pracovného
času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pra-
covnej činnosti pracovného asistenta.

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uza-
tvorenej medzi úradom a zamestnávateľom, ktorý zamestnáva občana so zdra-
votným postihnutím, alebo medzi úradom a samostatne zárobkovo činnou oso-
bou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

Na druhej strane samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so
zdravotným postihnutím, uzatvára s pracovným asistentom zmluvu o posky-
tovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej čin-
nosti. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným
postihnutím, je povinná predložiť jedno vyhotovenie zmluvy alebo jej kópiu prí-
slušnému úradu práce.

Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške
70 % celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda
o poskytnutí príspevku, na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania
� pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným pos-

tihnutím, alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnu-
tím, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta,

� prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti oso-
bou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

3. Osobitná evidencia

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vedie osobitnú evidenciu:
� uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a
� záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím.

Uvedená osobitná evidencia obsahuje aj údaje o poklese schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť, ako aj údaje o právnom dôvode, na základe ktorého boli
uznaní za občana so zdravotným postihnutím.

Ak úrad skončí poskytovanie služieb občanovi so zdravotným postihnutím alebo
ak uchádzač o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ale-
bo záujemca o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, pre-
stane byť občanom so zdravotným postihnutím, úrad je povinný údaje týkajúce
sa týchto občanov zneprístupniť až do obdobia, kedy nastanú nové dôvody na
ich ďalšie používanie a spracovanie. Účelom zavedenia osobitnej evidencie
uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím a záujemcov o zamest-
nanie so zdravotným postihnutím bolo vytvoriť právny rámec na monitorovanie
tejto skupiny občanov s cieľom poskytovať pomoc pri ich problémoch s uplatne-
ním sa na trhu práce, vrátane mapovania intenzity pomoci, ktorá im bola poskyt-
nutá zo strany úradu na podporu ich integrácie na trh práce.

JUDr. Slavomíra Gejdošová
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NEPREHLIADNITE!

Údaje z osobitnej evidencie sú určené
výhradne na účely začlenenia a zotrva-
nia týchto občanov na trhu práce a na
štatistické účely.

Školenia organizované
vydavateľstvom
Poradca podnikateľa

GDPR a osobné údaje pod lupou
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
3. 12. 2018 Poprad
7. 12. 2018 Prešov
10. 12. 2018 Bratislava

NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV
od 1. 1. 2019 (zákon o DPH, zákon

o dani z príjmov, info e-Kasa)
Lektor: Ing. Soňa Ugróczy
10. 1. 2019 Bratislava

GDPR prakticky
Lektor: Mgr. Irena Hudecová
17. 12. 2018 Nitra

Pripravované zmeny (DPH, DzP)
od 1. 1. 2019 a vybrané problémy

v praxi
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
3. 12. 2018 Bratislava

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri
uzávierke roka 2018 a legislatívne

zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2019
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
3. 12. 2018 Žilina
5. 12. 2018 Bratislava
14. 12. 2018 Nitra
17. 12. 2018 Košice
18. 12. 2018 Prešov
19. 12. 2018 Trenčín
20. 12. 2018 Bratislava
7. 1. 2019 Bratislava
9. 1. 2019 Martin

Účtovná závierka v podvojnom
účtovníctve za rok 2018 a zmeny

v účtovníctve od 1. 1. 2019
Lektor: Ing. Mária Horváthová
11. 1. 2019 Bratislava
14. 1. 2019 Žilina
15. 1. 2019 Košice

Zoznam všetkých školení 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



Potvrdenie o vykonaných zrážkach
z odmeny dohodára
VZOR
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ODKAZY

* nehodiace sa preškrtnúť
1 Potvrdenie je povinný vydať zamest-

návateľ zamestnancovi – dohodárovi
pri skončení každej dohody o vykona-
ní práce, dohody o pracovnej činnosti
a dohody o brigádnickej práci študen-
tov a v potvrdení uviesť, či sa z odme-
ny dohodára vykonávali zrážky, v čí
prospech, v akej výške a v akom pora-
dí je pohľadávka, pre ktorú sa majú
zrážky ďalej vykonávať, zamestnáva-
teľ bol zároveň oprávnený vyžadovať
od dohodára pri uzatváraní dohody
potvrdenie o vykonávaných zrážkach
vystavené posledným jeho zamestná-
vateľom bez ohľadu na to, či u po-
sledného zamestnávateľa vykonával
práce na základe pracovnej zmluvy
alebo dohody o prácach vykonáva-
ných mimo pracovného pomeru.

2 Vykonávanie zrážok zo mzdy sa potvr-
dí v prípade zrážok zo mzdy vykonáva-
ných v zmysle § 131 ods. 2 písm. b)
a c) a ods. 3 Zákonníka práce s ohľa-
dom na osobitné predpisy určujúce
poradie a spôsob vykonania zrážok,
ako napr. Exekučný poriadok, Civilný
sporový poriadok, zákon o správe a vy-
máhaní súdnych poplatkov.

3 Uvedie sa výška pohľadávky ku dňu
skončenia dohody.

4 Uvedie sa len evidenčne, koľko bolo
dosiaľ u zamestnávateľa zrazené.

5 Vyplní sa len vtedy, ak je určená výš-
ka mesačnej zrážky.

Potvrdenie o vykonaných zrážkach
z odmeny dohodára

vydané podľa § 223 ods. 6
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce1

Zamestnávateľ:

obchodné meno / názov: ..............................................................

sídlo: ....................................................................................................

IČO: ......................................................................................................

zápis v registri: ..................................................................................

zastúpený: .........................................................................................

týmto potvrdzuje, že

zamestnancovi – dohodárovi:

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

bytom: .................................................................................................

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

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

sa počas trvania dohody o pracovnej činnosti* / dohody o vykonaní práce* /
dohody o brigádnickej práci študentov* v období od........................................
do..................................

vykonávali* 2 / nevykonávali* zrážky z odmeny:

Poradie

Výživné a ďalšie prednostné pohľadávky Ostatné neprednostné pohľadávky Rozhodnutie,
výmer

(kto vydal, číslo)

V prospech
(meno

a priezvisko)
(názov subjektu)

Bežné
mesačné

Dlžná
suma3

Dosiaľ
zrazené4 Výška3 Dosiaľ

zrazené4
Zrážka

mesačne5

Potvrdenie vystavil:

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

kontakt: ...............................................................................................

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

................................................................
pečiatka a podpis zamestnávateľa

Ing. Eva Gášpárová

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup.
Využite mzdovú pohotovosť, viac na www.mzdovecentrum.sk.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

SZČO, ktorá bude od 1. októbra
povinne poistenou, by si mala

skontrolovať dobrovoľné poistenie
V prípade, že SZČO, ktorá nie je povinne
poistená, sa k 1. októbru (pri odklade da-
ňového priznania) stane povinne poiste-
nou SZČO a bola dovtedy aj dobrovoľne
nemocensky poistená, toto poistenie jej
zo zákona zanikne.
Podľa zákona nie je možný súbeh dobro-
voľného nemocenského poistenia a povin-
ného nemocenského poistenia. SZČO by si
v takom prípade mala upraviť trvalý príkaz
v banke a neplatiť už ďalej poistné na
dobrovoľné nemocenské poistenie, inak
jej vznikne preplatok. SZČO preto odporú-
čame, aby si pri vzniku povinného poistenia
skontrolovala aj to, na aké druhy dobrovoľ-
ného poistenia platí poistné. O možnostiach
dobrovoľného poistenia sa SZČO môže in-
formovať na webovej stránke Sociálnej po-
isťovne v časti „dobrovoľne poistený“ alebo
vo svojej pobočke Sociálnej poisťovne.



Dohoda o sadzbe mzdového zvýhodnenia
za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci
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Dohoda o sadzbe mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci
uzatvorená podľa § 122a ods. 2 písm. b), § 122b ods. 2 písm. b),

§ 123 ods. 2 písm. b) a § 252m Zákonníka práce

Dodatok č. ...... k pracovnej zmluve zo dňa......................

Zamestnávateľ:
obchodné meno / názov: ..............................................................
sídlo: ....................................................................................................
IČO: ......................................................................................................
zápis v registri: ..................................................................................
zastúpený: .........................................................................................

a

zamestnanec:
meno a priezvisko: ...........................................................................
bytom: .................................................................................................
dátum narodenia: ............................................................................
číslo OP: .............................................................................................

uzatvárajú túto dohodu
o sadzbe mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci*:

1. Zamestnávateľ a zamestnanec majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah
pracovnou zmluvou zo dňa............................. a týmto dodatkom v súlade
s § 54 Zákonníka práce upravujú mzdové podmienky podľa § 43 ods. 1
písm. d) Zákonníka práce.

2. Mzdové zvýhodnenie za každú hodinu práce v sobotu*:

– do 30. apríla 2019 je 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,

– od 1. mája 2019 je 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

3. Mzdové zvýhodnenie za každú hodinu práce v nedeľu*:

– do 30. apríla 2019 je 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,

– od 1. mája 2019 je 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

4. Mzdové zvýhodnenie za každú hodinu nočnej práce, okrem nočnej riziko-
vej práce*:

– do 30. apríla 2019 je 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,

– od 1. mája 2019 je 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

5. Minimálnou mzdou v eurách za hodinu je suma minimálnej mzdy za hodi-
nu, ktorú každoročne nariaďuje vláda Slovenskej republiky príslušným na-
riadením.

6. Dohoda je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy a nadobúda plat-
nosť dňom podpisu.

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

......................................................................
zamestnávateľ

......................................................................
zamestnanec

ODKAZY:

* V dohode sa dohodne iba mzdové
zvýhodnenie, ktoré sa vzhľadom na
povahu práce a podmienky prevádz-
ky u zamestnávateľa uplatňuje.

PRÍKLAD Z PRAXE

Zamestnanec na účely sociálneho
poistenia po skončení odvodovej

úľavy
�Dňa 14. 6. 2017 zamestnávateľ zamest-

nal zamestnanca na polovičný pracov-
ný úväzok s nárokom na odvodovú úľa-
vu. Odvodová úľava bola schválená na
dobu 12 mesiacov.
Pracovný pomer bol uzavretý na dobu
neurčitú a zamestnanec pracuje naďalej
u zamestnávateľa. Zamestnanec bol do-
prihlasovaný na nemocenské, dôchod-
kové a poistenie v nezamestnanosti dňa
11. 6. 2018 (oneskorene).
Dňa 7. 6. 2018 bola vykonaná kontrola
z úradu práce a daného zamestnanca
posúdili ako nelegálne zamestnaného.
Zamestnanca zamestnávateľ neodhla-
soval zo Sociálnej poisťovne, iba dopri-
hlasoval na poistenie. Je to správne?

Fyzická osoba spĺňajúca podmienky na
uplatnenie odvodovej úľavy:
– sa na účely sociálneho poistenia podľa

§ 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení za zamest-
nanca nepovažuje, počas doby uplatňo-
vania odvodovej úľavy nebude nemo-
censky poistená, dôchodkovo poistená
ani poistená v nezamestnanosti a za-
mestnávateľ bude za ňu platiť len:
1. úrazové poistenie a garančné pois-

tenie – pri fyzických osobách v pra-
covnom pomere,

2. úrazové poistenie – pri fyzických
osobách v štátnozamestnanec-
kom pomere,

– sa na účely zdravotného poistenia
považuje za zamestnanca s 0 % sadz-
bou poistného pre zamestnanca aj za-
mestnávateľa, za ktorého podľa § 11

Potrebujete vyriešiť konkrétny
problém? Naši odborní poradcovia

sú tu pre Vás na tel. čísle
+421 900 411 636 alebo píšte

na listaren@pp.sk



Komentár:

U zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. de-
cembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 za-
mestnancov, sa môže v pracovnej zmluve dohodnúť nižšia sadzba mzdového
zvýhodnenia od 1. mája 2019:
� podľa § 122a ods. 2 písm. b) Zákonníka práce za prácu v sobotu, ak povaha

práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vyko-
návala v sobotu,

� podľa § 122b ods. 2 písm. b) Zákonníka práce za prácu v nedeľu, ak povaha
práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vyko-
návala v nedeľu,

� podľa § 123 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce za nočnú prácu, ak povaha
práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa prevažná časť práce vy-
konávala ako nočná práca, a ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho
rizikové práce,

� podľa § 252m Zákonníka práce za prácu v sobotu, v nedeľu a nočnú prácu
(za rovnakých podmienok) na obdobie od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019.

Za prácu v sobotu Ustanovená
sadzba

Možnosť
dohodnutia nižšej sadzby

Obdobie Úprava podľa
Zákonníka práce

Sadzba
najmenej

Úprava podľa
Zákonníka práce

Sadzba
najmenej

Od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 § 252m písm. a) bod 1 25 % § 252m písm. a) bod 2 20 %

Od 1. 5. 2019 § 122a ods. 1 50 % § 122a ods. 2 45 %

Za prácu v nedeľu Ustanovená sadzba Možnosť nižšej sadzby

Obdobie
Úprava podľa

Zákonníka práce
Sadzba

najmenej
Úprava podľa

Zákonníka práce
Sadzba

najmenej

Od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 § 252m písm. b) bod 1 50 % § 252m písm. b) bod 2 40 %

Od 1. 5. 2019 § 122b ods. 1 100 % § 122b ods. 2 90 %

Za prácu v noci Ustanovená sadzba Možnosť nižšej sadzby

Obdobie
Úprava podľa

Zákonníka práce
Sadzba

najmenej
Úprava podľa

Zákonníka práce
Sadzba

najmenej

Od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 § 252m písm. c) bod 1
30 %

35 %*
§ 252m písm. c) bod 2

25 %
–

Od 1. 5. 2019 § 123 ods. 1
40 %

50 %*
§ 123 ods. 2

35 %
–

* ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikové práce

Podmienku zamestnávania menej ako 20 zamestnancov Zákonník práce skúma
výslovne k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka a žiadne iné ter-
míny, resp. podmienky pre posúdenie tejto podmienky neustanovuje.

Ak táto podmienka nebude splnená pre nasledujúci kalendárny rok, dohoda
o sadzbe mzdových zvýhodnení sa stane neplatná.

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy sa mení v súlade s § 54 Zákonníka práce,
ktorý umožňuje zmeniť dohodnutý obsah pracovnej zmluvy, ak sa zamestnáva-
teľ a zamestnanec na zmene dohodnú.

Zákonník práce dovoľuje zmluvným stranám dohodnúť sa na akejkoľvek zmene
podstatných náležitostí pracovnej zmluvy, ak sú v súlade s ustanoveniami Zá-
konníka práce a tiež nelimituje počet menených náležitostí v jednej dohode
o zmene podmienok.

V jednej dohode je možné dohodnúť sadzby tých mzdových zvýhodnení, kto-
ré sa vzhľadom na povahu práce a podmienky prevádzky u zamestnávateľa
uplatňujú.

Ing. Eva Gášpárová
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Uvítali by ste konkrétnu tému zo mzdovej oblasti?
Pošlite svoj tip na hornikova@pp.sk.

ods. 7 písm. v) zákona č. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení platí poist-
né štát.

Zamestnávateľ je povinný na účely sociál-
neho poistenia prihlásiť/odhlásiť zamest-
nanca do/z registra poistencov a oznámiť
zmeny údajov prihlásených zamestnan-
cov prostredníctvom Registračného listu
FO. V súvislosti s uplatňovaním odvodovej
úľavy sa používa typ zamestnanca:

– 14 – zamestnanec podľa § 4 ods. 1
písm. d) zákona, ktorým zamestnávateľ
prihlasuje zamestnanca s odvodovou
úľavou na účely úrazového poistenia
a garančného poistenia pred vznikom
pracovného alebo štátnozamestnanec-
kého pomeru, najneskôr pred začatím
výkonu práce, a odhlasuje zamestnan-
ca najneskôr v deň nasledujúci po skon-
čení pracovného alebo štátnozames-
tnaneckého pomeru,

– 16 – zamestnanec, ktorému vzniklo
povinné poistenie podľa § 20 ods. 4
zákona, ktorým zamestnávateľ prihla-
suje zamestnanca:

a) na povinné nemocenské poistenie,
povinné dôchodkové poistenie a po-
vinné poistenie v nezamestnanosti
v lehote splatnosti poistného, ak po-
čas prvých 12 kalendárnych mesia-
cov zamestnanec s odvodovou úľa-
vou presiahne stanovený príjem,

b) na povinné nemocenské poistenie,
povinné dôchodkové poistenie a po-
vinné poistenie v nezamestnanosti
pred vznikom týchto poistení, ak od-
vodová úľava trvá viac ako 12 ka-
lendárnych mesiacov

a zamestnanec sa stáva zamestnan-
com typ 1 – zamestnanec s pravidel-
ným príjmom.

Pracovný pomer zamestnanca z otázky
vznikol 14. 6. 2017 a keďže spĺňal pod-
mienky na uplatňovanie odvodovej úľa-
vy, zamestnávateľ bol povinný prihlásiť za-
mestnanca do Sociálnej poisťovne 13. 6.
2017 na účely úrazového a garančného po-
istenia.

Obdobie uplatňovania odvodovej úľavy tr-
valo 12 kalendárnych mesiacov do 31. 5.
2018. Pracovný pomer pokračoval aj na-
ďalej, preto bol zamestnávateľ povinný
prihlásiť zamestnanca 30. 5. 2018 na po-
vinné sociálne poistenie. Zamestnávateľ
si túto povinnosť splnil až 11. 6. 2018.
Úrad práce dňa 7. 6. 2018, keď ešte za-
mestnanec nebol prihlásený ako zamest-
nanec s pravidelným príjmom, vyhodnotil
zamestnanca ako nelegálne zamestnané-
ho, pravdepodobne existenciu pracovné-
ho pomeru bez adekvátneho prihlásenia
v Sociálnej poisťovni neakceptoval.



Dohoda o zrážkach zo mzdy na úhradu
záväzkov zamestnanca za poskytovanie
stravovania zamestnávateľom
VZOR

* nehodiace sa preškrtnúť

Ing. Eva Gášpárová

13

Pracovnoprávne vzťahy

9/2018

Dohoda o zrážkach zo mzdy
na úhradu záväzkov zamestnanca

za poskytovanie stravovania zamestnávateľom
uzatvorená podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce

Zamestnávateľ:
obchodné meno / názov: ..............................................................
sídlo: ....................................................................................................
IČO: ......................................................................................................
zápis v registri: ..................................................................................
zastúpený: .........................................................................................

a

zamestnanec:
meno a priezvisko: ...........................................................................
bytom: .................................................................................................
dátum narodenia: ............................................................................
pracovisko: ........................................................................................

uzatvárajú túto dohodu o zrážkach zo mzdy:

1. Zamestnanec súhlasí s pravidelnými mesačnými zrážkami zo mzdy
a iných príjmov za poskytovanie stravovania zamestnávateľom podľa
§ 152 Zákonníka práce, počnúc mesiacom........................ rok....................

2. Zamestnávateľ bude pravidelne mesačne vykonávať zrážky zo mzdy
a iných príjmov zamestnanca na úhradu záväzkov zamestnanca za po-
skytnuté stravovanie, a to do písomného odvolania súhlasu zamestnanca
s vykonávaním zrážok.

3. Výška zrážky je závislá od počtu prevzatých stravovacích poukážok /
stravných lístkov / poskytnutých obedov* za príslušný kalendárny mesiac
a hodnoty, ktorú podľa internej smernice o stravovaní hradí zamestnanec.

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

......................................................................
zamestnávateľ

......................................................................
zamestnanec

KOMENTÁR:

V zmysle § 152 ods. 2 Zákonníka práce
zamestnávateľ môže zabezpečiť stravo-
vanie:
– vo vlastnom stravovacom zariadení,
– v stravovacom zariadení iného za-

mestnávateľa, t. j. dodávateľským
spôsobom, pričom dodávateľ stravy
službu poskytnutia stravy vyfakturu-
je alebo uplatní formu predaja vlast-
ných stravných lístkov,

– prostredníctvom právnickej alebo fy-
zickej osoby, ktorá má oprávnenie
sprostredkovať stravovacie služby, ak
ich sprostredkuje u právnickej alebo
fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie
poskytovať stravovacie služby, t. j.
zamestnávateľ môže uzatvoriť zmlu-
vu so sprostredkovateľskou spoloč-
nosťou, ktorá umožní zamestnancom
stravovať sa vo viacerých stravova-
cích zariadeniach na základe stravo-
vacích poukážok zakúpených od svoj-
ho zamestnávateľa.

Spôsob zabezpečeného stravovania a po-
stupu pri objednávaní, evidencii, vydávaní
stravných lístkov alebo stravovacích po-
ukážok, vrátane rozpisu hodnoty stravy,
určenia príspevku zamestnávateľa na
stravovanie a hodnoty, ktorú je povinný
zaplatiť zamestnanec, musí mať zamest-
návateľ ustanovené v internej smernici.
Sumu, ktorú je povinný platiť zamestna-
nec, môže zamestnávateľ podľa § 131
ods. 3 Zákonníka práce zrážať zo mzdy
alebo iných príjmov zamestnanca len na
základe písomnej dohody so zamestnan-
com o zrážkach zo mzdy.
Zákonník práce náležitosti dohody o zráž-
kach neustanovuje, dohoda musí byť
uzatvorená písomne.
Dohoda o zrážkach zo mzdy sa uzatvá-
ra bez ohľadu na spôsob zabezpečené-
ho stravovania, ak zamestnancovi vzniká
povinnosť úhrady za poskytované stravo-
vanie.
Dohoda o zrážkach obsahuje dôvod vy-
konávania zrážok, spôsob určenia výšky
zrážky a dobu vykonávania zrážok.

CITÁT:

„Vaša práca vyplní veľkú časť vášho života
a jediný spôsob, ako byť naozaj spokojný,
je robiť veci, ktoré považujete za skutočne
skvelé. A jediným spôsobom ako vykoná-
vať skvelú prácu je milovať to, čo robíte.“

Steve Jobs



Chyby pri výpočte mesačnej mzdy
Právo na mzdu je jedným zo základných práv, ktoré je legislatívne upravené nie-
len v Ústave Slovenskej republiky, ale aj v Zákonníku práce. Podľa článku 36
písm. a) Ústavy Slovenskej republiky má zamestnanec právo na odmenu za vy-
konanú prácu, dostatočnú na to, aby mu umožnila dôstojnú životnú úroveň. Aj
článok 3 Základných zásad zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej
„ZP“) ustanovuje, že zamestnanci majú právo na mzdu za vykonanú prácu a za-
mestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom mzdu. Ustanovenie § 118
ods. 1 ZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poskytovať zamestnancovi za vy-
konanú prácu mzdu.

Mzda je podľa § 118 ods. 2 ZP peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty
(naturálna mzda), ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za prácu. Ako
mzda sa posudzuje podľa § 118 ods. 3 ZP aj plnenie poskytované zamestnáva-
teľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného alebo životného
výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu (ďalej
len „SF“).

Za mzdu sa podľa § 118 ods. 2 ZP nepovažuje náhrada mzdy, odstupné, od-
chodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky
zo SF, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poiste-
nie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový
bonus, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca, doplatky
k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada po-
dľa § 83a ods. 4 ZP, iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti s zamest-
naním podľa ZP, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmlu-
vy, ktoré nemá charakter mzdy a plnenia poskytované zo zisku po zdanení.

Výpočet mzdy

V príspevku sa budeme zaoberať chybami, ktoré vznikajú pri výpočte mzdy.
Z tohto dôvodu si najprv ukážeme, ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca. Vý-
počet čistej mzdy vždy záleží od toho, akú zmluvu má zamestnanec so zamest-
návateľom podpísanú. Či pracuje na trvalý pracovný pomer, alebo pracuje na zá-
klade uzavretej dohody (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti,
dohoda o brigádnickej práci študentov), či je študent, dôchodca, koľko detí
vyživuje a podobne.

Ak zamestnanec pracuje na trvalý pracovný pomer a so zamestnávateľom má
uzavretú pracovnú zmluvu, v pracovnej zmluve má uvedenú mzdu v hrubom. Zo
mzdy sa počítajú odvody do zdravotnej poisťovne (ďalej „ZP“) a do Sociálnej
poisťovne (ďalej „SP“) a daň. Zamestnanec má nárok na odpočet nezdaniteľnej
časti základu dane, ktorá je pre rok 2018 v mesačnej výške 319,17 €. Pri výpo-
čte čistej mzdy je potrebné počítať aj s vyplatením daňového bonusu, ak má naň
zamestnanec nárok.

V roku 2018 platia pri výpočte mzdy tieto údaje:
� nezdaniteľná časť základu dane (ďalej „NČZD“) – ročná výška NČZD je

3 830,02 €, mesačná časť NČZD na daňovníka je 319,17 €. NČZD môže
zamestnávateľ uplatniť pri výpočet čistej mzdy zamestnanca vtedy, ak
uňho zamestnanec podpíše vyhlásenie;

� daň z príjmov fyzických osôb (ďalej „FO“) – základná sadzba dane z príjmov
FO je 19 %. Táto sadzba dane sa použije pri vyčíslení dane z príjmov FO za
rok 2018 zo základu dane (ďalej „ZD“), ktorý nepresahuje 176,8-násobok
životného minima pre rok 2018 (35 268,06 €);

� daňový bonus – ročná suma daňového bonusu je 258,72 €, mesačná
21,56 €. Zamestnanec má nárok na uplatnenie mesačného daňového bonu-
su na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti a ktoré si neup-
latňuje v rovnakom kalendárnom mesiaci iný daňovník (napríklad manželka).
Podmienkou je, aby zamestnanec podpísal u zamestnávateľa vyhlásenie,
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Stručne:
Zamestnávateľ sa môže pri výpočte mzdy
pomýliť. Chybu môže spôsobiť sám za-
mestnávateľ, mzdová účtovníčka alebo je
spôsobená tým, že zamestnanec nedodal
potrebné informácie a podklady na výpo-
čet mzdy. Ak zamestnávateľ zistí, že pri vý-
počte mzdy zamestnanca došlo ku chybe,
má povinnosť chybu odstrániť. Ak chyba
vznikla pri výpočte mesačnej mzdy, opra-
vu chyby môže vykonať tak, že vykoná
nový výpočet mzdy alebo opravu vykoná
pri výpočte mzdy v najbližšom výplatnom
termíne. Chyba môže vzniknúť aj nespráv-
nym zrazením preddavku na daň alebo
chybným výpočtom odvodov do zdravot-
ných poisťovní a do Sociálnej poisťovne.
Pri opravách takýchto chýb platia určité
pravidlá, termíny a postupy v závislosti od
druhu chyby.
V príspevku poukážeme na najčastejšie
chyby a nedostatky, ktoré vznikajú pri vý-
počte mzdy zamestnanca.

Potrebujete poradiť s českou legislatívou? Zaregistrujte sa na www.daneprolidi.cz.
Predplatitelia portálu môžu využívať odborné poradenstvo vo forme chatu alebo

emailu.

PRÍKLAD Z PRAXE

Doplatok k minimálnej mzde
�Verejná vysoká škola pri odmeňovaní za-

mestnancov postupuje podľa zákona
o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme).
Zamestnanec je zaradený v 2. platovej
triede v stupni 12. podľa základnej
stupnice platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme
podľa zákona č. 359/2017 Z. z., čo
predstavuje sumu 430,50 €. Keďže pra-
cuje v nepretržitej prevádzke, má pri-
znaný príplatok za zmennosť v sume
6,50 €. Spolu má mesačný funkčný plat
437 €. V mesiaci máj 2018 mu z titulu
výkonu práce v sobotu, nedeľu a v noci
boli vyplatené príplatky v sume 107 €.
Spolu za mesiac máj 2018 zamestna-
nec dosiahne plat 544 €. Otázkou je, či
príplatky vo výške 107 € sa zohľadňujú
ako suma, s ktorou zamestnanec v tom-
to mesiaci dosiahne minimálnu mzdu,
alebo sa mu má dopočítať suma 43 €

do jeho základného funkčného platu
(bez príplatkov), aby dosiahol minimál-
nu mzdu pre rok 2018, t. j. 480 €, bez
ohľadu na vyplácané príplatky v mesiaci
(každý mesiac má vyplácané príplatky
za sobotu, nedeľu, prácu v noci, prípad-
ne sviatok).

Podľa Zákonníka práce mzda zamestnan-
ca nesmie byť nižšia ako minimálna mzda
ustanovená osobitným predpisom.



v ktorom si nárok uplatní a doložil potrebné doklady. O daňový bonus sa
znižuje preddavok na daň z príjmov FO za príslušný kalendárny mesiac.

Pri výpočte mzdy zamestnávateľ pracuje aj s ďalšími údajmi a číslami, ktoré však
v príspevku neuvádzame (napríklad mesačná minimálna mzda, hodinová mini-
málna mzda, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie a podobne).

Príklad č. 1:

Zamestnanec nastúpil 1. júna 2018 do trvalého pracovného pomeru. Jeho
hrubá mzda, t. j. mzda, ktorú má uvedenú v pracovnej zmluve, je 1 000 €. Pri
nástupe do zamestnania podpísal zamestnanec vyhlásenie na uplatnenie
NČZD a daňového bonusu. Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na dve
vyživované deti, ktoré s ním žijú v domácnosti (zamestnanec doložil zamest-
návateľovi rodné listy detí).

Výpočet čistej mzdy zamestnanca za jún 2018

Hrubá mesačná mzda: 1 000 €

Preddavky na zdravotné poistenie: 40 €

Odvody do SP: 94 €

Základ dane: 866 € (1 000 – 40 – 94)
Mesačná NČZD: 319,17 €

Zdaniteľný základ dane: 546,83 € (866 – 319,17)
Daň z príjmov FO: 103,89 € (546,83 x 19 : 100)
Daňový bonus: 43,12 € (21,56 x 2)
Čistá mzda: 805,23 €

Čistá mzda = 1 000 – 40 – 94 – 103,89 + 43,12 = 805,23 €

Chyby pri výpočte mzdy a ich oprava

Pri výpočte mzdy vznikajú chyby najčastejšie použitím nesprávnych podkladov
alebo z dôvodu nesprávneho a neúplného vypísania dokladov potrebných na vý-
počet mzdy, napríklad vyhlásenie, dochádzkový list, dovolenkový lístok a podob-
ne. Chyba môže vzniknúť aj pri samotnom výpočte ako počtová chyba, prípadne
odpočítaním nesprávnej výšky odpočítateľných položiek, na ktoré má zamest-
nanec nárok - takéto chyby vznikajú najčastejšie pri „ručnom výpočte mzdy“.

Mzda sa najčastejšie počíta po skončení mesiaca v nasledujúcom mesiaci, t. j.
vždy za uplynulé mesačné obdobie. Zamestnávateľ má povinnosť vypočítať
mzdu zamestnanca, odvody do ZP, SP a výšku dane z príjmov FO a odoslať do
príslušnej ZP a SP a na daňový úrad (ďalej DÚ) potrebné výkazy a prehľad o zra-
zených a odvedených preddavkoch na daň (ďalej prehľad).

Ak zamestnávateľ zistí chyby pri výpočte mesačnej mzdy, je jeho povinnosťou
zistenú chybu odstrániť. Opravu môže vykonať:
� novým výpočtom čistej mzdy alebo
� opravou pri ďalšom výpočte miezd v najbližšom výplatnom termíne.

Medzi chyby, ktoré je možné opraviť novým výpočtom čistej mzdy a opravou vo
všetkých dokladoch a výkazoch, ktoré sa miezd týkajú, patrí napríklad chyba,
ktorá vznikla tak, že bol použitý zle vypočítaný priemerný zárobok zamestnanca
na pracovnoprávne účely, bola uplatnená nesprávna výška NČZD, bola vyplate-
ná nesprávna výška daňového bonusu, bola použitá nesprávna výška sadzby pri
odvodoch do ZP, prípadne pri odvodoch do SP. Tieto chyby je možné opraviť len
novým výpočtom čistej mzdy. Oprava chyby musí byť zaevidovaná:
� na mzdovom liste zamestnanca,
� v mesačnom výkaze, ktorý posiela zamestnávateľ do ZP, a to tak, že pošle

nový opravný výkaz,
� v mesačnom výkaze, ktorý posiela zamestnávateľ do SP zaslaním nového

opravného výkazu,
� v prehľade o zrazených a odvedených preddavkov na daň, ktorý posiela za-

mestnávateľ na DÚ, tak, že pošle nový opravný prehľad.
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Uvedené ustanovenie Zákonníka práce sa
vzťahuje aj na zamestnancov odmeňova-
ných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o od-
meňovaní niektorých zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov.
Od 1. januára 2018 je ustanovená mesač-
ná minimálna mzda v sume 480 €. Podľa
zákona o minimálnej mzde, ak mzda za-
mestnanca za vykonanú prácu nedosiah-
ne v kalendárnom mesiaci sumu minimál-
nej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval
plný pracovný čas v mesiaci ustanovený
zamestnávateľom, zamestnávateľ poskyt-
ne zamestnancovi doplatok, ktorý predsta-
vuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy
ustanovenou na príslušný kalendárny rok
a dosiahnutou mzdou.
To znamená, že každý zamestnanec, kto-
rého mzda v kalendárnom mesiaci nedo-
siahne úroveň minimálnej mzdy, aj keď
zamestnanec odpracoval plný pracovný
čas v mesiaci ustanovený zamestnávate-
ľom, má nárok na doplatok do sumy mini-
málnej mzdy.
Zamestnanci vykonávajúci práce vo verej-
nom záujme sú odmeňovaní mesačnou
mzdou a aj doplatok k minimálnej mzde
sa vypočíta z ustanovenej mesačnej mini-
málnej mzdy a poskytuje sa im ako súčasť
mesačného platu. Pre zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme je mzdou
na účely stanovenia minimálnej mzdy plat
určený podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
Teda funkciu mzdy na účely určenia náro-
ku na minimálnu mzdu plní u týchto za-
mestnancov v uvedenom prípade funkčný
plat, t. j. súčet tarifného platu, zvýšenia ta-
rifného platu a príplatkov určených me-
sačnou sumou.
To znamená, že ak je funkčný plat zamest-
nanca určený podľa zákona č. 553/2003
Z. z. nižší, ako je ustanovená minimálna
mzda na príslušný kalendárny rok v prípa-
de, ak zamestnanec odpracuje všetky pra-
covné dni v mesiaci, zamestnávateľ je po-
vinný poskytnúť zamestnancovi plat vo
výške mesačnej minimálnej mzdy, teda je
mu povinný poskytnúť doplatok k mini-
málnej mzde.
Doplatok k minimálnej mzde tvorí rozdiel
medzi sumou minimálnej mzdy ustanove-
nou na príslušný kalendárny rok a dosiah-
nutým funkčným platom zamestnanca.
Teda ak funkčný plat zamestnanca, t. j. sú-
čet jeho tarifného platu a príplatkov urče-
ných mesačnou sumou, ako je napr. osobný
príplatok, resp. výkonnostný príplatok, ne-
dosiahne minimálnu mzdu, ktorá je v súčas-
nosti 480 € mesačne, aj keď zamestnanec
odpracoval všetky dni v mesiaci, tomuto za-
mestnancovi zamestnávateľ poskytne do-
platok k minimálnej mzde, ktorý tvorí rozdiel
medzi mesačnou minimálnou mzdou a jeho



Zamestnávateľ má povinnosť nielen poslať nové opravné výkazy a prehľad, ale
aj vzniknuté rozdiely vyrovnať. V prípade, že mu vznikol nedoplatok, má povin-
nosť doplatiť rozdiel do príslušnej ZP, do SP a na DÚ. Ak zamestnávateľovi vzni-
kol voči ZP, SP a DÚ preplatok, odporúčam mu dohodnúť sa s príslušnými inšti-
túciami o spôsobe vyrovnania. Buď požiada ZP, SP a DÚ o vrátenie preplatku,
alebo sa dohodne na znížení ďalšej úhrady o vyčíslený preplatok. Nedoplatok
alebo preplatok na mzde musí zamestnávateľ vyrovnať aj voči zamestnancovi.

Chybu, ktorá vznikla v nesprávnom určení výšky základnej mzdy, prémie, odme-
ny, náhrady mzdy alebo inej zložky mzdy, je možné opraviť:

� novým výpočtom čistej mzdy a zohľadnením opravy vo všetkých dokla-
doch a výkazoch, ktoré sa mzdy týkajú, alebo

� na základe dohody so zamestnancom zaúčtovaním vzniknutého rozdielu v naj-
bližšom výplatnom termíne miezd u zamestnávateľa. Pri takomto postupe
bude zúčtovaný rozdiel súčasťou hrubej mzdy v čase zúčtovania, resp. výplaty
mzdy. Zamestnávateľ neopravuje pôvodné výkazy a prehľad, lebo oprava je
súčasťou výkazov a prehľadu, ktorý podáva za mesiac, za ktorý zúčtovanie
miezd vykonal spolu s opravou z predchádzajúceho obdobia.

Príklad č. 2:

Zamestnanec, ktorý je zamestnaný u zamestnávateľa od 1. februára 2018,
má v pracovnej zmluve uvedenú základnú mzdu 1 000 €. Po skončení troj-
mesačnej skúšobnej doby mu zamestnávateľ upravil dodatkom k pracovnej
zmluve mzdu na 1 100 € mesačne, t. j. od 1. mája má mesačnú hrubú mzdu
vo výške 1 100 €. V júni 2018 pri výpočte miezd za máj 2018 si túto zmenu
pracovníčka mzdovej učtárne nevšimla a mzdu vypočítala z hrubej mzdy
1 000 €. Ako má pracovníčka postupovať pri oprave uvedenej chyby?

Zamestnanec podpísal pri nástupe do zamestnania vyhlásenie, v ktorom si
uplatňuje odpočet NČZD a daňový bonus na dve deti.

Opravu mzdy môže pracovníčka mzdovej učtárne vykonať jedným z dvoch
spôsobov, ktoré sú nižšie uvedené. Rozhodnutie, ktorý spôsob použije, je na
nej alebo na zaužívanom spôsobe vo firme. Nesmie však zabudnúť na to, že
2. spôsob opravy mzdy môže použiť len na základe súhlasu zamestnanca.

– 1. spôsob opravy je oprava novým výpočtom čistej mzdy a zohľadnením
opravy vo všetkých dokladoch a výkazoch

Pri tomto spôsobe opravy musí pracovníčka mzdovej učtárne mzdu opä-
tovne vypočítať a na základe nového výpočtu zaevidovať mzdu do mzdo-
vého listu zamestnanca, podať za mesiac máj 2018 opravný prehľad na
DÚ a podať do ZP a SP opravný výkaz.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca za máj 2018

Položka Vyúčtovanie mzdy Vyúčtovanie mzdy po oprave chyby
Hrubá mzda 1 000 € 1 100 €

Odvody do ZP 40 € 44 €

Odvody do SP 94 € 103,40 €

Základ dane 866 € 952,60 €

NČZD 319,17 € 319,17 €

Zdaniteľný ZD 546,83 € 633,43 €

Daň z príjmov FO 103,89 € 120,35 €

Daňový bonus 43,12 € 43,12 €

Čistá mzda 805,23 € 875,37 €

Vyplatená mzda 805,23 €

Doplatok mzdy 70,14 €

– 2. spôsob opravy je oprava zaúčtovaním vzniknutého rozdielu v naj-
bližšom výplatnom termíne mzdy

Pri tomto spôsobe opravy chyby vo výpočte mzdy bude pracovníčka po-
stupovať tak, že vzniknutý rozdiel 100 € pripočíta k hrubej mzde v naj-
bližšom výplatnom termíne, t. j. pri vyúčtovaní mzdy za mesiac jún 2018.
Tento spôsob je jednoduchší, lebo pôvodné výkazy a prehľad (za máj
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Firemný multi-prístup Daňové centrum pre viac užívateľov súčasne.
A pritom získate aj výhody navyše. Volajte pre objednanie 041/70 53 222.

funkčným platom. V prípade uvedenom
v otázke patrí zamestnancovi v prípade,
ak v máji 2018 odpracoval všetky pracov-
né dni, doplatok k minimálnej mzde vo
výške 43 €, a to aj v prípade, ak mu bol po-
skytnutý príplatok za sobotu a nedeľu, prí-
platok za prácu v noci, prípadne príplatok
za prácu vo sviatok.
Podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o mini-
málnej mzde sa pri výpočte doplatku
k minimálnej mzde do dosiahnutej mzdy
zamestnanca nezahŕňa mzda za prácu
nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo
sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu
v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu
v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú
prácu, mzda za neaktívnu časť pracovnej
pohotovosti na pracovisku a mzdová kom-
penzácia za sťažený výkon práce; do počtu
odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodi-
ny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti
pracovnej pohotovosti na pracovisku.
Zamestnancovi, ktorý neodpracoval v me-
siaci všetky pracovné dni, napr., z dôvodu
čerpania dovolenky, patrí minimálna mzda
vyjadrená v eurách za mesiac v sume zod-
povedajúcej odpracovanému času. Suma
takto vypočítanej minimálnej mzdy v eurách
za mesiac sa zaokrúhľuje na najbližších
desať eurocentov.
To znamená, že v prípade, ak zamestna-
nec pracujúci v určenom týždennom pra-
covnom čase v mesiaci neodpracuje všet-
ky pracovné dni, napr. z dôvodu čerpania
dovolenky, prekážok v práci a pod., suma
jeho mesačnej minimálnej mzdy sa úmer-
ne zníži.
Sumou mesačnej minimálnej mzdy, ku kto-
rej sa porovnáva dosiahnutý funkčný plat
zamestnanca, je v takomto prípade pomer-
ná časť mesačnej minimálnej mzdy zodpo-
vedajúca odpracovanému času.
Napr. ak zamestnanec uvedený v otázke
s ustanoveným týždenným pracovným ča-
som 37,5 hodiny v mesiaci máj 2018, kto-
rý má vrátane dvoch sviatkov 23 dní, čo je
172,5 hodiny, bude čerpať tri dni dovolen-
ky, teda spolu s dvoma platenými sviatka-
mi, za ktoré sa mu funkčný plat nekráti,
odpracuje 20 pracovných dní po 7,5 hodi-
ny, čo je spolu 150 pracovných hodín, pre
neho a pre ním odpracovaný počet hodín
bude mesačná minimálna mzda predsta-
vovať sumu 417,60 € [(150,0 : 172,5) x
480 = 417,60 €]. V uvedenom prípade
by mu patril plat minimálne vo výške
417,60 €. A keďže jeho funkčný plat je
437 €, doplatok k minimálnej mzde by mu
v tomto prípade nepatril. K funkčnému
platu sa mu poskytnú aj príplatky za sobo-
tu, nedeľu a príplatky za prácu v noci. Uve-
dené príplatky by mu patrili aj v prípade,
ak by jeho funkčný plat bol nižší ako mini-
málna mzda a zamestnávateľ by mu po-
skytoval doplatok k minimálnej mzde.



2018) sa nemusia opravovať. Na takýto postup musí mať zamestnávateľ
súhlas zamestnanca.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca za máj 2018 a jún 2018

Položka Vyúčtovanie mzdy za máj 2018 Vyúčtovanie mzdy za jún 2018
Hrubá mzda 1 000 € 1 200 € (1 100 + 100)
Odvody do ZP 40 € 48 €

Odvody do SP 94 € 112,80 €

Základ dane 866 € 1 039,20 €

NČZD 319,17 € 319,17 €

Zdaniteľný ZD 546,83 € 720,03 €

Daň z príjmov FO 103,89 € 136,80 €

Daňový bonus 43,12 € 43,12 €

Čistá mzda 805,23 € 945,52 €

Vyplatená mzda 805,23 €

Doplatok mzdy 140,29 €

Oprava chýb v príslušných mzdových dokladoch

Ako sme už uviedli, ak zamestnávateľ zistí chybu vo výpočte mzdy, má povin-
nosť chybu odstrániť. Opravu, ktorú vykoná, musí uviesť aj v dokladoch mzdovej
evidencie, medzi ktoré patrí:

a) mzdový list a výplatné listiny zamestnanca,

b) tlačivo Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov
zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamest-
nancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynu-
lý kalendárny mesiac (ďalej prehľad),

c) tlačivo Výkaz preddavkov na poistenie na verejné zdravotné poistenie za-
mestnávateľa,

d) tlačivo Mesačný výkaz poistného a príspevkov.

a) Mzdový list
Podľa § 39 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej „ZDP“) je zamestnávateľ povinný viesť pre zamestnancov mzdo-
vé listy, s výnimkou uvedenou v § 39 ods. 4 ZDP (zamestnanec len s nepeňažnými
príjmami), a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac
a aj za celé zdaňovacie obdobie. Mzdový list je najdôležitejším dokladom v mzdo-
vom účtovníctve. Údaje v mzdovom liste eviduje zamestnávateľ po každom výpo-
čte mzdy a jej zúčtovaní. Ak dôjde k opravám chýb vo výpočte mzdy, tieto zmeny
je zamestnávateľ povinný vykonať aj v mzdovom liste zamestnanca.

b) Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
Podľa § 39 ods. 9 písm. a) ZDP je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, po-
vinný podávať správcovi dane prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jed-
notlivým zamestnancom vyplatil, o zrazených a odvedených preddavkoch na
daň z týchto príjmov a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac.

Ak zamestnávateľ zistí pri výpočte mzdy chyby, má povinnosť vykonať opravu.
Ak vykoná nový výpočet mzdy, zmenia sa aj údaje, ktoré sú uvedené v prehľade.
Ak sú v už podanom prehľade chyby, má zamestnávať povinnosť podať opravný
prehľad. Povinnosť podať opravný prehľad je podľa § 39 ods. 13 ZDP do konca
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil, že podaný
riadny prehľad obsahuje chybné údaje.

c) Výkaz preddavkov na poistenie na verejné zdravotné poistenie
zamestnávateľa

Podľa § 20 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších
predpisov (ďalej „ZZP”) je zamestnávateľ povinný vykazovať príslušnej ZP preddav-
ky na poistné za kalendárny mesiac v členení na jednotlivých zamestnancov, za
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Záver:
Pri výpočte doplatku k minimálnej mzde
sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca od-
meňovaného podľa zákona č. 553/2003
Z. z. nezahŕňa plat za prácu nadčas, prí-
platok za prácu vo sviatok, príplatok za
prácu v sobotu a v nedeľu, príplatok za
prácu v noci, plat za neaktívnu časť pra-
covnej pohotovosti na pracovisku a plato-
vá kompenzácia za sťažený výkon práce.
Do počtu odpracovaných hodín sa neza-
hŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny ne-
aktívnej časti pracovnej pohotovosti na
pracovisku.

PRÍKLAD Z PRAXE

Nesplnené zákonné podmienky
na uzatvorenie pracovného pomeru

na dobu určitú
�Zamestnanec má pracovnú zmluvu na

dobu určitú od 1. 4. 2016 do 31. 3.
2017, ktorá mu bola predĺžená dodat-
kom od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2018.
Môže mu zamestnávateľ ešte raz pre-
dĺžiť pracovnú zmluvu na dobu určitú?

Zamestnanec mal uzatvorený pracovný
pomer na dobu určitú od 1. 4. 2016 do
31. 3. 2017, ktorý sa predĺžil do 30. 6.
2018. V zmysle platnej pracovnoprávny
legislatívy je možné pracovný pomer na
dobu určitú dohodnúť najdlhšie na dva
roky.
V rámci týchto dvoch rokov môže zamest-
návateľ predĺžiť alebo opätovne dohodnúť
pracovný pomer na dobu určitú najviac
dvakrát.
Uvedený pracovný pomer, aby splnil pod-
mienku pracovného pomeru na dobu urči-
tú, mohol byť predĺžený po 31. 3. 2017
maximálne do 31. 3. 2018. Keďže zamest-
návateľ predĺžil pracovný pomer do 30. 6.
2018, teda nad rámec Zákonníka práce
(pracovný pomer je uzatvorený na viac ako
dva roky), tak sa pracovný pomer zamest-
nanca prekvalifikoval na neurčitý čas.
Pri jeho predĺžení neboli splnené zákon-
né podmienky na uzatvorenie pracovného
pomeru na určitú dobu (§ 48 ods. 1 záko-
na č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce).

Záver:
Zamestnávateľ pri predĺžení pracovného
pomeru na dobu určitú nesplnil zákonné
podmienky na uzatvorenie pracovného
pomeru na dobu určitú.
Pracovný pomer predĺžil nad vymedzenú
zákonnú dobu dvoch rokov, preto sa pra-
covný pomer zamestnanca prekvalifikoval
na dobu neurčitú.



ktorých odvádza poistné. Údaje vykazuje na tlačive Výkaz preddavkov na poistenie
na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa (ďalej „výkaz do ZP”).

Ak zamestnávateľ zistí pri výpočte mzdy chybu, má povinnosť chybu odstrániť.
Ak chybu odstráni novým výpočtom mzdy, zmenia sa aj údaje, ktoré sú uvedené
vo výkaze do ZP. Ak zamestnávateľ zistí v predloženom výkaze do ZP chybu, op-
ravu môže vykonať tak, že podá:
� opravný výkaz, na ktorom označí ako druh výkazu „O“. Opravný výkaz v pl-

nom rozsahu nahrádza podaný riadny výkaz a vykazujú sa v ňom údaje ako
v riadnom výkaze, alebo

� aditívny (rozdielny) výkaz, na ktorom označí ako druh výkazu „A“. Aditívny
výkaz nenahrádza riadny výkaz, ako je to v prípade podania opravného vý-
kazu. Aditívny výkaz len dopĺňa podaný riadny výkaz a vykazuje sa v ňom
rozdiel údajov oproti predchádzajúcemu podanému výkazu.

d) Mesačný výkaz poistného a príspevkov
Zamestnávateľ je povinný podľa ustanovenia § 231 ods. 1 písm. f) zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoSP“)
predkladať SP mesačný výkaz poistného a príspevkov (ďalej „výkaz do SP“).

Ak zamestnávateľ zistí, že pri výpočte mzdy spravil chybu, t. j. že poistné ne-
správne vypočítal a odviedol, je povinný urobiť prepočet a podať opravný me-
sačný výkaz do SP. Ak odvody do SP (poistné) odviedol:
� z nižšieho vymeriavacieho základu, ako mal, vznikol mu nedoplatok na od-

vodoch do SP, ktorý musí doplatiť,
� z vyššieho vymeriavacieho základu, ako mal, navyše zaplatené odvody do

SP sa považujú za odvody zaplatené bez právneho nároku. O vrátenie pre-
platku môže zamestnávateľ požiadať Žiadosťou o vrátenie poistného zapla-
teného bez právneho nároku v súlade s ustanovením § 145 ods. 1 písm. b)
ZoSP. Pred podaním žiadosti o vrátenie preplatku musí podať opravný me-
sačný výkaz odvodov do SP.

Postup pri nesprávne zrazenom preddavku na daň z príjmov
FO a daňovom bonuse
Chyba pri výpočte mzdy môže byť spôsobená aj tým, že zamestnávateľ zrazí pred-
davok na daň alebo daňový bonus v nesprávnej výške. Tieto chyby pri výpočte
mzdy môžu byť spôsobené zamestnávateľom alebo zavinené zamestnancom.

Postup pri nesprávne zrazenom preddavku na daň
Podľa § 40 ods. 1 ZDP, ak zamestnávateľ zrazí zamestnancovi preddavok na
daň v sume vyššej, ako bol povinný podľa ZDP, má povinnosť vrátiť zamestnan-
covi vzniknutý preplatok na preddavkoch na daň v nasledujúcom kalendárnom
mesiaci, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka, ak mu do tohto termínu
nebolo vykonané ročné zúčtovanie alebo ak nepodal daňové priznanie. O vráte-
ný preplatok na preddavku na daň zníži zamestnávateľ ďalší nasledujúci odvod
preddavkov na daň správcovi dane.

Príklad č. 5:

Zamestnávateľ zrazil zamestnancovi pri výpočte mzdy za máj 2018 predda-
vok na daň, ktorý odviedol na DÚ a vykázal v prehľade za mesiac máj 2018.
Koncom júna, pri kontrole miezd, zistil, že pri výpočte urobil chybu. Predda-
vok na daň zrazil zamestnancovi v sume o 22 € vyššej. Ako má postupovať
pri odstránení chyby?

Preplatok na preddavku vo výške 22 € môže zamestnávateľ vrátiť zamestnan-
covi v najbližšom výplatnom termíne, najneskôr do 31. 3. 2019, ak mu do tohto
termínu nevykoná ročné zúčtovanie alebo ak si zamestnanec nepodá daňové
priznanie. Ak vrátil zamestnávateľ zamestnancovi preplatok na dani z príjmov
FO vo výške 22 € vo vyúčtovaní mzdy za jún 2018, vrátenie preplatku musí vyká-
zať v mzdovom liste zamestnanca a v prehľade o zrazených a odvedených
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Príklad č. 3:

Zamestnanec, ktorý sa zamestnal u za-
mestnávateľa od 1. decembra 2017, mu
neoznámil, že má zníženú pracovnú schop-
nosť. Zamestnávateľ vypočítal zamestnan-
covi mzdu za december 2017, odovzdal
príslušné výkazy a prehľad a odviedol daň
a odvody do ZP a SP. Vo februári 2018 do-
stal zamestnávateľ od ZP upozornenie, že
v mesačnom výkaze za december 2017 vy-
kazuje zamestnanca chybne, t. j. aj mesač-
ný výkaz je chybný (zamestnanec má ná-
rok na zníženú sadzbu poistného do ZP).
Zamestnávateľ na základe oznámenia zo
ZP musel vypočítať mzdu zamestnanca
opätovne, lebo odvody do ZP sa znížili, čo
ovplyvnilo aj celkový výpočet čistej mzdy.
Zamestnávateľ poslal za december 2017
do ZP aditívny mesačný výkaz. Pri výpočte
mzdy sa zdravotné poistenie znížilo, čo
znamenalo zvýšenie dane z príjmov FO.
Ako má zamestnávateľ postupovať? Ma
prerábať mesačný prehľad? Ročné vyúčto-
vanie dane u zamestnanca už má vykonané.
ZP vráti preplatok na zdravotnom poistení
zamestnancovi prostredníctvom zamest-
návateľa. Zamestnávateľ po pripísaní pre-
platku na bankový účet poukáže preplatok
zamestnancovi. Preplatok zamestnávateľ
zdaní v úhrne príjmov zamestnanca podľa
§ 35 ZDP v tom mesiaci, kedy mu bude
preplatok vrátený.
Zrazený preddavok bude súčasťou pred-
davkov uvádzaných v mesačnom prehľa-
de za príslušný kalendárny mesiac. Z uve-
deného vyplýva, že zamestnávateľ nemá
povinnosť podávať opravný prehľad za de-
cember 2017 a ani dodatočné hlásenie za
rok 2017, lebo ide o príjem roku 2018 (v
roku 2018 je preplatok na zdravotnom
poistení zamestnancovi vyplatený).

Príklad č. 4:

Zamestnávateľ pri kontrole miezd za
2. štvrťrok 2018 zistil, že v mzde za jún
2018 zrazil zamestnancovi preddavok na
daň z príjmov FO vyšší o 33 €, ako mal. Ako
má zamestnávateľ postupovať pri oprave?
Môže opravu vykonať hneď alebo má čakať
do skončenia roka 2018? Môže opravu vy-
konať až pri ročnom zúčtovaní dane zo zá-
vislej činnosti za rok 2018? Zamestnávateľ
nevie, či zamestnanec o ročné zúčtovanie
požiada, alebo si podá daňové priznanie
k dani z príjmov FO za rok 2018.
Zamestnávateľ by mal postupovať tak, že
vráti zamestnancovi zistený rozdiel 33 €,
ktorý zamestnancovi omylom zrazil ako
preddavok na daň z príjmov FO. V súlade
s ustanovením § 40 ods. 1 ZDP lehota na
vrátenie vzniknutého preplatku na pred-
davkoch na daň uplynie zamestnávateľovi

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



preddavkoch. V prehľade musí úhrn zrazených preddavkov na daň zo sku-
točne vyplatených zdaniteľných príjmov znížiť o vrátený preplatok na pred-
davkoch na daň.

Ak chyba, ktorú zamestnávateľ odstránil (vrátenie preplatku na preddavku
dane), ovplyvnila aj výšku odvodov do ZP a SP, zamestnávateľ má povinnosť
podať do ZP a do SP opravné výkazy.

Postup pri nesprávne zrazenom preddavku na daň v prípade, že zamestnáva-
teľ zrazil zamestnancovi pri výpočte mesačnej mzdy nižšiu daň, ako mal zra-
ziť, je obdobný. Zamestnávateľ môže podľa § 40 ods. 3 písm. b) ZDP nedopla-
tok na dani z príjmov FO zraziť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, najneskôr
do 31. 3. nasledujúceho roka.

Príklad č. 6:

Zamestnávateľ zrazil zamestnancovi pri výpočte mzdy za máj 2018 predda-
vok na daň, ktorý odviedol na DÚ a vykázal v prehľade za mesiac máj 2018.
Koncom júna, pri kontrole mzdy, zistil, že pri výpočte urobil chybu. Predda-
vok na daň zrazil zamestnancovi v sume o 33 € menšej. Ako má postupovať
pri odstránení chyby?

Nedoplatok na preddavku vo výške 33 € môže zamestnávateľ zraziť zamest-
nancovi v najbližšom výplatnom termíne, najneskôr do 31. 3. 2019, ak mu do
tohto termínu nevykoná ročné zúčtovanie alebo ak si zamestnanec nepodá
daňové priznanie. Zamestnávateľ zrazil zamestnancovi nedoplatok na pred-
davku vo výške 33 € v najbližšom výplatnom termíne, t. j. pri zúčtovaní miezd
za mesiac jún 2018. Zrazenie nedoplatku zaevidoval do mzdového listu za-
mestnanca a uviedol v prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch za
mesiac jún 2018. V prehľade úhrnu zrazených preddavkov na daň zo skutoč-
ne vyplatených zdaniteľných príjmov zvýšil o zrazený nedoplatok na preddav-
koch na daň.

Môže nastať aj taká situácia, že zamestnávateľ nemôže chybu opraviť, napríklad
z dôvodu, že zamestnancovi mzdu už nevypláca. V takomto prípade podľa § 40
ods. 5 ZDP nedoplatok na dani vyberie správca dane, t. j. DÚ miestne príslušný
podľa trvalého pobytu zamestnanca. Zamestnávateľ v takomto prípade pošle
všetky potrebné doklady do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala alebo
keď ju zamestnávateľ zistil.

Postup pri nesprávne zrazenom daňovom bonuse

Ak zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi v bežnom zdaňovacom období daňo-
vý bonus v nižšej sume, ako bol povinný, má povinnosť podľa § 40 ods. 2 ZDP
vrátiť zamestnancovi sumu rozdielu daňového bonusu v nasledujúcom kalen-
dárnom mesiaci, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka, ak mu do tohto
termínu nebolo vykonané ročné zúčtovanie alebo nepodal daňové priznanie.
O vrátenú sumu rozdielu daňového bonusu zníži zamestnávateľ ďalší nasledujú-
ci odvod preddavkov na daň správcovi dane.

Príklad č. 7:

Zamestnanec vyplnil v januári 2018 u zamestnávateľa vyhlásenie, v ktorom
uviedol, že si uplatňuje daňový bonus na dve deti, ktoré s ním žijú v domác-
nosti. K vyhláseniu doložil rodné listy detí a potvrdenie o návšteve školy
17-ročnej dcéry. Zamestnávateľ zamestnancovi pri výpočte mzdy každý me-
siac vypláca daňový bonus vo výške 43,12 € (21,56 € x 2). Pri spracovaní
a výpočte mzdy za máj 2018 došlo k programovej chybe a daňový bonus ne-
bol zamestnancovi vyplatený.

Zamestnávateľ nevyplatenú sumu daňového bonusu vyplatil zamestnancovi
pri vyúčtovaní mzdy za mesiac jún 2018, t. j. v najbližšom výplatnom termí-
ne. Uvedenú skutočnosť uviedol v mzdovom liste zamestnanca a aj v prehľa-
de za jún 2018, ktorý posiela na DÚ.
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31. marca 2019, za podmienky, že za-
mestnancovi nebolo vykonané (napríklad
vo februári 2019) ročné zúčtovanie pred-
davkov na daň alebo ak v tomto termíne
nepodal zamestnanec daňové priznanie.
Ak by zamestnávateľ opravu v mzdách ne-
vykonal a nevrátil by zamestnancovi pre-
platok vo výške 33 € a zamestnanec by sa
rozhodol, že si podá sám daňové prizna-
nie k dani z príjmov FO za rok 2018, za-
mestnávateľ mu vydá Potvrdenie o zda-
niteľných príjmoch zo závislej činnosti,
v ktorom bude uvedená aj skutočná výška
zrazených preddavkov na daň. Sumu 33 €

mu potom vráti daňový úrad, ak to vyčísli
v daňovom priznaní ako preplatok na dani
z príjmov FO za rok 2018.

PRÍKLAD Z PRAXE

Dokumentácia podľa GDPR
a poverenie na prístup k osobným

údajom

�Zamestnanec pracuje vo firme na zákla-
de HPP, pozícia: mzdár a účtovník. Ok-
rem tohto pomeru nemá nikde zmluvu,
ani nikde inde nepracuje. Spracováva
mzdy 20 osobám vo firme. Čiže spraco-
váva osobné údaje kolegov pri výplatách,
odvodoch, komunikuje so zdravotnou
a Sociálnou poisťovňou, ďalej spraco-
váva aj účtovníctvo - faktúry, evidencie,
DPH...

Pri vzniku pracovných vzťahov dáva pod-
pisovať novým zamestnancom Obozná-
menie so spracovaním osobných údajov
podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona o ochrane
osobných údajov.

Stačí, keď bude mať uzatvorenú zmluvu
o mlčanlivosti s firmou a bude vypraco-
vaná interná smernica ohľadom GDPR?
Alebo sú potrebné aj iné dokumenty
ohľadom GDPR zo strany zamestnanca
a zamestnávateľa?

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochra-
ne fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďa-
lej len „nariadenie“), upravuje povinnosti pre
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.

Pri prevádzkovateľoch je potrebné, aby
mali minimálne vypracované nasledovné:

– Záznamy o spracovateľských činnos-
tiach podľa čl. 30 ods. 1.

– Poverenie na prístup k osobným úda-
jom pre oprávnené osoby.

– Dohody o mlčanlivosti pre subjekty,
ktoré prichádzajú do styku s osobnými
údajmi.



Podľa § 40 ods. 3 písm. c) ZDP, ak zamestnávateľ priznal a vyplatil zamestnan-
covi vyššiu sumu daňového bonusu, akú mal podľa ZDP vyplatiť, môže ju od za-
mestnanca dodatočne vybrať zvýšením preddavku na daň alebo zvýšením dane,
a to len vtedy, ak od doby, keď nesprávne priznal alebo vyplatil daňový bonus vo
vyššej sume, neuplynulo viac ako 12 mesiacov.

Chyby na strane zamestnávateľa v neprospech štátneho rozpočtu sa opravujú voči
zamestnancovi v lehote maximálne do 12 mesiacov od vzniku alebo v prípade, že
daň nebola ešte splatná, najneskôr do termínu vykonania ročného zúčtovania dane,
resp. podania daňového priznania, t. j. do 31. marca nasledujúceho roku.

Postup pri nesprávne zrazenom preddavku na daň alebo
daňovom bonuse zavinením zamestnanca
Podľa § 40 ods. 4 ZDP, ak zamestnávateľ zavinením zamestnanca:

� daň nezrazil alebo zrazil v nesprávnej výške, zrazí ju do troch rokov od kon-
ca zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k jej nesprávnej zrážke alebo
v ktorom nebola zrazená vôbec,

� daňový bonus priznal a vyplatil vo vyššej sume, ako je ustanovené v ZDP,
vyberie ho od zamestnanca zvýšením preddavku na daň alebo dane do
troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k jeho ne-
správnemu uplatneniu.

Príklad č. 9:

Zamestnanec vyplnil v januári 2018 u zamestnávateľa vyhlásenie, v ktorom
uviedol, že si uplatňuje daňový bonus na dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti.
K vyhláseniu doložil rodný list dieťaťa a potvrdenie o návšteve vysokej školy.
Zamestnávateľ zamestnancovi pri výpočte mzdy každý mesiac vyplatil daňo-
vý bonus vo výške 21,56 €. Dieťa zamestnanca štúdium na vysokej škole
k 30. 4. 2018 prerušilo a zamestnalo sa. Túto skutočnosť oznámil zamest-
nanec zamestnávateľovi až koncom júna 2018. Zamestnancovi bol vyplate-
ný daňový bonus za máj 2018. Zamestnávateľ v prehľade za máj 2018 uvie-
dol vyplatenie daňového bonusu. Zamestnanec už za máj 2018 nemal nárok
na daňový bonus, lebo jeho dieťa k 30. 4. 2018 prerušilo štúdium. Ako má
zamestnávateľ chybu, ktorú spôsobil zamestnanec, odstrániť?

Ak zamestnávateľ zavinením zamestnanca daňový bonus priznal a vyplatil
vo vyššej sume, ako je ustanovené v ZDP, vyberie ho od zamestnanca zvýše-
ním preddavku na daň alebo dane do troch rokov od konca zdaňovacieho
obdobia, v ktorom došlo k jeho nesprávnemu uplatneniu. Od času priznania
a vyplatenia daňového bonusu zamestnancovi neuplynulo obdobie troch ro-
kov, preto zamestnávateľ môže postupovať tak, že v najbližšom výplatnom
termíne, pri výpočte mesačnej mzdy zamestnanca, nesprávne vyplatený da-
ňový bonus vyberie od zamestnanca formou zvýšenia preddavku na daň
o sumu 21,56 €. Odstránenie chyby vykáže v mzdovom liste zamestnanca
a v prehľade za mesiac, v ktorom zamestnancovi zvýšil preddavok na daň
o 21,56 € (v prehľade za jún 2018).

Odvod, resp. vrátenie dodatočne vybratého (prijatého)
preddavku alebo daňového bonusu
Podľa § 40 ods. 6 ZDP zamestnávateľ dodatočne vybratý preddavok na daň z príj-
mov FO a aj dodatočne zrazený daňový bonus odvedie správcovi dane v najbližšom
termíne na odvod preddavkov na daň, ak neuplatní postup podľa § 35 ods. 7 ZDP
alebo ak dodatočne vybratú sumu rozdielu daňového bonusu nepoužije na prizna-
nie daňového bonusu inému zamestnancovi. Uvedené sumy musí vždy zahrnúť do
tlačiva prehľad. Podľa § 40 ods. 8 ZDP, ak zamestnávateľ odviedol preddavky na
daň z príjmov FO vo vyššej sume, ako mal a nemôže o túto sumu znížiť odvod pred-
davkov na daň, môže požiadať správcu dane o vrátenie tejto sumy.

Ing. Jarmila Strählová
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Príklad č. 8:

Zamestnanec vyplnil v januári 2018 u za-
mestnávateľa vyhlásenie, v ktorom uvie-
dol, že si uplatňuje daňový bonus na jedno
dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti. K vy-
hláseniu doložil rodný list dieťaťa a potvr-
denie o návšteve strednej školy. Zamest-
návateľ zamestnancovi pri výpočte mzdy
každý mesiac vyplatil daňový bonus vo výš-
ke 21,56 €. Dieťa zamestnanca štúdium
na strednej škole ukončilo 31. 5. 2018.
Túto skutočnosť oznámil zamestnanec za-
mestnávateľovi a doložil aj doklad o ukon-
čení štúdia, t. j. že zamestnanec už nemal
za jún 2018 nárok na daňový bonus. Za-
mestnancovi bol vyplatený daňový bonus
za jún 2018, lebo pracovníčka mzdovej uč-
tárne na túto skutočnosť pozabudla. Za-
mestnávateľ v prehľade za jún 2018 uvie-
dol vyplatenie daňového bonusu. Ako má
zamestnávateľ chybu, ktorú spôsobil, od-
strániť?
Od času priznania a vyplatenia daňového
bonusu zamestnancovi neuplynulo 12 me-
siacov. Zamestnávateľ môže postupovať
tak, že v najbližšom výplatnom termíne, pri
výpočte mesačnej mzdy zamestnanca, ne-
správne vyplatený daňový bonus vyberie
od zamestnanca formou zvýšenia preddav-
ku na daň o sumu 21,56 €. Odstránenie
chyby vykáže v mzdovom liste zamestnan-
ca a v prehľade za mesiac, v ktorom za-
mestnancovi zvýšil preddavok na daň
o 21,56 € (v prehľade za júl 2018).

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

– Sprostredkovateľské zmluvy podľa čl.
28 ods. 3.

– Informačnú povinnosť (pri každom jed-
nom identifikovanom účele spracúva-
nia) podľa čl. 13 alebo 14 nariadenia.

– Prijaté bezpečnostné technické a or-
ganizačné opatrenia napr. vo forme
smernice, a analýzu rizík.

– Prevádzkovatelia, ktorí spracúvajú
osobné údaje vo veľkom rozsahu, budú
mať aj zodpovednú osobu a posúdenie
vplyvu na ochranu osobných údajov.

V tomto prípade, ak osobné údaje spracú-
va zamestnanec, musí mať poverenie na
prístup k osobným údajom podľa čl. 32
ods. 4 nariadenia, ak by to spracováva-
la externá spoločnosť, napr. BOZP, je to
sprostredkovateľ a treba zmluvu podľa čl.
28 ods. 3 nariadenia. Čo sa týka doku-
mentácie, vyššie je uvedené, čo všetko po-
dľa GDPR musí mať prevádzkovateľ vy-
pracované.



Evidencia osobných údajov v zmysle
GDPR - spracúvanie osobných údajov
neautomatizovanými prostriedkami
V súčasnosti sa osobné údaje vo väčšej miere spracúvajú v rámci verejného, ako
aj súkromného sektora a ich prenos sa vykonáva prostredníctvom informač-
no-komunikačných technológií tak v rámci Európskej únie, ako aj do tretích kra-
jín, zaručujúcich alebo nezaručujúcich primeranú ochranu osobných údajov.

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov stanovuje pravidlá spracúvania osobných údajov pre prevádz-
kovateľov a sprostredkovateľov, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá ochrany fyzic-
kých osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného
pohybu osobných údajov. Rovnako sú upravené pravidlá spracúvania osobných
údajov pre prevádzkovateľov, ktorými sú príslušné orgány pri spracúvaní osob-
ných údajov na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľo-
vania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií.

Následne ide o osobitné úpravy spracúvania osobných údajov upravujúce pra-
vidlá spracúvania osobných údajov na akademické, umelecké, literárne účely,
pravidlá spracúvania osobných údajov v súvislosti so zamestnaním, ako je spra-
cúvanie národného identifikačného čísla a prenos osobitnej kategórie osobných
údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných
údajov, spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov a údajov týkajú-
cich sa zdravia, ako aj úprava spracúvania osobných údajov na vedecké účely,
účely historického výskumu alebo štatistické účely.

Tento zákon sa vzťahuje na prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa so
sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo tr-
valým pobytom na území Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak spracúva-
nie osobných údajov je vykonávané mimo územia Slovenskej republiky, so síd-
lom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým
pobytom na území, kde sa uplatňuje právo Slovenskej republiky podľa zásad
medzinárodného práva verejného (napr.: zastupiteľské úrady Slovenskej repub-
liky v zahraničí).

Zákon o ochrane osobných údajov upravuje nasledovné prípady zákonného
spracúvania:

� spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby,

� spracúvanie bez súhlasu dotknutej osoby na účely nevyhnutné na plnenie
zmluvy, ak zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe
žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy,

� spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzko-
vateľa,

� spracúvanie nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej
osoby alebo inej fyzickej osoby,

� spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záuj-
me alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

� spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje pre-
vádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito zá-
ujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby,
ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu
dieťa, pričom tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie vykonáva-
né orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh,

� spracúvanie nevyhnutné na účely akademické, umelecké, literárne alebo
na účely informovania v masovokomunikačných prostriedkoch.
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Stručne:
V danom článku upriamime svoju pozor-
nosť na nový zákon o ochrane osobných
údajov s účinnosťou od 25. mája 2018,
vytvárajúci nový modernizovaný právny rá-
mec ochrany osobných údajov, ktorý má
za cieľ zabezpečiť rešpektovanie základ-
ných práv a slobôd, predovšetkým práva
na ochranu osobných údajov v prostredí
nových a stále častejšie používaných infor-
mačných a komunikačných technológií.
Zároveň reaguje na zmeny v oblasti spra-
cúvania osobných údajov.
Predmetom úpravy nového zákona je
ochrana práv fyzických osôb pred ne-
oprávneným spracúvaním ich osobných
údajov, ako i stanovenie práv, povinností
a zodpovedností subjektov pri spracúvaní
osobných údajov fyzických osôb a posta-
venie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na
ochranu osobných údajov Slovenskej re-
publiky. Venovať sa budeme predovšet-
kým otázke spracúvania osobných údajov
vykonávaného prostredníctvom neauto-
matizovaných prostriedkov spracúvania.

PRÍKLAD Z PRAXE

Uplatnenie sumy stravného
�Zvýšená suma cestovných náhrad sa

uplatňuje pri cestovných príkazoch, ktoré
sú vystavené od 1. 6. 2018 alebo ktoré
sa účtujú po 1. 6. 2018, aj keď cestovný
príkaz bol vystavený koncom mája?

S účinnosťou od účinnosť 1. 6. 2018 Mi-
nisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky zvyšuje sumy strav-
ného opatrením č. 148/2018 Z. z. o su-
mách stravného v nadväznosti na § 5
ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestov-
ných náhradách (ďalej len „zákon o CN“).
V súlade s § 5 ods. 1 zákona o CN patrí za-
mestnancovi stravné za každý kalendárny
deň pracovnej cesty za podmienok usta-
novených týmto zákonom. Suma stravné-
ho je ustanovená v závislosti od času trva-
nia pracovnej cesty v kalendárnom dni.
Z uvedeného vyplýva, že pre uplatnenie
správnej výšky stravného nie je dôležité,
kedy bol cestovný príkaz vystavený ani kedy
dôjde k vyúčtovaniu. Dôležite je, kedy sa
pracovná cesta uskutočnila. Ak bol zamest-
nanec na pracovnej ceste v máji 2018, má
nárok na stravné platné v tomto čase, t. j. za
mesiac máj 2018, bez ohľadu na to, či bude
vyúčtovanie uskutočnené v máji alebo
v júni. Ak sa pracovná cesta uskutoční v júni
2018, bude mať zamestnanec nárok na
stravné platné od 1. 1. 2018.



V akom rozsahu je oprávnený sprístupniť, poskytnúť alebo
zverejniť osobné údaje prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom
dotknutej osoby - zamestnanca?

Je oprávnený sprístupniť osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pra-
covné, služobné alebo funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu prá-
ce, telefónne číslo, faxové číslo alebo elektronická pošta na pracovisko
a identifikačné údaje zamestnávateľa v prípade, ak je to potrebné v súvislosti
s plnením pracovných, služobných alebo funkčných povinností dotknutej osoby.

Na druhej strane sprístupnenie, poskytovanie alebo zverejnenie osobných úda-
jov nemôže narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

Zároveň je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobitnú kategóriu osobných
údajov (rasový a etnický pôvod, politické názory, náboženské a filozofické pre-
svedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biomet-
rické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdra-
via, údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej
osoby).

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov musí byť jasne
oddeliteľný od iných podmienok a dojednaní a tiež, že súhlas dotknutej osoby
je možné kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu. Zároveň sa vyžaduje infor-
mačná povinnosť smerom k dotknutej osobe v širšom rozsahu, ktorá umožňuje
jednoduchší výkon práv dotknutých osôb (ako právo na prístup k údajom vráta-
ne kópií spracúvaných osobných údajov, právo na zabudnutie, právo na obme-
dzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov).

Stanovujú sa nové opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov prime-
rané rizikám, ktoré sú s konkrétnymi spracovateľskými operáciami spojené, ako
sú záznamy o spracovateľských činnostiach a posúdenie vplyvu na ochranu
údajov.

Ako zákon definuje osobný údaj?

Uvedená definícia zákonného pojmu je žiaduca z hľadiska ochrany osobných
údajov a výkonu práv dotknutých osôb. Či v danom prípade ide o osobný údaj, je
potrebné vyhodnotiť v súlade so zákonom, konkrétne s ust. § 2 zákona.

V § 2 uvedeného zákona je stanovené, že osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa
identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (t. j. urče-
nej alebo určiteľnej), ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä
na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako
je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online
identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo zna-
kov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu,
psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu
alebo sociálnu identitu.

Zákon poskytuje tzv. demonštratívny výpočet charakteristík určujúcich fyzickú
osobu. Uvedená definícia osobných údajov nevyžaduje, aby išlo o konkrétnu
identitu fyzickej osoby, ale postačuje, aby za splnenia daných podmienok bola
osoba identifikovateľná.

Určiteľnosťou fyzickej osoby rozumie taký stav, keď na základe jedného alebo
viacerých dostupných údajov o danej osobe ju možno identifikovať.

Identifikácia sa realizuje prostredníctvom konkrétnych charakteristických zna-
kov, ktoré možno priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe (napr.: meno, priezvisko,
tetovanie, zdravotné postihnutie, dátum narodenia, adresa a iné). Fyzickú oso-
bu považujeme za určenú, keď na základe dostupných údajov je jednoznač-
ne identifikovaná a odlíšená od ostatných osôb v danom informačnom systé-
me, v ktorom sa osobné údaje spracúvajú.
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Nový webový portál Daně pro lidi vám poskytne ucelený pohľad na problematiku
daní a účtovníctva v ČR. Stránky sú doplňované o kompletný sortiment našich služieb

a produktov. Viac na www.daneprolidi.cz.

AKTUÁLNE

BRATISLAVA (SITA) – Vláda v stredu 10. 10.
2018 schválila návrh stratégie pracovnej
mobility cudzincov na Slovensku.
Stratégia obsahuje opatrenia, ktoré majú
uľahčiť príchod pracovníkov z krajín mimo
Európskej únie na slovenský pracovný trh.
Tieto opatrenia budú podľa rezortu práce
dočasné a mimoriadne a sú reakciou na
aktuálny nedostatok kvalifikovanej pracov-
nej sily na slovenskom trhu práce.
Ministerstvo práce však pripúšťa, že vláda
neskôr zváži, či tieto opatrenia ponechá.
„Cieľom je vytvorenie prostredia, kde trh
práce nebude brzdou, ale katalyzátorom
udržateľného ekonomického rastu pro-
stredníctvom kvalitných a vysokokvalifi-
kovaných ľudských zdrojov umožňujúcich
Slovensku súperiť o investície vysokej pri-
danej hodnoty,“ zdôvodnil rezort práce
prijatie stratégie.
Medzi krátkodobé opatrenia patrí skráte-
nie lehoty pre rozhodovanie o udelení pre-
chodného pobytu v prípade zamestnaní
s nedostatkom pracovnej sily z najviac 90
dní na najviac 30 dní od doručenia žiados-
ti. Zamestnávateľom sa má zaviesť povin-
nosť nahlásiť voľné pracovné miesto na
úrad práce. S týmto opatrením nesúhlasí
Republiková únia zamestnávateľov („RÚZ“),
keďže ho považuje za zbytočnú administra-
tívnu záťaž pre zamestnávateľov.
Zoznam zamestnaní s nedostatkom pra-
covnej sily, ako aj okresov, ktorých sa to
týka, by sa mal po novom aktualizovať
štvrťročne, a nie ročne ako v súčasnos-
ti. Ďalším opatrením je zníženie adminis-
tratívnej záťaže žiadateľov pri predkla-
daní dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
Podmienka informovania o dosiahnutom
vzdelaní sa má ponechať len pre regulova-
né povolania, ako sú zdravotnícke, právnic-
ké alebo pedagogické povolania.
Povinnosť cudzinca priložiť k žiadosti o ude-
lenie pobytu zabezpečenie ubytovania sa
má zrušiť v prípade, ak bude zamestnaný
v cestnej hromadnej doprave. Prehodnotiť
sa má počet prekladaných podporných do-
kladov k žiadosti o udelenie prechodného
pobytu na účel zamestnania. Súčasťou stra-
tégie je aj návrh na zjednotenie dĺžky preve-
rovaného obdobia neporušenia zákazu ne-
legálneho zamestnávania na účely udelenia
rôznych druhov povolení na zamestnanie.
Túto lehotu v dĺžke 5 rokov považujú za-
mestnávatelia za neprimerane dlhú.
Dlhodobým opatrením má byť zváženie
systému príchodu pracovnej sily na zákla-
de národných víz udeľovaných na obdobie
jedného roka. Tento postup by sa stanovil
pre zamestnania s nedostatkom pracov-
nej sily s ďalšími vopred určenými para-
metrami, ako sú vybrané krajiny a vybrané
počty pracovníkov.



Aké údaje môžu byť v konkrétnej situácii osobnými údajmi?

Napríklad môže ísť o titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum naro-
denia, rodné číslo, údaj o zdravotnom stave, konkrétne tetovanie, lokalizačný
údaj, online identifikátor a pod.

Samotný názov fyzickej osoby – podnikateľa ešte nie je osobným údajom. Ak
k takémuto údaju priradíme ďalšie údaje, na základe ktorých je už možné identi-
fikovať fyzickú osobu, napríklad rodné číslo alebo pobyt, pôjde o spracúvanie
osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov

V zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona sa zákon vzťahuje na spracúvanie osobných
údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami
a na spracúvanie osobných údajov inými než automatizovanými prostriedka-
mi, ak ide o osobné údaje, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú
určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému.

Spracúvaním osobných údajov je potrebné chápať každú spracovateľskú operá-
ciu alebo niekoľko na seba nadväzujúcich operácií (nadväznosť v čase nie je
podstatná), ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva na splnenie
určitého vymedzeného účelu, systematicky, a to bez ohľadu na spôsob a využité
prostriedky (alebo ich kombináciu) spracúvania.

Podľa zákona rozoznávame prostriedky spracúvania automatizované, používa-
júce napríklad počítačový program alebo aplikáciu. Automatizované prostriedky
spracúvania osobných údajov môžu byť napríklad počítač, tablet, smartfón,
druhou možnosťou je spracúvanie osobných údajov neautomatizovanou for-
mou, napríklad vykonávaním zápisov osobných údajov fyzicky osobou do zázna-
movej knihy. Na základe uvedeného neautomatizované prostriedky spracúva-
nia osobných údajov môžu byť napríklad záznamová kniha, evidenčný zošit,
papierová evidencia.

Zákon sa tiež vzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané
kombináciou oboch vyššie uvedených prostriedkov spracúvania v rámci jedné-
ho informačného systému osobných údajov.

Časť spracúvania osobných údajov na konkrétny účel sa vykonáva na personál-
nom počítači a časť je vykonávaná formou záznamov v papierovej evidencii
v neautomatizovanej forme.

V prípade kombinovaného spracúvania osobných údajov je podstatné, ak sa má
spracúvanie vykonávať v rámci jedného informačného systému, aby toto spra-
cúvanie osobných údajov bolo vykonávané na jeden účel a osobné údaje boli sú-
časťou jedného informačného systému osobných údajov.

Príkladom kombinovaného využívania prostriedkov spracúvania v rámci jedného
informačného systému osobných údajov je vedenie dochádzky zamestnancov
v dochádzkovej knihe, kde ide o papierovú neautomatizovanú podobu a vedenie
dochádzky zamestnancov aj v elektronickej podobe, čiže v automatizovanej for-
me, napríklad priložením dochádzkovej karty zamestnanca k čítačke.

Účel spracúvania je jeden, a to vedenie dochádzky, no prostriedky spracúvania
na dosiahnutie účelu sú typovo dva, automatizovaný a neautomatizovaný.

Informačným systémom sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek usporiada-
ný súbor, sústava alebo databáza určená na zhromažďovanie osobných údajov
alebo obsahujúca osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú systematicky spra-
cúvané pre potreby dosiahnutia vopred vymedzeného alebo ustanoveného
účelu podľa osobitných kritérií a podmienok s použitím automatizovaných,
čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov
spracúvania.

Jedným informačným systémom osobných údajov sa rozumie aj situácia, kedy
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje viacerými prostriedkami spracúvania na
jeden účel.
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POZNÁMKA:

Papierová evidencia dochádzky a čipová
karta zamestnanca sú súčasťou dochádz-
ky zamestnancov. Napriek využitiu viace-
rých prostriedkov spracúvania ide o jeden
informačný systém osobných údajov, lebo
účelom je sledovanie a zaznamenávanie
dochádzky zamestnancov viacerými spô-
sobmi.

Vláda by tiež mala zvážiť zavedenie definície
sociálneho dampingu do slovenskej legis-
latívy. To sa však nepozdáva RÚZ. „Sociál-
ny damping je neurčitý pojem, bez ustále-
ného významu, a ako taký môže byť len
ťažko aplikovateľný v praxi,“ upozorňuje
zamestnávateľská únia.

Viceprezidentka Konfederácie odborových
zväzov SR Monika Uhlerová po septembro-
vom rokovaní tripartity o tomto materiáli tr-
vala na tom, aby bol prísun pracovníkov
z tretích krajín regulovaný, kontrolovaný
a aby išlo len o kvalifikovanú pracovnú silu.
„Trváme na tom, aby prílišná liberalizácia re-
gulácie pracovnej sily a mobility cudzincov
z tretích krajín na slovenský trh práce ne-
vytvárala možné pracovnoprávne, sociál-
ne, ekonomické a mzdové riziká,” poveda-
la. Obáva sa toho, že masívny príchod pra-
covníkov z tretích krajín môže priniesť na
Slovensko sociálne konflikty, zastaviť mzdo-
vý rast, skomplikovať kolektívne vyjedná-
vanie a deformovať pracovnoprávne pros-
tredie.

Stratégia zamestnávania cudzincov pomô-
že podľa Klubu 500 slovenským podnika-
teľom, pretože pre nich znamená jedno-
duchšie hľadanie pracovníkov a možnosť
ďalšieho rozvoja. „Sme radi, že sa táto
téma začala riešiť na úrovni vlády. Igno-
rovanie problému by mohlo mať pre Slo-
vensko v budúcnosti nepríjemné následky.
Preto túto iniciatívu predsedu vlády vníma-
me pozitívne.

V priebehu krátkej doby sa mu podari-
lo predložiť dokument, ktorý významne
znižuje byrokratické prekážky pri zamest-
návaní ľudí z krajín mimo Európskej únie.

Je potrebné, aby sa pri opatreniach, ktoré
si vyžadujú zmenu právnych predpisov, čo
najskôr naštartoval legislatívny proces
a mohli sa tak dostať do reálneho života,“
povedal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor
Gregor.

Potrebujete vyriešiť konkrétny
problém? Naši odborní poradcovia

sú tu pre Vás na tel. čísle
+421 900 411 636 alebo píšte

na listaren@pp.sk



Kto je prevádzkovateľom a kto sprostredkovateľom
v prípade spracúvania osobných údajov?

Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými pred začatím spra-
cúvania osobných údajov vymedzí účel spracúvania osobných údajov a prostried-
ky ich spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
Účel spracúvania môže byť ustanovený v osobitnom predpise (prevádzkovateľ ho
musí rešpektovať a dodržiavať, napr.: spracúvanie osobných údajov žiakov školou
podľa školského zákona) alebo je prevádzkovateľovi daná možnosť, aby si ho vy-
medzil napríklad na základe zamerania jeho podnikateľskej činnosti rešpektujúc
právny poriadok a legálne možnosti, ktoré mu ponúka.

Zákon nevylučuje, aby subjekt mal postavenie prevádzkovateľa pre svoje vlast-
né spracovateľské operácie, ktoré vykonáva vo svojom mene a sám si pre takéto
spracúvanie určil účel, podmienky a primeraný právny základ (napríklad vedenie
informačného systému personalistika a mzdy, informačného systému účtovníc-
tvo, informačného systému registratúra).

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzko-
vateľa. Právny vzťah, na základe ktorého dochádza k spracúvaniu osobných úda-
jov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa, je založený na zmluve, plnej
moci, poverení sprostredkovateľa prevádzkovateľom.

Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe prevádzkovateľa,
t. j. sprostredkovateľ nemá osobitný právny základ od prevádzkovateľa odlišný,
ale spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe podmienok a prostried-
kov, ktoré určil prevádzkovateľ alebo ktoré prevádzkovateľovi ustanovuje naprí-
klad osobitný zákon.

Sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa sám
zodpovedá len za tie povinnosti, ktoré sú sprostredkovateľovi týmto zákonom
priamo uložené, napríklad vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach,
poskytovanie súčinnosti úradu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,
povinnosť prijatia primeraných a účinných bezpečnostných opatrení, povinnosť
oznámenia porušenia ochrany osobných údajov prevádzkovateľovi, povinnosť
určiť zodpovednú osobu, v osobitných prípadoch povinnosť dodržiavať schválené
kódexy správania, vydaný certifikát či prípadne udelenú akreditáciu a dodržiavať
podmienky pri prenosoch osobných údajov.

Ak sa sprostredkovateľ odchýli od pokynov prevádzkovateľa alebo bude spracú-
vanie osobných údajov vykonávať inak, ako bolo dohodnuté, najmä však rozšíri
alebo zúži účel spracúvania alebo ho inak pozmení, stáva sa na účely tohto záko-
na sám prevádzkovateľom a zodpovedá aj za prípadné škody, ktoré takýmto
spracúvaním dotknutým osobám vzniknú.

V zmysle § 34 ods. 8 zákona „sprostredkovateľ, ktorý porušil tento zákon tým, že
určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, sa považuje v súvislosti
s týmto spracúvaním osobných údajov za prevádzkovateľa“.

Po ukončení spracúvania v mene prevádzkovateľa má sprostredkovateľ podľa
rozhodnutia prevádzkovateľa vrátiť alebo vymazať osobné údaje, pokiaľ podľa
osobitného predpisu neexistuje požiadavka na ich uchovanie.

Dokedy je prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ povinný
spracúvať osobné údaje dotknutých osôb?

Osobné údaje vo forme, kedy je ich možné priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe,
by sa mali spracúvať iba dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie sledované-
ho účelu spracúvania.

Hneď ako je tento cieľ spracúvania osobných údajov dosiahnutý, je možné, aby
sa osobné údaje už spracúvali iba na účely archivácie, na účely vedeckého alebo
historického výskumu či na štatistické účely podľa osobitného predpisu za pred-
pokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadova-
ných týmto zákonom na ochranu práv dotknutých osôb.
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UPOZORNENIE:

V súlade so zásadou zodpovednosti za
spracúvanie osobných údajov zodpovedá
vždy prevádzkovateľ, t. j. aj za spracúvanie
osobných údajov sprostredkovateľom, prí-
padne ďalším sprostredkovateľom (sub-
dodávateľom).
Sprostredkovateľ za spracúvanie osob-
ných údajov dohodnutým spôsobom
zodpovedá prevádzkovateľovi; v prípade,
ak je ustanovený ďalší sprostredkovateľ
(subdodávateľ), tak tento zodpovedá spro-
stredkovateľovi.

Získajte výhody: VIP telefonické poradenstvo, VIP emailové poradenstvo,
personalizované služby Moje DC a ušetrite 20 % na každom jednom prístupe

s firemným multi-prístupom na Daňové centrum.

PRÍKLAD Z PRAXE

Plat za prácu nadčas a príplatok za
prácu v sobotu

�Ako riešiť turistický krúžok, ktorý býva
v sobotu? Od 1. 5. 2018 platiť príplatky
za sobotu a aj nadčasy? Krúžok je so sú-
hlasom riaditeľa školy. Vedenie krúžku
je súčasťou pracovných povinností za-
mestnanca dohodnutých v pracovnej
zmluve.

Podľa Zákonníka práce práca nadčas je
práca vykonávaná zamestnancom na prí-
kaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom
nad určený týždenný pracovný čas vyplýva-
júci z vopred určeného rozvrhnutia pracov-
ného času a vykonávaná mimo rámca roz-
vrhu pracovných zmien.
U pedagogických zamestnancov sa v súla-
de so zákonom č. 317/2009 Z. z. o peda-
gogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch za jednu hodinu práce
nadčas považuje hodina priamej výchov-
no-vzdelávacej činnosti prevyšujúca zá-
kladný úväzok pedagogického zamestnan-
ca ustanovený nariadením vlády SR
č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje
rozsah priamej vyučovacej činnosti a pria-
mej výchovnej činnosti pedagogických za-
mestnancov, v znení nariadenia vlády SR
č. 433/2012 Z. z.
Plat za prácu nadčas zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme upravu-
je § 19 zákona č. 553/2003 Z. z. o odme-
ňovaní niektorých zamestnancov pri výko-
ne práce vo verejnom záujme (ďalej len
„zákon č. 553/2003 Z. z.”).
Podľa uvedeného ustanovenia zákona za-
mestnancovi patrí za prácu nadčas plat
alebo náhradné voľno.
Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva
v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok,



V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov je to 10 rokov, počas ktorých by mali fyzické i právnické oso-
by uchovávať svoju dokumentáciu. Súkromné archívy sú archívy právnických
osôb a archívy fyzických osôb.

Zásada minimalizácie uchovávania má za cieľ, aby sa osobné údaje uchovávali
vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, len v nevyhnutnom
rozsahu a len dovtedy, dokiaľ je to s ohľadom na účel spracúvania potrebné
a nevyhnutné.

Spracúvanie osobných údajov výlučne na účely archivácie, na účely vedeckého
alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s týmto zákonom je
považované za výnimku z tejto zásady, teda nie je porušením tohto zákona.

Zásada minimalizácie uchovávania spracúvaných osobných údajov má za cieľ
dosiahnuť, aby sa osobné údaje vo forme, kedy je ich možné priradiť ku konkrét-
nej fyzickej osobe, spracúvali iba dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie sle-
dovaného účelu spracúvania. Hneď ako je tento cieľ spracúvania osobných
údajov dosiahnutý, je možné, aby sa osobné údaje už spracúvali iba na účely
archivácie, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické
účely podľa osobitného predpisu za predpokladu prijatia primeraných tech-
nických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto zákonom na ochranu
práv dotknutých osôb.

Osobné údaje spracúvané na určitý účel musia byť správne, presné a podľa po-
treby aktualizované tak, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú ne-
správne, bezodkladne vymažú alebo opravia. Ak nesprávny osobný údaj odhalí
prevádzkovateľ, má povinnosť ho opraviť, ak je to možné, ak nie, má povin-
nosť ho zlikvidovať.

V prípade, ak nesprávny osobný údaj zistí dotknutá osoba, mala by sama inicia-
tívne kontaktovať prevádzkovateľa a požadovať opravu nesprávneho osobného
údaja alebo jeho likvidáciu podľa tohto zákona, ak sa nesprávnosť údaja potvrdí,
prevádzkovateľ má požiadavke dotknutej osoby na opravu vyhovieť.

Zásada aktuálnosti znamená tiež to, že prevádzkovateľ má povinnosť spracúva-
né osobné údaje pravidelne kontrolovať a aktualizovať.

Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za aktuálnosť osobného údaja v jeho
informačnom systéme osobných údajov. V prípade, ak dotknutá osoba sama
poskytne prevádzkovateľovi nesprávne osobné údaje, za ich nesprávnosť v tom-
to prípade nenesie zodpovednosť prevádzkovateľ, iba že by mal možnosť, prí-
padne zákonom stanovenú povinnosť si ich správnosť preveriť.

Vedenie evidencie

Podnikatelia/zamestnávatelia by mali viesť záznamy v zmysle uvedeného záko-
na, len ak je spracovanie údajov:
� pravidelné,
� pri ktorom hrozí porušenie práv a oprávnených záujmov fyzických osôb,
� pri ktorom sa zaobchádza s citlivými údajmi (napr. biometria) alebo trestný-

mi záznamami.

Evidencia by mala obsahovať nasledujúce údaje:
� meno a kontaktné údaje daného podnikateľa,
� dôvod spracúvania osobných údajov,
� opis kategórií dotknutých osôb a osobných údajov,
� kategórie právnických osôb, ktoré dostávajú uvedené osobné údaje,
� prenos údajov do inej krajiny alebo organizácie,
� lehotu na výmaz osobných údajov, ak je to možné,
� opis bezpečnostných opatrení použitých pri spracúvaní osobných údajov,

ak je to možné.

Podnikatelia by mali mať na pamäti automatické, systematické spracúvanie
a vyhodnocovanie osobných údajov.
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patria mu aj príplatky podľa § 16 až § 18
zákona č. 553/2003 Z. z. Tieto príplatky
patria zamestnancovi aj vtedy, ak sa mu
za prácu nadčas poskytlo náhradné voľ-
no. Toto ustanovenie zákona platilo aj
pred 1. májom 2018, teda aj pred 1. má-
jom 2018 sa týmto zamestnancom, ktorí
vykonávali prácu nadčas v sobotu, posky-
toval aj príplatok za prácu v sobotu. Za-
mestnancovi patril za hodinu práce v so-
botu príplatok v sume 30 % hodinovej
sadzby jeho funkčného platu.
Od 1. mája 2018 došlo k zmene tohto usta-
novenia zákona tak, že zamestnancovi patrí
za hodinu práce v sobotu príplatok v sume
30 % hodinovej sadzby funkčného platu,
najmenej však príplatok rovnajúci sa sume
ustanovenej podľa § 122a ods. 1 Zákonní-
ka práce.
Podľa uvedeného ustanovenia Zákonníka
práce patrí od 1. mája 2018 do 30. apríla
2019 zamestnancovi za prácu v sobotu
popri dosiahnutej mzde za každú hodi-
nu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie
najmenej v sume 25 % minimálnej mzdy
v eurách za hodinu podľa osobitného
predpisu.
Zamestnancovi odmeňovanému podľa
zákona č. 553/2003 Z. z. patrí od 1. mája
2018 do 30. apríla 2019 za hodinu práce
v sobotu príplatok v sume 30 % hodinovej
sadzby funkčného platu, najmenej však
príplatok rovnajúci sa sume 25 % mini-
málnej mzdy v eurách za hodinu podľa
osobitného predpisu, čo je v roku 2018 za
jednu hodinu práce v sobotu najmenej
0,690 eura. Zamestnávateľ poskytne za-
mestnancovi ten príplatok, ktorý je pre za-
mestnanca výhodnejší.
Z uvedených ustanovení zákona vyplýva,
že ak u pedagogického zamestnanca, kto-
rého súčasťou pracovných povinností do-
hodnutých v pracovnej zmluve je vedenie
turistického krúžku, dôjde vedením tohto
krúžku k práci nadčas, teda ak vedením
tohto krúžku prevýši svoj základný úväzok
pedagogického zamestnanca ustanovený
nariadením vlády SR č. 422/2009 Z. z.,
patrí mu za túto prácu plat alebo náhrad-
né voľno za prácu nadčas a zároveň mu
patrí aj príplatok za prácu v sobotu.
Príplatok za prácu v sobotu zamestnan-
covi patrí aj v prípade, ak mu za prácu
nadčas zamestnávateľ poskytne náhrad-
né voľno.

Záver:
Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva
v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok,
patria mu aj príplatky za prácu v noci, v so-
botu, v nedeľu alebo vo sviatok podľa § 16
až § 18 zákona č. 553/2003 Z. z.
Tieto príplatky patria zamestnancovi aj
vtedy, ak sa zamestnancovi za prácu nad-
čas poskytlo náhradné voľno.



Právne základy spracúvania osobných údajov dotknutej osoby

Medzi právne základy spracúvania osobných údajov patrí súhlas dotknutej
osoby ňou daný na jeden alebo viacero výslovne uvedených účelov. Súhlas
by sa mal poskytnúť výslovným a jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným,
konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením vôle dotknutej osoby
so spracúvaním osobných údajov. Forma písomného vyhlásenia vrátane vy-
hlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlá-
sením je za splnenia ostatných náležitostí súhlasu akceptovateľná.

Zákon vyžaduje aktívnu účasť dotknutej osoby pri udeľovaní súhlasu, je teda po-
trebné formulovať súhlas tak, aby dotknutá osoba musela konať.

Dotknutá osoba má k súhlasu vždy pristupovať aktívne a z jej strany je očakáva-
ná aktivita! Uvedené je veľmi dôležité, lebo určité spoločnosti využívali v minu-
losti nečinnosť dotknutej osoby ako udelenie jej súhlasu.

Ďalším právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je
spracúvanie na účely plnenia zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stra-
nou, alebo ide o predzmluvné vzťahy vrátanie spracúvania osobných údajov na
základe žiadosti dotknutej osoby. V prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na
účely predzmluvných alebo zmluvných vzťahov, kedy jednou zo zmluvných
strán je dotknutá osoba, je potrebné, aby sa v zmluve jednoznačne vymedzil
predmet zmluvy, ktorý bude zároveň aj účelom spracúvania osobných úda-
jov dotknutej osoby, napríklad dodanie tovaru alebo plnenie služby. Prevádzko-
vateľ je takýmto v zmluve naformulovaným účelom viazaný.

V prípade, ak má prevádzkovateľ záujem spracúvať osobné údaje uvedené
v zmluve aj na iný účel, je povinný si na takéto spracúvanie nájsť primeraný
právny základ, napríklad súhlas dotknutej osoby.

Medzi právne základy spracúvania osobných údajov bez súhlasu dotknutej oso-
by patrí spracúvanie osobných údajov na základe osobitného predpisu, ktorý ta-
kéto spracúvanie ustanovuje alebo ide o spracúvanie na základe medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ide o zákonom stanovenú čin-
nosť prevádzkovateľa, ktorému spracúvanie osobných údajov ustanovuje pria-
mo právny predpis, osobitný zákon. V takom prípade nie je súhlas dotknutej
osoby na takéto spracúvanie jej osobných údajov potrebný, lebo právnym
základom je priamo osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva, či zákon vy-
daný na jej plnenie.

O oprávnený záujem ako právny základ spracúvania osobných údajov ide v tom
prípade, keby medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom už existuje vzťah,
napríklad ak je dotknutá osoba voči prevádzkovateľovi v postavení klienta.

Záujmy a práva dotknutej osoby by mohli prevážiť nad záujmami prevádzkova-
teľa najmä vtedy, ak sa osobné údaje spracúvajú za okolností, keď dotknuté oso-
by primerane neočakávajú ďalšie takéto spracúvanie.

Napríklad spracúvanie osobných údajov na účely reklamnej a propagačnej
činnosti možno považovať za oprávnený záujem iba v takom prípade, ak táto
činnosť prevádzkovateľa súvisí so službami, ktoré dotknutej osobe poskytol
ako klientovi, na druhej strane tieto spracovateľské činnosti za oprávnené
nemožno považovať vtedy, ak ich miera zo strany prevádzkovateľa prevyšuje
samotný záujem dotknutej osoby o služby prevádzkovateľa, možno hovoriť
o obťažovaní dotknutej osoby zo strany prevádzkovateľa.

Súhlas dotknutej osoby je jedným z právnych základov spracúvania osobných
údajov, kedy o spracúvaní svojich osobných údajov rozhoduje výlučne dotknutá
osoba. Prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že mu dotknutá osoba súhlas po-
skytla. Zákon výslovne neurčuje formu udelenia súhlasu, ale s ohľadom na
požiadavku preukázania existencie udelenia súhlasu má byť tento súhlas v pí-
somnej forme, v elektronickej forme alebo v inak hodnovernej preukázateľnej
forme (napríklad telefonická nahrávka udelenia súhlasu).

V prípade, ak je vyjadrenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov súčasťou
iného dokumentu alebo písomnosti (napr.: zmluvy), je potrebné, aby súhlas bol
jasne a zreteľne oddelený, odlíšiteľný od týchto iných častí daného dokumentu,
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UPOZORNENIE:

Nečinnosť dotknutej osoby, respektíve
nevyjadrenie nesúhlasu dotknutej oso-
by nemožno považovať za vyjadrenie sú-
hlasu.

Príklad

Spracúvanie osobných údajov v bankách
na základe zákona o bankách alebo spra-
cúvanie osobných údajov žiakov, študen-
tov ako dotknutých osôb na základe škol-
ského zákona. Osobitný zákon v takom
prípade musí obsahovať základné cha-
rakteristiky daného spracúvania.
Obdobne sa spracúvanie osobných údajov
vykonáva bez súhlasu dotknutej osoby na
základe osobitného zákona, ak ide o spra-
cúvanie osobných údajov dotknutej osoby,
ktorej osobné údaje majú byť spracúvané
na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zve-
renej prevádzkovateľovi.
Právny základ spracúvania osobných
údajov na účely ochrany života, zdravia
a alebo majetku dotknutej osoby alebo
inej fyzickej osoby sa má využívať iba vo vý-
nimočných prípadoch, pokiaľ na spracúva-
nie osobných údajov nie je možné využiť
iný právny základ a pokiaľ je bezprostred-
ne v ohrození život alebo zdravie dotknutej
osoby alebo inej fyzickej osoby. Ide zväčša
o hraničné životné situácie, kedy je získa-
vanie iného právneho základu ťažké alebo
nemožné.
Takýmto príkladom je spracúvanie osob-
ných údajov obetí alebo účastníkov doprav-
nej nehody, ktorí aj s ohľadom na utrpené
zranenia alebo šok nie sú schopní alebo
ochotní na spracúvanie ich osobných úda-
jov alebo osobných údajov iného poskytnúť
súhlas. Získavanie dodatočného súhlasu,
keď je dotknutá osoba pri vedomí a schop-
ná súhlas poskytnúť, odpadá.

UPOZORNENIE:

Z udeleného súhlasu musí byť zrejmé,
kto súhlas udelil, kedy bol súhlas udele-
ný, aké informácie dostala dotknutá oso-
ba pred udelením súhlasu (s akými infor-
máciami sa mohla oboznámiť napríklad
na webovom sídle prevádzkovateľa),
akým spôsobom bol súhlas udelený (elek-
tronicky, písomne) a údaj o tom, že v is-
tom čase bol súhlas dotknutou osobou
odvolaný, ak sa tak stalo.

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



napríklad ako samostatný článok zmluvy, čím sa zabráni tomu, že ho dotknutá
osoba prehliadne a zaistí sa, že mu venuje dostatočnú pozornosť.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek súhlas odvolať, a to takými prostriedkami,
a tak jednoducho, ako ho poskytla (napr.: súhlas poskytnutý elektronicky má
osoba právo elektronicky aj odvolať, nemusí však ísť o totožnú formu elektronic-
kého odvolania súhlasu; súhlas mohol byť poskytnutý formou predpripraveného
elektronického formulára a na jeho odvolanie prevádzkovateľ zriadil samostatný
e-mail, takáto forma poskytnutia a aj odvolania súhlasu elektronickou formou je
akceptovateľná, lebo jednoduchosť tak udelenia súhlasu, ako aj jeho odvolania
je zachovaná). O možnosti súhlas odvolať musí byť dotknutá osoba pred jeho
poskytnutím informovaná.

Súhlas nemusí byť považovaný za legitímny právny základ spracúvania osobných
údajov v prípade, ak medzi postavením dotknutej osoby a prevádzkovateľom exis-
tuje jednoznačný nepomer. Uvedené môže platiť aj v prípade pracovnoprávnych
vzťahov, kedy je obzvlášť dôležité skúmať, či udelený súhlas dotknutou osobou,
zamestnancom prevádzkovateľovi, zamestnávateľovi bol dobrovoľný, slobodný
a vážny.

Ako to je v súvislosti s rodným číslom dotknutej osoby?

Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely identifikovania fyzickej
osoby všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo, ustanovený osobit-
ným predpisom len vtedy, ak jeho použitie je nevyhnutné na dosiahnutie da-
ného účelu spracúvania. Ak sa spracúva rodné číslo na právnom základe súhla-
su dotknutej osoby, takýto súhlas musí byť výslovný a súčasne nesmie byť
takéto spracúvanie rodného čísla zakázané osobitným predpisom. Zverejňovať
všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje!

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať len minimálny rozsah osobných úda-
jov o dotknutej osobe nevyhnutne potrebných na splnenie účelu spracúva-
nia, teda ak už na primárny účel spracúvania nepotrebuje osobu identifikovať,
lebo tento bol splnený, tak tieto nadbytočné osobné údaje, na základe ktorých
by toho bol schopný, nie je povinný iba na účely preukázania súladu s týmto zá-
konom uchovávať, ale je povinný ich zlikvidovať.

Ochrana osobných údajov dotknutej osoby je primárna, a preto aj spracúva-
nie a získavanie osobných údajov o inej fyzickej osobe z informačného systému
prevádzkovateľa je podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom dotknu-
tej osoby, povinnosť tento predchádzajúci súhlas získať neplatí, ak poskytnutím
osobných údajov o dotknutej osobe do informačného systému iná fyzická osoba
chráni svoje práva alebo právom chránené záujmy alebo oznamuje skutočnosti,
ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti dotknutej osoby, alebo sa
osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona podľa konkrétnych
ustanovení tohto zákona.

Ten, kto takto osobné údaje spracúva, musí vedieť preukázať úradu kedykoľvek
na jeho žiadosť, že ich získal v súlade s týmto zákonom.

Povinnosť mlčanlivosti

Stanovuje povinnosť mlčanlivosti pre prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
o osobných údajoch, ktoré spracúvajú, pričom platí, že povinnosť mlčanlivosti
obdobne platí aj pre zamestnancov prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ktorí
z titulu svojej práce alebo vzhľadom na svoje povinnosti prídu do styku s osobný-
mi údajmi, pre nich platí obdobne povinnosť zachovať mlčanlivosť, a to aj po
skončení pracovného vzťahu u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Tento zákon tiež stanovuje výnimky, kedy sa povinnosť mlčanlivosti neuplatní,
a to ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom ko-
naní podľa osobitného zákona, tým nie sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti
podľa osobitných predpisov, taktiež povinnosť mlčanlivosti neplatí a nepoužije
sa vo vzťahu k úradu pri plnení úloh podľa tohto zákona.
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PRÍKLAD Z PRAXE

Čerpanie dovolenky

�Zamestnávateľ nariadil čerpanie dovo-
lenky zamestnancom v čase, keď existu-
je prekážka v práci na strane zamestná-
vateľa (má pozastavenú činnosť zo stra-
ny dopravného úradu). Zamestnávateľ
nemá plán dovoleniek.

O akom rozsahu dovolenky môže za-
mestnávateľ rozhodnúť?

V akom časovom predstihu je o tom po-
vinný informovať zamestnancov?

Môže zamestnávateľ nariadiť zamest-
nancovi vyčerpať celú dovolenku?

Podľa § 111 ods. 1 zákona č. 311/2001
Z. z. Zákonník práce čerpanie dovolenky
určuje zamestnávateľ po prerokovaní so
zamestnancom podľa plánu dovoleniek ur-
čeného s predchádzajúcim súhlasom zá-
stupcov zamestnancov tak, aby si zamest-
nanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla
vcelku a do konca kalendárneho roka.

Pri určovaní dovolenky je potrebné prihlia-
dať na úlohy zamestnávateľa a na opráv-
nené záujmy zamestnanca.

Zamestnávateľ je povinný určiť zamest-
nancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov
dovolenky v kalendárnom roku, ak má na
ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky
nebránia prekážky v práci na strane za-
mestnanca.

Zamestnávateľ môže po dohode so zá-
stupcami zamestnancov určiť hromadné
čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnuté
z prevádzkových dôvodov, čiže zamestná-
vateľ nemôže vzhľadom na predmet svojej
činnosti alebo charakter poskytovaných
služieb určiť zamestnancom individuálne
čerpanie dovolenky.

Hromadné čerpanie dovolenky sa určuje
napríklad, ak je potrebné odstavenie celej
prevádzky z dôvodu jej údržby, nastave-
nia, kontroly a podobne.

Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ
v zmysle § 111 ods. 5 Zákonníka práce po-
vinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred.

Určenie čerpania dovolenky je v právomo-
ci zamestnávateľa, čiže zamestnávateľ ur-
čuje čerpanie celej výmery dovolenky.

Zastávame názor, že pri pozastavení čin-
nosti zamestnávateľovi zo strany doprav-
ného úradu ide skôr o prekážku v práci na
strane zamestnávateľa podľa § 142 Zá-
konníka práce, za ktorú patrí zamestnan-
covi náhrada mzdy v sume jeho priemer-
ného zárobku, než o určenie hromadného
čerpania dovolenky z prevádzkových dô-
vodov.



K vypĺňaniu vzoru záznamu o spracovateľských činnostiach
prevádzkovateľa alebo zástupcu prevádzkovateľa

Záznamy o spracovateľských činnostiach nahrádzajú oznámenia informač-
ných systémov, žiadosti o osobitnú registráciu informačných systémov a evi-
denčné listy informačných systémov.

Prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa je zodpovedný za to, aby všetky
údaje uvedené v zázname boli aktuálne. Napríklad, ak sa zmenila zodpovedná oso-
ba, prevádzkovateľ je povinný tento údaj v zázname ku dňu zmeny aktualizovať.

Prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa si môže vypracovať vlastný zá-
znam alebo použiť vzor zverejnený úradom.

Úradom zverejnený vzor obsahuje všetky povinné náležitosti vyžadované záko-
nom, príp. nariadením. Ak bude mať prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzko-
vateľa správne a úplne vypísaný tento vzor, bude napĺňať zákon.

Samozrejme, nie je vylúčené, aby si prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzko-
vateľa v prípade potreby pridal vlastné polia, napr. poznámka a podobne.

1. Podľa § 37 ods. 1 písm. a) zákona, čl. 30 ods. 1 písm. a) nariadenia:

Prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa vypíše o sebe identifikač-
né údaje a kontaktné údaje (obchodné meno/meno a priezvisko, IČO, adre-
sa sídla/trvalého bydliska, telefonický kontakt, mailová adresa), ak nimi dis-
ponuje (napr. prevádzkovateľ nemusí mať zriadenú mailovú schránku).
Údaje o spoločnom prevádzkovateľovi, zástupcovi prevádzkovateľa a zod-
povednej osobe sa vypíšu v prípade, ak boli poverení alebo zodpovedná
osoba určená.

Pri zodpovednej osobe, ktorá môže byť fyzickou alebo právnickou osobou,
sa vypíšu všetky identifikačné a kontaktné údaje, ktoré má prevádzkovateľ
alebo zástupca prevádzkovateľa k dispozícii. Ak ide o zodpovednú osobu,
ktorá je zároveň zamestnancom prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkova-
teľa, nie je potrebné vypĺňať adresu. Ak ide o externú zodpovednú osobu,
uvedie sa adresa jej sídla alebo trvalého bydliska.

2. Podľa § 37 ods. 1 písm. b) zákona, čl. 30 ods. 1 písm. b) nariadenia:

Účelom spracúvania osobných údajov [§ 7 zákona, čl. 5 ods. 1 písm. b) na-
riadenia] sa rozumie konkrétne vymedzený alebo ustanovený zámer, na zá-
klade ktorého bude prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje viažuce sa na
jeho činnosť.

Tento účel by si mal prevádzkovateľ stanoviť vopred, jednoznačne a mal by
byť oprávnený. Napr. spracúvanie osobných údajov zamestnanca na účel
plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom.
Každý účel spracúvania musí byť v zázname vymedzený samostatne a ku
každému musia byť vyplnené všetky povinné náležitosti. Koľko účelov má
prevádzkovateľ, toľko „riadkov“ musí záznam obsahovať.

3. Podľa § 37 ods. 1 písm. c) zákona, čl. 30 ods. 1 písm. c) nariadenia:

Opis kategórií dotknutých osôb je taký okruh osôb, ktorých osobné údaje
sa budú spracúvať. V prípade príkladu na zamestnancoch bude takouto ka-
tegóriou práve zamestnanec, manžel/manželka zamestnanca, deti zamest-
nanca a pod.

Pri kategórii osobných údajov sú tieto možnosti: bežné osobné údaje (§ 2
zákona, čl. 4 bod 1 nariadenia), osobitná kategória osobných údajov (§ 16
zákona, čl. 9 nariadenia) a/alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu alebo priestupku (§ 17 zákona, čl. 10 nariadenia).
Prevádzkovateľ/zástupca prevádzkovateľa musí uviesť kategóriu, ale nie je
vylúčené, aby uviedol menný zoznam všetkých osobných údajov, ktoré
spracúva. Je to možnosť, nie povinnosť.

4. Podľa § 37 ods. 1 písm. d) zákona, čl. 30 ods. 1 písm. d) nariadenia:

Ďalšou povinnou náležitosťou je kategória príjemcov. Príjemcom sa podľa
§ 5 písm. q) zákona (čl. 4 bod 9 nariadenia) rozumie každý, komu sa osobné
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PRÍKLAD Z PRAXE

Prekážky v práci na strane
zamestnanca

�Zamestnanec je v zmysle § 144 ods. 1
Zákonníka práce povinný upovedomiť za-
mestnávateľa o prekážke v práci a jej tr-
vaní bez zbytočného odkladu – buď do-
predu, ak o prekážke vie, alebo hneď ako
sa o prekážke dozvie. V praxi sa však čas-
to stáva, že zamestnanci nedajú vedieť
ani v predstihu, ani počas dňa o tom, že
z dôvodu prekážky v práci nenastúpia do
zamestnania, a je to zamestnávateľ, kto-
rý ich kontaktuje, aby zdôvodnili, prečo
nenastúpili do práce. Na druhý deň, keď
nastúpia do práce, donesú potvrdenie od
lekára o prekážke v práci.
1. Je v takomto prípade možné pre-

kážku v práci neuznať i napriek tomu,
že potvrdenie od lekára majú, ale
z ich strany nedošlo k splneniu po-
vinnosti oznámenia prekážky?
Poprípade môže to zamestnávateľ
chápať ako porušenie pracovnej dis-
ciplíny a v prípade opakovania také-
hoto správania to brať ako dôvod pre
uloženie výpovede?

2. V prípade, ak zamestnanec donesie
potvrdenie od lekára bez ustanovenia
trvania prekážky, má zamestnávateľ
právo neuznať potvrdenie a vrátiť mu
ho za účelom požadovania doplnenia
časového údaja trvania prekážky na
potvrdení?

3. Je taktiež častou praxou zamestnan-
cov, že i napriek tomu že prekážku
v práci vopred oznámia, donesú po-
tvrdenie od lekára oneskorene, po
týždni od neprítomnosti atď.
Je možné určiť napr. interným predpi-
som povinnosť zdokladovať prekážku
napr. do 3 dni a v prípade, ak zamest-
nanec nezdokladuje do tohto časové-
ho úseku svoju neprítomnosť – nebu-
de sa prekážka v práci akceptovať?

Podľa § 144 ods. 1 Zákonníka práce ak je
prekážka v práci zamestnancovi vopred
známa, je povinný včas požiadať zamest-
návateľa o poskytnutie pracovného voľna.
Inak je zamestnanec povinný upovedomiť
zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej
predpokladanom trvaní bez zbytočného
odkladu.
Podľa § 144 ods. 2 Zákonníka práce (ZP)
prekážku v práci a jej trvanie je zamestna-
nec povinný zamestnávateľovi preukázať.
Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť
mu doklad o existencii prekážky v práci
a o jej trvaní.
Lehota „bez zbytočného odkladu” obsiah-
nutá v § 144 ods. 1 Zákonníka práce nemá
presné časové vymedzenie, a to z dôvodu
variabilnosti možných prekážok v práci, ako



údaje poskytnú, bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Ak prevádzkovateľ
vie určiť príjemcu, uvedie sa do záznamu konkrétny príjemca, napríklad So-
ciálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa v prípade zamestnanca a platenia
odvodov zaňho.

Ak by prevádzkovateľ nevedel určiť príjemcu, uvedie sa kategória, okruh
príjemcov, napr. súdy, orgány verejnej moci atď. Príjemcom je aj sprostred-
kovateľ prevádzkovateľa.

Takýto príjemca sa môže nachádzať aj v tretej krajine, napr. Turecko, Izrael,
USA alebo je treťou stranou medzinárodná organizácia (napr. Medzinárod-
ná organizácia práce, Medzinárodná námorná organizácia alebo Svetová
zdravotnícka organizácia).

5. Podľa § 37 ods. 1 písm. e) zákona, čl. 30 ods. 1 písm. e) nariadenia:

V prípade, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos osobných údajov aj do tre-
tích krajín alebo medzinárodných organizácií, je povinný vypísať kolónku
s touto zákonnou náležitosťou, kam budú údaje prenášané. Je potrebné
disponovať dokumentáciou o primeraných zárukách, ktoré tento prenos
budú zabezpečovať.

6. Podľa § 37 ods. 1 písm. f) zákona, čl. 30 ods. 1 písm. f) nariadenia:

Na každú kategóriu osobných údajov je potrebné určiť lehotu, po ktorej majú
byť osobné údaje vymazané. Túto lehotu môže stanoviť osobitný právny
predpis, napr. zákon o archívoch a registratúrach, prípadne si ju určí prevádz-
kovateľ sám s ohľadom na zásadu minimalizácie uchovávania osobných
údajov [§ 10 zákona, čl. 5 ods. 1 písm. e) nariadenia].

7. Podľa § 37 ods. 1 písm. g) zákona, čl. 30 ods. 1 písm. g) nariadenia:

Do záznamu o spracovateľských činnostiach je potrebné uviesť, aké tech-
nické a organizačné bezpečnostné opatrenia prijal prevádzkovateľ, aby za-
bezpečil, že spracúvanie osobných údajov bude bezpečné, chránené a uro-
bil všetko preto, aby nemohli byť zneužité.

Je potrebné vychádzať z § 39 zákona, resp. z čl. 32 nariadenia, ktorý stano-
vuje najmä tieto opatrenia: pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov,
zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systé-
mov spracúvania osobných údajov, proces obnovy dostupnosti osobných
údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického inciden-
tu, proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti
technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúva-
nia osobných údajov.

Inými slovami, môže ísť pri technických bezpečnostných opatreniach o za-
bezpečenie počítača antivírusom, zaheslovanie, v prípade listinnej podoby
dokumentu, ktorý obsahuje osobné údaje, to môže byť uzamykateľná skri-
ňa, trezor, archív s kódom.

Pri organizačných opatreniach je to ľudský faktor, ktorý zabezpečí bezpeč-
nosť spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, napr. určená zodpo-
vedná osoba, poučená oprávnená osoba. V prípade vypracovanej doku-
mentácie bezpečnosti osobných údajov je možné uviesť odkaz na takýto
dokument.

8. Podľa § 13 zákona, čl. 6 nariadenia:

Vo vzore záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa alebo
zástupcu prevádzkovateľa je vložená fakultatívna náležitosť „právny základ
spracovateľskej činnosti“, ktorý je upravený v § 13 zákona, príp. v čl. 6 na-
riadenia. Nie je to obligatórna náležitosť záznamu o spracovateľských čin-
nostiach, ale vzhľadom na skutočnosť, že na právny základ sa viaže účel
spracúvania osobných údajov a v prípade kontroly je prevádzkovateľ/zá-
stupca prevádzkovateľa i tak povinný uviesť právny základ spracúvania.

JUDr. Slavomíra Gejdošová
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i skutkových okolností, za ktorých uvede-
ná prekážka v práci na strane zamestnan-
ca nastala, keďže uvedené okolnosti môžu
ovplyvniť spôsobilosť zamestnanca k spl-
neniu danej povinnosti upovedomenia
zamestnávateľa. Preto sa splnenie po-
vinnosti bezodkladného informovania po-
sudzuje vždy individuálne v závislosti od
jednotlivých skutkových okolností danej
prekážky. Zároveň je vhodné, aby si za-
mestnávateľ vo svojich vnútorných pred-
pisoch (napríklad v pracovnom poriadku,
resp. v samostatnej smernici o oznamova-
ní prekážok v práci a pod.) zakotvil proces
oznamovania prekážok v práci na strane
zamestnanca spolu s určením časových
lehôt, v rámci ktorých je zamestnanec po-
vinný splniť svoju notifikačnú povinnosť
o existencii prekážky (§ 144 ods. 1 ZP)
ako aj povinnosť preukázania prekážky
(§ 144 ods. 2 ZP).

Neskoré oznámenie a neskoré preukázanie
prekážky v práci nie je dôvodom k neuzna-
niu uvedenej prekážky zamestnanca - ne-
pôjde teda o absenciu zamestnanca v práci.
Uvedené konanie však môže byť vyhodno-
tené ako porušenie pracovnej disciplíny,
osobitne v prípade, ak by to tak vyplývalo
z vnútorného predpisu zamestnávateľa.

Za nesplnenie povinnosti bezodkladné-
ho upovedomenia o prekážke v práci
a jej preukázania môže zamestnávateľ za-
mestnancovi vystaviť upozornenie o poru-
šení pracovnej disciplíny s upozornením,
že zamestnávateľ môže so zamestnancom
skončiť pracovný pomer výpoveďou. Ná-
sledne je možné so zamestnancom roz-
viazať pracovný pomer výpoveďou podľa
§ 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.

V tejto súvislosti je však potrebné upozorniť,
že aj v prípade, ak má zamestnávateľ vo
svojich vnútorných predpisoch jednoznač-
ne ustanovené, čo sa považuje za porušenie
pracovnej disciplíny, resp. za závažné poru-
šenie pracovnej disciplíny, je vždy v kompe-
tencii súdu, ktorý posúdi, či intenzita uvede-
ného porušenia dosiahla stupeň závažného
porušenia pracovnej disciplíny a bola dôvo-
dom pre skončenie pracovného pomeru.

Čo sa týka predloženia takého potvrdenie
od lekára, v ktorom absentuje údaj o trvaní
prekážky – v tejto súvislosti je potrebné od-
kázať na poslednú vetu § 144 ods. 2 Zá-
konníka práce, v zmysle ktorej „Príslušné
zariadenie (lekár, zdravotnícke zariadenie
a pod.) je povinné potvrdiť mu (zamestnan-
covi) doklad o existencii prekážky v práci
a o jej trvaní.“ Zákonník práce teda stano-
vuje náležitosti potvrdenia o existencii pre-
kážky.

Ak potvrdenie neobsahuje všetky náležitos-
ti, zamestnávateľ je oprávnený žiadať od
zamestnanca doplnenie chýbajúcej náleži-
tosti – v danom prípade časového údaju tr-
vania prekážky.



Dokumentácia pre prípad porušenia
zabezpečenia osobných údajov – GDPR
VZOR
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Komentár:
Prevádzkovateľ je povinný v prípade po-
rušenia zabezpečenia osobných údajov
v určitých prípadoch informovať dotknu-
té osoby a Úrad na ochranu osobných
údajov (ďalej len „Úrad“). V každom prí-
pade by však mal evidovať každé poruše-
nie zabezpečenia osobných údajov
a viesť k nemu príslušnú dokumentáciu.
Úrad na ochranu osobných údajov nie je
prevádzkovateľ povinný informovať v prí-
pade, že nie je pravdepodobné, že poru-
šenie ochrany osobných údajov povedie
k riziku pre práva fyzickej osoby.
Zároveň nie je povinný oznámiť dotknu-
tej osobe porušenie zabezpečenia osob-
ných údajov v prípade, ak toto porušenie
nemôže viesť k vysokému riziku pre prá-
va fyzickej osoby.
Na to, aby prevádzkovateľ dospel k záve-
ru, či ide o také porušenie zabezpečenia
osobných údajov, ktoré by mohlo zasiah-
nuť do práv dotknutej osoby, musí naj-
skôr zhodnotiť rozsah a povahu takého-
to porušenia zabezpečenia.
Prevádzkovateľ by mal preto vypraco-
vať dokumentáciu, ktorá by v budúcnosti
slúžila na kontrolu jeho správania, a to aj
za predpokladu, že nie je povinný kon-
taktovať Úrad či dotknuté osoby.
Náležitosti internej dokumentácie sú rov-
naké ako náležitosti oznámenia porušenia
ochrany osobných údajov Úradu. Doku-
mentácia však musí byť natoľko kvalitná,
aby v prípade kontroly či problémov, ktoré
by mohli z tohto porušenia vzniknúť, mo-
hol Úrad kontrolovať postup a prijaté opat-
renia prevádzkovateľa.

Dokumentácia pre prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov
podľa čl. 33 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade s § 40 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov (ďalej len „zákon“)

Na účely tejto dokumentácie je Prevádzkovateľom spoločnosť:
Alfa, s. r. o.
Slovinská 5
801 05 Bratislava
IČO: 12 548 659
Zodpovedná osoba: Mgr. Ivana Šoltésová
Kontaktné údaje: soltesova@alfa.sk, +421 905 658 957

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Porušenie ochrany osobných údajov
Dotknuté osoby: Zákazníci
Kategória OÚ: Kontaktné údaje: meno, priezvisko, e-mail
Počet dotknutých osôb: 127
Počet dotknutých záznamov: 97

Povaha porušenia ochrany:
Osobné údaje, ktoré spracúva Prevádzkovateľ, boli narušené počítačovým vírusom
zariadenia, v ktorom uchováva Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje.
Počítačové zariadenie, v ktorom Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje, bolo z dô-
vodu nezaplatenia licencie za antivírusový program vystavené po dobu 5 dní útoku
počítačového vírusu.
Počítačový vírus napadol priečinok, v ktorom Prevádzkovateľ uchováva získané
osobné údaje, pričom dotknutý priečinok sčasti premazal, čo spôsobilo stratu
množstva týchto údajov.
Čas, kedy k porušeniu zabezpečenia osobných údajov došlo: niekedy medzi 20.
májom – 25. májom, kedy nebolo počítačové zariadenie chránené antivírusovým
programom. Presný čas však nie je známy.
Dátum a čas zistenia porušenia zabezpečenia: 11:00 hod., 25. 5. 201x
Možné dôsledky porušenia zabezpečenia osobných údajov:
Predmetným útokom došlo podľa našich informácií iba k vymazaniu časti získa-
ných osobných údajov. Takéto porušenie nie je spôsobilé zasiahnuť do práv dotk-
nutých osôb ani im spôsobiť určitú ujmu na právach.
Prevádzkovateľ získa osobné údaje, s ktorými pracoval, zo zálohovaného súboru
uloženého na pevnom disku, čiže bude naďalej nakladať s osobnými údajmi tak ako
pred narušením ich zabezpečenia.
Opatrenia na odstránenie neželaného stavu:
K porušeniu zabezpečenia osobných údajov došlo z dôvodu nezaplatenia licencie
na antivírusový program na počítačovom zariadení Prevádzkovateľa, v ktorom
uchovával osobné údaje.
Prevádzkovateľ získal licenciu na antivírusový program na 5 rokov odo dňa jej zakú-
penia, pričom spustil analýzu počítačového zariadenia a všetky stopy narušenia po-
čítačovým vírusom odstránil.
Prevádzkovateľ zároveň zazmluvnil technika, ktorý bude v pravidelných intervaloch
(raz za 6 mesiacov) kontrolovať technické zariadenia Prevádzkovateľa, aby sa pred-
išlo možnému narušeniu bezpečnosti v budúcnosti.

V .................dňa.................... .........................................
Mgr. Ivana Šoltésová
zodpovedná osoba

Mgr. Lenka Michalovičová

Páči sa vám portál www.daneprolidi.cz? No nenašli ste tému, ktorú potrebujete?
Píšte na adresu info@daneprolidi.cz a staňte sa tak spolutvorcom nášho odborného

portálu pre Českú republiku.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Dôchodok s účasťou II. piliera je nižší
ako dôchodok iba zo Sociálnej

poisťovne

V roku 2017 Sociálna poisťovňa priznala
35 310 starobných dôchodkov. Z toho bolo
840 starobných dôchodkov priznaných po-
istencom, ktorí boli súčasne aj sporiteľmi
v II. pilieri. Dôchodok sporiteľov v II. pilieri
(ktorí dostávali časť dôchodku zo Sociálnej
poisťovne a časť z II. piliera) bol v minulom
roku v porovnaní s dôchodkom vyplácaným
iba Sociálnou poisťovňou nižší. Priemerný
starobný dôchodok neznížený (o II. pilier)
v roku 2017 Sociálna poisťovňa vyplácala
vo výške 471,70 €. Priemerný starobný dô-
chodok sporiteľov znížený z dôvodu účasti
na starobnom dôchodkovom sporení bol
421,55 €, k čomu sa im v priemere pripočí-
talo z II. piliera 23,92 €, ako doživotný staro-
bný dôchodok. Ich celkový dôchodok teda
bol 445,47 €.



Archivácia mzdovej a personálnej agendy
Každý zamestnávateľ vedie o svojom zamestnancovi dokumentáciu, ktorá obsahuje
všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom tohto zamestnanca. Súbor
takýchto dokumentov označujeme v praxi ako „osobný spis zamestnanca“. Pracov-
noprávnym vzťahom je nielen vzťah založený pracovnou zmluvou, ale aj vzťah medzi
zamestnancom a zamestnávateľom, ktorý je založený niektorou z dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Obsah osobného spisu spravidla tvorí pracovná zmluva (ak ide o zamestnanca pracu-
júceho v pracovnom pomere) alebo niektorá z dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru (ak ide o zamestnanca – dohodára), ale aj mnohé ďalšie doku-
menty – napr. doklady preukazujúce dosiahnutý stupeň štúdia, potvrdenia o absolvo-
vaní rozličných kurzov/školení, prípadne potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, výpis
z registra trestov a pod.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zá-
konník práce“) neobsahuje legálnu definíciu pojmu osobný spis ani výslovne neupra-
vuje (nevymenúva), čo má alebo nemá byť obsahom osobného spisu zamestnanca.
Avšak z praxe, ustanovení Zákonníka práce a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) možno okruh týchto dokumen-
tov identifikovať.
Tento článok rozoberá, aké dokumenty a doklady by mali tvoriť osobný spis zamest-
nanca a poukazuje na právnu úpravu s tým súvisiacu.

Dokumenty v čase predzmluvných vzťahov
Osobný spis (budúceho) zamestnanca sa začína vytvárať ešte pred samotným za-
ložením pracovnoprávneho vzťahu, a to v čase výberového konania na danú pracovnú
pozíciu, t. j. v etape tzv. predzmluvných vzťahov.
Účelom predzmluvných vzťahov podľa § 41 Zákonníka práce je zabezpečenie vzájom-
nej informovanosti medzi zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie v rámci
ustanovených pravidiel predtým, než dôjde k podpisu pracovnej zmluvy.
V súlade s ustanovením § 41 ods. 5 Zákonníka práce môže zamestnávateľ od uchá-
dzača o zamestnanie, ktorý sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie,
ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať (napr. informácie o príslušnom vzdelaní,
o znalosti cudzích jazykov). Od uchádzača o zamestnanie, ktorý už bol zamestnávaný,
môže zamestnávateľ požadovať aj predloženie pracovného posudku a potvrdenia
o zamestnaní. Predloženie týchto dokladov nemôže zamestnávateľ žiadať od bývalého
zamestnávateľa uchádzača o zamestnanie.
V rámci pracovného pohovoru sa zamestnávatelia často dopúšťajú chýb. Tieto chy-
by spočívajú v získavaní takých informácií od uchádzačov o zamestnanie, ktoré za-
mestnávateľ podľa § 41 ods. 6 Zákonníka práce nesmie vyžadovať.
V súlade s § 41 ods. 6 Zákonníka práce nesmie zamestnávateľ vyžadovať od uchá-
dzača o zamestnanie informácie:

a) o tehotenstve,

b) o rodinných pomeroch,

c) o bezúhonnosti – s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného
predpisu vyžaduje bezúhonnosť alebo ak požiadavku bezúhonnosti vy-
žaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,

d) o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.
V súvislosti s informáciou o tehotenstve zamestnávateľov často trápi otázka, či zákaz
vyžadovať od uchádzačky o zamestnanie informácie o tehotenstve platí aj vtedy, ak
ide o prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná.
Odpoveď znie, že zákaz vyžadovať tieto informácie platí v predzmluvných vzťahoch.
Ak zamestnávateľ zamestná tehotnú uchádzačku o zamestnanie na prácu, ktorá je te-
hotným ženám zakázaná, tak je následne (počas trvania pracovného pomeru) povinný
preradiť ju na inú prácu, ak sa dozvie, že je tehotná. Za tehotnú zamestnankyňu sa na
účely Zákonníka práce totiž považuje iba taká zamestnankyňa, ktorá svojho zamestná-
vateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.
Podľa ustanovenia § 41 ods. 6 písm. b) Zákonníka práce sú neprípustné aj otázky za-
mestnávateľa v súvislosti s rodinnými pomermi uchádzača o zamestnanie.
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Memorandum o úprave platov
�Uplatňuje sa od 1. 9. 2018 Memoran-

dum o úprave platových pomerov za-
mestnancov v štátnej službe a pri výko-
ne práce vo verejnom záujme?

Uvedené memorandum pre rok 2018 už
nie je platné, pretože sa na tom dohodli
v rámci kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní
postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme na
rok 2018. Zmluvné strany sa v článku 4
bod 2 dohodli, že platnosť a účinnosť Me-
moranda o úprave platových pomerov za-
mestnancov v štátnej službe a niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme z 1. decembra 2016 končí
31. decembra 2017, pretože obsah záväz-
ku dohodnutého v memorande, ako prílo-
he ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
na rok 2017, bol na rok 2018 zohľadnený
v percentuálnom zvýšení stupníc platových
taríf uvedenom v čl. II bode 3 tejto kolektív-
nej zmluvy.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

SZČO, pozor! Preplatok poistného sa
automaticky nepresúva ako úhrada na

ďalší mesiac
Preplatok poistného môže SZČO vzniknúť
z viacerých dôvodov. Stáva sa, že SZČO
zaplatí poistné v období, keď je PN, alebo
má priznanú nemocenskú dávku (mater-
ské, ošetrovné), uhradí poistné v jednom
kalendárnom duplicitne, prípadne vo vyš-
šej sume, ako má povinnosť. SZČO, ktorá
má priznaný starobný dôchodok, predčas-
ný starobný dôchodok alebo poberá výslu-
hový dôchodok, nemusí platiť poistné na
invalidné poistenie, ale stáva sa, že ho za-
platila. V takýchto prípadoch treba pamä-
tať na to, že navyše zaplatené poistné sa
automaticky nepresúva do ďalšieho me-
siaca na úhradu poistného.
Sociálna poisťovňa prednostne použije pre-
platok na úhradu dlhu za najstaršie obdo-
bie. Ak SZČO chce presunúť preplatok ako
poistné na nasledujúci kalendárny mesiac,
musí o to písomne požiadať príslušnú po-
bočku Sociálnej poisťovne. Rovnako môže
požiadať o vrátenie preplatku. Sociálna
poisťovňa má na vrátenie preplatku poist-
ného 30 dní odo dňa doručenia žiadosti ale-
bo odo dňa, keď sama túto skutočnosť zistí.



Keďže Zákonník práce nedefinuje pojem rodinné pomery, zamestnávateľom nie je
úplne zrejmé, ktorých otázok sa zákaz týka.
Pojem rodinné pomery zahŕňa široký okruh príbuzenských vzťahov i vzťahov, ktoré
sú im podobné. Preto je neprípustné, aby zamestnávateľ kládol uchádzačovi otázky
typu, či si plánuje v najbližšom čase založiť rodinu alebo či už rodinu má, koľko má
detí, či sa má o ne kto postarať, ak ochorejú, alebo bude zatvorená škôlka, či uchá-
dzač žije v manželskom alebo inom partnerskom zväzku a podobne.
Podľa ustanovenia § 41 ods. 6 písm. c) Zákonníka práce nesmie zamestnávateľ od
uchádzača o zamestnanie vyžadovať ani informácie o bezúhonnosti. Výnimkou sú
prípady, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhon-
nosť alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická
osoba vykonávať.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ môže vyžadovať od uchádzača
o zamestnanie informáciu týkajúcu sa jej bezúhonnosti v prípade:

� ak to vyžaduje osobitný právny predpis [takým predpisom je napr. zákon
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v ob-
lasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zá-
kon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a pod.],

� ak bezúhonnosť ako požiadavku vyžaduje povaha práce, tzn. charakter práce
má objektívne zdôvodňovať preukázanie bezúhonnosti, napr. ak zamestna-
nec bude pracovať s veľkým finančným obnosom či s inými ceninami alebo
so skutočnosťami, ktoré predstavujú rôzne druhy tajomstiev – obchodné ta-
jomstvo, utajované skutočnosti a pod. (napríklad pozícia manažéra).

Do okruhu otázok, ktoré zamestnávateľ nemôže klásť uchádzačom o zamestnanie
na pracovných pohovoroch, patria aj otázky na členstvo v odboroch, vierovyznanie
a politickú príslušnosť.
Zákonník práce v ustanovení § 41 ods. 3 a 4 obmedzuje zmluvnú voľnosť zamestná-
vateľa pri uzavretí pracovnej zmluvy s mladistvým zamestnancom. V súlade s usta-
novením § 40 ods. 3 Zákonníka práce je mladistvým zamestnancom (čiže aj uchá-
dzačom o zamestnanie) zamestnanec mladší ako 18 rokov.
Vo vzťahu k mladistvým zamestnancom Zákonník práce výslovne v § 41 ods. 3 usta-
novuje povinnosť podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu ešte pred uzatvorením pracov-
nej zmluvy. Súčasťou osobného spisu v tomto prípade bude aj lekárske potvrdenie
o vyšetrení.
Zamestnávateľ má ďalej, podľa § 41 ods. 4 Zákonníka práce, povinnosť vyžiadať si
na uzatvorenie pracovnej zmluvy vyjadrenie zákonných zástupcov mladistvého
(ide buď o rodičov mladistvého, alebo opatrovníka určeného mu rozhodnutím súdu).
Cieľom takejto právnej úpravy je zabezpečenie ochrany zdravia mladistvého. V spise
mladistvého zamestnanca sa bude nachádzať aj vyjadrenie zákonných zástupcov
tohto zamestnanca.
Pri predzmluvných vzťahoch počas pracovných pohovorov dochádza aj k spracúva-
niu osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, a teda aj k aplikácii zákona o ochra-
ne osobných údajov.
Viacerých zamestnávateľov trápi otázka, či majú v tzv. predzmluvnom štádiu od
uchádzačov o zamestnanie žiadať súhlas na spracúvanie osobných údajov.
Zákonník práce je v kontexte zákona o ochrane osobných údajov osobitným záko-
nom, ktorý je právnym základom na spracúvanie osobných údajov nielen zamest-
nancov, ale aj uchádzačov o zamestnanie.
Zamestnávateľ ako prevádzkovateľ môže podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochra-
ne osobných údajov spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (zamest-
nanec aj uchádzač o zamestnanie), pretože „spracúvanie osobných údajov je nevy-
hnutné podľa osobitných predpisov“.
Bez súhlasu (podľa vyššie uvedeného) však môže zamestnávateľ spracúvať
osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, iba ak títo uchádzači reflektujú na
konkrétnu pracovnú ponuku (konkrétny inzerát).
Uvedené sa netýka tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí z vlastnej vôle zasielajú za-
mestnávateľom svoje životopisy s cieľom zaradenia do databázy uchádzačov pre prí-
pad, že by sa v budúcnosti nejaká pozícia uvoľnila. V tomto prípade zamestnávateľ
ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona
o ochrane osobných údajov, na základe súhlasu.

32

Praktická personalistika

Danovecentrum.sk formou ročného predplatného k prémiovému prístupu
na 12 mesiacov len za 192,50 € pre jedného užívateľa? Je to možné! Volajte vašej

osobnej operátorke a objednajte si firemný multi-prístup na Daňové centrum.
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Skončenie v skúšobnej dobe

�Zamestnanec má v pracovnej zmluve
dohodnutú skúšobnú dobu 3 mesiace.
Keďže zamestnancovi práca nevyhovo-
vala, oznámil zamestnávateľovi, že
s prácou končí. Oznámenie je písomné
a je tam uvedené, že dohodou. Je to
v poriadku?

Ako je to s dovolenkou pre daného za-
mestnanca? Pred nástupom do práce
bol v evidencii uchádzačov. Od 1. 5.
2018 pracoval na pracovnú zmluvu
a 4. 6. 2018 prácu končil v rámci skú-
šobnej doby. Nárok na dovolenku vzniká
zamestnancovi po odpracovaní 60 dní –
ide o pracovné alebo kalendárne dni?

Pracovný pomer môže v skúšobnej dobe
skončiť zamestnávateľ aj zamestnanec,
a to kedykoľvek v priebehu skúšobnej doby
z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia
dôvodu.

Podstatnou náležitosťou skončenia pra-
covného pomeru v skúšobnej dobe je zru-
šovaný prejav, z ktorého vyplýva skonče-
nie pracovného pomeru v skúšobnej
dobe. K formálnym náležitostiam skonče-
nia pracovného pomeru v skúšobnej dobe
stanovuje Zákonník práce písomnú for-
mu, ale jej nedodržanie nesankcionuje ne-
platnosťou tohto právneho úkonu (§ 72
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce).

Ak zamestnanec písomne oznámil skonče-
nie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
a súčasne označil túto písomnosť aj ako
dohodu, v prípade súdneho konania by sa
vychádzalo z podstaty, čo bolo záujmom
zamestnanca, keď doručil túto písomnosť.
Keďže zamestnanec bol v skúšobnej dobe,
tak jeho záujmom bolo skončenie pracov-
ného pomeru v skúšobnej dobe. Nie doho-
da o skončení pracovného pomeru. To zna-
mená, že zamestnávateľ môže akceptovať
uvedenú písomnosť za účelom skončenia
pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Zamestnancovi nevznikol nárok na dovo-
lenku za kalendárny rok ani na jej pomer-
nú časť, pretože nevykonával v kalendár-
nom roku u toho istého zamestnávateľa
prácu aspoň 60 dní.

Patrí mu však dovolenka za odpracované
dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za
kalendárny rok za každých 21 odpracova-
ných dní v príslušnom kalendárnom roku.
Odpracoval 25 pracovných dní (ak nebol
dočasne práceneschopný, prípadne ne-
mal OČR...), preto mu patrí nárok na dovo-
lenku v dĺžke 1/12 z jeho celoročného ná-
roku.

Ak má do 33 rokov, tak 1,5 dňa.

Ak má 33 rokov, tak nárok na dovolenku
je v dĺžke 2 dni.



Dokumenty v čase trvania pracovnoprávneho vzťahu
Pracovný pomer sa zakladá uzatvorením pracovnej zmluvy a vzniká dňom, ktorý bol
dojednaný ako deň nástupu do zamestnania. V osobnom spise zamestnanca pracu-
júceho v pracovnom pomere sa bude nachádzať originál pracovnej zmluvy vrátane
všetkých neskôr uzatvorených dodatkov k nej, prípadne vrátane dohôd o zmene pra-
covných podmienok.
Predmetné platí aj v prípade osobného spisu zamestnanca – dohodára. To znamená,
že v osobnom spise dohodára sa bude nachádzať buď dohoda o pracovnej čin-
nosti, dohoda o vykonaní práce, alebo dohoda o brigádnickej práci študenta.
V súlade s § 228 ods. 2 Zákonníka práce je súčasťou dohody o brigádnickej práci
študenta aj potvrdenie štatútu žiaka strednej školy alebo štatútu študenta dennej
formy vysokoškolského štúdia.
Okrem pracovnej zmluvy či niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracov-
ného pomeru sa spravidla v osobnom spise zamestnanca nachádzajú aj ďalšie do-
klady, napr.:

� lekárske potvrdenie o tehotenstve zamestnankyne (vychádzajúc z § 40
ods. 6 Zákonníka práce),

� písomné oznámenie o skutočnosti, že zamestnankyňa dojčí (§ 40 ods. 7
Zákonníka práce),

� rozhodnutie o invalidnom dôchodku, pretože zamestnancom so zdravot-
ným postihnutím je na účely Zákonníka práce zamestnanec uznaný za inva-
lidného podľa osobitného predpisu, ktorý svojmu zamestnávateľovi pred-
ložil rozhodnutie o invalidnom dôchodku (§ 40 ods. 7 Zákonníka práce),

� dohoda o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto, ak má za-
mestnanec pracovať na takomto mieste (§ 49a ods. 3 Zákonníka práce),
prípadne výpoveď takejto dohody (§ 49a ods. 6),

� výzva na odstránenie nedostatkov, ak zamestnávateľ vyzval zamestnanca,
ktorý si neuspokojivo plní pracovné úlohy [§ 63 ods. 1 písm. d) bod 4 Zá-
konníka práce],

� súhlas zamestnávateľa, ktorý udelil zamestnancovi v súvislosti s výkonom
inej zárobkovej činnosti, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa
konkurenčný charakter (§ 83 ods. 1 Zákonníka práce), prípadne odvolanie
tohto súhlasu (§ 83 ods. 2),

� dokument, na základe ktorého skončil pracovný pomer so zamestnancom
– napr. dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď, okamžité skon-
čenie pracovného pomeru či oznámenie o skončení pracovného pomeru
v skúšobnej dobe (§ 59 Zákonníka práce),

� doklad o posúdení zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci, ak ide o zamest-
nanca pracujúceho v noci (§ 98 ods. 3 Zákonníka práce),

� oznámenie zamestnanca o predpokladanom dni nástupu na materskú dovo-
lenku a rodičovskú dovolenku, predpokladanom dni ich prerušenia, skonče-
nia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolen-
ky a rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 3 Zákonníka práce)

a rôzne ďalšie dokumenty, ktorými zamestnávateľ alebo zamestnanec druhej strane
oznamujú skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na pracovnoprávny vzťah.
Niektorí zamestnávatelia do osobného spisu zamestnanca vkladajú aj dokumenty
súvisiace s dochádzkou zamestnanca (evidenciu pracovného času zamestnanca)
a dokladmi o prekážkach v práci (potvrdenie o návšteve lekára, o práceneschopnosti
a pod.) a so služobnými cestami zamestnancov. Niektorí ju vedú osobitne. Dôvodom
je efektivita pri spracúvaní miezd, a to aby zamestnanci, ktorí mzdy spracúvajú, ne-
mali prístup k celému spisu. Zákonník práce ani zákon o ochrane osobných údajov
pritom neustanovujú, kde má zamestnávateľ evidenciu pracovného času zamest-
nanca viesť (ukladať).
Okrem vyššie uvedených dokumentov sa spravidla v osobnom spise zamestnanca
nachádzajú aj rôzne fotokópie úradných dokladov, napr. fotokópia občianskeho pre-
ukazu zamestnanca, kartička poistenca či fotokópia kartičky od bankového účtu
a pod.
V súlade s ust. § 8 zákona o ochrane osobných údajov „spracúvané osobné údaje
musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný úče-
lom, na ktorý sa spracúvajú“.
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Záver:
K formálnym náležitostiam skončenia pra-
covného pomeru v skúšobnej dobe stano-
vuje Zákonník práce písomnú formu, ale jej
nedodržanie nesankcionuje neplatnosťou
tohto právneho úkonu.
Zamestnancovi nevznikol nárok na dovo-
lenku za kalendárny rok ani na jej pomer-
nú časť, pretože nevykonával v kalendár-
nom roku u toho istého zamestnávateľa
prácu aspoň 60 dní, ale vznikol mu nárok
na dovolenku za odpracované dni v dĺžke
1/12 z celoročného nároku.

PRÍKLAD Z PRAXE

Výkon verejnej funkcie
�Učiteľka základnej školy je na škole uči-

teľkou na dobu neurčitú. Prejde výbero-
vým konaním na inú základnú školu. Je
vymenovaná za riaditeľa školy v inej ško-
le. Ponecháva sa jej miesto učiteľky po-
čas výkonu verejnej funkcie na pôvodnej
škole? Je to výkon verejnej funkcie?

Na účely Zákonníka práce je verejná funk-
cia činnosť, o ktorej to ustanovuje Zákon-
ník práce alebo osobitný predpis.
Ani Zákonník práce, ani iný osobitný práv-
ny predpis vzťahujúci sa na vykonávanie
pedagogickej činnosti, neustanovuje, že
vykonávanie funkcie riaditeľa školy je vý-
konom verejnej funkcie.
Z uvedeného dôvodu učiteľka uvedená
v otázke, ktorá bude vykonávať funkciu
riaditeľky školy na inej škole, ako je tá,
v ktorej vykonáva pedagogickú činnosť
učiteľky, nemá nárok na dlhodobé uvoľne-
nie od svojho terajšieho zamestnávateľa
na výkon verejnej funkcie, teda nemá ná-
rok na poskytnutie pracovného voľna na
výkon verejnej funkcie.
Z uvedeného dôvodu uvedená učiteľka
musí v škole, v ktorej vykonávala pedago-
gickú činnosť učiteľky, skončiť pracovný
pomer jedným zo spôsobov ustanovených
v Zákonníku práce.

Záver:
Verejná funkcia je na účely Zákonníka prá-
ce činnosť, o ktorej to ustanovuje Zákonník
práce alebo osobitný predpis.
Výkon funkcie riaditeľa školy nie je podľa
Zákonníka práce, ani podľa osobitného
predpisu, výkonom verejnej funkcie.
Z uvedeného dôvodu pedagogický zamest-
nanec nemá nárok u svojho zamestnávate-
ľa na dlhodobé uvoľnenie na vykonávanie
funkcie riaditeľa školy na inej škole a musí
s týmto zamestnávateľom skončiť pracov-
ný pomer.



Z daného vyplýva, že zamestnávateľ nemôže bez uváženia kopírovať akékoľvek
úradné dokumenty, ale výlučne tie, ktoré sú nevyhnutné v rámci uzatvoreného pra-
covnoprávneho vzťahu. Napr. v prípade kópie občianskeho preukazu dochádza aj
k spracúvaniu fotografie zamestnanca, čo je nadbytočné.
V praxi je pritom postačujúce, aby sa údaje z kopírovaných dokladov (napr. číslo ban-
kového účtu) uviedli napr. v dotazníku zamestnanca alebo čestnom vyhlásení za-
mestnanca, kde zamestnanec svojím podpisom potvrdí, že údaje v tomto dokumen-
te sú aktuálne a pravdivé.
Súčasťou osobného spisu zamestnanca môžu byť aj nasledovné dokumenty:
� poučenie zamestnanca ako oprávnenej osoby, ktorá v rámci svojej pracov-

nej náplne spracúva osobné údaje,
� oboznámenie sa zamestnanca s monitorovaním podľa § 13 ods. 4 Zákon-

níka práce, ak zamestnávateľ vykonáva monitorovanie zamestnancov.
Ak má zamestnanec v rámci výkonu práce, ktorú si dohodol so zamestnávateľom,
spracúvať aj osobné údaje (napr. personalistka, účtovník, právnik), stáva sa tzv.
oprávnenou osobou.
Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom monitorovať svojich zamestnancov pri
splnení podmienok uvedených v ust. § 13 ods. 4.
Ak má zamestnávateľ v úmysle zaviesť monitorovanie, je povinný prerokovať rozsah
kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania so zástupcami zamestnan-
cov a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj
o dobe jej trvania. Doklad preukazujúci informovanie zamestnanca sa môže aj nemusí
nachádzať v osobnom spise zamestnanca. Zamestnávatelia, ktorí tento doklad ne-
uchovávajú v osobnom spise zamestnanca, ho evidujú napr. v dokumentácii v súvis-
losti s ochranou osobných údajov. Monitorovať však nemožno priestory, ako napr. vy-
hradené miesto pre fajčiarov, šatne a pod. Predmetné predpisy (Zákonník práce ani
zákon o ochrane osobných údajov) neustanovujú, že tieto dokumenty sa musia nachá-
dzať v osobnom spise zamestnanca, ale zamestnávatelia ich evidujú aj v tomto spise.
Zamestnávateľov často trápi otázka, či môžu zverejňovať niektoré údaje o zamest-
nancoch, a ak áno, v akom rozsahu. Odpoveď na túto otázku dáva ust. § 78 ods. 3 zá-
kona o ochrane osobných údajov, podľa ktorého je zamestnávateľ oprávnený posky-
tovať osobné údaje zamestnanca alebo zverejniť jeho osobné údaje v rozsahu:
� titul,
� meno,
� priezvisko,
� pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie,
� osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca,
� odborný útvar,
� miesto výkonu práce,
� telefónne číslo,
� faxové číslo,
� adresu elektronickej pošty na pracovisko a
� identifikačné údaje zamestnávateľa,
ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinnos-
tí alebo funkčných povinností dotknutej osoby.
Na zverejnenie vyššie uvedených údajov nie je potrebný súhlas zamestnanca, keďže
toto zverejnenie vyplýva zo zákona o ochrane osobných údajov.
Ak by však už zamestnávateľ mal v úmysle napr. zverejňovať fotku zamestnanca ale-
bo ju iba evidovať v osobnom spise, je na takéto spracúvanie potrebný súhlas za-
mestnanca, pokiaľ takéto spracúvanie nevyplýva z osobitného predpisu [napr. záko-
na č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení
neskorších predpisov].

Účely spracúvania osobných údajov zamestnancov
Počas pracovnoprávneho vzťahu spracúva zamestnávateľ osobné údaje zamestnan-
cov za účelom splnenia povinností vyplývajúcich nielen zo Zákonníka práce, ale aj
ďalších osobitných predpisov, napr.:
� plnenia povinností zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni (podľa zákona

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov či
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POZNÁMKA:

Určite odporúčame, aby poučenie opráv-
nenej osoby, ako aj prípadné oboznáme-
nie zamestnanca s monitorovaním boli
založené v dokumentácii týkajúcej sa
osobných údajov (napr. u zodpovednej
osoby, ak ju má prevádzkovateľ povin-
nosť poveriť).

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.mzdovecentrum.sk
a získajte on-line prístup ku všetkým mzdovým a personálnym informáciám.

Volajte +421 41 70 53 222.

PRÍKLAD Z PRAXE

Stravovanie
�Zamestnankyňa priniesla doklad od

špecializovaného lekára, že jej neodpo-
rúča stravovanie v spoločných zariade-
niach a odporúča prísnu šetriacu diétu.
Môže jej zamestnávateľ poskytnúť prí-
spevok za neposkytnutie stravy podľa
§ 152 ods. 6 Zákonníka práce? Tento
príspevok by bol vyplácaný vo výške
55 % zo sumy 4,80 €, to je 2,64 € za
každý odpracovaný deň. Tento príspe-
vok sa jej môže vyplatiť spolu s mesač-
nou mzdou?

Suma finančného príspevku na stravova-
nie musí byť poskytovaná vo výške, akou
zamestnávateľ prispieva aj ostatným za-
mestnancom na stravovanie.
Zamestnávateľ by nemal v tomto prípade
zvýhodniť zamestnanca. V otázke nie je
uvedené, akým spôsobom zamestnávateľ
zabezpečuje stravovanie pre zamestnan-
cov. Či túto zákonnú povinnosť zabezpe-
čuje vo vlastnom stravovacom zariadení,
v stravovacom zariadení iného zamestná-
vateľa alebo zabezpečuje stravovanie for-
mou stravovacích poukážok – tzv. gastro-
lístkov.
Ak by sme vychádzali zo skutočnosti, že za-
mestnávateľ poskytuje stravovacie pou-
kážky v hodnote 4,80 € a prispieva zo svo-
jich nákladov v sume 2,64 €, tak v tejto
sume bude vyplácať finančný príspevok za-
mestnancovi. Samozrejme, okrem tohto
povinného príspevku musí zamestnancovi
prispieť aj zo sociálneho fondu v rovnakej
výške, ako prispieva zamestnancom.
Aj pri poskytovaní finančného príspevku
má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť
ho, ak zamestnanec v rámci svojej pracov-
nej zmeny odpracuje viac ako 4 hodiny.
Keďže v praxi nie je možné vyplatiť za-
mestnancovi príspevok za každý deň, keď
splní túto podmienku, tak aj v tomto prípa-
de by mal finančný príspevok poskytovať
na začiatku mesiaca na počet pracovných
dní v danom mesiaci. V ďalšom mesiaci
zníži sumu príspevku za tie dni, za ktoré
zamestnanec nesplnil podmienku zabez-
pečenia stravovania.



zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení ne-
skorších predpisov),

� plnenia povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni (podľa záko-
na č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov),

� plnenia povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia
(podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zá-
kona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

� plnenia daňových povinností zamestnávateľa (podľa zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov),

� ohľadne kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov (podľa zákona č. 152/1994
Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o da-
niach z príjmov v znení neskorších predpisov),

� ohľadne mzdovej politiky zamestnávateľa (podľa Zákonníka práce) a pod.
V súlade so zásadou transparentnosti je prevádzkovateľ povinný informovať dotknu-
té osoby o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú. Právo na
poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov je, podľa zákona o ochrane
osobných údajov, aj povinnosťou prevádzkovateľa, ale v rámci tejto povinnosti na-
stali určité zmeny.
Právna úprava účinná do 24. mája 2018 poznala výnimku, keď v prípade, ak bol
právnym základom spracúvania osobitný zákon, napríklad Zákonník práce vo vzťahu
k spracúvaniu osobných údajov zamestnancov, prevádzkovateľ podľa § 15 ods. 1 zá-
kona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nebol po-
vinný poskytnúť informácie dotknutej osobe (zamestnancovi), t. j. uplatňovala sa vý-
nimka z informačnej povinnosti podľa § 15 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z.
Táto výnimka sa po nástupe zákona o ochrane osobných údajov prestala uplatňovať,
to znamená, že prevádzkovateľ je od 25. mája 2018 povinný informovať všetky dotk-
nuté osoby bez ohľadu na to, čo je právnym základom spracúvania ich osobných
údajov. Je teda povinný informovať aj zamestnancov.
Zákon o ochrane osobných údajov neuvádza, ako si je túto povinnosť prevádzkova-
teľ povinný plniť. Je teda možné sa s ňou vysporiadať na základe podmienok
a možností konkrétneho prevádzkovateľa, napr. prevádzkovateľ môže zamestnan-
com poskytnúť potrebné informácie v čase nástupu do práce, keď od neho osobné
údaje získava. Odporúča sa, ak sú dané informácie „zavesené“ napr. na intranete, in-
ternete, môžu byť pripravené aj v papierovej podobe na personálnom oddelení, lebo
nie každá dotknutá osoba má doma alebo v práci prístup na intranet či internet. Je
tiež možné tieto informácie napr. uviesť v pracovnej zmluve. Výber z možností je na
prevádzkovateľovi, pričom nie je vylúčené, aby si sám navrhol aj niekoľko spôsobov,
ale minimálne jeden, ktorým si danú povinnosť splní.
Účelom informovania je poskytnúť dotknutej osobe, teda zamestnancovi prevádzko-
vateľa, informácie o tom, aké jeho osobné údaje sa spracúvajú a akým spôsobom.
Podľa novej legislatívy si možno informačnú povinnosť splniť písomne alebo inými
vhodnými prostriedkami (napr. elektronicky), dokonca aj ústne. Ak však nastane urči-
tý spor, je na prevádzkovateľovi, ako preukáže splnenie informačnej povinnosti.
Ak sú informácie podané zamestnancovi ako súčasť pracovnej zmluvy, je toto „infor-
movanie“ súčasťou osobného spisu zamestnanca. V prípade, že je informačná povin-
nosť splnená inou formou – napr. poskytnutím informácií na samostatnom tlačive,
odporúčame ju založiť v dokumentácii týkajúcej sa osobných údajov (napr. u zod-
povednej osoby, ak ju má prevádzkovateľ povinnosť poveriť).

Záver
Zákonník práce ani zákon o ochrane osobných údajov nedávajú jednoznačnú odpo-
veď na to, čo všetko sa môže nachádzať v osobnom spise zamestnanca, ktorý vedie
zamestnávateľ.
Je to však možné z textu oboch predpisov vyvodiť. Tento článok poukázal na to, aké
doklady sa spravidla v osobnom spise zamestnanca nachádzať môžu a prečo.

JUDr. Tatiana Mičudová

35

Praktická personalistika

9/2018

OTESTUJTE SA:

1. Ktoré z nasledujúcich údajov (in-
formácií) nemôže zamestnávateľ
vyžadovať od uchádzača o zamest-
nanie?
a) informácie o vzdelaní,
b) predloženie pracovného posudku,
c) o tehotenstve.

2. Môže zamestnávateľ svojvoľne do
osobného spisu zamestnanca ko-
pírovať občiansky preukaz?
a) áno,
b) nie.

3. Ustanovuje niektorý predpis, čo
všetko (aké dokumenty) tvorí osob-
ný spis zamestnanca?
a) áno,
b) nie.

Správneodpovede:1c);2b);3b)
SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Dôchodcovia nemusia hlásiť zmenu
zdravotnej poisťovne ani občianskeho

preukazu
Sociálna poisťovňa sa občas stretáva
s tým, že jej dôchodcovia zvyknú posielať
fotokópie potvrdenia o zmene zdravotnej
poisťovne alebo zmene občianskeho pre-
ukazu. Tieto zmeny však nie je potrebné
nahlasovať.
Príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku (si-
rotský, vdovský, vdovecký, predčasný sta-
robný, starobný alebo invalidný dôchodok)
je povinný nahlásiť najmä zmenu adresy
na doručovanie zásielok, prípadne dôchod-
kovej dávky, zmenu čísla účtu, na ktorý sa
dôchodok poukazuje, resp. zmenu mena
a priezviska.
Zmenu osobných údajov môžu poberate-
lia dôchodkových dávok nahlásiť osobne
v ústredí či v ktorejkoľvek pobočke Sociál-
nej poisťovne alebo písomne na adrese:
Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. au-
gusta 8 – 10, 813 63 Bratislava 1. Pre na-
hlasovanie zmien osobných údajov nie je
určené tlačivo, tieto zmeny je potrebné
nahlásiť neformálnym listom, v ktorom ne-
smú chýbať identifikačné údaje poberateľa
dôchodku (najmä rodné číslo) a jeho pod-
pis. Zmenu čísla účtu je možné nahlásiť pro-
stredníctvom tlačiva Poukazovanie dôchod-
kových dávok na účet dôchodcu v banke
alebo Žiadosť o poukazovanie dôchodko-
vých dávok na účet manžela/manželky dô-
chodcu, ktoré sú dostupné na webe Sociál-
nej poisťovne, v ústredí a pobočkách SP
a tiež v bankách.



Kontrola používania služobného
automobilu s GPS a ochrana osobných
údajov
Rozvoj technológií a informatizácia spoločnosti so sebou priniesli aj potrebu zamest-
návateľov čoraz dôslednejšie kontrolovať svojich zamestnancov v súvislosti s dodržia-
vaním pracovnej disciplíny a využívaním pracovného času či pracovných pomôcok
(napr. aj služobného automobilu) na výkon práce pre zamestnávateľa. Zamestnávate-
ľov spravidla k zavedeniu monitorovania zamestnancov vedie záujem o kontrolu toho,
či zamestnanec nezneužíva pracovné prostriedky pre osobnú potrebu.
Zamestnávatelia s cieľom kontroly využívania služobného automobilu inštalujú do
áut rôzne GPS lokalizátory (napr. do automobilov taxislužby, kuriérskych áut a pod.).
Tieto zariadenia dokážu sledovať pohyb auta a zistiť jeho aktuálnu pozíciu. GPS loka-
lizátory môžu byť používané buď online na zistenie aktuálnej polohy služobného auta
bez uchovávania záznamov, alebo s uchovávaním záznamov, ktoré potom zamestná-
vateľ ďalej spracúva. Použitie týchto sledovacích zariadení úzko súvisí so spracúva-
ním osobných údajov zamestnancov.
Tento článok rozoberá právnu úpravu monitorovania využívania služobného auto-
mobilu zamestnancom zo strany zamestnávateľa a podmienky, za ktorých môže byť
monitorovanie vykonávané.
Príspevok poukazuje na povinnosti zamestnávateľov pri monitorovaní zamestnan-
cov nielen z hľadiska nariadenia GDPR, ale aj zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník prá-
ce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

1. Dotknuté osoby
Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.
V rámci pracovnoprávnych vzťahov sú dotknutými osobami:

� zamestnanci v pracovnom pomere (bez ohľadu na to, či ide o zamestnanca
pracujúceho na plný úväzok alebo na čiastočný), ale aj zamestnanci pracu-
júci na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovné-
ho pomeru,

� bývalí zamestnanci,
� uchádzači o zamestnanie, ktorí reagujú na konkrétnu voľnú pracovnú pozí-

ciu (nie tí, ktorí žiadajú zaradiť do databázy uchádzačov),
� manželia alebo manželky zamestnancov,
� vyživované deti zamestnancov,
� rodičia vyživovaných detí zamestnancov,
� blízke osoby.
V rámci monitorovania využívania služobných automobilov zamestnancami však do-
chádza k spracúvaniu iba tejto skupiny dotknutých osôb:

� zamestnanci v pracovnom pomere, ale aj zamestnanci pracujúci na zákla-
de niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

� bývalí zamestnanci.

1.1 Súkromie a osobné údaje
Pri monitorovaní zamestnancov dochádza k spracúvaniu ich osobných údajov a prí-
padne aj údajov týkajúcich sa ich súkromia.
Zákonník práce nedefinuje pojem súkromie zamestnanca.
Nenachádzame ho ani v iných predpisoch. Do práva na ochranu súkromia patrí aj prá-
vo danej osoby rozhodnúť sa podľa vlastného uváženia, či a v akom rozsahu a akým
spôsobom sprístupní údaje z jej súkromia.
Súčasťou práva na ochranu súkromia je aj ochrana osobných údajov, avšak právo na
súkromie zahŕňa aj právo na ochranu informácií a skutočností, ktoré sa nedajú kvalifi-
kovať ako osobné údaje. Právo na ochranu súkromia je tak pojmom širším ako právo
na ochranu osobných údajov.
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Stručne:
Monitorovanie zamestnancov zo strany
zamestnávateľa je v posledných rokoch
jednou z najdiskutovanejších tém v ob-
lasti pracovného práva nielen na Sloven-
sku, ale aj v rámci Európskej únie.
K tomu prispieva rozdielnosť názorov na
danú problematiku medzi zamestnáva-
teľmi a zamestnancami.
K aktuálnosti tejto témy prispelo aj prija-
tie Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe ta-
kýchto údajov, ktorým sa zrušuje smer-
nica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie
GDPR“), ktoré nadobudlo účinnosť 25. 5.
2018 a ktoré upravuje aj situácie spracú-
vania osobných údajov zamestnancov na
pracovisku prevádzkovateľmi (zamestná-
vateľmi).

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.

PRÍKLAD Z PRAXE

Pomerná časť dovolenky
�Zamestnanec, ktorý nastúpil do pracov-

ného pomeru 3. 4. 2018 a ukončí pra-
covný pomer k 31. 7. 2018, má nárok
na dovolenku za pomernú časť roka iba
vo výške 3/12 zo základnej výmery do-
volenky? Keďže nastúpil až k 3. 4., ná-
rok na pomernú časť za mesiac apríl
nemá?

Áno, zamestnanec má nárok na pomernú
časť dovolenky za kalendárny rok v dĺžke
3/12. Zamestnanec má výkon práce as-
poň 60 dní počas trvania pracovného po-
meru, ale keďže jeho pracovný pomer ne-
trval nepretržite celý rok 2018, tak má
nárok na pomernú časť dovolenky za ka-
lendárny rok. Pomerná časť dovolenky je
za každý celý kalendárny mesiac nepre-
tržitého trvania toho istého pracovného
pomeru jedna dvanástina dovolenky za
kalendárny rok. Pracovný pomer trval celý
kalendárny mesiac v máji, júni, júli, preto
je nárok na dovolenku v dĺžke 3/12 zo 4
alebo 5 týždňov. V apríli netrval pracovný
pomer od 1. 4., ale až od 3. 4., preto za ap-
ríl nepatrí nárok na 1/12 dovolenky.
Pri nároku na 4 týždne dovolenky zamest-
nancovi vzniká nárok na dovolenku v dĺžke
5 dní a pri nároku na 5 týždňov dovolenky
má nárok na dovolenku v dĺžke 6 dní.

Záver:
Pri nároku na 4 týždne dovolenky vzniká
zamestnancovi nárok na dovolenku v dĺžke
5 dní a pri nároku na 5 týždňov dovolenky
má nárok na dovolenku v dĺžke 6 dní.



Podľa čl. 4 ods. 1 nariadenia GDPR sa osobnými údajmi rozumejú „akékoľvek infor-
mácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len
„dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať
priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné
číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky,
ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúr-
nu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby“.
Je nepochybné, že pri monitorovaní zamestnancov (kontrole vykonávanej podľa
§ 13 ods. 4 Zákonníka práce) môže dochádzať aj k spracovaniu osobných údajov,
prípadne informácií zo súkromia zamestnanca.

1.2 Právne dôvody spracovania osobných údajov
Pri spracovaní osobných údajov v súvislosti so zamestnaním je potrebné splniť as-
poň jedno z kritérií uvedených v článku 6 nariadenia GDPR (oprieť spracúvanie osob-
ných údajov o niektorý z právnych dôvodov).
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na pracovisku Pracovná skupina pre
ochranu osobných údajov, ktorá pôsobí ako nezávislý európsky poradný orgán pre
ochranu údajov a súkromia, vydala stanovisko k takémuto spracúvaniu. Podľa pred-
metného stanoviska musí zamestnávateľ ako prevádzkovateľ venovať pozornosť aj
nasledovnému:

� súhlas so spracúvaním osobných údajov [čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia
GDPR] zamestnanca je skôr výnimkou, a to vzhľadom na vzťah nadriade-
nosti a podriadenosti zamestnanca a zamestnávateľa;

� spracúvanie osobných údajov na pracovisku môže byť nevyhnutné pre pl-
nenie zmluvy [právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR];

� pracovnoprávne predpisy môžu ukladať rôzne zákonné povinnosti, ktoré
vyžadujú spracúvanie osobných údajov [čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia
GDPR], v takých prípadoch musí byť zamestnanec o danom spracovaní jas-
ne a riadne informovaný;

� zamestnávateľ môže spracúvať osobné údaje na pracovisku aj na základe
oprávneného záujmu [právny dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
GDPR], v tom prípade musí byť zvolená metóda alebo konkrétna technoló-
gia proporcionálna a uplatnená spôsobom čo možno najmenej obťažujú-
cim zamestnanca, pričom zamestnávateľ musí byť schopný preukázať, že
uplatnil primerané opatrenia k zaisteniu rovnováhy so základnými právami
a slobodami zamestnancov;

� procesy spracúvania musia byť v súlade s požiadavkou transparentnosti
(články 10 a 11 nariadenia GDPR) a zamestnanci by mali byť jasne a riadne
informovaní o spracovaní svojich údajov vrátane existencie akéhokoľvek
monitorovania;

� zamestnávateľ ako prevádzkovateľ je povinný prijať primerané technické
a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracúvaných osobných
údajov (podľa článku 17 nariadenia GDPR).

Zamestnávateľ môže spracúvať osobné údaje zamestnanca získané GPS lokali-
zátorom zo služobného vozidla bez súhlasu zamestnanca, ak tieto údaje spracúva
na základe:

� svojho oprávneného záujmu [čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR] - napr.
na účel ochrany svojho majetku (služobného auta),

� osobitného zákona [čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR], t. j. na základe
§ 13 ods. 4 Zákonníka práce.

Najčastejšie je právnym základom spracúvania lokalizačných údajov zamestnanca
práve oprávnený záujem zamestnávateľa.

2. Monitorovanie služobných vozidiel podľa nariadenia GDPR
Mnohí zamestnávatelia dnes využívajú technické možnosti sledovania služobných
vozidiel. Zamestnávateľ (prevádzkovateľ), ktorý využíva tieto možnosti, zhromažďuje
pri tomto monitorovaní nielen údaje o vozidle, ale aj o zamestnancovi, ktorý služobné
vozidlo využíva. Získané údaje zahŕňajú nielen údaje o polohe vozidla, ale vypoveda-
jú aj o šoférovom správaní. Niektoré technológie totiž umožňujú nepretržité sledova-
nie vozidla aj šoféra (napr. zapisovače udalostí).
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POZNÁMKA

Osobným údajom je teda informácia, kto-
rá sa týka fyzickej osoby, ktorá je určená
alebo určiteľná, tzn. ktorá je na základe ur-
čitého súboru rôznych údajov konkrétne
identifikovateľná a nezameniteľná s inou
osobou.

PRÍKLAD Z PRAXE

Určenie platu bez ohľadu na dĺžku
započítanej praxe

�Ak je zamestnanec zaradený do 9. plato-
vej triedy, platového stupňa 5, je možné
určiť plat 702 eur (platový stupeň 12),
pokiaľ to má škola zadefinované v pra-
covnom poriadku?

Zamestnávateľ je povinný určiť dĺžku zapo-
čítanej praxe zamestnanca a v závislosti od
nej ho zaradí do jedného z 12 platových
stupňov, okrem pedagogického zamest-
nanca a odborného zamestnanca školy,
ktorí sa do platových stupňov nezaraďujú.
Zákon umožňuje zaradiť zamestnanca do
platového stupňa bez ohľadu na dĺžku za-
počítanej praxe zamestnanca, teda zamest-
návateľ môže zaradiť zamestnanca aj do
toho platového stupňa, na zaradenie do kto-
rého nespĺňa ustanovenú dĺžku praxe. Tak-
to určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako
by bol tarifný plat určený podľa zaradenia
do platového stupňa podľa započítanej
praxe. Podmienkou je, že okruh pracov-
ných činností vykonávaných zamestnanca-
mi, ktorým zamestnávateľ tarifný plat určí
bez ohľadu na dĺžku započítanej praxe, je
zamestnávateľ povinný dohodnúť v podni-
kovej kolektívnej zmluve alebo ich vymedziť
vo vnútornom predpise. Z uvedených usta-
novení zákona vyplýva, že zamestnávateľ
môže zamestnancovi uvedenému v otáz-
ke, ktorý je zaradený do 9. platovej triedy,
určiť tarifný plat aj z 12. platového stupňa
9. platovej triedy v prípade, ak má v podni-
kovej kolektívnej zmluve dohodnutú alebo
vo vnútornom predpise vymedzenú pra-
covnú činnosť, ktorú tento zamestnanec
vykonáva, v okruhu pracovných činností,
ktorým ako zamestnávateľ určuje tarifný
plat bez ohľadu na dĺžku započítanej praxe.
Záver:
Zamestnávateľ môže zaradiť zamestnan-
ca pri výkone práce vo verejnom záujme do
platového stupňa bez ohľadu na dĺžku za-
počítanej praxe zamestnanca. Okruh pra-
covných činností vykonávaných zamest-
nancami, ktorým zamestnávateľ tarifný
plat určí bez ohľadu na dĺžku započítanej
praxe, je zamestnávateľ povinný dohodnúť
v podnikovej kolektívnej zmluve alebo ich
vymedziť vo vnútornom predpise.



Pred zavedením konkrétnej technológie by mal zamestnávateľ posúdiť, či je konkrét-
na technológia vhodná (napr. či technológia nespracúva aj iné údaje, ktoré on nepo-
trebuje) a či nezasahuje do práva na súkromie zamestnanca.
Ak napr. zamestnávateľ povoľuje využívanie služobného vozidla aj na súkromné úče-
ly, je potrebné, aby prijal aj opatrenie tzv. „opt out“, ktoré zamestnancovi umožní do-
časne vypnúť sledovanie polohy vozidla (napr. po pracovnej dobe, v čase návštevy le-
kára a pod.). Takéto opatrenie umožňuje zamestnancovi rozhodnúť sa, ktoré údaje
bude sám ochraňovať a ktoré nie.
Zamestnávateľ si tiež musí splniť informačnú povinnosť a informovať zamestnan-
cov o inštalácii sledovacieho zariadenia v služobnom vozidle a o tom, že ich pohyb
je počas používania služobného automobilu zaznamenávaný a že táto technológia
môže zaznamenávať aj jeho správanie ako vodiča. Vhodné je napr. umiestniť takú
informáciu viditeľne v zornom poli vodiča v každom vozidle.
Zamestnanci niekedy môžu služobné vozidlo používať i mimo pracovnú dobu, na
osobné účely, podľa toho, ako to povolí zamestnávateľ. Je však málo pravdepodob-
né, že by existoval právny dôvod na monitorovanie polohy služobných vozidiel za-
mestnancami aj mimo pracovnú dobu. Pokiaľ by to však bolo potrebné, treba vziať
do úvahy aj uplatnenie zásady proporcionality. Napríklad, ak je cieľom prevencia
voči krádeži automobilu, nebude poloha mimo pracovnú dobu zaznamenávaná, po-
kiaľ automobil neopustí špecifikované územie (napr. oblasť, región).
Zapisovače udalostí umožňujú zamestnávateľom technicky spracovávať značné
množstvo osobných údajov o zamestnancoch, ktorí využívajú služobné automobily.
Tieto zariadenia sú čoraz častejšie umiestňované do služobných automobilov s cie-
ľom obrazového a niekedy aj zvukového záznamu prípadnej nehody. Tieto systémy
dokážu začať nahrávať v určitom okamihu, napr. pri náhlom brzdení, náhlej zmene
smeru alebo nehode, pričom zaznamenávajú a ukladajú zachytenie skutočností bez-
prostredne pred nehodou, ale môžu byť neustále v prevádzke a monitorovať non-
stop. Tieto systémy často navyše obsahujú aj GPS na sledovanie polohy automobilu
v reálnom čase, ako aj ďalšie možnosti, ako napr. sledovanie rýchlosti.
Použitie zapisovačov udalostí však môže byť zákonné, len ak existuje nevyhnutná po-
treba spracúvať tieto údaje, a to na zákonný (legitímny účel) a zároveň za predpokla-
du, ak toto spracovanie bude v súlade so zásadami proporcionality a subsidiarity.
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby bolo monitorovanie služobných automo-
bilov z hľadiska jeho trvania primerané, t. j. aby trvalo len niekoľko dní alebo týždňov.
Rozsiahlejšie monitorovanie alebo sústavné monitorovanie služobného vozidla
môže zamestnávateľ realizovať len v prípade existencie závažných dôvodov spočíva-
júcich najmä v povahe či predmete jeho činnosti.

2.1 Monitorovanie zamestnanca podľa Zákonníka práce
Ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce ustanovuje, že: „Zamestnávateľ nesmie bez
vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať
súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa
tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných
technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú po-
štu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho,
aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus,
je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej
uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly,
spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.“
Právna úprava monitoringu zamestnancov podľa citovaného ustanovenia Zákonníka
práce určuje zamestnávateľovi:
� časové,
� vecné a
� priestorové podmienky,
za ktorých môže zamestnanca monitorovať, resp. kontrolovať.

Priestorové podmienky
Zamestnávateľ môže zamestnanca kontrolovať na pracovisku a v spoločných prie-
storoch zamestnávateľa.

Časové a vecné podmienky
Monitorovanie, resp. kontrola môžu byť vykonávané len v prípade vážnych dôvodov
spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa, aj to len dovoleným spô-
sobom.
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Zvykli ste si na náš portál Daňové centrum? V podobnom štýle sme uviedli na český
trh portál Dane pro lidi (DPL). Portál www.daneprolidi.cz je denne aktualizovaný

a doplňovaný odbornými článkami, príkladmi z praxe...

PRÍKLAD Z PRAXE

Tvorba sociálneho fondu
�Vstupujú do základu na tvorbu sociálne-

ho fondu aj príplatky za sobotu/nede-
ľu/noc a odmeny? Zamestnávateľ pri od-
meňovaní postupuje podľa zákona o od-
meňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme.

Základom na určenie ročného alebo me-
sačného prídelu do fondu je súhrn hrubých
platov zúčtovaných zamestnancom na vý-
platu podľa § 4 ods. 1 zákona č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnan-
cov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Plat zamestnanca pri výkone práce vo verej-
nom záujme tvorí:
a. tarifný plat,
b. osobný plat,
c. príplatok za riadenie,
d. príplatok za zastupovanie,
e. osobný príplatok,
f. platová kompenzácia za sťažený vý-

kon práce,
g. príplatok za prácu v krízovej oblasti,
h. príplatok za zmennosť,
i. príplatok za výkon špecializovanej čin-

nosti,
j. kreditový príplatok,
k. výkonnostný príplatok,
l. príplatok za starostlivosť a vedenie

služobného motorového vozidla,
m. príplatok za praktickú prípravu,
n. príplatok za prácu v noci,
o. príplatok za prácu v sobotu alebo v ne-

deľu,
p. príplatok za prácu vo sviatok,
q. plat za prácu nadčas,
r. plat za neaktívnu časť pracovnej po-

hotovosti na pracovisku,
s. odmena,
t. príplatok začínajúcemu pedagogické-

mu zamestnancovi a začínajúcemu od-
bornému zamestnancovi,

u. príplatok za prácu so žiakmi so zdra-
votným znevýhodnením a zo sociálne
znevýhodneného prostredia.

Za plat sa nepovažuje náhrada za neaktívnu
časť pracovnej pohotovosti mimo pracovi-
ska, náhrada za pohotovosť pri zabezpečo-
vaní opatrení v období krízovej situácie, ná-
hrada za sťažené životné podmienky počas
výkonu práce vo verejnom záujme v zahra-
ničí a plnenia poskytované zamestnancovi
podľa osobitných predpisov v súvislosti s vy-
konávaním pracovných činností, najmä od-
stupné, odchodné a cestovné náhrady.
Na základe vyššie uvedeného sa sociálny
fond tvorí okrem iného aj z príplatku za
prácu v noci, v sobotu, nedeľu a aj od-
mien.



Zákonník práce nedefinuje ani bližšie neuvádza prípady, ktoré možno považovať za
vážne dôvody. Či ide o vážny dôvod, alebo nie, bude teda závisieť od okolností konkrét-
neho prípadu, a to hlavne od povahy činností zamestnávateľa. Predmet podnikateľskej
alebo inej činnosti vykonávanej zamestnávateľom má teda pri posudzovaní závažnosti
dôvodov na monitorovanie zásadný význam. To znamená, že ak ide o dopravné spoloč-
nosti alebo spoločnosti, ktoré majú k dispozícii veľký vozový park, môže byť monitorova-
nie polohy vozidiel často oprávneným záujmom. Aby bolo monitorovanie zamestnancov
v súlade so Zákonníkom práce, musí zamestnávateľ vopred prerokovať zamýšľaný vý-
kon kontroly so zástupcami zamestnancov. Zástupcom zamestnancov je pritom prísluš-
ný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník.
Podľa ust. § 237 ods. 1 Zákonníka práce sa pod prerokovaním rozumie „výmena názo-
rov a dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom“. Predmetom prero-
kovania a informovania je rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia a doba trvania.
Z dôvodu právnej istoty a prípadnej potreby preukazovania prerokovania na súde od-
porúčame zamestnávateľovi, aby splnenie povinnosti prerokovať zavádzanú kontro-
lu so zástupcami zamestnancov zachytil v písomnej forme, napríklad formou zápisni-
ce zo stretnutia so zástupcami zamestnancov.
Aby bolo monitorovanie zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce, je zamestná-
vateľ povinný si voči zamestnancom splniť oznamovaciu povinnosť a vopred ich upo-
vedomiť o existencii kontroly (monitoringu), ako aj o:

� rozsahu kontroly, t. j. aké/ktoré vozidlá zamestnávateľa sa kontrolujú, ktoré
činnosti zamestnanca sú predmetom monitorovania atď.,

� forme a spôsobe vykonávania kontroly, napr. kontrola polohy, kontrola
správania vodiča kamerovým systémom, zapisovače udalostí, ale aj o dobe
trvania takejto kontroly.

Splnenie oznamovacej povinnosti môže v praxi prebehnúť rôznymi spôsobmi. V prí-
pade novoprijatých zamestnancov prichádza do úvahy splnenie oznamovacej povin-
nosti voči zamestnancovi priamo v rámci ustanovení pracovnej zmluvy. V pracovnej
zmluve v takom prípade treba uviesť, že zamestnávateľ takú kontrolu vykonáva, kde
ju vykonáva, akým spôsobom, dobu, počas ktorej sa monitoring vykonáva a rozsah
takejto kontroly.
Oznamovaciu povinnosť voči zamestnancom, ktorí už u zamestnávateľa pracujú, si
zamestnávateľ môže splniť aj prostredníctvom kolektívnej zmluvy či interných smer-
níc zamestnávateľa, prijatím alebo zmenou pracovného poriadku, nie sú vylúčené
ani iné spôsoby splnenia tejto povinnosti, prostredníctvom ktorých sa zamestnanec
hodnoverne dozvie o tom, že monitorovanie sa bude vykonávať, o rozsahu a for-
mách/spôsoboch monitorovania, ako aj o dobe jeho trvania.
Zamestnávateľ má právo (nie povinnosť) rozhodnúť, či služobné automobily umožní
zamestnancom používať aj na súkromné účely.
V zmysle uvedeného môže rozhodnúť nasledovne:

� úplne povoliť využívanie automobilov aj na súkromné účely,
� obmedziť ich využívanie,
� úplne zakázať využívanie na súkromné účely.
Kontrolu používania služobných automobilov zamestnancami nie je možné považovať
za zásah do súkromia zamestnanca a v zásade je táto kontrola prípustná, ak sú splnené
podmienky stanovené Zákonníkom práce v ust. § 13 ods. 4 a v nariadení GDPR.

Ochrana zamestnanca
V súlade s § 13 ods. 7 Zákonníka práce zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho
súkromie v práci bolo narušené nedodržaním podmienok podľa § 13 odsek 4, sa
môže obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.

Záver
Ani skutočnosť, že zamestnanec používa prostriedky zverené mu zamestnávateľom
na pracovné účely, automaticky neoprávňuje zamestnávateľa na akýkoľvek zásah do
súkromia zamestnanca. Neexistujú presné pravidlá na určenie toho, či záujem za-
mestnávateľa je natoľko vážny, aby ho oprávňoval narušiť súkromie zamestnanca,
preto každú situáciu treba posúdiť samostatne.
Oboznámenie zamestnanca s monitorovaním zo strany zamestnávateľa má v pra-
covnoprávnych vzťahoch určitý význam.

JUDr. Tatiana Mičudová
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UPOZORNENIE

Na zavedenie kontroly (monitorovania)
však súhlas zástupcov zamestnancov nie
je potrebný. Zamestnávateľ si svoju po-
vinnosť splní samotným prerokovaním.

POZNÁMKA

Odporúčame, aby si už v pracovnej zmlu-
ve zamestnávateľ so zamestnancom do-
hodli, či je zamestnanec oprávnený po-
užívať služobný automobil aj na súkromné
účely, resp. v akom rozsahu.

POZNÁMKA

V záujme predchádzania pred prípadný-
mi spormi odporúčame zamestnávate-
ľom nielen oboznámiť zamestnanca
s tým, že jeho pracovná činnosť bude po-
drobená kontrole zo strany zamestnáva-
teľa, ale aj s tým, akou formou, v akom
rozsahu, akým spôsobom a po akú dobu,
aby si tak zamestnávatelia splnili povin-
nosti, ktoré im ukladá Zákonník práce
a nariadenie GDPR.

OTESTUJTE SA:

1. Potrebuje zamestnávateľ od za-
mestnanca súhlas na spracúvanie
osobných údajov, ak má v pláne
monitorovať využívanie služobné-
ho vozidla týmto zamestnancom?
a) áno,
b) nie.

2. Na ktorý orgán sa môže obrátiť za-
mestnanec, ktorý sa domnieva, že
jeho súkromie v práci bolo naruše-
né nedodržaním podmienok podľa
§ 13 odsek 4 Zákonníka práce?
a) úrad práce, sociálnych vecí a ro-

diny,
b) políciu,
c) súd.

3. Je zamestnávateľ povinný prero-
kovať so zástupcami zamestnan-
cov zamýšľaný výkon monitorova-
nia využívania služobných vozidiel?
a) áno,
b) nie.

Správneodpovede:1b);2c);3a)



Cestovné náhrady SZČO
Nevyhnutnou súčasťou podnikania sú pracovné cesty a s tým spojené cestovné ná-
hrady. Cestovné náhrady sú daňovým výdavkom v prípade, že boli vynaložené v sú-
vislosti s dosahovaním, zabezpečením a udržiavaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zá-
kona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Legislatívne sú cestovné náhrady špecifikované:

� v zákone č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“),

� v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“),

� v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republi-
ky č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného,

� v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 401/2012 Z. z., kto-
rým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej
mene pri zahraničných pracovných cestách.

Cestovné náhrady konkrétne pre samostatne zárobkovo činnú osobu (ďalej len
„SZČO“) nájdeme presne charakterizované v zákone o dani z príjmov v § 19 ods. 2
písm. e), ktoré znie:

„e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené
v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom
činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre za-
mestnancov podľa osobitného predpisu, a to na stravovanie okrem výdavku
na stravu, ktorá bola poskytnutá ako nepeňažné plnenie držiteľom [§ 9
ods. 2 písm. y)] poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ubytovanie, ces-
tovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom
v tomto mieste; ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové
vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady)

1. do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných
v čase ich nákupu, a len, ak nebolo zahrnuté do obchodného majetku
v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka, uplatní
aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jaz-
dy podľa osobitného predpisu,) alebo

2. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázané-
ho nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primera-
ného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiat-
ku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové
vozidlo samostatne“.

1. Čo je pracovná cesta u SZČO

Dôležitým faktorom je účel pracovnej cesty a fakt, že sa činnosť vykonáva v inom
mieste, ako je miesto, v ktorom sa činnosť pravidelne vykonáva.

Účelom pracovnej cesty v súvislosti s dosahovaním príjmov SZČO môže byť napr.
obchodné rokovanie, nákup materiálu, odborné školenie alebo samotný výkon práce
práve mimo miesta, v ktorom sa činnosť pravidelne vykonáva. Je teda potrebné po-
súdiť, či daná pracovná cesta nie je súkromná, či nejde o návštevu známych, ale či
skutočne súvisí s dosahovaním, zabezpečovaním a udržovaním príjmov SZČO. Bre-
meno dokazovania je vždy na SZČO, napr. objednávka, vystavená faktúra, pozvánka
na školenie, seminár, prípadne emailová komunikácia.

Iným miestom, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, je napr., ak má
SZČO ako miesto podnikania miesto trvalého bydliska, ale činnosť vykonáva v pre-
vádzke (v predajni, v ambulancii, v kancelárii...), ktorú má zriadenú na výkon činnosti
a sídlo prevádzky nie je totožné s miestom trvalého bydliska SZČO, potom je miesto
pravidelného vykonávania činnosti miesto, v ktorom je zriadená prevádzka. Pracov-
nou cestou by tak nemala byť cesta z miesta trvalého bydliska do tejto prevádzky, aj
keď má SZČO uvedené v živnostenskom liste alebo v inom oprávnení na výkon pod-
nikateľskej činnosti ako miesto podnikania trvalé bydlisko.
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Všetky zaujímavé publikácie a zdroje, ktoré vám prinesú
plnohodnotné informácie, nájdete na www.zakon.sk.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Ako si zmeniť posielanie dôchodku
z hotovosti na účet v banke

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že už pri
spisovaní žiadosti o dôchodok sa dôchod-
ca sám rozhodne, ako si dôchodok nechá
vyplácať – či v hotovosti alebo na účet
v banke.

Je pritom jedno, či žiada o starobný, pred-
časný starobný, invalidný dôchodok ale-
bo niektorý z pozostalostných dôchodkov
(vdovský, vdovecký, sirotský).

Ak si to po čase rozmyslel a chce zmeniť
spôsob výplaty dôchodku napr. z hotovos-
ti na účet, o túto zmenu môže požiadať
dvomi spôsobmi:

– žiadosťou s vlastnoručným podpisom,
ktorú pošle na adresu ústredia SP v Bra-
tislave (stačí poslať list, v ktorom uvedie
osobné údaje a to, že žiada o zmenu
spôsobu výplaty svojho dôchodku spolu
s príslušným tlačivom potvrdeným ban-
kou) alebo

– priamo pred zodpovedným zamestnan-
com Sociálnej poisťovne, ktorý s ním
spíše zápisnicu (v ktorejkoľvek pobočke
SP alebo v ústredí v Bratislave v Infor-
mačno-poradenskom centre na Ul. 29.
augusta č. 8 a priloží tlačivo potvrdené
bankou).

Ak dôchodca žiada o poukazovanie dô-
chodku na účet, odporúčame použiť tlači-
vo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových
dávok na účet dôchodcu v banke alebo
Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dá-
vok na účet manžela/manželky dôchodcu,
ktoré sú k dispozícii na internetovej strán-
ke Sociálnej poisťovne, vo všetkých poboč-
kách Sociálnej poisťovne a v bankách, s kto-
rými Sociálna poisťovňa uzatvorila príkaznú
zmluvu.

Tieto tlačivá obsahujú všetky údaje po-
trebné na to, aby Sociálna poisťovňa moh-
la žiadosti o poukazovanie dôchodku na
účet v banke vyhovieť.

O poukazovanie dôchodku na účet dô-
chodcu v banke môže dôchodca požiadať
aj spomínanou neformálnou písomnou žia-
dosťou (listom na adresu ústredia SP), kto-
rá musí obsahovať jeho identifikačné údaje
(rodné číslo, meno, priezvisko, adresu byd-
liska vrátane PSČ), číslo účtu v tvare IBAN,
dátum, úradne osvedčený podpis a hodno-
verný doklad o tom, že je majiteľom účtu,
na ktorý žiada dôchodok poukazovať.

Takýmto dokladom môže byť napríklad
zmluva o zriadení bankového účtu alebo
potvrdenie banky o tom, že je majiteľom
účtu.



Ak vzhľadom na charakter vykonávanej podnikateľskej činnosti je obťažné vymedziť
miesto pravidelného vykonávania činnosti, je možné za miesto pravidelného vykoná-
vania činnosti považovať miesto podnikania uvedené v oprávnení na výkon podnika-
teľskej činnosti, a to aj vtedy, ak je ako miesto podnikania v oprávnení uvedené trvalé
bydlisko. To znamená, že ak SZČO vykonáva podnikateľskú činnosť, pri ktorej musí
často meniť miesto pracoviska (napr. sprostredkovateľ, stavbár, maliar, lektor, ktorý
učí priamo u klienta...), potom je pracovnou cestou každá cesta z miesta trvalého
bydliska ku klientovi a späť.

2. Daňovo uznateľné výdavky
Po posúdení, že ide o pracovnú cestu, a po stanovení časového rozpätia pracovnej
cesty je možné si uplatniť daňové výdavky:
� na stravovanie,
� na ubytovanie,
� na cestovné dopravnými prostriedkami a
� nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste,
a to najviac vo výške, aká je stanovená pre zamestnancov podľa zákona o ces-
tovných náhradách a platných vyššie uvedených opatrení.

2.1 Stravovanie
Výška výdavkov na stravovanie závisí od doby trvania výkonu činnosti v inom mieste,
pričom do tejto doby sa započítava aj čas strávený cestovaním z miesta pravidelné-
ho vykonávania činnosti do iného miesta výkonu činnosti a späť.
Pri výpočte sumy nároku podľa doby trvania (časových pásiem) vychádzame z:
� § 5 zákona o cestovných náhradách, ak ide o činnosť vykonávanú v tuzemsku,
� § 13 zákona o cestovných náhradách, ak ide o činnosť vykonávanú v za-

hraničí.
S účinnosťou od 1. júna 2018 výšku stravného za jednotlivé časové pásma stanovu-
je opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 148/2018 Z. z. o su-
mách stravného v § 1:

a) 4,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 7,10 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 10,90 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

PREHĽAD STRAVNÉHO OD ZAVEDENIA EURA

Opatrenie
MPSVaR SR

Suma stravného pre časové pásmo Platné

5 až 12 hod. nad 12 hod.
až 18 hod. nad 18 hod. OD DO

č. 621/2008 3,30 € 5,00 € 7,70 € 1. 1. 2009 31. 3. 2009
č. 110/2009 3,60 € 5,40 € 8,30 € 1. 4. 2009 31. 12. 2010
č. 533/2010 3,80 € 5,70 € 8,80 € 1. 1. 2011 31. 8. 2012
č. 248/2012 4,00 € 6,00 € 9,30 € 1. 9. 2012 31. 10. 2014
č. 296/2014 4,20 € 6,30 € 9,80 € 1. 11. 2014 30. 11. 2016
č. 309/2016 4,50 € 6,70 € 10,30 € 1. 12. 2016 31. 5. 2018
č. 148/2018 4,80 € 7,10 € 10,90 € 1. 6. 2018 trvá

Základné sadzby stravného v € alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných
cestách sú stanovené opatrením Ministerstva financií SR č. 401/2012 Z. z. (platné,
nezmenené od 1. 1. 2013).

PREHĽAD OPATRENÍ, ktorými sa stanovujú základné sadzby stravného
v eurách alebo v cudzej mene  pri zahraničných pracovných cestách

Opatrenie
Ministerstva financií SR

Platné
OD DO

č. 606/2008 1. 1. 2009 31. 12. 2009
č. 517/2009 1. 1. 2010 31. 12. 2010
č. 482/2010 1. 1. 2011 31. 12. 2011
č. 472/2011 1. 1. 2012 31. 12. 2012
č. 401/2012 1. 1. 2013 trvá
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Zákon o dani z príjmov presne SZČO ur-
čuje, čo si môže zahrnúť do daňových vý-
davkov. Vreckové pri pracovných cestách
SZČO sa za daňový výdavok nepokladá.
Na vreckové je zákonný nárok pri oso-
bách uvedených v § 1 zákona o cestov-
ných náhradách.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Doktorandi poistné neplatia, nemajú
však ani nárok na dávky

Sociálna poisťovňa upozorňuje doktoran-
dov na vysokých školách, že voči Sociálnej
poisťovni nemajú žiadne povinnosti – ne-
musia sa prihlasovať, nič oznamovať ani
platiť poistné. Zároveň však nemajú ani
nárok na jednotlivé dávky zo Sociálnej
poisťovne. Škola, v ktorej doktorand absol-
vuje doktorandské štúdium, nemá totiž pre
neho postavenie zamestnávateľa a ani zo
štipendia, ktoré dostane, si sám neplatí po-
istné na jednotlivé druhy sociálneho poiste-
nia.
Z týchto dôvodov sa tak obdobie dokto-
randského štúdia doktorandovi neráta ani
ako doba poistenia pre účely nároku na
jednotlivé dávky, teda ani v budúcnosti na
dôchodkové dávky.
V prípade záujmu o sociálne poistenie
môže doktorand využiť možnosť prihlásiť
sa na dobrovoľné poistenie a platiť si poist-
né do Sociálnej poisťovne sám. Viac po-
drobností mu poskytnú pobočky Sociálnej
poisťovne alebo sú dostupné aj na webovej
stránke v časti „dobrovoľne poistený“.
Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje, že ak
doktorand začne počas štúdia vykonávať
inú zárobkovú činnosť, napr. začne podni-
kať ako samostatne zárobkovo činná osoba
(SZČO), vzniknú mu povinnosti voči Sociál-
nej poisťovni tak ako každej inej SZČO na
základe dosiahnutých príjmov podľa daňo-
vého priznania za príslušný kalendárny rok.
Ak popri doktorandskom štúdiu pracuje aj
na dohodu o vykonaní práce alebo na doho-
du o pracovnej činnosti, z tejto dohody už
tiež poistné platí.

CITÁT:

„Všetko v živote je experiment. Čím viac
experimentov urobíte, tým lepšie.”

Ralph Waldo Emerson



Tuzemská pracovná cesta (§ 5)
Daňovník nie je povinný preukázať výdavky na stravovanie dokladom o nákupe stra-
vy – v prípade trvania pracovnej cesty nad 5 hodín a viac vzniká zákonný nárok, ktorý
sa prizná vo vyúčtovaní pracovnej cesty.

Pri výpočte stravného je potrebné dávať pozor, či na pracovnej ceste nebolo zabez-
pečené bezplatné stravovanie, alebo či nebolo bezplatné stravovanie zabezpečené
čiastočne, napr. raňajky v rámci ubytovania alebo školenie spolu aj so zabezpečenou
stravou atď.

Ak by mala SZČO zabezpečené stravovanie v celom rozsahu, nevznikol by nárok na
stravné. Za zabezpečenie stravovania v celom rozsahu sa považuje bezplatné zabez-
pečenie troch hlavných jedál, čo znamená raňajok, obeda a večere.

Za čiastočné zabezpečenie stravovania sa považuje zabezpečenie jedného alebo
dvoch hlavných jedál v rôznych kombináciách. Za čiastočné zabezpečenie bezplat-
ného stravovania sa nemôže považovať napríklad čiastočné zabezpečenie obeda, za
ktorý si musí SZČO sama doplatiť.

Ak má SZČO zabezpečené na pracovnej ceste bezplatné stravovanie čiastočne, výš-
ka stravného sa kráti (§ 5 ods. 6 zákona o cestovných náhradách):

� o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky,

� o 40 % za bezplatne poskytnutý obed,

� o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru zo sumy stravného pre časové pás-
mo nad 18 hodín.

Pri čiastočnom zabezpečení stravovania sa teda stravné poskytuje, ale percentuálne
sa kráti podľa poskytnutého jedla. Miera krátenia je jednotná bez ohľadu na časové
pásmo pracovnej cesty, lebo výpočtovou nominálnou základňou je časové pásmo
nad 18 hod. (aktuálne 10,90 €). Vypočítaná miera krátenia sa nezaokrúhľuje, zaok-
rúhľuje sa až výsledná suma stravného za kalendárny deň. Výsledná suma stravného
sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor (§ 5 ods. 10 zákona o cestovných náhra-
dách). Takto sa zaokrúhľuje za každý deň samostatne, nie za pracovnú cestu ako ce-
lok, lebo sa stravné posudzuje a poskytuje za každý kalendárny deň samostatne.

Pri tuzemskej pracovnej ceste sú nasledovné sumy krátenia:

SUMY KRÁTENIA PRI ZABEZPEČENOM STRAVOVANÍ
Nominálna základňa

časové pásmo nad 18 hodín = 10,90 €

Poskytnutá strava Percentuálne
krátenie Suma krátenia

raňajky 25 % 2,725 €

obed 40 % 4,360 €

večera 35 % 3,815 €

PREHĽAD SÚM STRAVNÉHO PRI KRÁTENÍ PRI ZABEZPEČENOM STRAVOVANÍ
Opatrenie MPSVaR SR

č. 18/2018 Suma stravného pre časové pásmo

SUMY STRAVNÉHO (základné bez krátenia)
5 až 12 hod. nad 12 hod.

až 18 hod. nad 18 hod.

4,80 € 7,10 € 10,90 €

Zabezpečené stravovanie SUMA KRÁTENIA ZNÍŽENÁ SUMA STRAVNÉHO
raňajky 2,725 € 2,08 € 4,38 € 8,18 €

obed 4,360 € 0,44 € 2,74 € 6,54 €

večera 3,815 € 0,99 € 3,29 € 7,09 €

raňajky a obed 7,085 € (2,725 + 4,360) 0,00 € 0,02 € 3,82 €

raňajky a večera 6,540 € (2,725 + 3,815) 0,00 € 0,56 € 4,36 €

obed a večera 8,175 € (4,360 + 3,815) 0,00 € 0,00 € 2,73 €

raňajky, obed, večera 10,90 € (2,725 + 4,360 + 3,815) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Príklad č. 1:

SZČO mala obchodné rokovanie od 8,30 hod. do 11,00 hod., potom si išla
nakúpiť kancelárske potreby – nákup materiálu a o 12 hod. sa vrátila späť do
miesta, v ktorom vykonáva svoju činnosť pravidelne. Má SZČO za tento deň
nárok na stravovanie v súlade s pracovnou cestou?
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Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup ku všetkým právnym
predpisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom znení.

Stiahnite si ZADARMO na Google Play.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Sociálna poisťovňa odbremeňuje
SZČO od mnohých povinností

Samostatne zárobkovo činné osoby („SZČO“)
nemusia Sociálnej poisťovni oznamovať
vznik a ani zánik živnostenského oprávne-
nia. Táto povinnosť odpadá živnostníkom
a aj SZČO, ktoré na výkon činnosti potrebu-
jú iné odborné oprávnenie. Oznamovacie
povinnosti tieto SZČO nemajú ani pri vzniku
a zániku povinného poistenia, o jeho vzniku
aj zániku ich – naopak – informuje sama
Sociálna poisťovňa.
Ak má SZČO viac oprávnení, povinnosť
platiť poistné jej zanikne až zánikom posled-
ného oprávnenia na výkon alebo prevádzko-
vanie činnosti. O ukončenie licencie takáto
SZČO žiada orgán, ktorý licenciu vydal – ko-
moru, profesijné združenie, NBS a podob-
ne. Sociálnu poisťovňu nijako kontaktovať
nemusí.
Výnimku tvoria iba SZČO bez oprávnenia
(autori, umelci, športovci), ktorí Sociálnej
poisťovni prostredníctvom čestného vyhlá-
senia deklarujú zánik činnosti a jej opätov-
ný vznik. Právne účinné je najskôr odo dňa
jeho doručenia Sociálnej poisťovni, spät-
né oznámenie nie je možné. Vzor vyhláse-
nia si možno stiahnuť priamo z webovej
stránky www.socpoist.sk.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Pre vydanie potvrdenia stačí
záujemcom o 2 % daní z príjmu

len neformálna žiadosť
Sociálna poisťovňa upozorňuje neziskové
organizácie a občianske združenia, ktoré
žiadajú o potvrdenie na účely zapísania do
zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu,
že na žiadosť o takéto potvrdenie nie je
predpísané osobitné tlačivo. O potvrde-
nie stačí požiadať príslušnú pobočku So-
ciálnej poisťovne v mieste ich pôsobe-
nia len neformálnym podaním, z ktorého
bude zrejmý názov a IČO daného občian-
skeho združenia či neziskovej spoločnosti
a spôsob doručenia – buď osobne v po-
bočke, poštou na adresu združenia (resp.
adresu štatutára združenia) alebo prostred-
níctvom portálu e-Slovensko.
Použiť na tento účel možno tiež žiadosť
uverejnenú na webovej stránke Sociálnej
poisťovne (žiadosť o vydanie potvrdenia)
alebo o potvrdenie požiadať elektronicky
cez Formulár pre otázky.
Uvedené potvrdenie vystavuje pobočka
Sociálnej poisťovne bezplatne.



Obchodné rokovanie trvalo 2,5 hod., nákup materiálu 1 hod. = obe cesty spĺ-
ňajú charakteristiku pracovnej cesty podľa § 19 ods. 2 písm. e).

Pretože ale úhrnom neprekročili časové pásmo podľa § 5 ods. 1 písm. a) zá-
kona o cestovných náhradách, t. j. úhrnom netrvali dlhšie ako 5 hodín, ne-
vzniká nárok na stravné v súvislosti s pracovnou cestou.

Príklad č. 2:

SZČO ide na odborný seminár, ktorý začína 15. 8. 2018 od 8,00 hod. do
17,00 hod. a trvá do 16. 8. 2018 do 12,00 hod. V rámci školenia je dňa 15.
8. 2018 zabezpečené stravovanie v celom rozsahu a dňa 16. 8. 2018 len ra-
ňajky. SZČO si hradí ubytovanie za dve noci, lebo je miesto konania dosť
vzdialené od miesta, v ktorom pravidelne vykonáva svoju činnosť. Jej pracov-
ná cesta teda začína dňa 14. 8. 2018 o 16,00 hod., kedy vyrazila z miesta vý-
konu SZČO.

Výpočet stravného v súlade s pracovnou cestou:

14. 8. 2018 = trvanie pracovnej cesty = od 16,00 hod. do 24,00 hod. =
8 hod.

nárok na stravné 4,80 €

(časové pásmo 5 – 12 hod./nebolo zabezpečené stravovanie)

15. 8. 2018 = trvanie pracovnej cesty = od 0,00 hod. do 24,00 hod. =
24 hod.

stravovanie zabezpečené v celom rozsahu (raňajky, obed, večera)

nevzniká nárok na stravné

16. 8. 2018 = trvanie pracovnej cesty = od 0,00 hod. do 15,00 hod. =
15 hod. (seminár + cesta späť 3 hod.)

časové pásmo 12 – 18 hod. = stravné 7,10 €

Výška stravného sa však musí krátiť, lebo bolo zabezpečené čiastočné stra-
vovanie, a to raňajky (§ 5 ods. 6 zákona o cestovných náhradách). Miera krá-
tenia sa vypočíta zo stravného nad 18 hodín trvania pracovnej cesty, t. j. zo
sumy 10,90 €.

Výška stravného = 7,10 – (25 % z 10,90) = 7,10 – 2,725 = 4,375, po za-
okrúhlení 4,38 €

Celkový nárok na stravné počas pracovnej cesty je teda 9,18 € (4,80 +
4,38) a táto suma je pre SZČO daňovým výdavkom.

Zahraničná pracovná cesta (§ 13)
Pri zahraničnej pracovnej ceste patrí SZČO stravné za každý kalendárny deň zahra-
ničnej pracovnej cesty v eurách alebo v cudzej mene. Stravné v eurách alebo v cu-
dzej mene je ustanovené v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty
mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) v kalendárnom dni, pričom čas tr-
vania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia SR je rozdelený na časové pásma
do 6 hod., od 6 hod. do 12 hod. a nad 12 hod.

Zahraničná pracovná cesta teda na rozdiel od tuzemskej pracovnej cesty nemá sta-
novenú minimálnu dolnú časovú hranicu pre vznik nároku na stravné, t. j. aj keby tr-
vala len 1 hod. mimo územia SR - ide o prvé časové pásmo = do 6 hodín.

SZČO má nárok na stravné vo výške, ktorá je stanovená pre danú krajinu v opatrení
Ministerstva financií SR č. 401/2012 Z. z.

Ak SZČO absolvovala pracovnú cestu vo viacerých krajinách, t. j. prechádzala v jeden
deň cez viaceré krajiny, má nárok na stravné pre krajinu, v ktorej strávila v kalendár-
nom dni najviac hodín. Ak ale SZČO strávi v kalendárnom dni rovnaký počet hodín vo
viacerých krajinách, má nárok na stravné tej krajiny, podľa ktorej to vychádza najvý-
hodnejšie (§ 13 ods. 5 zákona o cestovných náhradách).

Ak by sa SZČO rozhodla využiť pri zahraničnej pracovnej ceste leteckú dopravu, za
rozhodujúci čas pre posúdenie času stráveného v jednotlivých krajinách sa považuje
čas odletu lietadla podľa letového poriadku.
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PRÍKLAD Z PRAXE

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej
cesty

�Ako postupovať v prípade vyúčtovania
zahraničnej pracovnej cesty v prípade, že
zamestnanec niekoľkokrát za deň pre-
kročí hranice do Poľska a späť? Sloven-
ská firma sídli v blízkosti poľských hraníc
a zamestnanec viackrát za deň zavezie
tovar do Poľska a hneď sa vráti späť. Po-
väzuje sa každé prekročenie hraníc za sa-
mostatnú pracovnú cestu s nárokom na
stravne?

Ustanovenie § 5 ods. 4 zákona č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách v znení ne-
skorších predpisov definuje, že ak zamest-
nanec, ktorému častá zmena pracoviska
vyplýva z osobitnej povahy povolania, vyko-
ná počas kalendárneho dňa viac pracov-
ných ciest, z ktorých každá trvá menej ako
5 hodín, pričom celkový súčet trvania tých-
to pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí
zamestnancovi stravné za celkový čas tr-
vania týchto pracovných ciest.
Táto možnosť sčitovania platí len pre tu-
zemské pracovné cesty, resp. časť pra-
covnej cesty strávenej v SR (posudzuje sa
do prechodu hranice s Poľskom).
Ustanovenie § 13 zákona rieši čas stráve-
ný na zahraničnej pracovnej ceste. Tam
však takáto možnosť sčitovania nie je spo-
menutá. Nejde totiž o štandardný prípad.
Zákon síce počíta s povolaním, ktoré pod-
mieňuje pracovnú cestu aj viackrát za deň,
ale v kontexte možno dohodnúť aj nižšie
stravné, avšak najviac o 5 %.

Záver:
Z textácie zákona možno vyvodiť, že sčito-
vanie času trvania pracovných ciest je
upravené len v prípade tuzemskej pracov-
nej cesty. Pri pracovných cestách v zahra-
ničí, ktoré v tomto prípade začínajú pre-
chodom hraníc, by mal nárok na stravné
vznikať aj viackrát, ale môže sa krátiť naj-
viac o 5 %. Nejde o rovnocenný pohľad -
ak porovnáme oba princípy.

PRÍKLAD Z PRAXE

Odvodová úľava
�Dohodár, dôchodca, má mesačnú od-

menu 291 €. Môže mu zamestnávateľ
uplatniť odvodovú úľavu, ktorá je možná
od 1. 7. 2018?

V zmysle § 227a ods. 1 zákona č. 461/2003
Z. z. fyzická osoba v právnom vzťahu na
základe dohody o brigádnickej práci štu-
dentov a fyzická osoba v právnom vzťahu
na základe dohody o vykonaní práce ale-
bo dohody o pracovnej činnosti, ktorá je



Avšak v prípade, že zahraničná pracovná cesta prostredníctvom leteckej dopravy
končí na území SR, rozhodujúcim časom na náhrady poskytované v eurách alebo cu-
dzej mene je prílet lietadla (§ 16).

Výpočet stravného pri zahraničnej pracovnej ceste (§ 13 ods. 4 zákona o cestovných
náhradách):

� do 6 hodín vrátane = 25 % zo základnej sadzby stravného,

� nad 6 hodín až 12 hodín = 50 % zo základnej sadzby stravného,

� nad 12 hodín = 100 % základnej sadzby stravného.
Vypočítaná výška stravného sa tak ako pri tuzemskej pracovnej ceste kráti v závislos-
ti od toho, či bolo bezplatné zabezpečenie stravovania v celom rozsahu (raňajky,
obed, večera), alebo bolo zabezpečené v čiastočnom rozsahu (jedno alebo dve jedlá
rôznych kombinácií).

Výpočet tohto krátenia je nasledovný (§ 13 ods. 7 zákona o cestovných náhradách):

� o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky,

� o 40 % za bezplatne poskytnutý obed,

� o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru
zo sumy stravného pre časové pásmo nad 12 hodín prislúchajúceho danej krajine.

Príklad č. 3:

SZČO ide dňa 15. 7. 2018 na obchodné stretnutie do Berlína v Nemecku.
Rozhodla sa ísť autom cez Českú republiku do Nemecka.

Na pracovnú cestu by vyrazila o 14,00 hod.

Späť z Berlína by vyrazila 17. 7. 2018 o 10,00 hod. V rámci ubytovania má
zabezpečené bezplatné raňajky.

Výpočet stravného v súlade s pracovnou cestou:

15. 7. 2018 – tento deň musíme pracovnú cestu rozčleniť na čas strávený
na území SR (tuzemská pracovná cesta) a mimo územia SR (zahraničná pra-
covná cesta):

– o 14,00 hod. začína pracovná cesta na území SR do 15,00 hod. (do času
prekročenia hranice) = pracovná cesta na území SR trvala menej ako
5 hod. = nie je nárok na stravné

– od 15,00 hod. do 20,00 hod. = bola SZČO na území Českej republiky =
5 hodín

– od 20,00 hod. do 24,00 hod. = bola SZČO na území Nemecka = 4 hodiny

Celkový čas mimo územia SR je 9 hodín = časové pásmo nad 6 hodín do
12 hodín = 50 % zo základnej sadzby stravného. Základnú sadzbu stravného
určíme podľa krajiny, v ktorej strávila viac hodín. V tomto prípade to bude zá-
kladná sadzba Českej republiky = 600 CZK.

Nárok na stravné pri zahraničnej pracovnej ceste teda je 300 CZK (50 % zo
600).

Na prepočet cudzej meny na euro sa použije referenčný výmenný kurz urče-
ný a vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou
Slovenska (NBS), ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahra-
ničná pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na stravné za-
čala.

Referenčný výmenný kurz ECB 1 Euro / 25,998 CZK = nárok na stravné pre-
počítané na euro = 11,54 €

16. 7. 2018 – celý deň strávila SZČO v Nemecku v Berlíne = 24 hod. a mala
zabezpečené bezplatné raňajky.

Časové pásmo nad 12 hodín = 100 % základnej sadzby stravného

Základná sadzba stravného – Nemecko 45 €

Bezplatné raňajky – krátenie 25 % zo stravného pre časové pásmo nad
12 hodín

Výpočet nároku na stravné: 45 – (25 % zo 45) = 45 – 11,25 = 33,75 €
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EPI monitoring (monitoring.epi.sk) – unikátny nástroj na preverovanie
a vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé

sledovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii.

fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1
písm. b) zákona o sociálnom poistení, má
právo na účely § 4 ods. 2 určiť dohodu, na
základe ktorej nebude mať postavenie za-
mestnanca na účely dôchodkového pois-
tenia, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1
písm. a) a ods. 2 a 3 z ňou určenej dohody
nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5 (sumu
200 €), ak jej právny vzťah zakladá právo
na pravidelný mesačný príjem, alebo ak
priemerný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1
písm. a) a ods. 2 a 3 z ňou určenej dohody
nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, ak jej
právny vzťah zakladá právo na nepravidelný
príjem. Fyzická osoba, ktorá si chce uplatniť
právo na určenie dohody podľa prvej vety, je
povinná určiť v jednom kalendárnom mesia-
ci najviac jednu dohodu.
Predpokladáme, že dôchodca v otázke je
starobným dôchodcom. Z vyššie uvedené-
ho znenia paragrafu vyplýva, že starobný
dôchodca nebude zo sumy 200 € mesač-
ne platiť odvody ani na sociálne poistenie,
ak podpíše u zamestnávateľa oznámenie
a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – dô-
chodcovia), ktoré je zverejnené na stránke
Sociálnej poisťovne. Z príjmu presahujú-
ceho sumu 200 €, v tomto prípade zo
sumy 91 € bude dôchodca platiť iba odvo-
dy na starobné poistenie.

Záver:
Starobný dôchodca si môže od 1. 7. 2018
uplatniť odvodovú úľavu zo sumy 200 €

mesačne z dohody o vykonaní práce alebo
z dohody o pracovnej činnosti, ak u za-
mestnávateľa podpíše oznámenie a čest-
né vyhlásenie (odvodová úľava – dôchod-
covia).

PRÍKLAD Z PRAXE

Garančné poistenie
�Štatutár má 50 % účasť na základnom

imaní spoločnosti. Zároveň má v tejto
spoločnosti uzatvorenú dohodu o pra-
covnej činnosti. Platí sa z odmeny z do-
hody poistné na garančné poistenie?

Zamestnanec na účely garančného pois-
tenia je fyzická osoba v právnom vzťahu
zakladajúcom zamestnávateľovi garanč-
né poistenie, okrem zamestnanca, ktorý
je štatutárnym orgánom zamestnávateľa
a má najmenej 50 % účasť na majetku za-
mestnávateľa alebo členom štatutárneho
orgánu zamestnávateľa a má najmenej
50 % účasť na majetku zamestnávateľa
(§ 4 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o so-
ciálnom poistení). Keďže štatutár z otázky
má 50 % podiel na majetku zamestnáva-
teľa, tak z odmeny z dohody o pracov-
nej činnosti neplatí poistné na garančné
poistenie.



17. 7. 2018

– na území mimo SR = 0,00 – 12,00 = Nemecko = 12 hodín

(o 10,00 hod. vyrazila + 2 hod. cesta k hraniciam)

12,00 – 17,00 hod. = Česká republika = 5 hodín

(5 hodín cesty od nemeckej hranice po slovenskú hranicu)

Celkový čas mimo územia SR = 17 hodín = časové pásmo nad 12 hodín
= 100 % zo základnej sadzby. Pretože tentoraz v Nemecku strávila dlhší
čas ako v Českej republike, použije sa základná sadzba stravného – Ne-
mecko = 45 €.

Ešte aj v tento deň mala v rámci ubytovania SZČO bezplatné raňajky, tzn.
stravné sa opäť kráti obdobným spôsobom ako 16. 7. 2018.

Výpočet nároku na stravné: 45 – (25 % zo 45) = 45 – 11,25 = 33,75 €

– na území SR = trvala pracovná cesta od 17,00 hod. do 18,00 hod. = 1 ho-
dinu = menej ako 5 hodín = nie je nárok na stravné.

Pri vyúčtovaní má SZČO celkovo nárok na stravné v sume 79,04 €

(11,54 + 33,75 + 33,75) a táto suma je daňovo uznateľným výdavkom
podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Ak by sa ale SZČO pri tej istej pracovnej ceste rozhodla letieť do Berlína
z Bratislavy lietadlom, pričom odlet z BA by bol 15. 7. 2018 o 18,30 hod.
a odlet z Berlína by bol 17. 7. 2018 o 10,00 hod. s trvaním letu 1,5 hodiny,
výpočet stravného by bol nasledovný:

15. 7. 2018 - pracovná cesta na území SR = od 16,00 do 18,30 hod. =
2,5 hod. (30 min. cesta na letisko + 2 hodiny čakacia doba pred odletom)

Trvanie pracovnej cesty menej ako 5 hodín = nie je nárok na stravné.

– pracovná cesta mimo územia SR = od 18,30 hod. do 24,00 hod. = 5,50
hod. (od času odletu z územia SR sa počíta do času cieľovej krajiny a bez
ohľadu na to, cez aké iné krajiny lietadlo letí)

Výpočet stravného:

Časové pásmo do 6 hodín = 25 % základnej sadzby stravného

Použije sa základná sadzba stravného Nemecka = 45 €

Nárok na stravné = 25 % zo 45 € = 11,25 €

16. 7. 2018 - celý deň strávila SZČO v Nemecku a mala zabezpečené bez-
platné raňajky. Výpočet je rovnaký ako 16. 7. 2018 v príklade pri použití auta
pri pracovnej ceste.
Nárok na stravné = 33,75 €

17. 7. 2018 – pracovná cesta mimo územia SR = od 0,00 hod. do 11,30 hod.
= 11,5 hodiny

[v prípade príletu lietadla na územie SR sa čas odletu z Nemecka nepripočí-
tava do tuzemskej cesty, ale tuzemská cesta začína časom príletu lietadla
(§ 16), tzn. čas v Nemecku = 0,00 hod. do 10,00 hod.+ čas letu od 10,00
hod. do 11,30 hod.)

Výpočet stravného:

Časové pásmo od 6 hodín do 12 hodín = 50 % základnej sadzby stravného

Použije sa základná sadzba stravného Nemecka = 45 €

Bezplatné raňajky – krátenie 25 % zo stravného pre časové pásmo nad
12 hodín

Nárok na stravné: (50 % zo 45) – (25 % zo 45) = 22,50 – 11,25 = 11,25 €

– pracovná cesta na území SR = od 11,30 hod. do 12,00 hod. = 0,5 hod.
(30 min. cesta z letiska do miesta, v ktorom SZČO pravidelne vykonáva
svoju činnosť)

Trvanie pracovnej cesty menej ako 5 hodín = nie je nárok na stravné.
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Záver:
Štatutár, keďže má 50 % účasť na majet-
ku zamestnávateľa, tak z odmeny z doho-
dy o pracovnej činnosti neplatí poistné na
garančné poistenie.

PRÍKLAD Z PRAXE

Skončenie pracovného pomeru
�So zamestnancom sa uzatvorila doho-

da o ukončení pracovného pomeru 2. 7.
2018. Zamestnanec doniesol tlačivo do-
časnej pracovnej neschopnosti od 2. 7.
2018. Môže zamestnávateľ odhlásiť za-
mestnanca z poistení a aj ukončiť pracov-
ný pomer, aj keď je zamestnanec uznaný
za dočasne práceneschopného?

Z pracovnoprávneho hľadiska skončil pra-
covný pomer 2. 7. 2018. Dočasná pracov-
ná neschopnosť nemení túto skutočnosť.
To znamená, že v tejto súvislosti si zamest-
návateľ musí splniť aj oznamovacie povin-
nosti voči príslušnej zdravotnej poisťovni
a Sociálnej poisťovni.
Zamestnanec bude mať nárok na náhradu
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
za 2. 7. 2018 a keďže mu zaniklo nemocen-
ské poistenie v období dočasnej pracovnej
neschopnosti, v ktorom má nárok na náhra-
du príjmu pri dočasnej pracovnej neschop-
nosti, tak bude mať nárok na nemocenské
odo dňa nasledujúceho po dni zániku ne-
mocenského poistenia.

Záver:
Pracovný pomer sa končí 2. 7. 2018. Od
3. 7. 2018 bude mať zamestnanec nárok
na nemocenské zo Sociálnej poisťovne.

PRÍKLAD Z PRAXE

Suma náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti ako daňový

výdavok
�Zamestnávateľ má zámer dohodnúť

v kolektívnej zmluve vyššiu percentuálnu
sadzbu náhrady príjmu – v zmysle § 8
ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z. o ná-
hrade príjmu pri dočasnej pracovnej ne-
schopnosti zamestnanca vo výške 80 %
denného vymeriavacieho základu. Je táto
vyššia suma náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti dohodnutá v ko-
lektívnej zmluve (účtovaná v nákladoch)
daňovo uznaným výdavkom?

Daňovým výdavkom je výdavok podľa § 2
písm. i) zákona o dani z príjmov výdavok
na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie



Pri vyúčtovaní má teda SZČO celkovo nárok na stravné v sume 56,25 €

(11,25 + 33,75 + 11,25) a táto suma je daňovo uznateľným výdavkom
podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.

2.2 Ubytovanie
Do daňových výdavkov je možné zahrnúť len taký výdavok na ubytovanie, ktorý daňov-
ník preukáže dokladom z ubytovacieho zariadenia v tuzemsku alebo v zahraničí. Po-
vinnosť preukázať výdavok vyplýva aj zo zákona o cestovných náhradách, aj zo zákona
o dani z príjmov. Výšku výdavku za ubytovanie však ani jeden zákon nelimituje.
Musí ísť o ubytovacie zariadenie, ktorého prevádzkovateľ je držiteľom živnostenské-
ho oprávnenia alebo obdobného oprávnenia, ktorého predmetom podnikania je po-
skytovanie ubytovacích služieb (fyzická osoba prenajíma ubytovacie zariadenie na
základe príslušného mestského alebo obecného úradu).

2.3 Cestovné dopravnými prostriedkami
Patria sem všetky výdavky, ktoré SZČO vynaloží pri pracovnej ceste na dopravu, na-
príklad výdavky za cestovné lístky (autobusy, vlaky, lode), výdavky za letenky a s tým
súvisiace poplatky s letom, výdavky za dopravu taxíkom. Všetky doklady musia ok-
rem ostatných náležitostí účtovného dokladu obsahovať aj správny dátum, tzn.
že musia súhlasiť s časom a miestom konania pracovnej cesty. Výdavky na cestovné
dopravnými prostriedkami, ktoré boli použité na súkromné účely, nie je možné
považovať za daňové výdavky, aj keď spĺňajú všetky náležitosti účtovného dokladu.
Ak SZČO využije na cestovanie vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do
obchodného majetku, uplatní výdavky:

1. do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných
v čase ich nákupu a len ak nebolo zahrnuté do obchodného majetku
v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, u tohto daňovníka uplatní
aj výdavky do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy.

Suma základnej náhrady pre osobné motorové vozidlá je stanovená opatre-
ním Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 632/2008 Z. z.
v sume 0,183 € za 1 km.

Náhrada za spotrebované pohonné látky (ďalej len „PHL“) sa uplatňuje
podľa:

– počtu najazdených kilometrov,

– ceny pohonnej látky platnej v čase jej nákupu,

– spotreby pohonnej látky uvedenej v technickom preukaze alebo v osved-
čení o evidencii motorového vozidla.

Výpočet náhrady

Náhrada za spotrebované PHL = (počet km x spotreba PHL : 100) x cena
1 l PHL (Eur).

Celková náhrada = sadzba základnej náhrady (0,183) x počet km + vypočí-
taná náhrada za spotrebované PHL (Eur)

Príklad č. 4:

SZČO použila na pracovné cesty vlastné osobné motorové vozidlo, ktoré
v predchádzajúcich obdobiach nemala nikdy zahrnuté v obchodnom majet-
ku. V knihe jázd zaznamenáva len tie cesty, ktoré spĺňajú charakteristiku pra-
covnej cesty, v členení na kilometre mimo mesta, v rámci mesta. Zároveň ná-
kup PHL deklaruje v priebehu mesiaca viacerými účtovnými dokladmi.
V osvedčení o evidencii motorového vozidla má uvedenú spotrebu PHL
mimo mesto 6,7 l/100 km, mesto 7,5 l/100 km.

Výpočet náhrady:

Počet najazdených km mimo mesta = 500 km

Počet najazdených km v meste = 200 km

Cena PHL = za 1 liter PHL = 1,38 €

Náhrada za spotrebované PHL = (počet km x spotreba PHL : 100) x cena 1 l PHL
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UPOZORNENIE:

Pre daňové účely osobné motorové vozid-
lo obstarávané formou finančného pre-
nájmu na základe nájomnej zmluvy s do-
jednaným právom kúpy prenajatej veci
(lízingovej zmluvy) nie je vlastným osob-
ným motorovým vozidlom a taktiež jed-
nostopové vozidlá a trojkolky nepatria do
kategórie osobných motorových vozidiel.

Chcete podnikať v ČR alebo tam už máte pobočku či prevádzku? Máme tu pre vás
nový daňový a účtovný portál s českou legislatívou: www.daneprolidi.cz.

zdaniteľných príjmov, zaúčtovaný v účtov-
níctve daňovníka, ak zákon neustanovuje
inak.
V prípade sociálnych a mzdových výdavkov
definuje § 19 ods. 2 písm. c) tohto zákona,
že daňovým výdavkom sú výdavky na:
1. bezpečnosť a ochranu zdravia pri prá-

ci a hygienické vybavenie pracovísk,
2. starostlivosť o zdravie zamestnancov

v rozsahu ustanovenom osobitnými
predpismi a na vlastné zdravotnícke
zariadenia,

3. vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnan-
cov, vlastné vzdelávacie zariadenia,

4. hmotné zabezpečenie žiaka, finančné
zabezpečenie žiaka a na poskytovanie
praktického vyučovania na pracovisku
praktického vyučovania,

5. príspevky na stravovanie zamestnan-
cov poskytované za podmienok usta-
novených osobitným predpisom

6. mzdové a ostatné pracovnoprávne ná-
roky zamestnancov v rozsahu ustano-
venom pracovnoprávnymi predpismi,

7. poistné a príspevky zamestnanca z na-
výšeného nepeňažného plnenia podľa
§ 5 ods. 3 písm. d) ZDP a preddavky na
daň zrazené podľa § 35 ZDP z tohto
navýšeného nepeňažného plnenia.

Dojednania v kolektívnej zmluve sú pre
zamestnávateľa záväzné a ide o mzdové
a ostatné pracovnoprávne nároky zamest-
nancov za podmienok a v rozsahu ustano-
venom pracovnoprávnymi predpismi.
Úhrady na základe kolektívnej zmluvy sú
teda daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2
písm. c) šiesteho bodu zákona.

PRÍKLAD Z PRAXE

Hodnota stravného v daňových
výdavkoch

�Spoločnosť poskytuje svojim zamestnan-
com stravné poukážky v hodnote 4,20 €.
Do sociálnych nákladov (považuje ich za
daňovo uznané) účtuje 55 % zo su-
my stravného - do 31. 5. 2018 to bolo
2,48 €, od 1. 6. 2018 to je 2,64 €. Postu-
puje správne? Spoločnosť sa totiž stretla



(500 x 6,7 : 100) x 1,38 = 46,23 €

(200 x 7,5 : 100) x 1,38 = 20,70 €

Spolu náhrada za spotrebované PHL 66,93 €

Celková náhrada = sadzba základnej náhrady (0,183) x počet km + vyčítaná
náhrada za spotrebované PHL (Eur)

Celková náhrada = 0,183 x 700 + 66,93 = 128,10 + 66,93 = 195,03 €

V prípade, ak by SZČO použila na pracovné cesty vlastné osobné vozidlo,
ktoré bolo v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach zahrnuté v obchod-
nom majetku, nemala by nárok na tzv. amortizáciu (0,183 € na 1 km), jej da-
ňovým výdavkom by bola náhrada vypočítaná len za spotrebované PHL – vo
vyššie uvedenom príklade len suma 66,93 €.

2. si SZČO môže pri použití vlastného osobného motorového vozidla uplatniť
paušálne výdavky do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohon-
ných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazde-
ných kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušné-
ho zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Pri tomto spôsobe SZČO nie je povinná viesť evidenciu jázd, nevzniká
však nárok na uplatnenie základnej náhrady za každý jeden km jazdy.
Avšak je povinná preukázať stav tachometra na začiatku a na konci prísluš-
ného zdaňovacieho obdobia, na základe ktorého zistí počet najazdených ki-
lometrov a je povinná preukázať celkový nákup pohonných látok dokladmi
o nákupe.

Ak SZČO využíva v rámci podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej
činnosti vlastné osobné motorové vozidlo nezaradené do obchodného majetku,
môže do daňových výdavkov uplatňovať okrem uvedených výdavkov na spotre-
bu pohonných látok aj iné výdavky súvisiace s používaním vozidla, ako napr. za-
platenú daň z motorových vozidiel, diaľničné poplatky, poplatky za parkovanie a pod.
Ak však tieto výdavky súvisia aj s používaním vozidla na súkromné účely, nie je
možné tieto výdavky zahrnúť do daňových výdavkov v plnej výške, ale iba vo výške
prislúchajúcej pomeru použitia vozidla k pracovným cestám.
Žiadne iné výdavky súvisiace s predmetným osobným motorovým vozidlom, ako
napr. odpisy obstarávacej ceny vozidla, výdavky na opravy a údržbu vozidla, zákonné
poistenie, havarijné poistenie, úrok z úveru poskytnutého na obstaranie vozidla
a pod., nie sú daňovými výdavkami, lebo vozidlo nie je zaradené do obchodného ma-
jetku daňovníka.
Ak SZČO využije na cestovanie vlastné osobné motorové vozidlo zahrnuté do ob-
chodného majetku, uplatní výdavky za spotrebované PHL v súlade s § 19 ods. 2
písm. l) zákona o dani z príjmov a môže si vybrať jeden z troch spôsobov preukázania
spotreby PHL:

1. Preukazovanie spotreby pohonných látok podľa cien platných v čase náku-
pu PHL prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo
v technickom preukaze.

Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby PHL sa vychádza z počtu najaz-
dených kilometrov = SZČO je povinná viesť knihu jázd, z ceny pohonnej
látky platnej v čase jej nákupu a zo spotreby uvedenej v technickom preu-
kaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla.

Ak sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze ne-
zhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa tam neuvádza, pri stanovení
spotreby PHL sa vychádza zo spotreby preukázanej buď:

– dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizá-
cie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo

– doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúcimi inú spot-
rebu PHL.

2. Preukazovanie spotreby pohonných látok na základe dokladov o nákupe
PHL, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledova-
nia prevádzky vozidla.
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s názorom, že daňovo uznané náklady
by mali byť len do výšky 55 % z hodnoty
lístka, t. j. v prípade spoločnosti vo výš-
ke 2,31 €.

Zmena stravného nastala, ako je v otáz-
ke uvedené, 1. 6. 2018, a to opatrením
č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného po-
skytovaného zamestnancom na pracovnej
ceste. Konkrétne suma stravného pre časo-
vé pásmo 5 až 12 hodín sa zvýšila zo 4,50 €

na 4,80 €. Spoločnosť postupuje správne,
ak od júna do daňových výdavkov v súlade
s § 152 Zákonníka práce uplatňuje hodno-
tu 55 % zo sumy 4,80 € = 2,64 €.

Záver:
Daňová uznateľnosť zákonného nároku na
stravné je daná v intervale, a to: min. z ceny
lístka, t. j. 55 % zo 4,20 €, maximálne do
hodnoty 55 % zo 4,80 €. Spoločnosť sa pre-
to môže rozhodnúť účtovať na účet 527 –
Zákonné sociálne náklady sumu 2,64 €.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

V roku 2019 sa zvýšia úrazové dávky
o 2,6 percenta

Od 1. januára 2019 sa zmení výška úrazo-
vých dávok. Úrazová renta a pozostalost-
ná úrazová renta sa zvýšia o 2,6 %. Rovna-
ko o 2,6 % vzrastú aj úrazové dávky –
jednorazové odškodnenie, náhrada nákla-
dov spojených s liečením a náhrada nákla-
dov spojených s pohrebom, ktoré sú zo
zákona obmedzené maximálnou sumou
(ktorá sa tiež každý rok valorizuje). Tieto
dávky sa zvyšujú o percento medziročné-
ho rastu spotrebiteľských cien vykázané-
ho Štatistickým úradom SR za prvý polrok
roku 2018, ktoré je práve 2,6 %.
Maximálna výška jednorazového odškod-
nenia manžela alebo manželky tak v roku
2019 bude 55 992,30 € a rovnako maxi-
málna výška úhrnu súm jednorazového
odškodnenia nezaopatrených detí sa
v roku 2019 zvyšuje na 55 992,30 €.
Maximálna výška náhrady nákladov spo-
jených s liečením v roku 2019 bude pred-
stavovať 27 996,40 €.
Maximálna suma náhrady nákladov spo-
jených s pohrebom v roku 2019 bude vo
výške 2 800,30 €. Na hodnotu 2 800,30 €

vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad
výdavkov spojených s pohrebom pre všet-
ky fyzické osoby a nezaopatrené deti.
Najčastejšie vyplácanou dávkou z úra-
zového poistenia je úrazová renta s prie-
merným mesačným počtom poberateľov
7 187 (v priemernej výške 312,14 €).
Ďalšou je úrazový príplatok, ktorý priemer-
ne mesačne poberalo 2 702 poistencov
(v priemernej výške 161,49 €).



Tento spôsob preukazovania spotreby PHL môže SZČO použiť iba v prípa-
de, ak je vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozid-
la, ktorá zaznamenáva všetky vykonané jazdy a zároveň aj spotrebu pohon-
ných látok.

3. Uplatnenie výdavkov na spotrebu pohonných látok vo forme paušálnych
výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných
látok primeraného počtu najazdených kilometrov.

Pri uplatnení paušálnych výdavkov na spotrebu PHL sa vychádza:

– z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie ob-
dobie,

– z počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku
a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia vozidla.

Pri tomto spôsobe paušálnych výdavkov na spotrebu PHL SZČO nevedie
knihu jázd, ale je povinná preukázať stav tachometra vozidla na začiatku
a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia, ako aj nákup PHL dokladmi
o ich nákupe zaúčtovanými v účtovníctve.

Ďalšími daňovými výdavkami v prípade použitia vlastného osobného motorového
vozidla zaradeného do obchodného majetku sú aj výdavky vynaložené na obstaranie
vozidla (formou odpisovania majetku), výdavky na opravy a údržbu, na poistenie vo-
zidla (zákonné aj havarijné), daň z motorových vozidiel, diaľničné poplatky, poplatky
za parkovanie a pod.

Tieto výdavky môže SZČO zahrnúť do daňových výdavkov v plnej preukázanej výške
aj pri uplatnení paušálnych výdavkov na spotrebu PHL, ak je vozidlo používané vý-
lučne na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Ak je však vozidlo používané na zabezpečenie zdaniteľného príjmu iba sčasti
a sčasti je používané aj na súkromné účely, potom sa do daňových výdavkov zahrnie
iba pomerná časť odpisov zodpovedajúca pomeru použitia vozidla v súvislosti s pod-
nikaním alebo inou

samostatnou zárobkovou činnosťou. Rovnakým pomerom sa do daňových výdavkov
uplatnia aj ostatné výdavky súvisiace s daným vozidlom vrátane výdavkov na spotre-
bu PHL.

Ak SZČO využije na cestovanie iné motorové vozidlo (nie vlastné osobné motoro-
vé vozidlo), napríklad vlastné nákladné vozidlo, vlastné jednostopové vozidlo alebo
požičané vozidlo, prenajaté formou operatívneho prenájmu alebo s právom kúpy
prenajatej veci (lízing), do daňových výdavkov si uplatňuje spotrebu PHL v súlade
s § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov, tzn. má na výber jednu z troch
možností uplatnenia tak ako pri vlastnom osobnom vozidle zahrnutom v obchodnom
majetku.

Z uvedeného teda vyplýva, že SZČO nevzniká nárok na uplatnenie základnej náhrady
za každý jeden kilometer jazdy!

Pri uplatňovaní ostatných výdavkov súvisiacich s používaním iného motorového
vozidla

(okrem výdavkov na spotrebované pohonné hmoty) je potrebné rozlišovať, či je
predmetné vozidlo zahrnuté v obchodnom majetku SZČO, alebo nie je zahrnuté
v obchodnom majetku.

2.4 Nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste
Medzi takéto výdavky patria rôzne výdavky, ktoré SZČO vynaloží v súvislosti s pra-
covnou cestou, napríklad parkovné, diaľničné známky, rôzne poplatky, vstupenky
a podobne. Vynaložené výdavky je, samozrejme, potrebné dokladovať účtovným do-
kladom o ich úhrade.

Na záver by sme ešte pripomenuli, že ak na pracovnú cestu použije SZČO akékoľvek
motorové vozidlo, vznikajú povinnosti stanovené zákonom č. 361/2014 Z. z. o dani
z motorových vozidiel.

Vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo
inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období, je predmetom dane.

Bc. Katarína Danajovičová
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Cestovné náhrady

UPOZORNENIE:

Ak jednotka satelitného sledovania po-
hybu vozidla nesleduje aj spotrebu PHL,
SZČO nemôže použiť tento spôsob preu-
kazovania spotreby PHL.

UPOZORNENIE:

Do obchodného majetku daňovníka mož-
no zaradiť iba vlastné motorové vozid-
lo (nie vypožičané alebo prenajaté) alebo
motorové vozidlo obstarávané formou fi-
nančného prenájmu.

Máte vo firme viac účtovníčok alebo potrebujete prístup pre viac zamestnancov
súčasne? Pripravili sme pre vás novinku firemný multi-prístup na Daňové centrum.

Objednávajte na 041/70 53 222.

PRÍKLAD Z PRAXE

Príležitostný predaj bytu a zdravotné
odvody

�Daňovník podá daňové priznanie v riad-
nom termíne, kde uvedie predaj bytu
(keďže ho nemá viac ako 5 rokov) a cel-
kové zdaniteľné príjmy, následne vypočí-
ta daň a aj ju uhradí. Na základe uvede-
ného potom zdravotná poisťovňa vypo-
číta výšku na úhradu (14 %) za predaj
bytu do konca septembra. Výška tohto
zdravotného poistenia je len jednorazo-
vá (za predaj bytu) alebo sa prenáša do
ďalšieho roka vo forme platenia pred-
davkov zo zdravotného poistenia? Môže
daňovník následne podať opravné daňo-
vé priznanie, kde uvedie úhradu tohto
poistenia a vypočíta novú daň?

Zo základu dane podľa § 8 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov sa poistné vyberá
v rámci ročného zúčtovania zdravotného
poistenia.

Tento príjem nezakladá povinnosť platiť
poistné preddavkovo. Uvedené vyplýva
z § 16 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdra-
votnom poistení v znení neskorších pred-
pisov.

Úhrada poistného je výdavok, ktorý sa môže
uplatniť podaním dodatočného daňové-
ho priznania, daňová povinnosť sa preto
zmení.

CITÁT:

„Váš život, čas a mozog by mal patriť vám
a nie nejakej inštitúcii.“

Grace Llewellyn



Termín zákonnej

povinnosti

Charakteristika

zákonnej povinnosti

Povinná osoba a zákon

v platnom znení

pred vznikom poistenia

Prihlási� odvodovo zvýhodneného zamestnanca pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) zákona do registra poistencov a sporite¾ov na úèely úrazového a garanèného

poistenia v poboèke Sociálnej pois�ovne.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 6 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení

najneskôr v lehote

splatnosti poistného

Prihlási� zamestnanca do registra poistencov a sporite¾ov na dôchodkové poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesaèný príjem presiahol 200 €,

ak ide o fyzické osoby pracujúce na základe nimi urèenej zvýhodnenej dohody.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 227a, § 231 ods. 1 písm. b) bod 2 a bod 3 zákona è. 461/2003 Z. z.

o sociálnom poistení

Prihlási� odvodovo zvýhodneného zamestnanca pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) zákona do registra poistencov a sporite¾ov na nemocenské poistenie,

dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesaèný príjem presiahol urèenú sumu.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 7 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení

do 8 dní

Odhlási� zamestnanca pod¾a § 4 ods. 1 zákona z poistenia na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp.

zamestnanca pod¾a § 4 ods. 2 zákona z poistenia na dôchodkové poistenie v poboèke Sociálnej pois�ovne.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení

Odhlási� zamestnanca pracujúceho na základe ním urèenej zvýhodnenej dohody z poistenia na úrazové poistenie a garanèné poistenie v poboèke Sociálnej

pois�ovne.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení

Odhlási� odvodovo zvýhodneného zamestnanca pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) zákona z poistenia na úrazové a garanèné poistenie v poboèke Sociálnej

pois�ovne.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 231 ods. 1 písm. b) bod 6 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení

najneskôr v lehote

splatnosti poistného

Odhlási� zamestnanca z registra poistencov a sporite¾ov na dôchodkové poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesaèný príjem nepresiahol 200 €,

ak ide o fyzické osoby pracujúce na základe nimi urèenej zvýhodnenej dohody.

Zamestnávate¾ je povinný túto zmenu oznamova� výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 227a, § 231 ods. 1 písm. b) bod 2 a bod 3 zákona è. 461/2003 Z. z.

o sociálnom poistení

do 8 dní Oznámi� poboèke Sociálnej pois�ovne platobnú neschopnos� zamestnávate¾a.

Zamestnávate¾, predbe�ný správca konkurznej podstaty, resp.

správca konkurznej podstaty

§ 234 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

do 10 pracovných dní
Oznámi� poboèke Sociálnej pois�ovne všetky informácie súvisiace s poskytnutím dávky garanèného poistenia.

Súèasne predlo�i� aj potvrdenie o nárokoch zamestnanca z pracovného pomeru.

Zamestnávate¾, predbe�ný správca konkurznej podstaty, resp.

správca konkurznej podstaty

§ 234 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

do výplatného termínu

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávate¾om z príjmov za október 2018 s uvedením variabilného

a špecifického symbolu platite¾a preddavku na verejné zdravotné poistenie v zmysle § 15 ods. 5 zákona.

Výkaz zamestnávate¾a zasla� do zdravotnej pois�ovne do troch dní odo dòa splatnosti preddavkov.

Zamestnávate¾

§ 17 ods. 1 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

do 30 dní
Odo dòa doruèenia chybového protokolu zaslaného zdravotnou pois�ovòou odosla� opravené nesprávne vykázané údaje v mesaènom výkaze alebo

v oznámení zamestnávate¾a o poistencoch pri zmene platite¾a poistného.

Zamestnávate¾

§ 24 písm. n) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

do výplatného termínu

Odvod poistného na nemocenské, dôchodkové, úrazové a garanèné poistenie, odvod poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného

fondu solidarity plateného zamestnancom a zamestnávate¾om s uvedením variabilného a špecifického symbolu pod¾a § 142 ods. 7 zákona z príjmov

za október 2018.

V lehote splatnosti predlo�i� poboèke SP výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnávate¾ je povinný odosiela� mesaèné výkazy a výkazy príspevkov výluène elektronicky.

Zamestnávate¾

§ 143 ods. 2 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

do výplatného termínu
Tvorba sociálneho fondu vo výške stanovenej zákonom zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúètovaných zamestnancom na výplatu za mesiac október

2018.

Zamestnávate¾

§ 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. v znení zákona è. 591/2007 Z. z.

do 5 dní po výplatnom

termíne

Prevod finanèných prostriedkov sociálneho fondu na osobitný úèet (najneskôr do konca kalendárneho mesiaca).

Zamestnávate¾

§ 6 ods. 2 zákona è. 152/1994 Z. z. v znení zákona è. 591/2007 Z. z.

Odvod preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti zamestnancov z príjmov za október 2018.
Zamestnávate¾

§ 35 ods. 6 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do 15. 11. 2018

Odvod dane z príjmov vyberanej zrá�kou z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daòovníkav októbri 2018.

Oznámenie o zrazení a odvedení dane správcovi dane.

Platite¾ dane – fyzická a právnická osoba

§ 43 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Odvod preddavku na zabezpeèenie dane v prípade úhrady vykonanej v októbri 2018 v prípade daòovníkov, ktorí nemajú na území SR trvalý pobyt, sídlo ani

sa tu obvykle nezdr�ujú.

Oznámenie o zrazení a odvedení dane správcovi dane.

Platite¾ dane – fyzická a právnická osoba

§ 44 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do 30. 11. 2018

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávate¾om z príjmov za október 2018, ak nie je pevne stanovený

termín výplat a boli vyplatené do 30. novembra 2018, s uvedením variabilného a špecifického symbolu platite¾a preddavku na verejné zdravotné poistenie

v zmysle § 15 ods. 5 zákona.

Výkaz zamestnávate¾a zasla� do zdravotnej pois�ovne do troch dní odo dòa splatnosti preddavkov.

Zamestnávate¾

§ 17 ods. 1 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Odvod poistného na nemocenské, dôchodkové, úrazové a garanèné poistenie, odvod poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného

fondu solidarity plateného zamestnancom a zamestnávate¾om s uvedením variabilného a špecifického symbolu z príjmov pod¾a § 142 ods. 7 zákona

za október 2018, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 30. novembra 2018.

Zamestnávate¾

§ 143 ods. 2 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Predlo�enie preh¾adu o zrazených a odvedených preddavkoch na daò z príjmov zo závislej èinnosti, o zamestnaneckej prémii a o daòovom bonuse za

október 2018.

Zamestnávate¾

§ 49 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úhrada preddavkov na daò z príjmov právnických osôb (mesaèné preddavky) za mesiac november 2018 vo výške 1/12 poslednej známej daòovej

povinnosti pri pou�ití sadzby dane platnej v roku 2018 pod¾a § 15 zákona o dani z príjmov.

Právnická osoba, ktorej posledná známa daòová povinnos� bola

vyššia ako 16 600 €

§ 42 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úhrada preddavkov na daò z príjmov fyzických osôb (mesaèné preddavky) za mesiac november 2018 vo výške 1/12 poslednej známej daòovej povinnosti

zo základu dane zní�eného o nezdanite¾né èasti pod¾a § 11 platné v roku 2018 a pri pou�ití sadzby dane pod¾a § 15 zákona o dani z príjmov.

Fyzická osoba, ktorej posledná známa daòová povinnos� bola

vyššia ako 16 600 €

§ 34 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do konca kalendárneho

mesiaca nasledujúceho

po podaní daòového

priznania

Termín na vyrovnanie rozdielu medzi zaplatenými preddavkami na daò z príjmov právnických osôb, ak zaplatené preddavky sú ni�šie ako preddavky

vyplývajúce z podaného daòového priznania.

Právnické osoby

§ 42 ods. 9 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do konca nasledujúceho

kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca:

– v ktorom bolo získané povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,

– v ktorom sa zaèala vykonáva� iná samostatná zárobková èinnos� alebo

– v ktorom bola prenajatá nehnute¾nos�,

po�iada� správcu dane o registráciu.

Daòový subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 1 a 2 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnos� zrá�a� daò z príjmov alebo preddavky na daò, alebo daò z príjmov vybera�, po�iada� správcu dane

o registráciu ako platite¾ dane.

Registraèná a oznamovacia povinnos� pod¾a tohto ustanovenia sa nevz�ahuje na platite¾a dane uvedeného v § 43 ods. 17.

Daòový subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnos� zrá�a� daò z príjmov alebo preddavky na daò, alebo daò z príjmov vybera�, oznámi� miestne príslušnému

správcovi dane zmeny v registrácii – skutoènos�, �e registrovaná fyzická alebo právnická osoba sa stala platite¾om dane.

Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareò, po�iada� správcu dane o registráciu.
Daòový subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareò, oznámi� miestne príslušnému správcovi dane vznik stálej prevádzkarne.
Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Po uplynutí mesiaca, v ktorom nastali zmeny, oznámi� správcovi dane zmenu oznámených a zaregistrovaných údajov, najmä zánik daòovej povinnosti.
Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Po uplynutí mesiaca, v ktorom došlo k zrušeniu registrácie, oznámi� správcovi dane zrušenie registrácie.

Do 15 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia o zrušení registrácie vráti� správcovi dane osvedèenie o registrácii.

Registrovaná fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do 15 dní Oznámi� �ivnostenskému úradu ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukonèenie výkonu jeho funkcie.

Podnikate¾ – fyzická aj právnická osoba

§ 11 ods. 9 zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní
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