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Vysvetlivky: NP = nemocenské poistenie, DP = dôchodkové poistenie (starobné poistenie a invalidné poistenie), DPN = doèasná pracovná neschopnos�,

RP = rodièovský príspevok, RTVS = Rozhlas a televízia Slovenska

Kalendár podnikate¾a spracovala: Bibiána Špániková,

ekonomicko-úètovná poradkyòa

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 10. 12. 2018

namiesto soboty

8. 12. 2018

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

v mesiaci november 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 november 2018.

Platite¾ dividendy

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

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie za november 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 poistné 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 november 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 novembri 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 novembri 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

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

Kalendár podnikate¾a od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018
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Reklama, náklady na reprezentáciu,
sponzorstvo
Reklama

Pod reklamou možno rozumieť platenú formu neosobnej masovej komunikácie. Jej
cieľom je informovanie spotrebiteľov a ovplyvňovanie ich správania. Pri samotnom
definovaní pojmu reklama je možné vychádzať zo zákona č. 147/2001 Z. z.
o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o reklame“), ktorý reklamu vymedzuje ako predvedenie, prezentá-
ciu alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľ-
skou alebo inou zárobkovou činnosťou, s cieľom uplatniť produkty na trhu, pri-
čom za produkt treba považovať tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno,
ochranné známky, označenie pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace
s podnikaním. Šíriteľom reklamy je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá re-
klamu šíri.

Na účely televízneho a rozhlasového vysielania vymedzuje reklamu ustanovenie
§ 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene záko-
na č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o vysielaní a retransmisii“) ako akékoľvek verejné oznámenie vysie-
lané za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagá-
cie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo
služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov, alebo dosiahnuť iný účinok
sledovaný objednávateľom reklamy alebo vysielateľom.

Reklamou sa zaoberá aj Obchodný zákonník, a to vo väzbe na dodržiavanie pra-
vidiel hospodárskej súťaže medzi podnikateľskými subjektmi. Obchodný zákon-
ník v hlave V v prvej časti definuje nekalú súťaž, ktorej používanie v hospodár-
skej súťaži zakazuje. Za nekalú súťaž sa považuje aj klamlivá reklama.

Podľa § 45 Obchodného zákonníka klamlivou reklamou je reklama tovaru,
služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvo-
du výrobkov a iných práv a záväzkov, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť
do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsled-
ku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb, alebo ktorá
poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa.

Sponzorstvo

Pojem sponzorstvo je v praxi veľmi používaný, náš právny poriadok tento po-
jem však osobitne upravuje len v zákone o vysielaní a retransmisii, konkrétne
v § 38 ods. 1.

Sponzorovaním tu treba rozumieť plnenie určené na priame alebo nepriame fi-
nancovanie programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby
na požiadanie s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú
známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá
také plnenie poskytla.

Podľa všeobecnej encyklopédie sponzor je ten, kto poskytuje sponzorovanému
peniaze alebo vecné prostriedky, pričom sponzorované môžu byť osoby, skupi-
ny ľudí, inštitúcie a spoločenské akcie v športovej, kultúrnej, umeleckej, vý-
skumnej, zdravotníckej a v inej spoločenskej oblasti.

Sponzor za to dostáva vopred určené (dohodnuté) protihodnoty, ktoré priamo
alebo nepriamo podporujú dosiahnutie jeho marketingových cieľov. Sponzoro-
vané činnosti sa týkajú reklamy, podpory predaja, propagácie a osobného pre-
daja.
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Stručne:
Reklama, náklady vynaložené na repre-
zentáciu, sponzorstvo sú z obsahového
hľadiska spolu veľmi úzko súvisiace čin-
nosti. Napríklad hranica medzi reklamou
a reprezentáciou je nepatrná, jej obsah
môže byť naopak veľmi rozdielny.
V príspevku sa zameriame na daňové
posúdenie jednotlivých výdavkov vyna-
ložených na činnosti, ktorých cieľom je
určitým spôsobom prezentovať samot-
nú osobu daňovníka (FO alebo obchod-
nú spoločnosť), jej činnosť, poskytova-
né služby alebo výrobky.

POZNÁMKA

V Slovenskej republike pôsobí Rada pre
reklamu ako orgán etickej samoregulá-
cie reklamy, ktorého hlavným cieľom je
zabezpečovať a presadzovať, aby sa na
území Slovenskej republiky šírila čestná,
slušná, decentná, legálna a pravdivá re-
klama. Rada pre reklamu združuje sub-
jekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu
marketingovej komunikácie – asociácie
zadávateľov reklamy, reklamné agentú-
ry, médiá, ale aj podnikateľské subjekty
využívajúce propagáciu formou reklamy.
S cieľom posudzovania súladu reklám
s Etickým kódexom zriadila Rada pre re-
klamu Arbitrážnu komisiu, ktorá posu-
dzuje sťažnosti verejnosti, fyzických aj
právnických osôb, asociácií či štátnych
orgánov na porušenie Etického kódexu
danou reklamou a na požiadanie vydáva
i tzv. atest o tom, či pripravovaná rekla-
ma je v súlade s kódexom.

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

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Z odmeny za prácu vo volebnej
komisii sa poistné neodvádza

V súvislosti s nadchádzajúcimi komunálny-
mi voľbami nemajú obce ani osoby vo vo-
lebných komisiách voči Sociálnej poisťovni
žiadne povinnosti. Vyplatená odmena za vý-
kon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa
volebnej komisie nie je príjmom zo závislej
činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m)
zákona o dani z príjmov, ktoré zakladajú
postavenie zamestnanca na účely sociálne-
ho poistenia. Obec teda tieto osoby z dôvo-
du vyplatenia odmeny neprihlasuje do regis-
tra poistencov a sporiteľov starobného
dôchodkového sporenia a z vyplatenej od-
meny neodvádza poistné na sociálne pois-
tenie. Uvedené osoby ani obce nemajú voči
Sociálnej poisťovni ani žiadne oznamovacie
povinnosti.



Sponzorstvo v športe

Osobitným spôsobom je upravené zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o športe“) sponzorstvo v športe na základe zmluvy o sponzorstve v športe.
Účelom tohto inštitútu primárne nie je propagovanie názvu alebo obchodného
mena, ochrannej známky, dobrej povesti, tovarov alebo aktivít právnickej osoby
alebo fyzickej osoby, ale poskytnutie peňažného plnenia alebo nepeňažného pl-
nenia na využitie na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonáva-
nou sponzorovaným.

Vychádzajúc z ustanovenia § 50 ods. 1 zákona o športe sa zmluvou o sponzorstve
v športe sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie
alebo nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) športovcovi, športovému od-
borníkovi (tréner, inštruktor športu) alebo športovej organizácii, ktorí sú členmi ná-
rodného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej
športovej organizácie (ďalej len „sponzorovaný“), a sponzorovaný sa zaväzuje
využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonáva-
nou sponzorovaným. Sponzorovaný v zmysle tejto zmluvy o športe môže uvádzať
názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spo-
jení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie spon-
zora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského.

Výdavky na reprezentáciu

Pokiaľ ide o pojem reprezentácia, tento nie je nikde špecificky definovaný. Pod
týmto pojmom možno rozumieť činnosť zameranú na účel budovania dobré-
ho mena spoločnosti, značky alebo zlepšenia imidžu firmy a pod. V podstate
ide o istý druh reklamy, pretože reklamou nie je len priama podpora predaja kon-
krétnych výrobkov, tovaru alebo služieb, ale aj to, čo bolo práve uvedené pri po-
jme reprezentácia.

Výdavky z pohľadu zákona o dani z príjmov

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o dani z príjmov“) osobitným spôsobom upravuje:
� náklady na reklamu,
� nálady na reprezentáciu,
� príjmy z reklám u daňovníkov, ktorí nie sú zriadení alebo založení na pod-

nikanie.

Náklady na reklamu

Reklama vykonávaná buď priamo, alebo prostredníctvom rôznych reklamných
agentúr či rôznych neziskových organizácií na základe reklamných zmlúv je čin-
nosť, ktorá je vykonávaná za odplatu. Náklady na reklamu môžu zahŕňať celý rad
najrôznejších druhov výdavkov (nákladov), a to od tých, ktorých súvislosť s dosa-
hovanými príjmami je jednoznačná, až po tie, kedy to tak zrejmé nie je.

Pre daňovú uznateľnosť nákladov na reklamu platia všeobecné pravidlá. Musia
byť splnené predovšetkým základné podmienky daňového výdavku zadefinova-
né v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, t. j.:
� musí byť preukázateľné, že uvedené náklady (výdavky) skutočne vznikli,
� musí ísť o náklady (výdavky) preukázateľne vynaložené na dosiahnutie,

zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov,
� uvedené náklady musia byť správne zaúčtované z hľadiska ich vecnej

a časovej súvislosti,
� nesmie ísť o prípady, ktoré zákon o dani z príjmov výslovne za daňové vý-

davky (náklady) neuznáva.
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UPOZORNENIE

Ak sa sponzorské nepoužije do konca
obdobia, na ktoré bola zmluva o spon-
zorstve v športe uzavretá, alebo ak sa ne-
použije v súlade s dohodnutým účelom,
je sponzorovaný povinný vrátiť sponzo-
rovi nevyčerpanú sumu sponzorského
alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore
s dohodnutým účelom. Sponzor má prá-
vo žiadať informácie o použití sponzor-
ského a doklady preukazujúce použitie
sponzorského a sponzorovaný je povin-
ný mu ich bezodkladne poskytnúť. Spon-
zor je oprávnený od zmluvy o sponzor-
stve v športe odstúpiť, ak sponzorovaný
používa sponzorské v rozpore s dohod-
nutým účelom.

Z LEGISLATÍVY

Finančný spravodajca 2018 uverejnil
21. Opatrenie Ministerstva financií Slo-
venskej republiky zo 17. októbra 2018
č. MF/013613/2018-74, ktorým sa mení
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/
2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný
poriadok na vykonanie audítorskej skúš-
ky, skúšky spôsobilosti a preskúšania
22. Opatrenie Ministerstva financií Slo-
venskej republiky zo 17. októbra 2018
č. MF/013593/2018-421, ktorým sa
mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva fi-
nancií Slovenskej republiky z 8. decembra
2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým
sa ustanovuje druhová klasifikácia, orga-
nizačná klasifikácia a ekonomická klasifi-
kácia rozpočtovej klasifikácie v znení ne-
skorších predpisov
23. Dodatok č. 18 Metodického usmerne-
nia Ministerstva financií Slovenskej re-
publiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa
8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekono-
mickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
24. Oznámenie MF SR č. MF/016579/
2018-721 o určení vzorov tlačív podľa zá-
kona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov v súvislosti
s príjmami zo závislej činnosti

CITÁT

„Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri
ľudia myslia, že nemôžu prehrať.“

Bill Gates



Obsahová náplň reklamy vymedzená v zákone o dani z príjmov nadväzuje na
zákon o reklame. Pokiaľ ide o formu reklamy, túto zákon o dani z príjmov žiad-
nym spôsobom nevymedzuje. Pre uznanie do daňových výdavkov je v súčasnos-
ti rozhodujúce, či tieto výdavky súvisia s činnosťou daňovníka a ich zámerom je
dosiahnutie, zabezpečenie, udržanie alebo zvýšenie príjmov daňovníka. Za da-
ňový výdavok sa teda považuje každý výdavok, ktorý spĺňa podmienky stanove-
né v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, samozrejme v rozsahu a za podmienok
stanovených v ostatných ustanoveniach zákona o dani z príjmov.

Rozsah a podmienky pre uplatnenie nákladov vynaložených na reklamu do da-
ňových výdavkov upravuje zákon o dani z príjmov osobitne, a to v § 19 ods. 2
písm. k). Súčasne v § 21 ods. 1 písm. e) zákon o dani z príjmov vyžaduje, aby
takto vynaložené náklady neboli v rozpore so zákonom o reklame. Ustanovenie
§ 17 ods. 19 písm. i) zákona o dani z príjmov podmieňuje zahrnutie výdavkov
(nákladov) na reklamu do daňových výdavkov až po zaplatení.

V súlade s týmito ustanoveniami:

1. Reklama musí byť vynaložená na účel prezentácie:

– podnikateľskej činnosti daňovníka,

– tovaru,

– služieb,

– nehnuteľností,

– obchodného mena,

– ochrannej známky,

– obchodného označenia výrobkov a

– iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka.

2. Reklama musí byť vynaložená so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia,
udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.

3. Reklama musí byť realizovaná v súlade so základnými požiadavkami na
reklamu podľa zákona o reklame, najmä:

– Reklamou treba rozumieť predvedenie, prezentáciu alebo iné oznáme-
nie v každej podobe, ktoré súvisí s obchodnou, podnikateľskou alebo
inou zárobkovou činnosťou, s cieľom uplatniť produkty na trhu. Za
produkt treba považovať tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné
meno, ochranné známky, označenie pôvodu výrobkov a iné práva a zá-
väzky súvisiace s podnikaním.

– Reklamou nie je:

- označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby,
označenie prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej
osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj označe-
nie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľ-
ných vecí vo vlastníctve alebo v nájme týchto osôb,

- označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou
známkou,

- označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na
nich uvádzať podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona
o ochrane spotrebiteľa a pod.),

- zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, au-
ditu podniku alebo iných informácií o podniku, ak povinnosť ich
zverejnenia vyplýva z osobitného predpisu.

– Reklamu možno uskutočňovať iba v súlade s pravidlami hospodárskej
súťaže, s dobrými mravmi a ochranou spotrebiteľa. Reklama nesmie:

- byť klamlivá,

- obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža ná-
rodnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek dis-
krimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,

- propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na
protiprávne konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas,
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Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup.
Využite daňovú pohotovosť, viac na www.danovecentrum.sk.

PRÍKLAD Z PRAXE

Zaraďovanie zamestnancov do
platových tried

�Do akej platovej triedy má zamestnáva-
teľ zaradiť ekonóma (môže byť maximál-
ne v 9. platovej triede) odmeňovaného
v zmysle zákona o odmeňovaní niekto-
rých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme? Do akej platovej trie-
dy zaradí mzdovú účtovníčku (maximál-
ne 7. alebo 8. platová trieda)? Môže za-
mestnávateľ v internej smernici zadefi-
novať vyššie zaradenie alebo by išlo
o porušenie zákona? Ak áno, aké?

Zamestnancom, ktorí sú odmeňovaní po-
dľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňo-
vaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme, je zamestná-
vateľ povinný poskytovať plat podľa uve-
deného zákona, všeobecne záväzných
právnych predpisov vydaných na vykona-
nie tohto zákona a v ich rámci podľa ko-
lektívnej zmluvy, pracovnej zmluvy alebo
vnútorného predpisu. To znamená, že za-
mestnávateľ je povinný aj pri zaraďova-
ní zamestnancov do platových tried po-
stupovať v súlade s uvedeným zákonom
a jeho vykonávací predpisom.

Zaradenie jednotlivých pracovných činností
do platových tried vrátane kvalifikačné-
ho predpokladu potrebného na ich vykoná-
vanie je ustanovené právnym predpisom,
a to vykonávacím predpisom k zákonu
č. 553/2003 Z. z., ktorým je nariadene vlá-
dy SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustano-
vujú katalógy pracovných činností pri výko-
ne práce vo verejnom záujme a o ich
zmenách a dopĺňaní v znení neskorších
predpisov, v tzv. katalógu pracovných čin-
ností. Zamestnávateľ si môže v súlade so
zákonom v podnikovej kolektívnej zmluve
dohodnúť alebo vo vnútornom predpise
upraviť len tie podmienky odmeňovania,
ktoré mu umožňuje dohodnúť a ustanoviť
uvedený zákon, ako je napr. výška odmeny
pri dosiahnutí 50 rokov veku, podmienky
poskytovania osobného príplatku a pod.

Dohodnúť alebo ustanoviť zaradenie za-
mestnancov do vyšších platových tried,
ako je ustanovené zaradenie jednotlivých
pracovných činností vykonávaných za-
mestnancami do platových tried zákonom
č. 553/2003 Z. z. a nariadením vlády SR
č. 341/2004 Z. z., nie je možné.

Poznamenávame, že v súčasnosti sú analy-
tické listy jednotlivých pracovných činností
zverejnené na stránke Úradu vlády SR
www.vlada.gov.sk, sekcia štátnej služby
a verejnej služby v záložke „Analytické listy“.

Záver:
Zamestnávateľ, ktorý odmeňuje zamest-
nancov podľa zákona o odmeňovaní nie-
ktorých zamestnancov pri výkone práce



- prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom,

- prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo pro-
dukty škodlivé životu alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez
toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne neupozornilo,

- ohrozovať fyzické zdravie ani psychické zdravie občana,

- prezentovať potraviny a výživové doplnky tak, akoby mali účinok
liekov,

- využívať zmyslové vnímanie, ktoré ovplyvňuje pamäť človeka bez
toho, aby si to uvedomil (podprahové vnímanie),

- obsahovať osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb
bez ich predchádzajúceho súhlasu,

- odvolávať sa na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho
súhlasu,

- zasahovať do práv iných osôb bez ich súhlasu,

- zneužívať dôveru maloletých osôb.

– Reklama musí spĺňať požiadavky na verejné rečové prejavy, dodržiavať
zásady jazykovej kultúry, gramatické a pravopisné pravidlá, pravidlá vý-
slovnosti slovenského jazyka a ustálenú odbornú terminológiu.

– Reklama sa nesmie šíriť:

- automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom, elek-
tronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa, ktorý
je príjemcom reklamy,

- adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta,

- ak je v rozpore s dobrými mravmi, prezentuje produkty, ktorých
výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie sú zakázané, ale-
bo ak nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu (zákon
o spotrebiteľských úveroch).

– Reklama nesmie prezentovať výrobky alebo služby, ktorých neoprávne-
ná manipulácia je zakázaná osobitnými predpismi (napr. § 23b zákona
č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v prevádzke na
pozemných komunikáciách).

– Zákon o reklame priamo vymedzuje reklamu, ktorá je zo zákona zaká-
zaná (napr. špecifická reklama tabakových výrobkov, zbraní a streliva
a pod.).

4. Výdavky (náklady) na reklamu poskytnuté občianskym združeniam,
nadáciám, neinvestičným fondom a neziskovým organizáciám poskytu-
júcim všeobecne prospešné služby musia byť zaplatené.

Ak sú výdavky na reklamu vynaložené v súlade s uvedenými podmienkami, po-
tom tieto výdavky sú daňovo uznané v plnej výške bez ohľadu na formu usku-
točnenia reklamy. Výdavky na reklamu možno daňovo uplatniť v plnej výške aj
v prípade, že daňovník vykáže daňovú stratu.

Často využívané formy reklamy sú napríklad:
� grafická reklama prostredníctvom inzerátov v novinách a časopisoch, re-

klamných plagátov, prospektov a katalógov,
� obrazová a zvuková reklama v elektronických médiách, najmä rozhlasové

a televízne reklamné šoty,
� internetová reklama (bannerová reklama, webové stránky a blogy, SEO

služby, partnerské programy, PPC reklama atď.),
� reklamné akcie, ako sú prednášky, predvádzanie výrobkov, reklamné filmy,

reklamné, predajné, žrebovacie akcie, reklamné súťaže,
� vystavovanie výrobkov na veľtrhoch a výstavách,
� poskytovanie vzoriek, ochutnávky tovarov alebo výrobkov,
� poskytnutie výhier do reklamných, predajných súťaží a do žrebovacích ak-

cií a pod.,
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POZNÁMKA

V tejto súvislosti treba uviesť, že výko-
nom samotnej reklamy nie je priamo do-
sahovaný príjem, ale očakáva sa, že ná-
klady vynaložené na reklamnú činnosť
sa vrátia v budúcich príjmoch dosahova-
ných z činnosti daňovníka.
V praxi má reklama mnoho podôb, od bil-
bordov, cez spoty v televízii či inzeráty
v novinách. Podľa druhu média možno
reklamu deliť na internetovú (reklamné
bannery, sponzorovanie webových strá-
nok atď.), televíznu, tlačovú, svetelnú roz-
hlasovú, mobilnú a podobne. Popri rekla-
mách objavujúcich sa v médiách existuje
aj alternatívny spôsob propagácie, kto-
rým je tzv. „public relation“ – budovanie
imidžu firmy alebo výrobku pomocou rôz-
nych seminárov, akcií pre spotrebiteľov či
súťaží.

Príklad č. 1:

Spoločnosť uzatvorila zmluvu o reklame
s miestnym športovým basketbalovým klu-
bom na sumu 35 000 €. Basketbalový
klub sa v zmluve zaviazal, že počas sezóny
2018 – 2019 umiestni v športovej hale re-
klamné nápisy prezentujúce činnosť spo-
ločnosti a na tričkách hráčov umiestni ob-
chodné meno firmy.

V súlade s § 19 ods. 2 písm. k) zákona
o dani z príjmov je suma 35 000 € vyna-
ložená spoločnosťou na prezentáciu svoj-
ho obchodného mena a svojej činnosti da-
ňovo uznaným nákladom v plnej výške. Ak
športový klub je občianskym združením,
výdavky (náklady) na reklamu poskytnuté
takémuto športovému klubu sú v spoloč-
nosti uznaným daňovým nákladom až po
zaplatení.

vo verejnom záujme a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, si nemôže v podnikovej kolektív-
nej zmluve dohodnúť alebo vo vnútornom
predpise upraviť zaradenie zamestnancov
do vyššej platovej triedy, ako je platová trie-
da ustanovená zákonom č. 553/2003 Z. z.
a nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z.,
do ktorej majú byť títo zamestnanci zara-
dení z dôvodu, že to uvedený zákon neu-
možňuje. Zamestnávateľ si môže vo vnú-
torných predpisoch ustanoviť nad rámec
právnych predpisov len tie inštitúty platu,
ktoré mu umožňuje upraviť príslušný práv-
ny predpis.



� poskytovanie reklamných predmetov, pokiaľ ich obstarávacia cena nepre-
siahne sumu 17 € za jeden kus,

� nosiče reklamných nápisov, ktorými sú najčastejšie vybavené predajné
a prevádzkové priestory reštaurácií, kaviarní, pivární, prevádzok rýchleho
občerstvenia (stoly, stoličky, slnečníky, markízy, popolníky, poháre, obrusy,
šálky, taniere a pod.). (Príklad č. 1)

V súvislosti s podporou predaja tovaru je potrebné spomenúť aj ustanovenie
§ 19 ods. 2 písm. n) zákona o dani z príjmov, ktoré umožňuje ako daňový ná-
klad uplatniť odpisy pri majetku, ktorý nie je priamo využívaný daňovníkom, ale
slúži na zabezpečenie zdaniteľných príjmov tohto daňovníka a súčasne aj da-
ňovníka, ktorému bol poskytnutý, ak ide o poskytnutie majetku, ktorý slúži na
podporu predaja tovaru, služieb alebo výrobkov daňovníka, ktorý tento majetok
poskytol na priame využitie inému daňovníkovi.

V prípade, že bude reklama realizovaná v rozpore so zákonom o reklame, naj-
mä pôjde o nedodržanie všeobecných podmienok na reklamu, prípadne pôj-
de o zakázanú reklamu, výdavky na reklamu nebude možné podľa § 21
ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov zahrnúť do daňových výdavkov.
V tomto ustanovení je totiž povedané, že daňovým výdavkom (nákladom) nie
je výdavok vynaložený v rozpore s osobitnými predpismi, ktorým je napríklad
zákon o reklame.

Účtovanie o reklame

Do základu dane sa náklady na reklamu zahŕňajú v súlade s § 17 ods. 1 zákona
o dani z príjmov, t. j. tak ako sa o nich účtuje. Podľa § 56 ods. 6 opatrenia
č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania v PÚ“), náklady na reklamu
a propagáciu sa do nákladov účtujú v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.
Ak ide o služby, ktoré sú vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných
plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, tieto náklady sa účtujú do obdo-
bia, s ktorým vecne a časovo súvisia, t. j. časovo sa rozlišujú.

Príklad č. 6:

Spoločnosť si v roku 2018 objednala v reklamnej agentúre spracovanie re-
klamného spotu na svoje výrobky a na svoju obchodnú značku. Fakturovaná
cena spotu je 25 000 € bez DPH. Spoločnosť predpokladá, že reklamný spot
bude v RTVS a v súkromných televíziách vysielaný s prestávkami približne tri
roky. Je možné náklad na reklamný spot zahrnúť jednorazovo do daňových
výdavkov alebo tento reklamný spot sa zaúčtuje ako nehmotný majetok a do
daňových výdavkov sa zahrnie vo forme odpisov nehmotného majetku?

Nehmotným majetkom na účely zákona o dani z príjmov je dlhodobý ne-
hmotný majetok definovaný podľa účtovných predpisov, ktorého vstupná
cena je vyššia ako 2 400 € a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické
funkcie sú dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 37 ods. 15 Postupov účtovania v PÚ náklady na školenia a seminá-
re, marketingové a podobné štúdie, prieskum trhu, poradenstvo, odborné
posudky, získanie noriem a certifikátov, ako sú napríklad ISO normy, prípra-
vu a zábeh výkonov, reklamu, uvedenie výrobkov na trh, reštrukturalizáciu
a reorganizáciu podniku alebo jeho časti, na rozšírenie výroby, ako aj ostatné
náklady podobného charakteru sa neúčtujú ako dlhodobý nehmotný maje-
tok, ale sa účtujú ako náklady na hospodársku činnosť. To znamená, že spo-
ločnosť o reklamnom spote neúčtuje ako o dlhodobom nehmotnom majet-
ku, ale ako o náklade na hospodársku činnosť (účet 518 – Ostatné služby).
Náklad zaúčtovaný na účte 518 je na účely zákona o dani z príjmov daňovo
uznaným výdavkom.
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Príklad č. 2:

Spoločnosť zorganizovala akciu na podpo-
ru predaja svojich výrobkov, v ktorej obal
výrobku vrátený zákazníkom bol zahrnutý
do zlosovania. Výhercom boli odovzdané
ceny v celkovej sume 20 000 €.

Prostriedky preukázateľne vynaložené da-
ňovníkom na reklamné aktivity formou zlo-
sovateľnej súťaže (náklady na organizáciu
vrátane poskytnutých cien) sú podľa § 19
ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov da-
ňovým výdavkom v plnej výške.

Príklad č. 3:

Pán Novák podniká v oprave domácich
spotrebičov a vedie daňovú evidenciu.
Pretože má stále málo zákaziek, rozho-
dol sa osloviť verejnosť – potenciálnych
zákazníkov – formou reklamných letá-
kov. Predlohu si navrhol sám, za ich vy-
tlačenie zaplatil tlačiarni 350 € a jeho
syn mu ich na dohodu rozniesol do
schránok za 80 €.

Pretože v letáku boli pravopisné chyby
a nekvalitná farba sa rozpíjala, ohlas ne-
bol veľký. Napriek tomu môže pán Novák
uplatniť ako daňový výdavok sumu vypla-
tenú za tlač letákov (350 €), rovnako od-
menu vyplatenú synovi (80 €). Hodnotu
vlastnej práce si podnikateľ nemôže da-
ňovo uplatniť.

Príklad č. 4:

Akciová spoločnosť, výrobca nealkoholic-
kých nápojov, poskytla svojim odberate-
ľom bezodplatne chladiarenské zariade-
nia v jednotkovej cene 1 800 € za kus, a to
na základe písomnej zmluvy, ktorou sa
predajca zaviazal využívať zariadenia na
chladenie nealkoholických nápojov výrob-
cu a zároveň sa zaviazal ročne odobrať
zmluvou stanovené minimálne množstvá
nealkoholických nápojov. Výrobca nealko-
holických nápojov zaradil chladiarenské
zariadenia v roku odovzdania predajcovi
do dlhodobého hmotného majetku a bude
ich odpisovať v 2. odpisovej skupine. Tieto
chladiarenské zariadenia nie sú priamo
používané výrobcom nealkoholických ná-
pojov, ale slúžia na podporu predaja jeho
produkcie, pritom túto úlohu plnia aj
u predajcu. Preto sú výdavky na ich obsta-
ranie vo forme odpisov v súlade s § 19
ods. 2 písm. n) zákona o dani z príjmov
uznaným daňovým výdavkom.

Príklad č. 5:

Spoločnosť poskytla športovému klubu
pre jeho potreby bezodplatne nový auto-
mobil, ktorý bude označený obchodným
menom spoločnosti a ďalšími údajmi o fir-
me, so zámerom dosiahnutia, zabezpeče-
nia, udržania alebo zvýšenia príjmov, a to

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 č. 7:

Spoločnosť sa zaoberá stavebnou výrobou a jej účtovným obdobím je
kalendárny rok. Aby firma podporila dopyt po svojich službách, rozhod-
la sa využiť hneď tri reklamné kanály:

1. Prezentovať seba a svoju produktovú ponuku formou webových stránok
na internete. S prevádzkovateľom stránok sa dohodla na päťmesačnej
reklame (tzv. banneri) od októbra 2018 do februára 2019 za 2 000 €, do-
hodnutá suma bude zaplatená v októbri 2018.

2. Ďalej firma využila ponuku reklamnej agentúry a na jeden rok od októbra
2018 do septembra 2019 si prenajala plochu na bilborde v okolí rušnej
cesty. Celková čiastka 2 640 € (t. j. 220 € nájomného pripadá na jeden
kalendárny mesiac) má byť zaplatená v dvoch splátkach v decembri
2018 a v máji 2019.

3. V miestnom denníku si v decembri 2018 objednala tlačenú reklamu, kto-
rá vyjde v prvom januárovom vydaní 2019. Faktúra za túto reklamnú
službu vo výške 250 € je ale splatná už 20. 12. 2018.

Pre prehľadnosť účtovania sa neuvažuje s DPH, ktorú by si firma (platiteľ
DPH) mohla štandardne nárokovať.

Reklama Dátum Popis účtovného prípadu € MD D

1 20. 9. 2018 Faktúra za päťmesačnú prezentáciu 10/2018 –
02/2019 2 000 381 321.1

1 10. 10. 2018 Úhrada faktúry za päťmesačnú webovú reklamnú
prezentáciu 2 000 321.1 221

2 25. 9. 2018 Faktúra za prenájom reklamných plôch 10/2018
– 09/2019 2 640 381 321.2

1 10. 10. 2018 Časové rozlíšenie webovej reklamy pripadajúce
na rok 2018 1 200 518 381

2 10. 11. 2018 1. splátka (50 %) faktúry za prenájom rekla-
mných plôch 1 320 321.2 221

3 10. 12. 2018 Prijatá faktúra za tlačenú reklamu, ktorá vyjde až
v roku 2019 250 381 321.3

3 20. 12. 2018 Úhrada celej faktúry za tlačenú reklamu v miest-
nej tlači 250 321.3 221

2 20. 12. 2018 Časové rozlíšenie prenájmu bilbordu na rok 2018
(3/12) 660 518 381

3 10. 1. 2019 Zúčtovanie tlačenej reklamy v miestnej tlači za-
platenej už v roku 2018 250 518 381

1 20. 2. 2019 Časové rozlíšenie nákladov za webovú prezentá-
ciu na rok 2019 800 518 381

2 10. 5. 2019 2. splátka (50 %) faktúry za prenájom rekla-
mných plôch 1 320 321.2 221

2 20. 5. 2019 Časové rozlíšenie prenájmu bilbordu na rok 2019
(9/12) 1 980 518 381

Výdavky na reprezentáciu

Podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov výdavky na reprezentáciu
nie sú daňovými výdavkami. Aj keď zákon o dani z príjmov tieto výdavky bližšie
nešpecifikuje, všeobecne platí, že daňovo neuznanými sú najmä tie výdavky,
ktoré sú vynaložené na pohostenie, občerstvenie, dary pri obchodných rokova-
niach, poradách, firemných oslavách a pod.

Prezentačné akcie
Výdavkami na reprezentáciu je aj časť nákladov, ktoré sú vynaložené v súvislosti
s organizovaním rôznych akcií spojených s prezentáciou firmy a jej výrobkov, za
účasti obchodných partnerov a ďalších hostí. Vo všeobecnosti je možné
považovať takéto náklady za daňové výdavky, avšak nie v úhrne nákladov vy-
naložených na akciu ako celok. V štruktúre jednotlivých reklamných aktivít, napr.
fakturovaných sprostredkujúcou spoločnosťou, je nutné posúdiť a vylúčiť tie, kto-
ré majú charakter osobnej spotreby a výdavkov na reprezentáciu (pohostenie, ob-
čerstvenie, výdavky na galavečer, výdavky na dopravu pri prehliadkach kultúr-
nych a historických miest a pod.).
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na základe písomnej zmluvy. Športový klub
sa v zmluve zaviazal, že takto označený
automobil bude používať v súvislosti s vy-
konávaním svojej základnej činnosti.
V danom prípade nie je možné aplikovať
ustanovenie § 19 ods. 2 písm. n) zákona
o dani z príjmov, pre uplatnenie ktorého je
základnou podmienkou, aby majetok ne-
využívaný daňovníkom priamo slúžil jed-
nak na zabezpečenie jeho zdaniteľných
príjmov, ale súčasne aj na zabezpečenie
zdaniteľných príjmov daňovníka, ktorému
bol poskytnutý, keďže športový klub vy-
užíva automobil v súvislosti s činnosťou,
z ktorej príjmy sú síce predmetom dane
(§ 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov), pre-
tože nimi možno dosiahnuť zisk alebo sa
nimi zisk dosahuje, avšak tieto príjmy sú
oslobodené od dane, t. j. nie sú zdaniteľ-
ným príjmom.
Riešením pre obidve strany môže byť oce-
nenie takto poskytovanej reklamy v zmlu-
ve, pričom nepeňažný príjem bude v špor-
tovom klube príjmom z reklamy.

Príklad č. 8:

Daňovník obstaral pre svojich zamestnan-
cov i pre návštevníkov vo svojom objekte
nápojový automat. Náplň automatu je ob-
starávaná na náklady daňovníka. Zamest-
nanci majú právo na bezplatný odber ná-
pojov s použitím karty, ktorá sa mesačne
nabíja na určitú peňažnú čiastku.
Po vyčerpaní kapacity karty si zamestnan-
ci odber nápojov hradia.
Návštevám je zapožičiavaná karta pri vstu-
pe do objektu. Daňovník uplatňuje náklady
na náplň automatu i náklady na obstaranie
pohárov v plnom rozsahu do daňových vý-
davkov. Daňovo uplatňuje aj odpisy nápojo-
vého automatu. Je tento postup správny?
Náklady vynaložené na obstaranie náplne
nápojového automatu a na nákup pohá-
rov možno uplatniť do daňových výdavkov
len do výšky úhrady od zamestnancov za
odobrané nápoje. Zostávajúce náklady sú
považované za náklady na občerstvenie
a nemožno ich uplatniť ako daňové výdav-
ky.
Iný postup sa uplatní pri nákupe zariadení
a prístrojov slúžiacich na poskytovanie ob-
čerstvenia. V súvislosti so zabezpečením
možnosti zamestnancom občerstviť sa na
pracovisku dochádza k obstaraniu napr.
kávovarov, varných kanvíc, varičov, prístro-
jov na výrobu sódovky, nápojových auto-
matov. Tieto zariadenia sú považované za
súčasť vybavenia pracoviska a sú uznaným
daňovým výdavkom, či už ako priamy ná-
klad, alebo postupne prostredníctvom od-
pisov.

Príklad č. 9:

Firma zaoberajúca sa výrobou automo-
bilov zorganizovala konferenciu spojenú



Reklamné predmety
Výdavkami na reprezentáciu sú aj reklamné predmety, ktoré na rozdiel od ostat-
ných výdavkov na tento účel možno uplatniť do daňových výdavkov, ak spĺňajú
zákonom stanovené podmienky. Musí ísť o predmety, ktorých hodnota nemôže
presiahnuť 17 € za jeden kus. Označovanie reklamných predmetov obchodným
menom alebo ochrannou známkou zákon o dani z príjmov nevyžaduje.

Do hodnoty reklamného predmetu je potrebné započítať aj súvisiace náklady,
napr. náklady na jeho prípadné označenie, náklady na obal a pod. Reklamné
predmety, ktorých hodnota vrátane výdavkov na súvisiace náklady presiahne
sumu 17 €, nie sú daňovými výdavkami. Otázkou je, či hodnota 17 € sa rozumie
s daňou z pridanej hodnoty.

Ak je reklamný predmet nadobudnutý od platiteľa dane z pridanej hodnoty, celko-
vé plnenie sa skladá zo základu dane, dane z pridanej hodnoty a celkovej sumy
vrátane dane z pridanej hodnoty. Platiteľ dane z pridanej hodnoty pri nákupe re-
klamných predmetov, ktoré sú následne bezodplatne odovzdané, má nárok na od-
počítanie DPH bez ohľadu na ich hodnotu. To znamená, že v tomto prípade sa na
účely zákona o dani z príjmov posudzuje hranica 17 € bez DPH. Výnimkou sú re-
klamné predmety, ktoré platiteľ dane použil na podporu činnosti, ktorá je od dane
oslobodená. V takomto prípade v zmysle § 49 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) platiteľ dane nemá nárok od-
počítanie DPH z reklamných predmetov, to znamená, že daň z pridanej hodnoty
bude zvyšovať hodnotu reklamného predmetu.

U neplatiteľa dane z pridanej hodnoty, vzhľadom na to, že nemá pri nákupe ná-
rok na odpočítanie DPH, sumou 17 € sa rozumie suma vrátane dane z pridanej
hodnoty.

Zákon o dani z príjmov v rámci ustanovenia § 21 ods. 1 písm. h) z okruhu rekla-
mných predmetov explicitne vylučuje:
� darčekové reklamné poukážky,
� tabakové výrobky,
� alkoholické nápoje okrem vína v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu

dane.

Z alkoholických nápojov je však za reklamný predmet považované víno, t. j. al-
koholický nápoj podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. V súlade s uvedeným zá-
konom sa pod pojmom víno rozumie:
� tiché víno, ktorým je tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205,

okrem písmen b), c) a d), so skutočným obsahom alkoholu viac

1. ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v ho-
tovom výrobku vznikol výlučne kvasením,

2. ako 15 % objemu a najviac 18 % objemu, ktorý bol vyrobený bez obo-
hatenia najmä pridaním cukru alebo zahusteného muštu, ak alkohol
obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,

� šumivé víno, ktorým je tovar naplnený vo fľašiach uzavretých zátkou hríbi-
kovitého tvaru upevnenou pomocou pridržiavacieho zariadenia alebo to-
var, ktorého pretlak spôsobený uvoľneným oxidom uhličitým sú 3 bary ale-
bo viac, ktorý sa zatrieďuje do položiek kódu kombinovanej nomenklatúry
2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29
10 a 2205 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a naj-
viac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výluč-
ne kvasením,

� tichý fermentovaný nápoj, ktorým je tovar kódu kombinovanej nomenkla-
túry 2204 a 2205 neuvedený v písmenách a), b) a d), tovar kódu kombino-
vanej nomenklatúry 2206 okrem písmena d) so skutočným obsahom alko-
holu viac

a) ako 1,2 % objemu a najviac 10 % objemu,

b) ako 10 % objemu a najviac 15 % objemu, a ak alkohol obsiahnutý v ho-
tovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
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s prezentáciou firmy a jej výrobkov. Akcie sa
zúčastnili manažéri distribútorov áut a výz-
namní novinári, pričom za celú akciu vznikli
firme výdavky vo výške 100 000 €. Organi-
zovaním akcie bola poverená firma, ktorá si
vyúčtovala poskytnuté služby za jednotlivé
časti programu a províziu z celkových vyna-
ložených nákladov za akciu ako celok, pri-
čom ide o nasledovné druhy výdavkov:

– prenájom priestoru na letisku na uvíta-
nie účastníkov, prenájom áut, šoférov,
hostesiek;

– výdavky za prenájom hotela, podanie
obeda, večere vrátane nápojov a rôz-
ne technické služby;

– výdavky na galavečer – prenájom,
technické zabezpečenie (videotechni-
ka, zvuk, svetlá, technický personál,
kamera, architekt), výdavky na umel-
cov, konferenciera programu, hoste-
sky a ich oblečenie;

– zabezpečenie priestorov konferencie
a ich výzdoba a pod.

V štruktúre jednotlivých nákladov fakturo-
vaných firmou, ktorá bola poverená za-
bezpečením celej akcie, je nutné posúdiť
a vylúčiť tie náklady, ktoré majú charakter
osobnej spotreby a charakter výdavkov na
reprezentáciu. V súlade s uvedeným, da-
ňovo uznaným výdavkom nie sú náklady
na obedy, večere, ubytovanie hostí a cel-
kové výdavky na galavečer.

UPOZORNENIE

Výnimka je u výrobcov tabakových vý-
robkov a výrobcov alkoholických ná-
pojov, ak je výroba tabakových výrobkov
a alkoholických nápojov hlavným pred-
metom ich činnosti. U týchto výrobcov
sa aj tabakový výrobok alebo alkoholický
nápoj považujú na účely zákona o dani
z príjmov za reklamný predmet daňovo
uznaný, a to v neobmedzenej výške, ak
sú v hodnote do 17 € za jeden predmet.
U daňovníkov, u ktorých výroba tabako-
vých výrobkov a alkoholických nápojov
nie je hlavným predmetom činnosti, nie
je možné tabakové výrobky a alkoholic-
ké nápoje ani v hodnote neprevyšujúcej
17 € za jednotlivý predmet považovať za
reklamný predmet zahrnovaný do zákla-
du dane.

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.

Potrebujete vyriešiť konkrétny
problém? Naši odborní poradcovia

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

na listaren@pp.sk



� šumivý fermentovaný nápoj, ktorým je tovar naplnený vo fľašiach uzavre-
tých zátkou hríbikovitého tvaru upevnenou pomocou pridržiavacieho zaria-
denia alebo tovar, ktorého pretlak spôsobený uvoľneným oxidom uhličitým
sú 3 bary alebo viac, ktorý sa zatrieďuje do položiek kódu kombinovanej no-
menklatúry

1. 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204
29 10 a 2205, neuvedený v písmene b), ako aj 2206 00 31 a 2206
00 39, so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a naj-
viac 13 % objemu,

2. 2206 00 31 a 2206 00 39 so skutočným obsahom alkoholu viac ako
13 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom
výrobku vznikol výlučne kvasením.

U daňovníkov, u ktorých nie je výroba vína hlavným predmetom činnosti, je
možné uznať výdavky (náklady) na víno, ktoré spĺňa kritérium reklamného pred-
metu, t. j. víno, ktorého hodnota je nižšia ako 17 € za kus, najviac do výšky 5 %
zo základu dane. Ak daňovník v zdaňovacom období vykáže daňovú stratu, re-
klamný predmet vo forme vína, vzhľadom na stanovený limit 5 % zo základu
dane, nemôže byť uznaným daňovým výdavkom.

V prípade, že víno ako reklamný predmet poskytuje daňovník, u ktorého je výro-
ba vína hlavným predmetom činnosti, považuje sa poskytnutie vína ako rekla-
mného predmetu za daňový výdavok v neobmedzenej výške, pričom podmien-
ka reklamného predmetu neprevyšujúceho sumu 17 € musí byť dodržaná.

Darčeková reklamná poukážka nie je považovaná za reklamný predmet, pretože
nemá úžitkovú hodnotu a tiež z dôvodu, že daňovník reklamnou poukážkou dáva
k dispozícii určitý obnos finančných prostriedkov na nákup tovaru a služieb.

Sponzorský príspevok

V praxi sa často možno stretnúť so stotožňovaním, resp. zamieňaním sponzorstva
s darcovstvom. Zásadný rozdiel je v tom, že zatiaľ čo za dar jeho darca nečaká
žiadne protiplnenie, u sponzorského príspevku požaduje jeho poskytovateľ ur-
čitú protislužbu v tom, že príjemca bude tomuto poskytovateľovi zabezpečovať
činnosť smerujúcu k naplneniu marketingových cieľov formou reklamy. Príjemca-
mi týchto príspevkov sú väčšinou organizácie, ktoré nie sú podnikateľské subjek-
ty. Ide najmä o športové a charitatívne organizácie, záujmové združenia a pod.

Vychádzajúc z úpravy výdavkov na reklamu v zákone o dani z príjmov možno
konštatovať, že sponzorský príspevok na strane poskytovateľa môže byť daňo-
vo uznaným výdavkom (nákladom). Aby však bolo možné tieto výdavky (nákla-
dy) účinne daňovo uplatniť, je nevyhnutné uzatvorenie písomnej zmluvy, bez
ktorej by nebolo možné túto skutočnosť riadnym spôsobom preukázať.

Sponzori však poskytujú svoju podporu aj bez protislužby. V takomto prípa-
de je forma tejto podpory klasifikovaná ako darovanie, čo má za následok na
strane poskytovateľa daňovú neuznateľnosť výdavku súvisiaceho so spon-
zorstvom. Na strane príjemcu takéhoto príspevku je dar považovaný za príjem,
ktorý nie je predmetom dane, t. j. nie je zdaniteľným príjmom.

Sponzorstvo v športe
Tak ako už bolo uvedené, účelom a cieľom úpravy sponzorstva v športe na základe
zmluvy o športe v zákone o športe je podpora športu a až sekundárnym výstupom je
propagácia značky a dobrého mena, tovarov, služieb alebo aktivít právnickej osoby
či fyzickej osoby. Ide teda o inštitút, ktorý len okrajovo súvisí s rozoberanou proble-
matikou prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka so zámerom dosiahnutia,
zabezpečenia a udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.

V porovnaní s výdavkami (nákladmi) na reklamu je uplatnenie poskytnutého
sponzorského v športe do daňových výdavkov u sponzora značne limitované,
a to jednak využitím sponzorského na dohodnutý účel súvisiaci so športo-
vou činnosťou vykonávanou sponzorovaným, ale aj výsledkom hospodáre-
nia u sponzora, ktorý zároveň nesmie mať dlhy voči štátnemu rozpočtu
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Príklad č. 10:

Spoločnosť kúpila dáždniky, ktoré dala
označiť ochrannou známkou. Hodnota jed-
ného dáždnika vrátane nákladov na označe-
nie je 16,20 €. Na uvedený účel vynaložila
1 620 €. Pretože ide o reklamné predmety,
ktoré spĺňajú podmienky podľa § 21 ods. 1
písm. h) zákona o dani z príjmov, uvedená
suma je daňovo uznaná v plnej výške.

Príklad č. 11:

Spoločnosť kúpila 300 fliaš odrodového
vína, ktoré používa ako reklamné predmety.
Hodnota jednej fľaše je 14,80 €. Obal, do
ktorého je fľaša vložená, je v cene 2,10 € za
jeden kus. Na uvedený účel vynaložila spo-
ločnosť 5 030 €. Keďže suma jednej fľaše
vrátane obalu nepresiahla stanovený limit
17 €, je táto suma v súlade s § 21 ods. 1
písm. h) zákona o dani z príjmov daňovo
uznaným výdavkom.

Príklad č. 12:

Spoločnosť v roku 2018 kúpila 300 fliaš od-
rodového vína v celkovej hodnote 4 500 €

a 100 fliaš alkoholu (slivovice) v celkovej
hodnote 1 699 €, ktoré používa ako reklam-
né predmety pre svojich obchodných part-
nerov.

Hodnota jednej fľaše odrodového vína a al-
koholu neprekročila sumu 17 €. Ako sa
uvedené prejaví pri zistení základu v daňo-
vom priznaní, ak základ dane za rok 2018
dosiahne spoločnosť vo výške 65 000 €?

Odrodové víno spĺňa na účely zákona o dani
z príjmov podmienky reklamného predme-
tu, avšak suma vynaložená na jeho nákup (4
500 €) prekročila limit 5 % zo základu dane,
preto v súlade s § 21 ods. 1 písm. h) zákona
o dani z príjmov je možné odrodové víno
považovať za daňový výdavok len do výšky
3 250 €. Suma výdavkov na nákup vína nad
stanovený limit vo výške 1 250 € zvyšuje
základ dane (riadok 304 daňového prizna-
nia). Ostatný nakúpený alkohol s obsahom
objemu nad 1,2 % objemu alkoholu nie je
považovaný za reklamný predmet, preto
suma 1 699 € nie je uznaným daňovým vý-
davkom a pri zistení základu dane zvyšuje
výsledok hospodárenia (riadok 130 daňové-
ho priznania, riadok 6 tabuľky A).

Príklad č. 13:

Obchodná spoločnosť podnikajúca v au-
tomobilovom priemysle sa rozhodla pod-
poriť prestížne hudobné podujatie. Bola
preto uzatvorená „sponzorská zmluva“,
ktorá zaväzovala zmluvné strany takto:

– obchodná spoločnosť (sponzor) po-
skytne organizátorovi v určitej sume fi-
nančné prostriedky,



a poisťovniam a nesmie byť v konkurze. Zákon o športe zároveň vyžaduje, aby
takto poskytnuté prostriedky boli maximálne transparentné.

Poskytovanie sponzorského v športe na základe zmluvy o sponzorstve v športe
si vyžiadalo aj osobitnú úpravu v zákone o dani z príjmov. Na strane sponzora sú
výdavky (náklady) na sponzorské upravené v § 19 ods. 17 písm. h) zákona o dani
z príjmov. Podľa tejto úpravy je možné sponzorské zahrnúť do daňových výdav-
kov len v prípade, ak:

� sponzor sponzorské zaplatil,

� sponzor vykázal základ dane (základ dane = zdaniteľné príjmy prevyšujú-
ce daňové výdavky, t. j. aspoň 1 cent),

� sponzorovaný skutočne použil sponzorské na úhradu dohodnutého úče-
lu určeného v sponzorskej zmluve podľa zákona o športe, a to podľa dohod-
nutého časového rozvrhu, t. j. sponzor uplatňuje v daňových výdavkoch len
skutočne použitú sumu sponzorovaným,

� ide o sponzorské pre profesionálneho športovca, talentovaného amatér-
skeho športovca, športového reprezentanta, športového odborníka (tré-
ner, inštruktor športu) a športovú organizáciu.

Za výdavky na sponzorské sa nepovažuje poskytnutie sponzorského pre amatér-
skeho športovca podľa § 4 ods. 4 písm. a), c) a d) zákona o športe, okrem špor-
tového reprezentanta.

Príklad č. 14:

Sponzor, ktorým je tuzemská spoločnosť, uzatvoril sponzorskú zmluvu so
sponzorovaným v súlade s pravidlami upravenými v zákone o športe na ob-
dobie od 1. 11. 2018 do 30. 9. 2019 na sumu 10 000 €. Poskytnuté pro-
striedky sa podľa zmluvy majú využiť na tréningové sústredenie športovca
vrátane nákladov na trénera, náklady na štartovné na kvalifikačných turna-
joch vrátane ubytovania a stravy, ako aj náklady na reklamnú nášivku na dre-
sy športovca. V decembri 2018 sponzorovaný použije 6 000 € z poskytnutej
sumy podľa účelu dohodnutého v zmluve o sponzorstve v športe. Akú sumu
si môže sponzor zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2018?

Podľa § 52b ods. 5 Postupov účtovania v PÚ sa poskytnuté sponzorské na zá-
klade zmluvy o sponzorstve v športe účtuje na ťarchu účtu 548 – Ostatné ná-
klady na hospodársku činnosť. V prípade, ak sa sponzorovaný zaviazal v zmlu-
ve o sponzorstve v športe k plneniu pre sponzora, napr. k uvádzaniu loga
sponzora, poskytnuté sponzorské sa časovo rozlišuje a do nákladov sa účtuje
postupne počas trvania zmluvy alebo počas kratšieho dohodnutého obdobia.
Ak v zmluve o sponzorstve v športe nie je dohodnuté plnenie pre sponzora, po-
skytnuté sponzorské sa nebude časovo rozlišovať a celá suma sponzorského
bude účtovaná na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku čin-
nosť. Keďže sa sponzorovaný zaviazal v zmluve o sponzorstve v športe na uvá-
dzanie loga sponzora, poskytnuté sponzorské sa bude účtovať na ťarchu účtu
381 – Náklady budúcich období a do nákladov sa bude postupne rozpúšťať
počas trvania zmluvy, t. j. od 1. 11. 2018 do 30. 9. 2019.

Pri uplatnení daňových výdavkov sponzora (spoločnosti) je potrebné rešpek-
tovať osobitný postup uvedený v § 17 ods. 19 písm. h) zákona o dani z príj-
mov. Okrem podmienky zaplatenia sponzorského je uplatnenie týchto vý-
davkov ešte podmienené vykázaním kladného základu dane v príslušnom
zdaňovacom období, preto v prípade vykázania straty alebo nulového zákla-
du dane sa suma sponzorského u sponzora vo výške podľa jeho skutočného
použitia nepovažuje za daňový výdavok. Zároveň je ustanovené obmedzenie
na uznanie sponzorského do daňových výdavkov len v prípade jeho poskyt-
nutia vymedzenému okruhu športovcov.

Ak teda sponzor uzatvoril zmluvu o sponzorstve v športe v súlade s príslušný-
mi ustanoveniami zákona o športe na obdobie od 1. 11. 2018 do 30. 9.
2019 na sumu 10 000 € a v decembri 2018 sponzorovaný použije 6 000 €

z poskytnutej sumy, potom táto suma bude daňovým výdavkom sponzora
v roku 2018, ak ju sponzor skutočne zaplatil v roku 2018, ak túto sumu
sponzorovaný preukázateľne použil na dohodnutý účel v roku 2018, a to
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– organizátor dohodnutým spôsobom
na tomto podujatí a v súvislosti s ním
zabezpečí propagáciu firmy.

Keďže pojem „sponzorská zmluva“ nie je
po právnej a nadväzne ani daňovej strán-
ke jednoznačný – ide o zmes reklamy, da-
rov a prípadných ďalších plnení peňažnej
a naturálnej povahy s protislužbou alebo
bez protislužby, rozhoduje v praxi skutoč-
ný obsah zmluvy a dohodnuté povinnosti
zmluvných strán, ktoré treba aj preukázať.

V popísanom prípade je zrejmé, že nejde
o dar firmy, ale o jej výdavky (náklady) majú-
ce charakter reklamy a propagácie a pred-
stavuje tak nekonfliktne daňovo účinný vý-
davok. To je pochopiteľne pre obchodnú
spoločnosť daňovo výhodnejšie, pretože
dar by bol v spoločnosti daňovo neuznaným
výdavkom.

Opačná situácia je však z hľadiska príjem-
cu plnenia. Ak ide o neziskovú organizá-
ciu, táto by poskytnutý dar nemusela zda-
niť, ale naopak, príjem za reklamu musí
zdaniť daňou z príjmu.

Výnimkou sú občianske združenia, nadá-
cie, investičné fondy a neziskové organizá-
cie poskytujúce verejne prospešné služby,
u ktorých je príjem z reklamy za určitých
podmienok oslobodený od dane do výšky
20 000 € za zdaňovacie obdobie.

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

PRÍKLAD Z PRAXE

Reprezentačné výdavky v praxi

�Má obec právo poskytovať z prostried-
kov na reprezentácie aj vecné dary za-
mestnancom pri životných jubileách
a pracovných jubileách, ak to nemá de-
finované v kolektívnej zmluve?

Subjekt verejnej správy (obec) môže podľa
§ 34 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočto-
vých pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vy-
nakladať verejné prostriedky, ak ich má
v rozpočte, aj pre účely reprezentácie
a propagácie. V uvedenom prípade sa ná-
kup vecných darov zamestnancom neberie
ako reprezentačný charakter, pričom taký-
to výdavok by mal byť hradený z prostried-
kov sociálneho fondu. Ak by bol výdavok
smerovaný na pracovné jubileum, takýto
výdavok by sa dal charakterizovať ako re-
prezentačný charakter. Záverom teda je
možné konštatovať, že uvedené výdavky je
zákonné riešiť cez kolektívnu zmluvu, res-
pektíve sociálny fond. Prostriedky repre-
zentácie by mali smerovať mimo pracovný
sektor (zamestnancov). Odporúčame pri
životných jubileách poskytovať prostriedky
zo sociálneho fondu.



v dohodnutom časovom rozvrhu a spôsobom dohodnutým v uzatvorenej
zmluve o sponzorstve v športe.

Uvedené však bude platiť len vtedy, ak budú dodržané aj ostatné podmienky
ustanovené v § 17 ods. 19 písm. h) zákona o dani z príjmov, t. j. sponzor
vykáže za rok 2018 kladný základ dane a sponzorovaný športovec nie je
športovcom, ktorý je určený v § 4 ods. 4 písm. a), c) a d) zákona o športe, ok-
rem športového reprezentanta podľa § 29 ods. 2 zákona o športe.

Zákon o dani z príjmov súčasne v § 17 ods. 3 písm. k) a l) upravuje aj osobitný
spôsob zahrnovania prijatého sponzorského na základe zmluvy o športe do zá-
kladu dane u športovcov, športových odborníkov a športových organizácií. Po-
dľa týchto ustanovení sa prijaté sponzorské do základu dane bude zahŕňať vo
výške, v akej bolo použité na úhradu výdavkov, a to podľa účelu a rozsahu vráta-
ne časového rozvrhu určeného v uzavretej sponzorskej zmluve medzi sponzo-
rom a sponzorovaným.

Príjem z reklamy u neziskových organizácií

Poskytovanie reklamnej činnosti je v neziskových organizáciách len prostriedkom
na zabezpečenie ich cieľov, nie je poslaním neziskových organizácií. Do konca
roka 2017 príjmy z reklamy nebolo možné považovať za príjmy oslobodené od
dane, boli teda vždy súčasťou základu dane z príjmov. Od roku 2018 zákon o dani
z príjmov oslobodzuje príjmy z reklám u vybraných typov právnych foriem daňov-
níkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, pre oslobodenie však mu-
sia byť splnené určité zákonom stanovené podmienky v § 13 ods. 1 písm. g).

V nadväznosti na zavedenie oslobodenia príjmov sa v § 12 ods. 3 zákona o dani
z príjmov rozdelili daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie na dve
skupiny:

a) prvú skupinu tvoria občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a ne-
ziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

b) druhú skupinu tvoria ostatné formy daňovníkov nezaložených alebo nezria-
dených na podnikanie, ako napr. záujmové združenia právnických osôb,
profesijné komory, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, obce,
rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a pod.

Oslobodenie príjmov plynúcich z reklamy vymedzené v § 13 ods. 1 písm. g) zá-
kona o dani z príjmov sa vzťahuje na prvú skupinu daňovníkov. Zákon o dani
z príjmov zároveň stanovuje hornú hranicu príjmov, ktoré sú za príslušné zdaňo-
vacie obdobie oslobodené od platenia dane. V úhrne za príslušné zdaňovacie
obdobie je oslobodený príjem plynúci z reklamy do výšky 20 000 €, a to bez
ohľadu na počet daňovníkov, od ktorých daňovník nezaložený alebo nezriadený
na podnikanie prijal príjmy plynúce z reklamy.

Oslobodenie príjmov plynúcich z reklamy u vymedzených daňovníkov je pod-
mienené účelom použitia a lehotou, do ktorej je povinný daňovník tieto príjmy
použiť. Zákon o dani z príjmov ustanovuje povinnosť použiť oslobodené príjmy
iba na účel, na ktorý je možné použiť podiel zaplatenej dane podľa § 50 ods. 5
zákona o dani z príjmov. Ide o podporu a rozvoj športu, poskytovanie sociálnej
pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podporu vzdelávania, ochranu ľud-
ských práv, ochranu životného prostredia, vedu a výskum a organizovanie
a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. Zákon o dani z príjmov neuvádza
konkrétne prípady, na ktoré je možné použiť príjmy plynúce z reklamy a neuvá-
dza ani presné položky nákladov, ktoré zodpovedajú účelu vymedzenému v § 50
ods. 5 zákona o dani z príjmov. Základnou zásadou je však, že musí ísť o náklady
súvisiace priamo s činnosťou, ktorá zodpovedá zákonom určeného účelu.

Oslobodené príjmy plynúce z reklamy musí daňovník použiť na vymedzený
účel do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy prijal. Ak tieto
príjmy alebo ich časť nepoužije na zákonom vymedzené účely do uplynutia uve-
denej lehoty, je povinný v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota, za-
hrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane.
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POZNÁMKA

V tejto súvislosti treba podotknúť, že tie
občianske združenia, nadácie, neinves-
tičné fondy a neziskové organizácie po-
skytujúce všeobecne prospešné služby,
ktoré účtujú v sústave podvojného úč-
tovníctva, príjmy z reklamy nezahŕňajú
do základu dane v zdaňovacom období,
v ktorom o nich účtovali do výnosov, ale
podľa § 17 ods. 3 písm. m) zákona o dani
z príjmov až v tom zdaňovacom období,
v ktorom tento príjem fyzicky aj prijali.
Nie je teda podstatné účtovanie pohľa-
dávky na základe zmluvy o poskytnutí re-
klamy, ale až fyzické prijatie finančných
prostriedkov na bankový účet alebo do
pokladnice. Oslobodenie príjmov plynú-
cich z reklám sa tak vzťahuje k zdaňova-
ciemu obdobiu, v ktorom nastane príjem
finančných prostriedkov, rovnako ako
u daňovníkov účtujúcich v sústave jed-
noduchého účtovníctva.

Príklad č. 15:

Občianske združenie uzatvorilo s obchod-
nou spoločnosťou zmluvu o reklame, na
základe ktorej jej občianske združenie po-
skytne reklamné služby vo výške 10 000 €

v roku 2018. Občianske združenie prijalo
finančné prostriedky od spoločnosti až
v roku 2019 vo výške 8 000 €. Ako bude
postupovať občianske združenie v roku
2018 a 2019 v súvislosti s príjmami ply-
núcimi z reklamy?

V roku 2018 občianske združenie na zá-
klade zmluvy o reklame zaúčtuje výnosy
z reklamných služieb vo výške 10 000 €

v prospech účtu 602 – Tržby z predaja
služieb. Keďže občianske združenie v roku
2018 tieto finančné prostriedky neprijalo,
v súlade s § 17 ods. 3 písm. m) zákona
o dani z príjmov sa nezahŕňajú do základu
dane, predstavujú teda pri zistení základu
dane odpočítateľnú položku od výsledku
hospodárenia. V roku 2019, keď občian-
ske združenie fyzicky dostane finančné
prostriedky od spoločnosti v sume
8 000 €, tieto sú na jednej strane sú-
časťou základu dane vo výške 8 000 € ako
pripočítateľná položka k výsledku hospo-
dárenia podľa § 17 ods. 3 písm. m) záko-
na o dani z príjmov a na druhej strane sú
oslobodeným príjmom vo výške 8 000 €

podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani
z príjmov, pričom občianske združenie je
povinné použiť tieto prostriedky vo výške
8 000 € na zákonom stanovené účely do
31. 12. 2020.



U ostatných daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie,
ktorí sú vymedzení v § 12 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov, pre príjmy z re-
klamy neplatí žiadne oslobodenie od dane, preto sú tieto príjmy vždy zdaniteľ-
nými príjmami. Ak teda nezisková organizácia vymedzená v § 12 ods. 2 písm. b)
zákona o dani z príjmov má príjem za šírenie reklamy objednávateľa, bez ohľadu
na použitie získaných prostriedkov a v prípade neziskovej organizácie účtujúcej
v podvojnom účtovníctve aj bez ohľadu na prijatie úhrady tento príjem vždy pod-
lieha dani z príjmov.

Rovnako sponzorský príspevok môže byť u neziskových organizácií príjmom za
poskytnutie reklamy, ak poskytovateľ (sponzor) týmto príspevkom hradí služby
za reklamu, propagáciu firmy. To znamená, že aj v prípade sponzorských prí-
spevkov ide o príjmy, ktoré u neziskových organizácií sú predmetom dane a ak
nie sú oslobodené podľa § 13 ods. 2 písm. g) zákona o dani z príjmov, potom sú
v každom prípade zahrnuté do základu dane.

Prijatý dar, na rozdiel od sponzorského príspevku, nie je u neziskových orga-
nizácií predmetom dane. Aj na neziskové organizácie sa vzťahuje ustanovenie
§ 12 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého dary prijaté právnic-
kou osobou nie sú predmetom dane. Ak je však aj sponzorský príspevok klasi-
fikovaný ako darovanie, potom ani takýto príjem nie je predmetom dane.

Neziskové organizácie musia na daňové účely rozlišovať jednotlivé druhy čin-
ností, ako aj príjmy a výdavky súvisiace s týmito jednotlivými činnosťami. Platí to
aj pre poskytovanie (šírenie) reklamy. Príjmy z reklamy je potrebné odlíšiť od
ostatných príjmov a je potrebné k nim priradiť zodpovedajúce výdavky, t. j.
daňové výdavky.

Daňovým výdavkom podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je výdavok (ná-
klad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vyna-
ložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka v súlade s účtovnými
predpismi, ak tento zákon neustanovuje inak. Zmysel tohto ustanovenia spočí-
va v tom, že musí ísť o výdavok vynaložený za účelom dosiahnutia, zabezpe-
čenia alebo udržania konkrétneho príjmu. Medzi výdavkami a príjmami musí
teda existovať priamy a bezprostredný vzťah, v opačnom prípade pojmovo
nemôže ísť o výdavky vynaložené na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie kon-
krétnych príjmov.

V prípade príjmu z reklamy takýmito súvisiacimi výdavkami vynaloženými na
jeho dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie sú v zásade výdavky na zhoto-
venie, umiestnenie reklamy a na jej šírenie. Ak príjem z reklamy je od dane
oslobodený, výdavky na takúto reklamu nie sú daňovými výdavkami, a to i podľa
§ 21 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov.

Príklad č. 18:

Obec raz v roku organizuje väčšiu konferenciu, ktorú finančne zabezpečuje aj
zo zdrojov získaných na základe zmluvy o reklamnej činnosti poskytova-
nej v súvislosti s týmto podujatím. Všetky finančné prostriedky sú prakticky
použité pri organizovaní a príprave podujatia. Ide najmä o výdavky na tlač pro-
pagačných materiálov, nájom priestorov a zabezpečenie cateringu. Reklama
objednávateľa je umiestnená v propagačných materiáloch a v priestoroch ko-
nania konferencie. Je možné niektoré výdavky súvisiace s organizovaním pod-
ujatia považovať za výdavky, ktorými sa môže znížiť príjem z reklamy?

Keďže obec môže uplatniť k príjmu z reklamy iba výdavky (náklady), ktoré
priamo súvisia s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním tohto príjmu, ta-
kýmto nákladom nebudú náklady na zabezpečenie cateringu.

V prípade propagačných materiálov takýmto výdavkom môže byť len pomer-
ná časť z celkových nákladov vynaložených na propagačný materiál zodpo-
vedajúca ploche (resp. počtu strán), na ktorej bola reklama umiestnená. Ak
reklama bola umiestnená v prenajatých priestoroch, za daňový výdavok (sú-
visiaci výdavok) v tomto prípade bude možné považovať iba náklady na zho-
tovenie a umiestnenie reklamy.

Ing. Iveta Petrovická
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Príklad č. 16:

Nadácia uzatvorila zmluvu o reklame so
spoločnosťou o poskytnutí reklamných
služieb v roku 2018. V roku 2018 od spo-
ločnosti prijala 23 000 €.
Ako bude nadácia postupovať pri vykazo-
vaní týchto príjmov v roku 2018?
Príjem (výnos) plynúci z reklamy vo výške
23 000 € je súčasťou výsledku hospodá-
renia.
V súlade s § 13 ods. 1 písm. g) zákona
o dani z príjmov je oslobodeným príjmom
u nadácie príjem z reklamy najviac do
20 000 € za príslušné zdaňovacie obdo-
bie.
Táto suma je teda pri zistení základu dane
odpočítateľnou položkou od výsledku
hospodárenia. Súčasťou základu dane,
t. j. zdaniteľným príjmom bude príjem z re-
klamy vo sume 3 000 €.

Príklad č. 17:

Občianske združenie uzatvorilo so spoloč-
nosťou zmluvu o reklame, na základe kto-
rej jej občianske združenie poskytne re-
klamné služby vo výške 7 000 € v roku
2018. Občianske združenie prijalo finan-
čné prostriedky od spoločnosti v roku
2018 vo výške 7 000 €.
V rokoch 2018 a 2019 použilo občianske
združenie na podporu vzdelávania a roz-
voj športu sumu 4 000 €. Ako bude postu-
povať občianske združenie v rokoch 2018
a 2019 pri príjmoch plynúcich z reklamy?
V zdaňovacom období 2018 občianske
združenie účtuje výnosy plynúce z poskyt-
nutia reklám vo výške 7 000 €.
Keďže občianske združenie tieto finančné
prostriedky v roku 2018 aj prijalo, sú tieto
výnosy súčasťou základu dane a zároveň
suma vo výške 7 000 € spĺňa podmienky
na oslobodenie podľa § 13 ods. 1 písm. g)
zákona o dani z príjmov. Oslobodenie vý-
nosov plynúcich z reklamy je však podmie-
nené povinnosťou použiť tieto oslobode-
né príjmy na účely podľa § 50 ods. 5
zákona o dani z príjmov, a to do konca
roka 2019.
Keďže občianske združenie použilo z oslo-
bodených príjmov iba 4 000 € na záko-
nom stanovené účely, je povinné v zdaňo-
vacom období 2019 zvýšiť základ dane
o nepoužitú časť oslobodených príjmov,
t. j. o sumu 3 000 €.

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



Vymáhanie poistného od
zamestnávateľov a prehľad pokút
1. Sociálna poisťovňa

Každý zamestnávateľ má prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej
poisťovne – „eSlužby“ k dispozícii saldokonto. Na saldokonte vidí predpisy poist-
ného, úhrady poistného, prípadné nedoplatky aj preplatky. Zamestnávateľ si tak
kedykoľvek môže skontrolovať, či má alebo nemá evidované dlžné poistné.

V prípade, ak zamestnávateľ neuhradí poistné do dňa splatnosti poistného, So-
ciálna poisťovňa mu po splatnosti poistného zašle upozornenie formou sms
správy alebo emailu. Zamestnávatelia sa tak rýchlo dozvedia o svojom nedoplat-
ku. Aktuálne kontakty – mobilné číslo alebo email, je možné kedykoľvek nahlásiť
prostredníctvom adresy mojekontakty@socpoist.sk alebo priamo v pobočke So-
ciálnej poisťovne.

Ak Sociálna poisťovňa eviduje pohľadávku na poistnom voči zamestnávateľovi
vyššiu ako 3,32 €, zahrnie ho ako neplatiča, dlžníka do zoznamu dlžníkov, ktorý
Sociálna poisťovňa zverejňuje na svojom webovom sídle.

Zoznam fyzických osôb a právnických osôb obsahuje:

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

b) obchodné meno právnickej osoby a jej sídlo,

c) sumu pohľadávky.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne a ktokoľvek, napríklad
zamestnanci si môžu pozrieť, či ich zamestnávateľ má podlžnosti voči Sociálnej
poisťovni a v akej výške. Pripomienky k zaradeniu dlžníka do zoznamu dlžníkov
je možné zaslať elektronicky na adresu dlznici@socpoist.sk.

Podotýkam, že evidencia pohľadávky voči zamestnávateľovi nemá pre zamest-
nanca žiaden vplyv na poistenie, prípadne na dávky, ktoré by si zamestnanec
uplatňoval v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Zamestnanec nie je nija-
kým spôsobom postihovaný z titulu neplatenia poistného jeho zamestnávateľom.

1.1 Rozhodnutie
Ak zamestnávateľ ani po zaslanom upozornení neuhradí dlžné poistné, začne
Sociálna poisťovňa konanie, tzv. nedávkové konanie, predpísaním dlžného po-
istného prostredníctvom rozhodnutia. Ak suma dlžného poistného v úhrne je
nižšia ako 5 €, Sociálna poisťovňa dlžnú sumu nepredpíše. Ak zamestnávateľ na
výzvu Sociálnej poisťovne nepredloží podklady potrebné na zistenie správnej
sumy poistného, Sociálna poisťovňa môže predpísať poistné na základe dokla-
dov zamestnávateľa za predchádzajúce obdobie alebo na základe podkladov
iného zamestnávateľa s činnosťou obdobného charakteru.

Právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti. Prá-
vo predpísať poistné sa nepremlčuje, ak zamestnávateľ nesplnil povinnosť usta-
novenú v § 231 ods. 1 písm. b), tzn. ak neprihlásil zamestnanca do registra pois-
tencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

Rozhodnutie sa vydáva písomne a musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného sku-
točného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti:
� výrok – uvedú sa ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo,
� odôvodnenie – uvedú sa skutočnosti, ktoré boli podkladom na rozhodnutie,
� poučenie o odvolaní – uvedie sa, v akej lehote a kde možno odvolanie

podať.

V rozhodnutí sa uvedie aj organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá rozhod-
nutie vydala, dátum vydania rozhodnutia, identifikácia účastníka konania. Na
rozhodnutí musí byť odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priez-
viska a funkcie oprávnenej osoby.
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Stručne:
Každý zamestnávateľ, či už ide o fyzickú
alebo právnickú osobu, je povinný si plniť
oznamovacie a odvodové povinnosti voči
Sociálnej poisťovni v súlade so zákonom
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o sociálnom poistení“) a voči zdra-
votným poisťovniam v súlade so záko-
nom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom po-
istení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o zdravotnom poistení“).
Za zamestnanca odvádza poistné na ne-
mocenské poistenie, poistné na dôchod-
kové poistenie, poistné na poistenie v ne-
zamestnanosti a poistné na zdravotné
poistenie zamestnávateľ. Zamestnávateľ
vykoná zrážku poistného uvedených pois-
tení, ktoré je povinný platiť zamestnanec.
Poistné, ktoré platí a odvádza zamestná-
vateľ, je splatné v deň určený na výplatu
príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom
zamestnanca. V prípade, ak tak neurobí,
vzniká zamestnávateľovi dlžné poistné
a poisťovne začnú voči zamestnávateľovi
konanie vo veci vymáhania pohľadávky.

UPOZORNENIE:

Pri akýchkoľvek úhradách, či už ide o po-
istné, penále alebo pokuty, je potrebné
vždy hlavne uvádzať správny:
– variabilný symbol = „IČZ“ – identifi-

kačné číslo zamestnávateľa pridele-
né Sociálnou poisťovňou,

– špecifický symbol = obdobie, za kto-
ré sa poistné platí;

• v prípade podaného mesačného vý-
kazu poistného a príspevkov v tvare
MMRRRR alebo RRRRMM,

• v prípade podaného výkazu poistné-
ho a príspevkov v tvare XX99RRRR,
kde XX je mesiac, v ktorom boli zúč-
tované príjmy, predtlač 99 a RRRR je
rok, v ktorom boli príjmy zúčtované,

– špecifický symbol = číslo rozhodnutia
na poistné, penále, pokuty (uvedené
vo výrokovej časti rozhodnutia).

POZNÁMKA:

V súlade s § 215 ods. 2 proti rozhodnu-
tiu o poistnom a o príspevku na starobné
dôchodkové sporenie, o uložení pokuty
a penále možno podať odvolanie v le-
hote do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia. Deň oznámenia rozhod-
nutia je deň doručenia rozhodnutia.



Zásielky s obsahom písomností určených do vlastných rúk vydá pošta len adresáto-
vi alebo fyzickej osobe, ktorá sa preukáže splnomocnením na preberanie zásielok.

Ak sídlo zamestnávateľa nie je známe (vráti sa zásielka od doručovateľa s po-
známkou „adresát neznámy“), použije organizačná zložka Sociálnej poisťovne
doručenie formou verejnej vyhlášky, tzn. písomnosť sa vyvesí na obdobie 15 dní
na vývesnej tabuli vo verejne prístupných priestoroch príslušnej organizačnej
zložky Sociálnej poisťovne. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

1.2 Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
Ak zamestnávateľ – odvádzateľ poistného – v lehote do 15 dní odo dňa oznáme-
nia rozhodnutia nepodá odvolanie voči rozhodnutiu, tzn. považuje rozhodnutie
za oprávnené v súlade so zákonom o sociálnom poistení, vyčíslené v správnej
výške, nasledujúcim dňom po uplynutí tejto lehoty sa stáva rozhodnutie právo-
platným a vykonateľným. Sociálna poisťovňa v prípade, že nebude evidovať
úhradu predpísaného poistného, začne proces vymáhania pohľadávky.

Ak zamestnávateľ nemá dostatok financií na úhradu dlžného poistného, môže
v súlade s § 146 zákona o sociálnom poistení požiadať Sociálnu poisťovňu o po-
volenie splátok dlžných súm poistného – o splátkový kalendár.

1.3 Obnova konania
V prípade, ak by zamestnávateľ zistil skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku pred-
písaného poistného až po právoplatnosti, vykonateľnosti rozhodnutia, tzn. že v zá-
konnej lehote nepodal odvolanie, napr. zásielku neprevzal, môže príslušnú organi-
začnú zložku Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie vydala, v súlade s § 221
zákona o sociálnom poistení požiadať o obnovu konania. Návrh na obnovu kona-
nia môže zamestnávateľ podať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel
o dôvodoch obnovy, najneskôr do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia,
a to aj v prípade, ak už začalo alebo prebieha vymáhanie pohľadávky.

1.4 Vymáhanie pohľadávok
Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie (§ 225b). Od 1. júla 2017 novela
zákona o sociálnom poistení zaviedla nový spôsob vymáhania pohľadávok, ktoré
vykonáva a riadi Sociálna poisťovňa prostredníctvom tzv. „správneho výkonu“.

Sociálna poisťovňa môže od zamestnávateľa vymáhať dlžné poistné, penále,
pokuty tromi spôsobmi: v tzv. správnom konaní, prostredníctvom mandátnej
správy alebo exekútora.

V prípade exekúcie dlžník zaplatí vymáhanú istinu + odmenu exekútorovi vo výške
20 % z vymoženej istiny + trovy konania a Sociálna poisťovňa mu poskytuje súčin-
nosť, informácie z vlastných zdrojov. Ak vznikol dlh do 1. 7. 2017, pohľadávky So-
ciálnej poisťovne môžu byť naďalej uplatňované prostredníctvom exekútora.

Pokiaľ je vyhlásený konkurz, vrátane oddlženia fyzickej osoby alebo povolená re-
štrukturalizácia, Sociálna poisťovňa si uplatňuje pohľadávky aj v týchto konaniach.
Rovnako postupuje v prípade, ak právnická osoba vstúpi do likvidácie. Po úmrtí
dlžníka, fyzickej osoby, Sociálna poisťovňa prihlasuje svoje pohľadávky v dedič-
skom konaní.

Pre uskutočňovanie vymáhania sú banky povinné Sociálnej poisťovni oznamo-
vať čísla účtov dlžníkov a stav financií – zostatky na účtoch.

Konanie vo veciach vymáhania pohľadávok začína Sociálna poisťovňa na pod-
klade exekučného titulu vydaním rozhodnutia o začatí konania vo veciach vymá-
hania pohľadávok (§ 225c zákona o sociálnom poistení). Rozhodnutie o začatí
konania vo veciach vymáhania pohľadávok sa nedoručuje, nie sú proti nemu prí-
pustné opravné prostriedky a je právoplatné dňom jeho vydania.

Rozhodnutie o začatí konania vo veciach vymáhania pohľadávok obsahuje:

� názov organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie vydala,

� číslo a dátum vydania rozhodnutia,
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Rozhodnutie sa doručuje do vlastných
rúk alebo poštou ako doporučená zásiel-
ka s doručenkou a poznámkou „do vlast-
ných rúk“.
Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa
má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý,
hoci sa v mieste doručenia zdržiava, do-
ručovateľ ho vhodným spôsobom upo-
vedomí, že písomnosť príde znovu doru-
čiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus
o doručenie zostane bezvýsledný, doru-
čovateľ uloží písomnosť na pošte a adre-
sáta o tom vhodným spôsobom upove-
domí.
Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do
troch dní od uloženia, posledný deň tejto
lehoty sa považuje za deň doručenia, aj
keď sa adresát o uložení nedozvedel.

UPOZORNENIE:

Odvolanie sa nepodáva z titulu, že má
dlžník aktuálne nedostatok financií na
úhradu predpísaného poistného, ale z ti-
tulu, že existujú skutočnosti, veci, ktoré
neboli zohľadnené pri predpisovaní roz-
hodnutia a ktoré majú vplyv na výšku
predpísaného poistného.

POZNÁMKA:

Ak by obnovu konania príslušná organi-
začná zložka Sociálnej poisťovne povoli-
la, v súlade s § 225d by nastalo odloženie
vymáhania pohľadávky až do ukončenia
nedávkového konania. Odloženie vymá-
hania by nastalo aj v prípade, ak by povoli-
la zamestnávateľovi dlžné poistné splá-
cať formou splátkového kalendára.

POZNÁMKA:

Výhodou správneho výkonu vymáhania
Sociálnou poisťovňou je, že:
– nebude narastať súdna agenda v ob-

lasti exekúcií v takom rozsahu, ako
to bolo v minulých rokoch,

– dlžníci neplatia žiadne trovy – splate-
nie dlhu je pre nich lacnejšie,

– v prípade neúspechu vo vymáhaní
Sociálna poisťovňa neplatí exekučné
trovy,

– proces vymáhania je rýchlejší.

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

alebo emailu.



� meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo sociálneho za-
bezpečenia účastníka konania, ktorým je fyzická osoba, alebo obchodné
meno, sídlo, identifikačné číslo účastníka konania, ktorým je právnická osoba,

� označenie exekučného titulu,
� sumu pohľadávky,
� meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pe-

čiatky alebo ak sa rozhodnutie vyhotoví s použitím výpočtovej techniky,
predtlačený odtlačok pečiatky Sociálnej poisťovne s uvedením mena, priez-
viska a funkcie oprávnenej osoby.

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne určí spôsob vymáhania pohľa-
dávky alebo môže uplatniť aj niekoľko spôsobov vymáhania súčasne. Pohľadáv-
ky môže vymáhať:

a) zrážkami zo mzdy a z iného príjmu (§ 225h, § 225i),

b) prikázaním peňažnej pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke
zahraničnej banky (§ 225j, § 225k, § 225l),

c) zrážkami z dávok, ktoré účastníkovi konania vypláca Sociálna poisťovňa
(§ 225m).

Dlh fyzickej osoby od 1. 7. 2017 môže vymáhať všetkými spôsobmi:
� zrážkami zo mzdy,
� prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
� zrážkami z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou.

Dlh právnickej osoby od 1. 7. 2017 vymáha len prostredníctvom:
� prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

Postup pri vymáhaní prostredníctvom správneho výkonu Sociálnou poisťovňou
sa dá povedať, že je obdobný ako prostredníctvom exekútora. Keďže najčastej-
ším využívaným spôsobom vymáhania pohľadávky je prikázanie pohľadávky
z účtu v banke, priblížime si podrobnejšie postup Sociálnej poisťovne pri tomto
spôsobe.

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí do vlastných rúk banke
alebo pobočke zahraničnej banky príkaz na začatie vymáhania pohľadávok pri-
kázaním pohľadávky.

Vystavený príkaz na začatie vymáhania pohľadávok je právoplatný dňom jeho
vydania a odvolanie proti nemu nie je prípustné. Po doručení tohto príkazu je
banka alebo pobočka zahraničnej banky povinná zablokovať zamestnávate-
ľovi peňažné prostriedky do sumy pohľadávky, a to aj vtedy, ak peňažné pro-
striedky prichádzajú na účet postupne.

Zamestnávateľovi zároveň vystaví a zašle upovedomenie o začatí vymáhania
pohľadávok prikázaním pohľadávky a zakáže mu nakladať s peňažnými pro-
striedkami, a to až do sumy vymáhanej pohľadávky. Upovedomenie o začatí vy-
máhania pohľadávok prikázaním pohľadávky obsahuje:
� názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá upovedomenie

o začatí vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky vydala,
� označenie exekučného titulu,
� meno, priezvisko, adresu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia

účastníka konania, ktorý je fyzickou osobou, alebo obchodné meno, sídlo
a identifikačné číslo účastníka konania, ktorý je právnickou osobou,

� sumu pohľadávky,
� výzvu na zaplatenie pohľadávky do ôsmich dní od doručenia upovedo-

menia o začatí vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky,
� upozornenie, že ak pohľadávka nebude zaplatená v stanovenej lehote,

príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne pristúpi k vymáhaniu po-
hľadávok prikázaním pohľadávky na základe exekučného príkazu na vymá-
hanie pohľadávok prikázaním pohľadávky,

� zákaz nakladania s peňažnými prostriedkami na účte v banke alebo poboč-
ke zahraničnej banky až do sumy vymáhanej pohľadávky po doručení upo-
vedomenia o začatí vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky,
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NEPREHLIADNITE!

Príkaz na začatie vymáhania pohľadá-
vok obsahuje:
– názov a sídlo organizačnej zložky So-

ciálnej poisťovne, ktorá príkaz na za-
čatie vymáhania pohľadávok priká-
zaním pohľadávky vydala,

– číslo a dátum vydania príkazu na za-
čatie vymáhania pohľadávok priká-
zaním pohľadávky,

– obchodné meno a sídlo banky alebo
označenie a adresu umiestnenia po-
bočky zahraničnej banky,

– označenie exekučného titulu,
– meno, priezvisko, adresu a identifi-

kačné číslo sociálneho zabezpečenia
účastníka konania, ktorý je fyzickou
osobou, alebo obchodné meno, sídlo
a identifikačné číslo účastníka kona-
nia, ktorý je právnickou osobou,

– sumu pohľadávky,
– meno, priezvisko, funkciu, podpis

oprávnenej osoby a odtlačok úradnej
pečiatky alebo ak sa príkaz na zača-
tie vymáhania pohľadávok prikáza-
ním pohľadávky vyhotoví s použitím
výpočtovej techniky, predtlačený od-
tlačok pečiatky Sociálnej poisťovne
s uvedením mena, priezviska a funk-
cie oprávnenej osoby.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Zmena pri uplatňovaní nároku na
náhradu nákladov spojených s liečením
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že tlačivo
„žiadosť o vystavenie potvrdenia o údajoch
spojených s limitom spoluúčasti na účely
rozhodovania o nároku na náhradu nákla-
dov spojených s liečením“ zasiela príslušnej
zdravotnej poisťovni priamo pobočka So-
ciálnej poisťovne a nie poistenec Sociálnej
poisťovne, ako to bolo doteraz. Poistenec,
ktorý Sociálnu poisťovňu požiada o náhra-
du nákladov spojených s liečením teda
k svojej žiadosti predkladá už iba doklady
o vynaložených nákladoch.
Náhrada nákladov spojených s liečením je
úrazová dávka, ktorej účelom je nahradiť
poškodenému náklady spojené s liečbou
následkom pracovného úrazu alebo cho-
roby z povolania, ktoré nemal uhradené
z povinného zdravotného poistenia.
Za obdobie január až september 2018 túto
dávku Sociálna poisťovňa vyplatila 612 po-
škodeným. Jej priemerná výška dosahovala
116 €.



� informáciu, že upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok prikázaním
pohľadávky zostáva v platnosti do úplného uspokojenia vymáhanej pohľa-
dávky a vzťahuje sa aj na ďalší alebo nový účet v banke alebo pobočke za-
hraničnej banky,

� informáciu, že peňažné prostriedky na účte v banke alebo pobočke zahra-
ničnej banky nepodliehajú vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky,
len za podmienok ustanovených v § 225k ods. 3,

� číslo účtu príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne,
� variabilný symbol a špecifický symbol,
� poučenie o odvolaní proti upovedomeniu o začatí vymáhania pohľadávok pri-

kázaním pohľadávky (lehota na podanie odvolania je do 15 dní od doručenia
upovedomenia) vrátane poučenia, či rozhodnutie možno preskúmať súdom,

� meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pe-
čiatky alebo ak sa upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok prikáza-
ním pohľadávky vyhotoví s použitím výpočtovej techniky, predtlačený od-
tlačok pečiatky Sociálnej poisťovne s uvedením mena, priezviska a funkcie
oprávnenej osoby.

Spôsob doručovania upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok je rovnaký
ako pri doručovaní rozhodnutia o dlžnom poistnom. Náhradné doručenie je vylú-
čené. Ak zamestnávateľ pohľadávku neuhradí, po márnom uplynutí lehoty na
podanie odvolania alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa
odvolanie zamietlo, vydá príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne
exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky a doručí
ho zamestnávateľovi a banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky obsahuje:
� názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá exekučný prí-

kaz na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky vydala,
� číslo a dátum vydania exekučného príkazu na vymáhanie pohľadávok pri-

kázaním pohľadávky,
� obchodné meno a sídlo banky alebo označenie a adresu umiestnenia po-

bočky zahraničnej banky,
� meno, priezvisko, adresu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia

účastníka konania, ktorý je fyzickou osobou, alebo obchodné meno, sídlo
a identifikačné číslo účastníka konania, ktorý je právnickou osobou,

� sumu pohľadávky,
� číslo účtu príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne,
� variabilný symbol a špecifický symbol,
� poučenie o tom, že proti exekučnému príkazu na vymáhanie pohľadávok

prikázaním pohľadávky nie je prípustné odvolanie,
� meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pe-

čiatky alebo ak sa exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok prikázaním
pohľadávky vyhotoví s použitím výpočtovej techniky, predtlačený odtlačok
pečiatky Sociálnej poisťovne s uvedením mena, priezviska a funkcie opráv-
nenej osoby.

Exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky je právoplat-
ný dňom jeho vydania a odvolanie proti nemu nie je prípustné. Po doručení exe-
kučného príkazu je banka alebo pobočka zahraničnej banky povinná odpísať
peňažné prostriedky z účtu zamestnávateľa a poukázať ich na účet príslušnej
organizačnej zložky Sociálnej poisťovne s uvedením variabilného symbolu
a špecifického symbolu, ktorý je uvedený v exekučnom príkaze. Ak odpísaná
suma nepostačuje na pokrytie vymáhanej pohľadávky, banka alebo pobočka za-
hraničnej banky je povinná poukazovať peňažné prostriedky aj postupne, a to až
do sumy vymáhanej pohľadávky. Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky ne-
splní túto povinnosť, môže jej príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne
uložiť pokutu podľa § 239 (t. j. pokutu až do výšky 16 596,96 €).

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručuje banke alebo poboč-
ke zahraničnej banky príkaz na začatie vymáhania pohľadávok prikázaním po-
hľadávky a exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky
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PRÍKLAD Z PRAXE

Nárok na stravné bez preukázania
cestovného

�Zamestnankyňa bola vyslaná na pracov-
nú cestu, pričom mala povolený presun
pešo a prostredníctvom MHD. Je držiteľ-
kou predplatného lístka MHD na 1 me-
siac (čipová karta). Ak k vyúčtovaniu ne-
doloží z uvedeného dôvodu lístky MHD (k
vyúčtovaniu prikladá čestné prehlásenie
o tom), tak nemá nárok na stravné, hoci
sa školenia zúčastnila a potvrdila uvede-
né aj na prezenčnej listine? Zamestnáva-
teľ tvrdí, že nemá nárok na stravné, lebo
nepreukáže, že splnila podmienky stano-
vené v § 4 zákona o cestovných náhra-
dách.

Na náhrady podľa § 4 zákona č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách v znení ne-
skorších predpisov (stravné, cestové, uby-
tovanie + vedľajšie výdavky) má zamestna-
nec zákonný nárok, pričom podmienkou,
ak to zákon požaduje, je predloženie dokla-
dov na vyúčtovanie náhrad zo strany za-
mestnanca.

Vyúčtovanie preukázaných výdavkov sa
netýka napríklad stravného, na ktoré vzni-
ká nárok uplynutím času na pracovnej ces-
te, t. j. zamestnanec nemusí predkladať
žiaden doklad o tom, že sa na pracovnej
ceste stravoval.

Zákon pritom umožňuje v určitých prípa-
doch upustiť od preukazovania výdavkov,
ak zamestnávateľ uzná výdavky zamest-
nancovi iným spôsobom ustanoveným
týmto zákonom (§ 34 zákona – paušalizá-
cia náhrad).

Ustanovenie § 35 ods. 2 pritom dopĺňa, že
náhrada cestovných výdavkov za miestnu
pravidelnú verejnú dopravu patrí zamest-
nancovi nielen v preukázanej sume (§ 4)
alebo v paušálnej sume (už spomenutý
§ 34), ale aj v sume určenej zamestnávate-
ľom podľa ceny cestovného lístka, ktorá
platila v čase uskutočnenia pracovnej ces-
ty. Čiže je daná benevolencia v postupoch,
keďže cena cestovného lístka pri pravidel-
nej verejnej doprave sa dá ľahko určiť.

Záver:

Ak zamestnávateľ neuzná stravné z dôvo-
du, že zamestnankyňa nedoloží lístky
z MHD, nepostupuje správne.

Nárok na stravné podľa § 4 vzniká na
stravné bez ohľadu na skutočnosť, že sa
nedoložia MHD lístky.

Je totiž zrejmé, že školenia sa zamestna-
nec zúčastnil - prezentačná listina zo ško-
lenia je vlastnoručne podpísaná. V prípa-
de cestovného MHD má zamestnávateľ
možnosť cestovné i paušalizovať, nemusí
byť ani fyzicky predložený doklad k vyúč-
tovaniu.

Firemný multi-prístup Daňové centrum pre viac užívateľov súčasne.
A pritom získate aj výhody navyše. Volajte pre objednanie 041/70 53 222.



prostriedkami elektronickej komunikácie za podmienok uvedených v dohode,
ktorú môže na tieto účely uzavrieť Sociálna poisťovňa so záujmovým združením
bánk, alebo v listinnej podobe do vlastných rúk, ak existujú technické prekážky
elektronickej komunikácie za podmienok uvedených v dohode.

Vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky nepodliehajú peňažné pro-
striedky na účte, ak ide o peňažné prostriedky:

a) ktoré sú ustanovené v § 225h ods. 3 (v prípade fyzických osôb):

– suma potrebná na úhradu za poskytnutú sociálnu službu alebo jej časť,

– suma povinného zostatku po zaplatení úhrady za sociálnu službu, ak
účastník konania platí úhradu za sociálnu službu,

– pomoc v hmotnej núdzi a jednorazová dávka v hmotnej núdzi,

– peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia,

– štátne sociálne dávky,

– príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa,

– opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančné-
ho charakteru,

– zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť;

b) ktoré sú určené na výplatu miezd zamestnancov účastníka konania pre výplat-
né obdobie najbližšie dňu, keď bol banke alebo pobočke zahraničnej banky
doručený príkaz na začatie vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky,

c) ktoré sú vylúčené z exekúcie, napr. v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, so zákonom
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení ne-
skorších predpisov,

d) ktoré tvoria účelovú finančnú rezervu v súlade so zákonom č. 514/2008
Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších
predpisov,

e) z ktorých boli vykonané zrážky podľa zákona o sociálnom poistení pred ich
pripísaním na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Ak účastník konania predloží banke alebo pobočke zahraničnej banky písomné
vyhlásenie o tom, že na jeho účte vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej
banky sú aj peňažné prostriedky, ktoré nepodliehajú vymáhaniu pohľadávok pri-
kázaním pohľadávky a súčasne uvedie výšku týchto peňažných prostriedkov,
banka alebo pobočka zahraničnej banky nesmie odpísať z účtu tieto peňažné
prostriedky od predloženia tohto písomného vyhlásenia.

Vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky nepodliehajú aj peňažné
prostriedky na účte do sumy 165 €. Ak má účastník konania viac účtov, a to aj
vo viacerých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, vymáhaniu pohľa-
dávok prikázaním pohľadávky nepodliehajú peňažné prostriedky do úhrnnej
sumy 165 € na všetkých jeho účtoch. Príslušná organizačná zložka Sociálnej
poisťovne je povinná určiť, v ktorej banke alebo pobočke zahraničnej banky a z
ktorého účtu sa nezrazí suma 165 €.

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne zastaví konanie vo veciach vy-
máhania pohľadávok, ak:

a) exekučný titul bol zrušený,

b) exekučný titul sa nestal vykonateľným,

c) právo vymáhať pohľadávku je premlčané a účastník konania vzniesol ná-
mietku premlčania alebo právo na vymáhanie pohľadávky zaniklo (Právo
vymáhať poistné sa premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplat-
nosti rozhodnutia, ktorým sa poistné predpísalo.),

d) pohľadávka bola uspokojená,

e) nemožno uplatniť ani jeden zo spôsobov vymáhania pohľadávok podľa
tohto zákona,

f) je iný dôvod, pre ktorý nie je možné v konaní vo veciach vymáhania pohľa-
dávok pokračovať.
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Školenia organizované
vydavateľstvom
Poradca podnikateľa

Daňové priznanie k dani z príjmov
právnických osôb za rok 2018
(praktický príklad na tlačive)

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
28. 1. 2019 Bratislava
9. 1. 2019 Žilina
14. 1. 2019 Trenčín

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

Povinnosti mzdovej účtovníčky
pri uzávierke roka 2018

a legislatívne zmeny
v mzdovej učtárni k 1. 1. 2019

Lektor: RNDr. Jozef Mihál
20. 12. 2018 Bratislava
7. 1. 2019 Bratislava
9. 1. 2019 Martin
14. 1. 2019 Bratislava
15. 1. 2019 Žilina
16. 1. 2019 Košice
18. 1. 2019 Nitra
23. 1. 2019 Košice
24. 1. 2019 Prešov

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
18. 1. 2019 Nitra

Ročné zúčtovanie preddavkov
na daň z príjmov zo závislej

činnosti za rok 2018
a zmeny od 1. 1. 2019

Lektor: Júlia Pšenková
21. 1. 2019 Bratislava
22. 1. 2019 Žilina
23. 1. 2019 Poprad

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



1.5 Penále
Sankciou za neuhradené, neskoro uhradené poistné je vyčíslenie penále.

Sociálna poisťovňa predpíše zamestnávateľovi penále vo výške 0,05 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov na sta-
robné dôchodkové sporenie do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet So-
ciálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti, zaplatená exekúto-
rovi alebo do dňa začatia kontroly.

Predpísané penále nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie za kontrolované obdobie a musí byť vyššie
ako 5 €.

Postup vystavenia, doručenia, právoplatnosti, vykonateľnosti rozhodnutia, ako
aj vymáhanie rozhodnutia na penále je rovnaký ako pri rozhodnutí na dlžné po-
istné.

1.6 Pokuty
Podľa § 239 zákona o sociálnom poistení môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu
za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom až do sumy 16 596,96 €.
Pri ukladaní pokuty zohľadní závažnosť porušenia povinnosti.

Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi neuloží pokutu za porušenie povinnosti
ustanovenej v § 231 ods. 1 písm. b), ak už bola uložená pokuta v súlade so záko-
nom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov ale-
bo v súlade so zákonom č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplne-
ní zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
v znení neskorších predpisov. Suma pokuty pri porušení jednotlivých povinností
sa určí v závislosti od rozpätia sadzby podľa Sadzobníka pokút Sociálnej
poisťovne, ktorý sa príkazom generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne
č. 13/2018 s platnosťou od 1. augusta 2018 zmenil.

Sumy niektorých pokút ostali nezmenené, niektorých sa však zásadne zvýšili.

Prehľad pokút pre zamestnávateľa:
1. register zamestnávateľov

[§ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon“)]

a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote za každý deň omeškania 0,30 – 16,60 €*)

(najviac spolu 16 596,96 €)

b) neprihlásenie do registra/neodhlásenie z registra vôbec za každý deň omeška-
nia do dňa vykonania kontroly

0,60 – 33,20 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

2. register poistencov a sporiteľov
[§ 231 ods. 1 písm. b) zákona v znení neskorších predpisov]

a) prihlásenie zamestnanca do registra/odhlásenie zamestnanca z registra po le-
hote za každý deň omeškania

0,30 – 16,60 €*)

(najviac spolu 16 596,96 €)

b) neprihlásenie zamestnanca do registra/neodhlásenie zamestnanca z registra
vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,60 – 33,20 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

c) neoznámenie zmeny miesta trvalého pobytu zamestnanca vôbec 3,32 – 1 659,70 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

d) nesprávne prihlásenie zamestnanca do registra 3,32 – 1 659,70 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

3. oznámenie prerušenia poistenia
[§ 231 ods. 1 písm. c) zákona]

a) oznámenie prerušenia poistenia zamestnanca po lehote za každý deň omeškania 0,30 – 3,32 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

b) neoznámenie prerušenia poistenia zamestnanca vôbec za každý deň omeškania
do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

4. oznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky
[§ 231 ods. 1 písm. d) zákona]
a) oznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej

dovolenky zamestnanca po lehote za každý deň omeškania
0,30 – 3,32 €

(najviac spolu 16 596,96 €)
b) neoznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodi-

čovskej dovolenky zamestnanca vôbec za každý deň omeškania do dňa vyko-
nania kontroly

0,30 – 6,60 €

(najviac spolu 16 596,96 €)
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POZNÁMKA

Sociálna poisťovňa nepredpíše penále, ak
ide o nevymáhateľnú pohľadávku v súlade
so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkur-
ze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov.

UPOZORNENIE:

Penále za obdobie od 1. januára 2005
nie je možné odpustiť! Je možné Sociál-
nu poisťovňu v súlade s § 146 zákona
o sociálnom poistení požiadať o povole-
nie splátok – splátkový kalendár.

ODKAZ:

*) v prípade preukázania zneužitia so-
ciálneho poistenia sa horná hranica
sadzby zvýši najviac o 200 %

PRÍKLAD Z PRAXE

Tvorba sociálneho fondu v roku 2018

�Zamestnanci domova sociálnych služieb
(rozpočtová organizácia, ktorej zriaďova-
teľom je vyšší územný celok) sú odmeňo-
vaní podľa zákona o odmeňovaní niekto-
rých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme.

V zariadení nie sú odbory, ale majú za-
mestnaneckého dôverníka. Dosiaľ sa
riadia kolektívnou zmluvou vyššieho
stupňa pre zamestnávateľov, ktorí po-
stupujú podľa zákona č. 553/2003
Z. z. U zamestnancov prevláda názor,
že sa majú riadiť Kolektívnou zmluvou
vyššieho stupňa (a jej dodatkov) pre za-
mestnancov zdravotníctva a sociálnych
služieb. Aká má byť výška tvorby sociál-
neho fondu v r. 2018?

Zamestnávatelia – právnické osoby so
sídlom na území SR alebo fyzické osoby
s miestom trvalého pobytu alebo miestom
podnikania na území SR, ktorí zamestná-
vajú zamestnancov v pracovnom pomere

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



5. výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a opravný výkaz (ďalej len „výkaz“)
[§ 231 ods. 1 písm. f) zákona v znení neskorších predpisov]

a) predloženie výkazu po lehote 5,00 – 1 330,00 €/1 výkaz
(najviac spolu 16 596,96 €)

b) nepredloženie výkazu vôbec 10,00 – 3 320,00 €/1 výkaz
(najviac spolu 16 596,96 €)

c) predloženie výkazu, ktorý nie je v členení na jednotlivých zamestnancov a na
nemocenské poistenie, starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie,
invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v neza-
mestnanosti a rezervný fond solidarity; neuvedenie dňa, ktorý je určený na vý-
platu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca

3,30 – 663,80 €/1 výkaz
(najviac spolu 16 596,96 €)

6. neumožnenie vstupu do objektov zamestnávateľa, vykonania kontroly a na-
zerania do záznamov o príjmoch zamestnancov a do iných záznamov dôležitých na
účely sociálneho poistenia [§ 231 ods. 1 písm. k) zákona]

100,00 – 16 596,96 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

7. nevytvorenie vhodných podmienok na vykonanie kontroly a neposkytnutie
súčinnosti zodpovedajúcej oprávneniam zamestnancov kontroly
(§ 244 ods. 2 v spojitosti s § 243 ods. 1 zákona)

100,00 – 16 596,96 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

8. oznámenie zmeny názvu, sídla zamestnávateľa
[§ 231 ods. 1 písm. m) zákona v znení neskorších predpisov]

a) oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania 0,30 – 16,60 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

b) neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly 0,30 – 33,20 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

9. oznámenie zmeny mena a priezviska zamestnanca
[§ 231 ods. 1 písm. n) zákona v znení neskorších predpisov]

a) oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania 0,30 – 3,32 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

b) neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly 0,30 – 6,60 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

10. oznámenie štátu a zmeny štátu
[§ 231 ods. 1 písm. o) zákona v znení účinnom do 29. februára 2012]

a) oznámenie štátu po lehote za každý deň omeškania 0,30 – 3,32 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

b) neoznámenie štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly 0,30 – 6,60 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

c) oznámenie zmeny štátu po lehote za každý deň omeškania 0,30 – 3,32 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

d) neoznámenie zmeny štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania
kontroly

0,30 – 6,60 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

11. oznámenie, že zamestnanec je štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu s najmenej 50 % účasťou
na majetku [§ 231 ods. 1 písm. o) zákona v znení účinnom od 1. januára 2014]

a) oznámenie po lehote za každý deň omeškania 0,30 – 3,32 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

b) neoznámenie vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly 0,30 – 6,60 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

c) oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania 0,30 – 3,32 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

d) neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly 0,30 – 6,60 €

(najviac spolu 16 596,96 €)

12. neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistné-
ho, penále, pokuty (§ 142 ods. 7 zákona v znení zákona č. 69/2012 Z. z.)

3,32 – 16,60 €/1 platba
(najviac spolu 16 596,96 €)

2. Zdravotná poisťovňa

Tak ako Sociálna poisťovňa, aj zdravotné poisťovne poskytujú prostredníctvom
elektronického prístupu („elektronickej pobočky“) zamestnávateľom saldokon-
to s evidenciou predpisov, úhrad, nedoplatkov, preplatkov. Rovnako postupujú,
ak zamestnávateľ neuhradí preddavky na zdravotné poistenie do dňa splatnosti:
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UPOZORNENIE:

Pokuty nie je možné odpustiť, je možné
rovnako požiadať o splátkový kalendár
a rovnako sa postupuje pri ich predpísa-
ní a vymáhaní ako pri inom type pohľa-
dávky.

alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, sú
povinní tvoriť sociálny fond v rozsahu a za
podmienok určených v § 3 ods. 1 zákona
č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (ďa-
lej len „zákon o SF“).
Tvorba sociálneho fondu pre rok 2018 sa
podľa uvedeného ustanovenia tvorí:
– povinného prídelu vo výške 0,6 % až

1 % zo súhrnu hrubých miezd alebo pla-
tov zúčtovaných zamestnancom na vý-
platu za kalendárny rok. Povinný prídel
je podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona.
Ak zamestnávateľ, ktorého predmet
činnosti je zameraný na dosiahnutie zis-
ku, za predchádzajúci kalendárny rok
dosiahol zisk a splnil všetky daňové po-
vinnosti k štátu, obci a vyššiemu územ-
nému celku a odvodové povinnosti
k zdravotným poisťovniam a Sociálnej
poisťovni, môže tvoriť povinný prídel do
výšky 1 % z určeného základu.
U ostatných zamestnávateľov je zvýšená
tvorba sociálneho fondu podmienená
možnosťami ich rozpočtu (napr. u roz-
počtových a príspevkových organizácií,
občianskych združení, nadácií a pod.),

– ďalšieho prídelu
1. vo výške dohodnutej v kolektívnej

zmluve alebo vo vnútornom predpi-
se, ak u zamestnávateľa nemôže
pôsobiť odborový orgán podľa oso-
bitného predpisu, najviac vo výške
0,5 % zo základu ustanoveného
v § 4 ods. 1, alebo

2. sumy potrebnej na poskytnutie prí-
spevkov na úhradu výdavkov na do-
pravu do zamestnania a späť za-
mestnancom, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v § 7 ods. 5,
najviac však vo výške 0,5 % zo zá-
kladu ustanoveného v § 4 ods. 1,

– z ďalších zdrojov.
Ďalšími zdrojmi fondu sú zdroje podľa zá-
kona o SF alebo iných všeobecne záväz-
ných právnych predpisov, dary, dotácie,
príspevky poskytnuté zamestnávateľovi
do fondu, prídely z použiteľného zisku za-
mestnávateľa (ak ide o zamestnávateľa,
ktorý vytvára zisk).
Výška ďalších zdrojov nie je zákonom limi-
tovaná.



� zašlú zamestnávateľovi upozornenie prostredníctvom emailu alebo do
e-schránky, ktorú majú zriadenú na portáli www.slovensko.sk alebo poštou,

� dlžníka a sumu pohľadávky zverejnia prostredníctvom zoznamu dlžníkov
na svojich webových stránkach (§ 25a zákona o zdravotnom poistení).

Zoznam dlžníkov obsahuje:

a) u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravot-
nej starostlivosti podľa § 9 ods. 1 a ak ide o samostatne zárobkovo činnú
osobu, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
ak je pridelené, výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na
úhradu zdravotnej starostlivosti podľa § 9 ods. 1,

b) u právnickej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identi-
fikačné číslo a výšku pohľadávky.

Dlžníkom sa stáva fyzická alebo právnická osoba, voči ktorej príslušná zdravotná
poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddav-
ku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo
pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti
zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky
príslušnou zdravotnou poisťovňou, a to v celkovej sume vyššej ako 100 €.

Dlžník zverejnený v zozname dlžníkov má právo namietať zaradenie do zoznamu
dlžníkov. Námietku môže podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe
na elektronickej adrese:
� Všeobecná zdravotná poisťovňa = neplatici@vszp.sk
� UNION zdravotná poisťovňa = zoznamdlznikov@union.sk
� Dôvera zdravotná poisťovňa = priamo prostredníctvom elektronickej po-

bočky

2.1 Výkaz nedoplatkov
Zdravotná poisťovňa dlžné poistné vyplývajúce z neodvedeného preddavku na
poistné, nedoplatku predpíše zamestnávateľovi prostredníctvom výkazu nedo-
platkov. Právo uplatniť nárok na poistné sa premlčí uplynutím piatich rokov odo
dňa splatnosti poistného.

Výkaz nedoplatkov obsahuje:
� u právnickej osoby obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podni-

kania a identifikačné číslo, ak je pridelené,
� u fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu oprávnenú podnikať, výkaz nedo-

platkov musí obsahovať aj obchodné meno, miesto podnikania a identifi-
kačné číslo, ak je pridelené,

� výšku nedoplatkov podľa stavu účtu platiteľa poistného k určitému dňu vy-
chádzajúcemu z údajov vykázaných platiteľom poistného alebo z kontrol vy-
konaných zdravotnou poisťovňou, z výšky preddavkov na poistné stanove-
nej podľa ustanovenia § 20 ods. 4 (Ak zamestnávateľ nepredloží zdravotnej
poisťovni podklady potrebné na správny výpočet preddavku na poistné a po-
istného, zdravotná poisťovňa vyčísli preddavok na poistné a poistné z prie-
mernej mesačnej mzdy.),

� deň, ku ktorému bola výška nedoplatkov zistená,
� rozpis výšky nedoplatkov na jednotlivé mesiace obdobia, za ktoré je výkaz

nedoplatkov vystavený,
� číslo účtu príslušnej zdravotnej poisťovne, na ktorý musia byť nedoplatky

uhradené,
� poučenie o možnosti podať námietky,
� označenie zdravotnej poisťovne, ktorá výkaz nedoplatkov vydala, dátum

vydania,
� podpis alebo faksimile podpisu s uvedením mena, priezviska a funkcie

oprávnenej osoby.

Výkaz nedoplatkov sa doručuje ako doporučená zásielka s doručenkou a poznám-
kou „do vlastných rúk“, do elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013
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POZNÁMKA:

Zoznam dlžníkov sa uverejňuje a aktuali-
zuje vždy k 20. dňu v kalendárnom me-
siaci.

NEPREHLIADNITE:

Každá zdravotná poisťovňa je povinná:
– preveriť opodstatnenosť námietky

a vyjadriť sa k námietke do piatich
pracovných dní od jej prijatia a

– vyradiť dlžníka zo zoznamu dlžní-
kov v rovnakej lehote, ak je námietka
opodstatnená.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Dôchodkový vek poistencov
narodených v roku 1957

bude 62 rokov a 6 mesiacov

Sociálna poisťovňa informuje, že 1. janu-
ára 2019 nadobúda účinnosť právna úpra-
va, ktorou sa mení spôsob určovania dô-
chodkového veku. Nová právna úprava
stanovuje dôchodkový vek v rokoch a me-
siacoch a vzťahuje sa na poistencov naro-
dených po 31. decembri 1956. Dôchodko-
vý vek podľa novej právnej úpravy tak ako
prví dosiahnu poistenci narodení v roku
1957, a to dovŕšením 62 rokov a šiestich
kalendárnych mesiacov.

Predĺženie dôchodkového veku sa naďalej
nevzťahuje na poistencov, ktorým súčasná
právna úprava umožnila zachovať znížený
dôchodkový vek (poistenci, ktorí pracovali
potrebný počet rokov v zamestnaní zara-
denom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo
II. kategórii funkcií, a ženy v závislosti od
počtu vychovaných detí). Znížený dôchod-
kový vek zostáva zachovaný aj podľa novej
právnej úpravy. Informácie o poistencoch,
ktorých sa predĺženie dôchodkového veku
netýka, sú uvedené na webovej stránke So-
ciálnej poisťovne v časti „slovník pojmov –
dôchodkový vek“.

Sociálna poisťovňa v súčasnosti dokončuje
úpravu zverejnenej kalkulačky na výpočet
dôchodkového veku tak, aby zohľadňova-
la nové pravidlá určovania dôchodkového
veku, a mohla poskytovať aktuálne informá-
cie všetkým záujemcom aj po 31. decem-
bri 2018. O jej zverejnení bude Sociálna
poisťovňa včas informovať.

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



Z. z. o e-Govermente v znení neskorších predpisov alebo osobne do vlastných rúk
adresáta po overení jeho totožnosti. Zásielka sa doručuje na adresu uvedenú v živ-
nostenskom registri, obchodnom registri, prípadne uvedenú v inom registri alebo
na poslednú adresu sídla, miesta podnikania, ktorá bola zdravotnej poisťovni
oznámená pri plnení oznamovacích povinností.

Výkaz nedoplatkov sa považuje za doručený dňom prevzatia písomnosti adresá-
tom. Za deň doručenia výkazu nedoplatkov sa považuje aj deň, keď bolo prijatie
písomnosti adresátom bezdôvodne odopreté. Ak zásielka doručovaná poštou
ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“ bola za-
slaná na všetky uvedené adresy, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poš-
tový prepravca vrátil zásielku zdravotnej poisťovni, i keď sa adresát o tom nedo-
zvedel. V prípade, ak sa zásielku nepodarí doručiť do cudziny, doručuje sa
verejnou vyhláškou.

Proti výkazu nedoplatkov možno príslušnej zdravotnej poisťovni podať námiet-
ky do 15 dní odo dňa doručenia platiteľovi poistného. Dôvod podania námie-
tok je platiteľ poistného povinný v námietkach uviesť.

2.2 Právoplatnosť a vykonateľnosť
Výkaz nedoplatkov je právoplatný a vykonateľný márnym uplynutím lehoty na
podanie námietok a stáva sa exekučným titulom.

2.3 Vymáhanie pohľadávok
Exekučný titul môže zdravotná poisťovňa vymáhať prostredníctvom súdnych exe-
kútorov alebo ich postupuje na spoločnosť Slovenská konsolidačná, a. s. (spoloč-
nosť so 100 % majetkovou účasťou štátu). Vymáhanie pohľadávok si taktiež zdra-
votná poisťovňa uplatňuje v prípade vyhlásenia konkurzu vrátane oddlženia fyzickej
osoby alebo povolenia reštrukturalizácie, alebo v dedičskom konaní.

Právo vymáhať poistné sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Pri exekučnom konaní postupujú súdni exe-
kútori v súlade so zákonom č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení ne-
skorších predpisov a majú právo na odmenu, trovy konania.

Exekúciu môžu vykonať:
� zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
� prikázaním pohľadávky,
� predajom hnuteľných vecí,
� predajom cenných papierov,
� predajom nehnuteľnosti,
� predajom podniku,
� príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

2.4 Sankcia – úrok z omeškania
Ak platiteľ poistného neodvedie preddavok na poistné alebo nedoplatok riadne
a včas, môže príslušná zdravotná poisťovňa uplatniť úrok z omeškania.

Úrok z omeškania sa vypočíta z dlžnej sumy poistného a počtu dní omeškania
a na výpočet úroku z omeškania sa použije úrok vo výške štvornásobku základ-
nej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti pred-
davku na poistné podľa § 17 ods. 1 až 6 alebo nedoplatku podľa § 19 ods. 9.

Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedo-
siahne 15 %, pri výpočte úroku z omeškania sa namiesto štvornásobku základ-
nej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba
15 %.

2.5 Pokuty
Zdravotná poisťovňa nemá sadzobník pokút. Pokutu možno uložiť do dvoch ro-
kov odo dňa zistenia porušenia povinnosti úradom, najneskôr však do troch ro-
kov odo dňa porušenia povinnosti.
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UPOZORNENIE:

Zdravotná poisťovňa môže vo výkaze ne-
doplatkov okrem výkazu nedoplatkov
z ročného zúčtovania poistného podľa
§ 19 uplatniť poplatok za jeho vydanie.
Poplatok nesmie presiahnuť sumu 10 €

a je príjmom zdravotnej poisťovne.

PRÍKLAD Z PRAXE

Poskytnutie stravných lístkov pre
zamestnanca na PN

�Aká je možnosť poskytnutia stravných
lístkov zamestnancovi, ktorý je dlhodo-
bo na PN? Zamestnávateľ má uzatvore-
nú kolektívnu zmluvu, v ktorej túto mož-
nosť zatiaľ nemá definovanú. Je možné
zamestnancovi bezodplatne poskytnúť
stravné lístky s tým, že zamestnávateľ
by prispel nákladovo 55 % a 45 % zo so-
ciálneho fondu? Nemusí sa tento príjem
zdaniť zamestnancovi?

Ustanovenie § 152 ods. 8 zákona
č. 311/2001 Zákonník práce v znení ne-
skorších predpisov stanovuje, že zamest-
návateľ môže po prerokovaní so zástup-
cami zamestnancov upraviť podmienky,
za ktorých bude zamestnancom poskyto-
vať stravovanie počas dovolenky, pre-
kážok v práci alebo inej ospravedlnenej
neprítomnosti zamestnanca v práci.
Z uvedeného vyplýva, že možnosť rozšírenia
osobného a vecného rozsahu zabezpečenia
stravovania sa ponecháva na zamestná-
vateľa.
Ten môže nielen na základe kolektívnej
zmluvy, ale aj inou právnou formou rozší-
riť osobný a vecný rozsah poskytovania
stravovania.
Ak teda u zamestnávateľa nepôsobia zá-
stupcovia zamestnancov ani odbory, môže
upraviť podmienky, za ktorých bude za-
mestnancom poskytovať stravovanie, ako
je vyššie uvedené, počas prekážok v práci
na strane zamestnanca aj sám. Upraví si to
v internom predpise.
Záver:
V praxi sa postup priznávania nároku na
stravné počas PN štandardne neuplatňu-
je, hoci Zákonník práce uvedené nevylu-
čuje.
Častejšie sa poskytuje stravovanie počas
dovolenky. Nejde o zdaniteľný príjem za-
mestnanca - ide o výnimku zo zákona. Za-
mestnávateľ môže postupovať tak, ako je
uvedené v otázke.



Pokuty sú stanovené v zákone pre zamestnávateľa nasledovne:
� do výšky 3 319 € platiteľovi poistného za nesplnenie povinností ustanove-

ných v § 24 písm. a) až i) a k).

§ 24 Povinnosti platiteľa poistného

písm. a)
vypočítať preddavok na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poist-
né príslušnej zdravotnej poisťovni (§ 15 až § 17 a § 20) a odvádzať preddavky na poistné za poistencov,
ktorých potvrdené prihlášky sa stali predmetom prevodu poistného kmeňa,

písm. b) plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania podľa § 19,

písm. c)

písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najne-
skôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uve-
deného v § 11 ods. 3 druhej vete a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), g), j), k), l), m), r) a s), ktorú
treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platite-
ľa poistného; ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať prí-
slušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky; lehoty sú dodržané, ak zamestnávateľ prihlási zamest-
nanca do ôsmich pracovných dní odo dňa prijatia potvrdenia Sociálnej poisťovne, aké právne predpisy sa
na danú osobu vzťahujú podľa osobitných predpisov,

písm. d) viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov účtovné doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vy-
meriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia,

písm. e)

viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov evidenciu o zamestnancoch, ktorá musí obsahovať:
1. meno a priezvisko, a to aj predchádzajúce, rodné číslo, u cudzinca sa uvádza dátum narodenia, ak

rodné číslo nemá, adresu trvalého pobytu; údaje uvedené v tomto bode okrem rodného čísla sa ne-
uvádzajú u osôb, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov podľa osobitných pred-
pisov,53b)

2. údaje o vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia,
3. počet dní, za ktoré sa platí poistné v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,
4. príjem podľa § 13 ods. 1 v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,
5. úhrn zaplatených preddavkov zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. a) v členení na jednotlivé kalen-

dárne mesiace,
6. úhrn zaplatených preddavkov zamestnávateľa za tohto zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. c)

v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,
7. údaj o vzniku skutočností podľa § 11 ods. 7,

písm. f) preukazovať príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti potrebné na zistenie dodržania lehoty splatnosti
preddavkov na poistné (§ 17),

písm. g) predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni na požiadanie doklady potrebné na výpočet ročného zúčtova-
nia poistného (§ 19),

písm. h)
poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly a predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni pri výkone kontro-
ly účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania, ročného zúčtovania a vykazovania po-
istného a umožniť výkon kontroly zamestnancom zdravotnej poisťovne povereným vykonaním kontroly,

písm. i) predkladať úradu pri výkone dohľadu účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania, ročné-
ho zúčtovania a vykazovania poistného alebo ich na požiadanie zasielať a umožniť úradu výkon dohľadu,

písm. k)

písomne alebo elektronicky oznámiť vznik alebo zmenu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 5 do ôsmich
pracovných dní odo dňa vzniku alebo zmeny platiteľa poistného spôsobom určeným úradom; oznámenie
obsahuje názov, sídlo, identifikačné číslo, číslo bankového účtu, deň určený na výplatu príjmov zo závislej
činnosti a ak je zamestnávateľom fyzická osoba, aj meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko.

Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, čas trvania a dôsledky porušenia
povinnosti.

Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti sa môže uložiť pokuta vo výške
dvojnásobku uvedenej pokuty, ak k porušeniu povinnosti došlo do dvoch rokov
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

Pokuty sú splatné do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu
o uložení pokuty.

Záver

Zamestnávateľ by si mal byť vedomý, že neplatením poistného na sociálne poiste-
nie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové spore-
nie pácha trestný čin.

V súlade s § 278 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov môže byť zamestnávateľ potrestaný odňatím slobody až na tri roky.
Trestné oznámenia podávajú na súd samotné inštitúcie.

Odporúčam preto, aby v prípade akýchkoľvek pohľadávok, či už voči Sociálnej
poisťovni, alebo zdravotným poisťovniam, zamestnávateľ komunikoval s inštitú-
ciami, požiadal o splátkový kalendár a snažil sa vyhnúť konaniam vo veci vymá-
hania pohľadávok.

Bc. Katarína Danajovičová

22

Odvody do fondov a sociálna pomoc

PRÍKLAD Z PRAXE

Práca vo sviatok
�Vysoká škola má zamestnancov, ktorí

pracujú v 24 hodinovej lekárni – nepre-
tržitá prevádzka, nerovnomerne rozvrh-
nutý pracovný čas, 37,5 h týždenne.
V rámci kolektívnej zmluvy platí 35 h
týždenne. Zamestnanci sú odmeňovaní
mesačnou mzdou.
Príklad: mesiac máj 2018, kedy je 23
pracovných dní x 7 h denný úväzok =
161 h/mesiac.
Je správne, že si do zúčtovaných hodín
zapisujú aj hodiny v dňoch sviatkov, kto-
ré však ale reálne fyzicky neodpracova-
li, a tieto hodiny za sviatky si počítajú do
mesačnej normy, z ktorej im potom ná-
sledne vyplývajú aj hodiny nadčasov?

Podľa Zákonníka práce zamestnancovi,
ktorý nepracoval preto, že sviatok pripa-
dol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí ná-
hrada mzdy v sume jeho priemerného zá-
robku, ak mu mzda ušla pre sviatok.
U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný me-
sačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne
na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za
odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda.
Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za
sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve ale-
bo v pracovnej zmluve možno dohodnúť,
že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňova-
ný mesačnou mzdou, sa bude postupovať
podľa prvej vety.
Ak ide o vysokú školu, ktorá pri odmeňo-
vaní zamestnancov postupuje podľa zá-
kona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní nie-
ktorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na ktorú sa hore uvedené usta-
novenie Zákonníka práce nevzťahuje, tak
platí, že zamestnancovi, ktorý nepracoval
preto, lebo sviatok pripadol na jeho obvyk-
lý pracovný deň, patrí funkčný plat a svia-
tok sa považuje za odpracovaný deň.
Z obidvoch ustanovení zákonov vyplýva, že
sviatok sa považuje za odpracovaný deň,
za ktorý patrí zamestnancovi mzda alebo
plat len v prípade, ak sviatok pripadol na
obvyklý pracovný deň zamestnanca.
Vzhľadom na uvedené, zamestnanci uve-
dení v otázke, ktorí majú nerovnomerne
rozvrhnutý čas, si môžu hodiny, ktoré pri-
padli na sviatok, vykazovať v odpracova-
ných hodinách len v prípade, ak tieto hodi-
ny sviatku odpracovali alebo im na tento
deň podľa rozvrhu pracovných zmien
priadla pracovná zmena, ktorú neodpraco-
vali preto, že na tento deň pripadol sviatok.
Záver:
Sviatok sa považuje za odpracovaný deň,
za ktorý patrí zamestnancovi mzda, len
v prípade, ak sviatok pripadol na obvyklý
pracovný deň zamestnanca.

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.



Vyrovnanie podlžností v rámci
sociálneho a zdravotného poistenia
Sociálne poistenie

(zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; ďa-
lej len „zákon o sociálnom poistení“)

Sociálna poisťovňa môže v súlade s § 146 zákona o sociálnom poistení povoliť
splátky dlžných súm. Či už ide o pohľadávku na poistnom, penále alebo pokuty,
podmienky pre všetkých platiteľov sú rovnaké, zákonom stanovené a ich splne-
nie posudzuje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

V prípade, ak ste v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm odvádza-
teľom poistného (tzn. ste prihlásený, povinný mesačne platiť poistné), musíte
byť schopný riadne odvádzať poistné!

Z uvedeného teda vyplýva, že sa posudzuje, či ste odhlásený, alebo stále prihlá-
sený, registrovaný ako odvádzateľ poistného a či mesačne riadne – v plnej výške
a v lehote splatnosti poistného – odvádzate poistné na sociálne poistenie.

Po posúdení podmienok vydá Sociálna poisťovňa rozhodnutie, ktorým zamieta
alebo povoľuje splátky dlžných súm. Voči rozhodnutiu v súlade s § 214 ods. 2
zákona o sociálnom poistení nie je prípustné odvolanie.

Zároveň v súlade s § 146 ods. 4 zákona o sociálnom poistení platí, že na povole-
né sumy splátok dlžných súm sa ustanovenie o predpísaní penále nepoužije.
Uvedené teda znamená, že v prípade pohľadávky na poistnom sa penále vyčísli
a predpíše odo dňa splatnosti poistného do dňa rozhodnutia o povolení splátko-
vého kalendára. Odo dňa povolenia splátkového kalendára odvádzateľ platí
splátku dlžnej sumy navýšenú o úroky.

V prípade:
� nedodržania termínu splátky určeného Sociálnou poisťovňou na jednotlivé

splátky,
� zaplatenia nižšej sumy jednotlivých splátok (splátka = dlžná suma + úrok)

alebo
� neplnenia odvodovej povinnosti (mesačné poistné počas splátkového ka-

lendára musí byť uhrádzané v plnej výške a v lehote splatnosti poistného)

stáva sa splatnou celá dlžná suma. Zaplatená suma poistného, pokuty, penále
a úroku sa použije na zápočet pohľadávky Sociálnej poisťovne a Sociálna
poisťovňa pristúpi k vymáhaniu pohľadávky.

Zdravotné poistenie

(zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov;
ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“)

Ak máte podlžnosti na zdravotnom poistení, či už ako samostatne zárobkovo
činná osoba, zamestnávateľ alebo samoplatiteľ, ktoré nie sú vymáhané exekúto-
rom, môžete aj zdravotnú poisťovňu písomne požiadať o splátkový kalendár.
V súlade s § 18 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení je možné povoliť splátky
dlžných súm na:
� preddavky na poistné,
� nedoplatky z ročného zúčtovania poistného a
� úroky z omeškania,

a to z dôvodu platobnej neschopnosti osoby, ak je už v čase rozhodovania o po-
volení splátok dlžných súm preddavku na poistné, nedoplatku a úrokov z omeš-
kania schopná riadne plniť povinnosť platiť preddavky na poistné.

Splátky dlžných súm sa nenavyšujú o úrok ako pri splátkovom kalendári na so-
ciálne poistenie, ostáva v platnosti len § 18 ods. 1 zákona o zdravotnom
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Stručne:
Blíži sa koniec roka a nestihli ste si kvôli
zlej finančnej situácii vyrovnať všetky svo-
je podlžnosti voči Sociálnej či zdravotnej
poisťovni? Požiadajte radšej o splátkový
kalendár a vyhnite sa tak konaniu vo veci
vymáhania pohľadávok. Priblížime si pos-
tup a podmienky splátkového kalendára
na sociálne a zdravotné poistenie.

UPOZORNENIE!

Ak máte podlžnosť na sociálnom poiste-
ní, voči ktorej sa ešte nezačalo konanie vo
veci vymáhania, môžete písomne podať
príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne
„žiadosť o splátkový kalendár“. V žiados-
ti okrem svojich identifikačných údajov
uveďte dôvod, prečo vzniknutú podlžnosť
nemôžete jednorazovo uhradiť a váš ná-
vrh obdobia (intervaly splátok nemusia
byť mesačné), počas ktorého ste schop-
ný podlžnosť uhradiť. Obdobie splátok
dlžných súm pritom nemôže byť dlhšie
ako 24 mesiacov!

POZNÁMKA:

Ak ste odvádzateľ poistného s povin-
nosťou platiť poistné, najprv uhraďte mi-
nimálne jedno mesačné poistné v správ-
nej výške a v lehote splatnosti a až po
úhrade poistného podajte žiadosť o splát-
kový kalendár.

UPOZORNENIE

Pri porušení splátkového kalendára So-
ciálna poisťovňa splátkový kalendár zru-
ší, zaplatený úrok preúčtuje na pohľa-
dávku poistného, pokuty alebo penále
a pohľadávku začne vymáhať. Zrušením
splátkového kalendára pri pohľadávke

UPOZORNENIE:

Ak Sociálna poisťovňa povolí splátkový
kalendár, dlžné sumy navýši o úrok vo
výške trojnásobku ročnej základnej úro-
kovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej ku dňu povolenia splátok dlžných
súm. Ak trojnásobok základnej úrokovej
sadzby Európskej centrálnej banky ne-
dosiahne 10 %, použije sa ročná úroko-
vá sadzba 10 %.



poistení, na základe ktorého môže príslušná zdravotná poisťovňa uplatniť nárok
na úrok z omeškania, ktorý sa vypočíta z dlžnej sumy poistného a počtu dní
omeškania.

V zákone o zdravotnom poistení zároveň nie je stanovené obdobie splátok
dlžných súm. Každá zdravotná poisťovňa rieši povolenie splátok dlžných súm in-
dividuálne, na základe interných usmernení. Je preto dôležité, v ktorej zdravot-
nej poisťovni máte podlžnosti a informovať sa v aktuálnom čase o možnosti po-
volenia splátok dlžných súm priamo vo svojej zdravotnej poisťovni.

Pre všetky zdravotné poisťovne však platí ustanovenie § 18 ods. 4 zákona
o zdravotnom poistení, ktoré stanovuje, že v prípade:
� nedodržania termínu splátky určeného príslušnou zdravotnou poisťovňou

pre jednotlivé splátky alebo
� zaplatenia nižšej sumy jednotlivých splátok, ako určila príslušná zdravotná

poisťovňa

stáva sa splatnou celá suma dlžného preddavku na poistné, nedoplatku alebo
úrokov z omeškania (začne sa konanie vo veci vymáhania pohľadávky).

Uzatvorením splátkového kalendára, napriek tomu, že platiteľ ostáva aj naďalej
evidovaný v zozname dlžníkov, vzniká dlžníkovi nárok na plnú zdravotnú starost-
livosť a nárok trvá, ak dlžník plní splátkový kalendár riadne a včas.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa pre uzatvorenie splátkového kalendára vyžadu-
je najmä:
� podanie žiadosti o splátkový kalendár, ktorej vzor je k dispozícii v dokumen-

toch na stiahnutie – www.vszp.sk. V žiadosti navrhnete obdobie, počet
splátok dlžných súm;

� uhradenie požadovanej časti dlhu po podaní žiadosti o splátkový kalendár
pred uzatvorením splátkového kalendára.
Pred uzatvorením splátkového kalendára sa vyžaduje, aby platiteľ/poiste-
nec uhradil do 15 dní od podania žiadosti o splátkový kalendár požadova-
nú sumu z dlhu evidovaného ku dňu podania žiadosti o splátkový kalendár.
Požadovaná suma je vo výške 40 % z neuhradeného dlžného poistného,
preddavkov na poistnom, nedoplatkov z ročného zúčtovania, ktoré sú
ku dňu podania žiadosti o splátkový kalendár po splatnosti;

� splnené všetky oznamovacie povinnosti (napr. zmena mena, priezviska,
platiteľa poistného) a vykazovacie povinnosti (napr. mesačné výkazy od za-
mestnávateľa);

� schopnosť plniť splátkový kalendár, teda uhrádzať splátky splátkového ka-
lendára včas a v plnej výške, tak ako sú v splátkovom kalendári rozvrhnuté
a zároveň včas a v plnej výške uhrádzať bežné preddavky na poistné podľa
zákona;

� v niektorých prípadoch aj vydanie a doručenie výkazu nedoplatkov na pohľa-
dávky, ktoré majú byť splácané prostredníctvom splátkového kalendára.

UNION zdravotná poisťovňa

Podmienky, ktoré posudzuje a stanovuje UNION zdravotná poisťovňa pri povole-
ní splátkového kalendára, sú nasledovné:
� existencia nedoplatku u SZČO a samoplatiteľa vo výške vyššej ako 100

eur, u zamestnávateľa vyššej ako 200 eur,
� splniť všetky oznamovacie a vykazovacie povinnosti za celé obdobie trva-

nia poistného vzťahu,
� uhradiť splatné preddavky za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce dňu

podania žiadosti (poznámka: úhrada preddavkov sa započíta do akontácie),
� podať vlastnoručne podpísanú žiadosť o splátkový kalendár – vzor na stiah-

nutie www.union.sk,
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na poistnom sa penále vyčísli a predpíše
v súlade s § 240 zákona o sociálnom po-
istení, tzn. 0,05 % z dlžnej sumy za každý
deň omeškania odo dňa splatnosti poist-
ného do dňa, keď bola dlžná suma pouká-
zaná na účet Sociálnej poisťovne (neuplat-
ní sa ustanovenie podľa § 146 ods. 4
zákona o sociálnom poistení).

POZNÁMKA:

Na výpočet úroku z omeškania sa použije
úrok vo výške štvornásobku základnej úro-
kovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v deň splatnosti preddavku na po-
istné podľa § 17 ods. 1 až 6 alebo nedo-
platku podľa § 19 ods. 9. Ak štvornáso-
bok základnej úrokovej sadzby Európskej
centrálnej banky nedosiahne 15 %, pri
výpočte úroku z omeškania sa namiesto
štvornásobku základnej úrokovej sadzby
Európskej centrálnej banky použije ročná
úroková sadzba 15 %.

POZNÁMKA:

V prípade porušenia podmienok podľa
§ 18 ods. 4 zákona o zdravotnom poiste-
ní zaniká nárok na plnú zdravotnú sta-
rostlivosť a dlžník má nárok už len na ne-
odkladnú zdravotnú starostlivosť.

AKTUÁLNE

BRATISLAVA (SITA) – Od roku 2021 sa
na Slovensku zavedie ročné zúčtovanie
sociálnych odvodov. Bude ho vykonávať
Sociálna poisťovňa, pričom prvýkrát sa
tak stane v roku 2022 za rok 2021. Vyplý-
va to z novely zákona o sociálnom poiste-
ní, ktorú schválil parlament. Poistné na so-
ciálne poistenie sa bude od začiatku roka
2021 platiť vo forme preddavkov, ktoré sa
v ďalšom roku ročne zúčtujú podľa skutoč-
ných príjmov zamestnanca a podnikateľa
za predošlý rok. Výnimkou bude úrazové
a garančné poistenie, ktoré sa ročne zúč-
továvať nebude.

Sociálna poisťovňa bude ročné zúčtova-
nie každoročne vykonávať do 30. septem-
bra kalendárneho roka nasledujúceho po

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.



� uhradiť akontáciu (časť dlhu), pričom úhrada musí byť na účet UNION
zdravotnej poisťovne pripísaná najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa
podania žiadosti. Od stanovenia výšky akontácie sa odvíja maximálny po-
čet mesačných splátok, pričom musí byť dodržaná podmienka, že výška
jednej splátky musí byť najmenej 30 eur. Splatnosť jednotlivých splátok je
vždy k poslednému dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci;

– pri úhrade 10 % akontácie bude dlh rozdelený do max. 3 mesačných
splátok

– pri úhrade 20 % akontácie bude dlh rozdelený do max. 6 mesačných
splátok

– pri úhrade 30 % akontácie bude dlh rozdelený do max. 12 mesačných
splátok

– riadne si plniť odvodovú povinnosť, tzn. včas a v plnej výške uhrádzať
bežné mesačné preddavky na poistné v zmysle zákona o zdravotnom
poistení aj po podaní žiadosti.

UNION zdravotná poisťovňa odloží žiadosť o splátkový kalendár v prípade, ak už
raz boli splátky dlžných súm na to isté obdobie povolené a zo strany poisten-
ca/platiteľa poistného neboli riadne plnené podmienky určené v Oznámení
o povolení splátok.

Žiadosť o splátkový kalendár bude zamietnutá, ak počas dvoch rokov predchá-
dzajúcich dňu podania žiadosti neboli dodržané podmienky akéhokoľvek povo-
leného splátkového kalendára.

Dôvera zdravotná poisťovňa

Zdravotná poisťovňa Dôvera nevyžaduje žiadnu úhradu akontácie a umožňuje
podanie žiadosti o splátkový kalendár viacerými spôsobmi:
� cez Elektronickú pobočku, kde nájdete aj podrobné informácie o dlžnej

sume,
� emailom – na adrese splatky@dovera.sk,
� osobne – na ktorejkoľvek pobočke,
� písomne – zaslaním žiadosti na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.,

Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

Podmienky pre uzatvorenie splátkového kalendára má zdravotná poisťovňa
Dôvera aktuálne stanovené v závislosti od typu odvádzateľa, a to nasledovne:

pre poistenca – individuálneho platiteľa poistného:
� dlžná suma je viac ako 60 eur,
� na všetky obdobia počas poistného vzťahu je preukázaný platiteľ poistného,
� najvyšší počet splátok môže byť 18 a zároveň najnižšia suma jednej

splátky musí byť vyššia ako 20 eur;

pre zamestnávateľa:
� dlžná suma je viac ako 200 eur,
� na dlžné poistné je vydaný výkaz nedoplatkov,
� zamestnávateľ nemal s Dôverou v posledných dvoch rokoch uzatvorený

splátkový kalendár, ktorý nedodržiaval,
� najvyšší počet splátok môže byť 18 a zároveň najnižšia suma jednej

splátky musí byť vyššia ako 100 eur.

Na základe podanej žiadosti o splátkový kalendár a splnenia stanovených pod-
mienok vystaví zdravotná poisťovňa Dôvera „dohodu o plnení dlhu v splátkach“,
ktorú si môžete vytlačiť priamo v Elektronickej pobočke alebo vám ju zašle po-
štou v dvoch exemplároch. Splátkový kalendár sa stáva platným až momentom
doručenia podpísanej dohody do zdravotnej poisťovne Dôvera.

Ak by ste sa rozhodli svoj celkový dlh uhradiť skôr, môžete tak urobiť kedykoľvek
bez ohľadu na splátkový kalendár.

Bc. Katarína Danajovičová
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kalendárnom roku, za ktorý sa robí ročné
zúčtovanie. Ak má platiteľ poistného
predĺženú lehotu na podanie daňového pri-
znania, poisťovňa ročné zúčtovanie odvo-
dov vykoná do 31. októbra daného roka.
Ročné zúčtovanie sa bude vzťahovať na za-
mestnanca, povinne nemocensky a dô-
chodkovo poistenú samostatne zárobkovo
činnú osobu a na zamestnávateľa. Ročné
zúčtovanie sa nebude vzťahovať na štát, ani
na dobrovoľne poistené osoby.

Maximálny mesačný vymeriavací základ
pri sociálnom poistení sa zruší a nahradí
sa maximálnym ročným vymeriavacím zá-
kladom, ktorý sa bude uplatňovať na za-
mestnávateľa, zamestnanca a SZČO na
platenie preddavkov na poistnom. Pri vy-
konaní ročného zúčtovania sa pomerne
zníži v prípadoch, ak poistenie netrvalo
celý kalendárny rok. Platenie preddavkov
na poistnom za zamestnanca a zamestná-
vateľa sa zastaví zaplatením preddavkov
na poistnom zo sumy maximálneho roč-
ného vymeriavacieho základu počas ka-
lendárneho roka, v ktorom je zamestna-
nec povinne poistený.

Súčasná úľava na poistnom na povinné dô-
chodkové poistenie, ktorú si môžu uplatniť
študenti - dohodári a od 1. júla 2018 aj dô-
chodcovia - dohodári, sa zachová v podobe
odvodovej odpočítateľnej položky. V porov-
naní so súčasným stavom budú dohodári,
ktorí si ju uplatnia, povinne dôchodkovo po-
istení od vzniku do zániku dohody. Ak si do-
hodári odvodovú odpočítateľnú položku po-
čas roka neuplatnia v plnej výške (200 € za
každý kalendárny mesiac trvania dôchodko-
vého poistenia z dohody v kalendárnom
roku), tak im bude suma odvodovej odpočí-
tateľnej položky uplatnená pri vykonaní roč-
ného zúčtovania, ak nepožiadajú o výnimku
z uvedeného postupu.

Pre SZČO sa zachová súčasný model vzni-
ku a zániku povinného nemocenského a po-
vinného dôchodkového poistenia.

Podnikatelia však budú platiť preddavky
na poistnom, ktoré budú zúčtované na zá-
klade príjmov vykázaných v daňovom pri-
znaní za obdobie, za ktoré platili preddav-
ky na poistnom.

Ak sa po ročnom zúčtovaní sociálnych od-
vodov zmení vymeriavací základ, z ktorého
Sociálna poisťovňa vypočítala dôchodok,
nemocenskú dávku alebo dávku poistenia
v nezamestnanosti, sumu dávky poisťovňa
nanovo určí zo zmeneného vymeriavacieho
základu. Výšku vyplácanej dávky poisťovňa
zmení od bežnej splátky. „Ak sa suma dávky
zníži, poistenec nebude mať povinnosť vrá-
tiť rozdiel v sume dávky vyplatenej za obdo-
bie do vykonania jej zmeny,“ uviedlo minis-
terstvo práce. Ak sa však suma dávky zvýši,
Sociálna poisťovňa doplatí poistencovi roz-
diel v sume dávky vyplatenej za obdobie do
vykonania jej zmeny.



Úskalia manažérskych zmlúv
Manažéri prvej línie v plnom nasadení

Manažérska zmluva je vo svojej podstate dohoda o mzde i pracovných podmien-
kach manažéra, teda rozhodne by ste ju nemali podceňovať. Záleží tiež však na
tom, v ktorej „línii“ vo firme pracujete. „Ak ste manažérom prvej línie, čiže šta-
tutárnym orgánom alebo jeho členom, nie je možné s vami uzatvoriť pracov-
nú zmluvu, iba zmluvu o výkone funkcie podľa Obchodného zákonníka. Dô-
vodom je, že v tomto prípade chýbajú znaky závislej práce, a to najmä
konanie v podriadenosti zamestnávateľa a na základe jeho pokynov,“ radí ad-
vokát Milan Ficek z advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková.

Konanie štatutárneho orgánu je, ako to vyplýva aj z Obchodného zákonníka, ko-
naním podnikateľa. „V tomto postavení musíte konať v mene spoločnosti navo-
nok. A to tak, že v jej mene robíte právne úkony, zabezpečujete obchodné vede-
nie firmy, podpisujete listiny a podobne,“ spresňuje advokát. To logicky vylučuje,
aby ste túto činnosť vykonávali na základe pracovnej zmluvy. Neplatí to však ab-
solútne, zákon pripúšťa aj isté výnimky.

Manažéri druhej línie – strední riadiaci pracovníci

Pokiaľ ide o tzv. manažérov druhej línie, najčastejšie sú to vedúci zamestnanci,
ktorí na jednotlivých stupňoch riadenia určujú podriadeným pracovné úlohy
a kontrolujú ich. „Ide o akýsi medzistupeň medzi zamestnancom a zamestnáva-
teľom, nakoľko vedúci zamestnanec vykonáva aj niektoré úlohy v jeho mene,“
spresňuje advokát. Tradične však vedúci zamestnanci nie sú členom štatutárne-
ho orgánu firmy a vykonávajú činnosti podľa pokynov tzv. „vyššieho manažmen-
tu“ alebo priamo zamestnávateľa. „Na rozdiel od manažérov prvej línie však na-
vonok nekonajú v mene firmy, teda mali by uzatvoriť pracovnú zmluvu. Opäť
však treba posúdiť, či vykonávajú tzv. závislú prácu. Vo väčšine prípadov tento
druh manažérov koná v podriadenosti a podľa pokynov svojich nadriadených,“
konštatuje Ficek. Vedúci zamestnanec totiž koná v mene zamestnávateľa, avšak
len vo vnútri organizácie a na základe toho, že ho do tejto pozície ustanovil.

Špecifiká a rozdiely zmlúv v praxi

Čím sú špecifické manažérske zmluvy oproti bežným zamestnaneckým? Vždy tre-
ba posúdiť najmä to, na ktoré činnosti sa manažér prijíma, a následne vyhodnotiť,
či vykazujú znaky závislej práce. Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne
v pracovnom pomere. Pracovná zmluva podľa Milana Ficeka poskytuje vyššiu
mieru ochrany a viacero nárokov, ako napríklad dovolenku, právo na odpočinok,
zabezpečenie stravovania, chráni ho aj pred skončením pracovného pomeru. „Na
druhej strane Obchodný zákonník takúto mieru ochrany neposkytuje. Preto aj rôz-
ne výhody a nároky, ktoré zamestnancovi automaticky vyplývajú zo zákona, treba
dohodnúť v manažérskej zmluve, inak na ne nevznikne nárok.“ To isté platí aj v prí-
pade zodpovednosti za škodu. Zamestnanec je v takom prípade viac chránený,
pričom zamestnávateľ môže od neho požadovať náhradu škody len do výšky
4-násobku priemerného zárobku.

Kompetencie a ich vplyv na riadenie
Každý manažér disponuje určitým rozsahom práv a povinností, ale má i istú zod-
povednosť. Podľa advokáta treba rozlišovať aj to, či ide o manažéra prvej línie
(štatutárny orgán), ktorého konanie sa považuje za konanie spoločnosti, alebo
o manažéra druhej línie, ktorý síce koná v mene firmy, ale výlučne na základe po-
kynov zamestnávateľa. „Vedúci zamestnanec koná v podriadení zamestnávate-
ľovi, na základe jeho pokynov, s využitím jeho prostriedkov a na jeho účet v pra-
covnom čase. Manažér, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu na základe
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Stručne:
Pracujete na pozícii manažéra vo firme
ako zamestnanec, alebo s ňou spolupra-
cujete formou obchodnej zmluvy? Je to
pre vás dôležité, pretože práve toto by
mala zohľadňovať aj vaša manažérska
zmluva. Zákon je na vašej strane, len to
treba vedieť správne rozlíšiť a dožadovať
sa svojich práv.

POZNÁMKA

„Ak ste napríklad konateľom eseroč-
ky a vašou činnosťou je zhotovovanie
stavieb, pričom pôsobíte aj ako štatu-
tárny orgán, musíte uzatvoriť aj pra-
covnú zmluvu. V opačnom prípade by
ste sa vystavili riziku nelegálnej prá-
ce,“ odporúča Ficek. Pracovnú zmluvu
však nemôžete uzatvárať sám so sebou
z pozície konateľa, ale využijete legálne
možnosti podľa Zákonníka práce.

POZNÁMKA

Pred podpisom manažérskej zmluvy roz-
lišujte či budete vykonávať závislú prácu
a konať podľa pokynov nadriadených.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Sociálna poisťovňa odoslala
zamestnávateľom vyše 10 tisíc

upozornení na neodovzdané výkazy

Sociálna poisťovňa v októbri odoslala
10 480 SMS a e-mailov, v ktorých upozorni-
la 7 651 zamestnávateľov na neodovzdané
povinné mesačné výkazy za zamestnancov
za august 2018. Po upozornení reagovalo
1 510 zamestnávateľov a mesačné výka-
zy poistného do Sociálnej poisťovne zasla-
li. Ide o 19,74 % úspešnosť informačnej
akcie.

Sociálna poisťovňa takýmto spôsobom
upozorňuje zamestnávateľov, ktorí majú
nahlásené aktuálne číslo mobilného tele-
fónu alebo e-mail. Táto ústretová služba
im pomáha plniť si zákonné povinnosti
a vyhnúť sa problémom v budúcnosti.

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



zmluvy o výkone funkcie alebo inej zmluvy obchodného práva, disponuje oveľa
väčšími právomocami a takpovediac aj väčšou slobodou.“ Svoj čas môže flexi-
bilne využívať a nemusí byť prítomný na pracovisku ako radový zamestnanec.
S tým je však spojená aj väčšia zodpovednosť. Má tiež širšiu rozhodovaciu prá-
vomoc, ktorou zamestnanec nedisponuje a vedúci zamestnanec ňou disponuje
len v obmedzenom rozsahu.

Dbajte na podstatné náležitosti zo zákona
Každá zmluva má tzv. podstatné náležitosti, bez ktorých by k jej uzavretiu nedo-
šlo. Ak ide o manažérsku zmluvu podľa obchodného práva, tak zmluva o výkone
funkcie musí mať písomnú formu. Tiež ju musí schváliť valné zhromaždenie fir-
my alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za jej záväzky neobmedzene. „Ak
niektoré práva a povinnosti nie sú upravené v zmluve o výkone funkcie, potom
sa primerane použijú ustanovenia o mandátnej zmluve. Tiež sa použijú vtedy, ak
nie je zmluva o výkone správy uzatvorená vôbec. Zákonnými náležitosťami man-
dátnej zmluvy sú označenie zmluvných strán, vymedzenie predmetu zmluvy, do-
jednanie o zariadení obchodnej záležitosti a dohodnutie odmeny,“ tvrdí advokát.

Pracovné zmluvy chránia zamestnancov viac
Zmluva o výkone funkcie môže byť na rozdiel od mandátnej zmluvy formulovaná
aj tak, že štatutárny orgán nemá nárok na odmenu. Ak teda chce mať nárok na
odmenu, je potrebné to do zmluvy naformulovať. Pokiaľ ide o manažérov, s kto-
rými treba uzatvoriť pracovnú zmluvu, pretože ich činnosť vykazuje znaky závis-
lej práce, pracovný pomer vnikne písomnou pracovnou zmluvou. „Jej podstatný-
mi náležitosťami sú druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná
charakteristika, deň nástupu do práce, miesto výkonu práce a mzdové podmien-
ky. Tiež je potrebné dohodnúť v nej aj iné podmienky, a to výplatné termíny, pra-
covný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. Zmluva môže obsaho-
vať aj iné náležitosti, najmä rôzne hmotné výhody.“

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pracovné zmluvy chránia zamestnan-
ca viac, aj keď ide o vedúceho pracovníka. „Manažér vykonávajúci činnosť spa-
dajúcu pod závislú prácu by ako zamestnanec mal napríklad nárok na dovolenku
priamo zo zákona, kým manažér vykonávajúci funkciu na základe obchodnop-
rávnej zmluvy by si takúto možnosť musel v zmluve dohodnúť,“ spresňuje Ficek.
V súčasnosti možno vo firmách badať trend skracovania pracovného týždňa
i využívanie flexibilného pracovného času.

Zaujímavé klauzuly v manažérskych zmluvách

Obchodná zmluva

� Kvalitná manažérska zmluva by mala obsahovať základné náležitosti, ako
je označenie zmluvných strán, predmet zmluvy, a to najmä opis pozície
a činnosti, na ktorú sa manažér prijíma.

� Ďalej je vhodné, aby obsahovala ustanovenia týkajúce sa odmeny, hlavne jej
výšku, zloženie, kedy na ňu vzniká nárok, termíny splatnosti, výplatné termíny.

� Možno v nej vymedziť aj práva a povinnosti manažéra voči firme. Dôležitá je
tzv. konkurenčná doložka s dohodou o výške náhrady v prípade jej porušenia.

� V zmluve môže byť uvedená aj dohoda o rozsahu času, počas ktorého
bude manažér vykonávať činnosť, a rovnako aj trvanie zmluvy a spôsob
jej ukončenia.

� Vhodné je upraviť aj nárok na dovolenku či iné benefity, ako je služobný
mobil, auto a podobne.

Pracovná zmluva

� Ak ide o manažérsku zmluvu podľa pracovného práva, v nej je nevyhnutné
dohodnúť už vyššie spomenuté náležitosti a okrem toho je možné dohod-
núť aj ďalšie podmienky, napríklad služobné auto, mobil, počítač, dovo-
lenku či odstupné nad rámec zákona.
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Potrebujete vyriešiť konkrétny
problém? Naši odborní poradcovia

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

na listaren@pp.sk

POZNÁMKA

Pracovné zmluvy chránia vedúceho za-
mestnanca viac ako obchodné zmluvy.

NAJČASTEJŠIE PORUŠENIA
V PRAXI

Jedným z možných porušení v manažér-
skej zmluve je podľa Milana Ficeka na-
príklad dohoda o zákaze konkurenč-
nej činnosti po skončení pracovného
pomeru, ktorá však nebola dohodnutá
v súlade so Zákonníkom práce. Teda ne-
bola napríklad dohodnutá v pracovnej
zmluve, alebo manažérovi nepatrila za ta-
kéto obmedzenie žiadna finančná kom-
penzácia. „Rovnako sa aj v obchodnom
práve možno stretnúť s dohodami, ktoré
nie sú v súlade so zákonom.
Najčastejšie ide o konkurenčnú doložku,
ktorá zakazuje osobe vykonávať činnosť
úplne, v neprimeranom územnom rozsa-
hu (napr. v rámci celej SR, aj keď reálne
bývalému ‚zamestnávateľovi‘ vôbec ne-
konkuruje, pretože ten pôsobí len na trhu
v Bratislave), neprimerane vysoká zmluv-
ná pokuta (v rozpore s poctivým obchod-
ným stykom alebo dobrými mravmi) atď.“
Môžu mať manažéri uzatvorené naprí-
klad aj dve pracovné zmluvy od rôznych
firiem? Znova je podľa advokáta potreb-
né rozlišovať obchodnoprávnu a pracov-
noprávnu rovinu. „V oboch prípadoch vo
všeobecnosti platí, že nemôžu vykonávať
činnosť, ktorú vykonáva ich firma a kto-
rou by im mohli konkurovať.
Ak by mal manažér uzavreté dve pracov-
né zmluvy podľa Zákonníka práce a ne-
porušoval by zákaz konkurencie (zamest-
návatelia majú rôzny predmet činnosti)
a stíhal by si riadne plniť povinnosti podľa
oboch pracovných zmlúv, potom ich ku-
mulácia nie je vylúčená.“

CITÁT

„Človek nemá nepriateľov.
Iba jeho úspech ich má.“

Napoleon Bonaparte



� Aj v pracovnom práve platí zákaz konkurencie a rovnako je možné dohod-
núť aj zákaz konkurencie aj na čas po skončení pracovného pomeru. Musí
to byť dohodnuté priamo v pracovnej zmluve.

� Bývalý zamestnávateľ však ako náhradu musí bývalému zamestnancovi –
manažérovi platiť náhradu za jeho obmedzenie, a to minimálne vo výške
50 % priemerného mesačného zárobku. Takúto dohodu je možné uzav-
rieť s platnosťou len na jeden rok.

Príklad č. 1:

Chystám sa podpísať ako manažér v obchode pracovnú zmluvu s tým, že firma
má tri kooperujúce spoločnosti, pre ktoré môžem pracovať. Čo odporúčate?

Vzhľadom na to, že ide o pracovnoprávny vzťah a zamestnávateľ sám navrhuje
takýto postup, nie je potrebné obávať sa toho, že by to mohol považovať za vý-
kon konkurenčnej činnosti. Podľa Zákonníka práce inú zárobkovú činnosť, kto-
rá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, môže za-
mestnanec vykonávať len s jeho prechádzajúcim súhlasom. Tento súhlas však
môže firma kedykoľvek odvolať. Odporúčame, aby bolo v pracovnej zmluve vý-
slovne uvedené, že zamestnávateľ udeľuje súhlas na vykonávanie činnosti aj
pre tieto spoločnosti, ako aj to, akým spôsob dôjde k zániku tejto možnosti.

Príklad č. 2:

Som na voľnej nohe. Budem manažovať projekty v dvoch rôznych firmách,
pri dvoch nezávislých projektoch. Je to v súlade s obchodným právom?
Môžem pracovať na rôznych projektoch vo vedúcich a riadiacich funkciách?

Podľa § 84 Obchodného zákonníka bez dovolenia ostatných spoločníkov
nesmie spoločník podnikať v predmete podnikania spoločnosti, a to ani
v prospech iných osôb. Spoločenská zmluva môže upraviť zákaz konkuren-
cie inak. Záleží teda, ako je formulovaná spoločenská zmluva v danej eseroč-
ke a rovnako to, či by ste vykonávaním činnosti pre jeden subjekt nekonkuro-
vali tomu druhému.

Príklad č. 3:

Dávajú mi podpísať k zmluve konkurenčnú doložku. Môže ma firma takto
obmedziť, keď mi neponúka žiadnu finančnú kompenzáciu, len žiada, aby
som nepracoval po ukončení spolupráce pol roka pre konkurenciu?

Ak ide o zmluvný vzťah v rámci pracovného práva, tak by bola takáto dohoda
neúčinná. Nárok na kompenzáciu za obmedzenie konkurenčnej činnosti po
zániku pracovného vzťahu vyplýva priamo zo zákona. Ak ide o zmluvu podľa
obchodného práva, aj tá by mala obsahovať určitú finančnú kompenzáciu za
toto obmedzenie. Uvedená situácia by mohla byť súdom posúdená ako ne-
primeraná.

Príklad č. 4:

Ako je to s nadčasmi, ak pracujem ako manažér – riadiaci pracovník?
Môžem si dať do zmluvy príplatky za prácu cez víkend či sviatok? Na čo mám
nárok, ak pracujem nadčas?

Ak ide o zmluvný vzťah podľa Zákonníka práce, treba rešpektovať jeho usta-
novenia o nadčasovej práci a práci cez víkendy či sviatky. Zamestnávateľ
môže vedúcemu zamestnancovi, na rozdiel od riadneho radového zamest-
nanca, zohľadniť v mzde odmenu za prácu nadčas, najviac však v úhrne 150
hodín v kalendárnom roku. Rovnako môže v pracovnej zmluve uzatvorenej
s vedúcim zamestnancom zohľadniť v jeho mzde aj prácu počas sviatkov
a víkendov. Ak sa tieto peňažné nároky zohľadnia priamo v mzde, potom ve-
dúci zamestnanec už nemá nárok na ďalšie príplatky.

Autor: Redakcia – Zisk manažment
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Čo musí urobiť živnostník v Sociálnej
poisťovni ak preruší podnikanie?

Ak ste samostatne zárobkovo činnou oso-
bou a svoju podnikateľskú činnosť ste poza-
stavili, máte povinnosť oznámiť túto skutoč-
nosť (prerušenie poistenia) príslušnej
pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej ste re-
gistrovaný – spravidla ide o pobočku v mies-
te vášho trvalého bydliska.

Prerušenie poistenia oznamujete prostred-
níctvom Registračného listu fyzickej oso-
by, a to do 30 dní. Ako dôvod prerušenia
uvediete kód 10. Počas prerušenia poiste-
nia nie ste povinný platiť poistné.

Je to teda odlišná situácia ako pri zrušení
živnosti alebo iného oprávnenia, vtedy SZČO
nie je povinná oznámiť túto skutočnosť So-
ciálnej poisťovni a odhlásiť sa z poistenia.

Pri prerušení živnosti poistné hradíte len
za obdobie do dňa prerušenia poistenia.

Po ukončení prerušenia sa povinnosti
SZČO voči Sociálnej poisťovni posudzujú
podľa toho, či k 1. júlu kalendárneho roka,
ktorý predchádza dňu, keď obnovila živ-
nosť alebo výkon činnosti, dosiahla záko-
nom stanovenú hranicu príjmu.

To znamená, že ak prerušíte živnosť 15.
decembra 2018 a následne si živnosť ob-
novíte k 1. 5. 2019, povinné nemocenské
a povinné dôchodkové postenie SZČO by
vám vzniklo dňom, od ktorého začnete
opätovne vykonávať zárobkovú činnosť,
za predpokladu, že na základe daňového
priznania za rok 2017 ste prekročili záko-
nom stanovený hrubý príjem 5 472 €.

Na základe daňového priznania z roku
2017 vzniklo povinné nemocenské a po-
vinné dôchodkové poistenie SZČO od 1. 7.
2018 a trvá do 30. 6. 2019.

Ak SZČO opätovne začne svoju činnosť
vykonávať, je povinná oznámiť Sociálnej
poisťovni ukončenie prerušenie sociálne-
ho poistenia (do 30 dní), opäť prostredníc-
tvom Registračného listu FO. Riadne vypl-
nené a podpísané tlačivo je potrebné
doručiť pobočke Sociálnej poisťovne buď
osobne alebo poštou.

Elektronicky je ho možné doručiť len v prí-
pade, že máte zaručený elektronický pod-
pis. Tlačivo Registračný list fyzickej osoby
možno nájsť na webovej stránke www.soc-
poist.sk v časti Formuláre alebo je k dispozí-
cii priamo v pobočke Sociálnej poisťovne.

Za predpokladu, že vás Sociálna poisťovňa
neregistruje ako povinne poistenú SZČO,
pozastavenie živnosti ani jej obnovenie ne-
oznamujete.

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



Spracúvanie osobných údajov
v účtovnej agende
Úvod

Dňa 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti zmeny v oblasti ochrany osobných údajov,
a to konkrétne nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe týchto údajov (Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“
alebo „nariadenie“), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a nový zákon o ochra-
ne osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“).

Nariadenie je legislatívny akt Európskej únie, ktorý má všeobecnú platnosť, je zá-
väzný vo svojej celistvosti, je priamo uplatniteľný vo všetkých členských štátoch.
Na jeho platnosť nie je potrebná ratifikácia ani žiadny vykonávací predpis zo
strany legislatívneho orgánu členského štátu. Nariadenie nadobudlo platnosť
24. mája 2016 a uplatňovať sa začalo 25. mája 2018 uplynutím dvojročného pre-
chodného obdobia.

Nariadenie vo viacerých ustanoveniach uvádza, že podrobnosti sa upravia vnút-
roštátnym predpisom. Z toho dôvodu Úrad na ochranu osobných údajov SR pri-
pravil nový zákon o ochrane osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z. z. V priebe-
hu roku 2018 by mali byť prijaté aj viaceré vyhlášky, zatiaľ je prijatá iba prvá, a to
vyhláška č. 158/2018 Z. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej re-
publiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (ďalej
len „vyhláška č. 158/2018 Z. z.“).

Kto je prevádzkovateľom

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agen-
túra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky
spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracú-
vania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzko-
vateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve
členského štátu. Podľa uvedenej definície je prevádzkovateľom okrem iného
každý, kto v účtovníctve má osobné údaje svojich zamestnancov, klientov – fy-
zických osôb, dodávateľov a odberateľov, osobné údaje fyzických osôb, ktorým
uložil pokutu alebo ktoré sú povinné platiť správny poplatok a podobne.

Čo sa považuje za osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“).

Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo ale-
bo 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,
kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby (čl. 4 ods. 1 nariadenia).

Pojem osobné údaje zahŕňa informácie týkajúce sa súkromného a rodinného
života jednotlivca, ale aj informácie, ktoré sa týkajú akýchkoľvek druhov činností,
ktoré vykonáva jednotlivec, napríklad činnosti týkajúcej sa pracovných vzťahov
alebo ekonomického či sociálneho správania jednotlivca. Tento pojem zahŕňa
preto informácie o jednotlivcoch bez ohľadu na postavenie alebo funkciu týchto
osôb (ako spotrebiteľa, pacienta, zamestnanca, zákazníka, obyvateľa obce alebo
mesta atď.).
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Stručne:
Prevádzkovateľ je povinný ochraňovať
osobné údaje každej fyzickej osoby, o kto-
rej spracúva osobné údaje. Je povinnos-
ťou prevádzkovateľa, aby dodržiaval plat-
né predpisy o ochrane osobných údajov.
Tento článok je venovaný podrobnému
rozboru toho, ako má prevádzkovateľ po-
stupovať a čo má robiť, aby spracúval
osobné údaje dotknutých osôb v súlade
s novými predpismi o ochrane osobných
údajov.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Počet dobrovoľne poistených klesá
V septembri tohto roka Sociálna poisťovňa
evidovala takmer 20-tisíc dohôd o dobro-
voľnom poistení. Z toho sa 3 956 poisten-
cov prihlásilo na dobrovoľné nemocenské
poistenie, 6 430 na dobrovoľné dôchodko-
vé poistenie a až 9 314 poistencov na dob-
rovoľné poistenie v nezamestnanosti.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého
roka je v Sociálnej poisťovni dobrovoľne po-
istených menej poistencov – v septembri
2017 bolo dobrovoľne nemocensky poiste-
ných 4 114 osôb, dobrovoľne dôchodkovo
bolo poistených 6 685 osôb a dobrovoľ-
né poistenie v nezamestnanosti uzavrelo
10 090 osôb. Na porovnanie – v septembri
roku 2016 Sociálna poisťovňa evidovala tie-
to počty: 4 224 poistencov malo dobrovoľ-
né nemocenské poistenie, 7 018 dobrovoľ-
né dôchodkové poistenie a 11 068 malo
dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.
Dobrovoľné nemocenské a dobrovoľné po-
istenie v nezamestnanosti môže využiť ten,
kto nie je v Sociálnej poisťovni povinne pois-
tený (napr. študent alebo nezamestnaný),
súbeh dobrovoľného dôchodkového a po-
vinného dôchodkového poistenia je možný
vždy. Dobrovoľne poistená v nezamestna-
nosti môže byť aj SZČO, ktorej vzniklo po-
vinné nemocenské a povinné dôchodkové
poistenie.
Záujemca o dobrovoľné poistenie musí
dovŕšiť vek 16 rokov a mať trvalý pobyt,
povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt
na území SR.
Obdobie dobrovoľného poistenia, počas
ktorého si dobrovoľne poistená osoba riad-
ne a včas platí poistné, sa pri posudzovaní
nároku na dávky zo Sociálnej poisťovne
zhodnocuje ako obdobie poistenia.
Pri dobrovoľnom dôchodkovom poistení si
dobrovoľne poistená osoba navýši sumu
(vymeriavací základ), ktorá sa berie do úva-
hy pri výpočte dôchodku.



Z hore uvedeného vyplýva, že osobnými údajmi nie sú len údaje ako meno, priez-
visko, dátum narodenia, rodné číslo a podobne, ale aj osobné údaje ako profesij-
né zvyklosti a praktiky, videozáznam, záznamy o telefónnych rozhovoroch alebo
detská kresba a podobne.

1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ si má pri určovaní účelu a prostriedkov spracúvania uvedomiť,
na základe akého právneho základu spracúva osobné údaje.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:

1. so súhlasom dotknutej osoby,

2. bez súhlasu dotknutej osoby.

Bez súhlasu dotknutej osoby možno spracúvať osobné údaje, ak
� prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely tvorby umeleckých

alebo literárnych diel alebo pre potreby informovania verejnosti maso-
vokomunikačnými prostriedkami – subjektmi, ktoré toto informovanie
majú v predmete podnikania (napr. televízie, periodiká a podobne), avšak
pri takomto spracúvaní osobných údajov sa nemôže zasahovať do práv
dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti a súkromia;

� spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti
dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

� spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzko-
vateľa;

� spracúvanie osobných údajov slúži na ochranu života, zdravia alebo ma-
jetku (nehody, havárie, živelné pohromy...), napr. počas dovolenky sa stane
prírodná katastrofa, manželka sa stratí a manžel poskytne jej osobné údaje
Červenému krížu a pod.;

� spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

� spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takými-
to záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej
osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou
osobu dieťa. Písmeno f) prvého pododseku sa nevzťahuje na spracúvanie
vykonávané orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh.

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia je spracúvanie zákonné iba vtedy a iba
v tom rozsahu, ak je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzko-
vateľa. V súčasnosti je potrebné si vykladať predmetné ustanovenie v zmysle
stanoviska Európskej komisie, ktorá zastáva názor, že tento právny základ spra-
cúvania osobných údajov môže prevádzkovateľ využiť iba v prípade, ak ide o zá-
konnú povinnosť, nie oprávnenie či možnosť zakotvenú v zákone. V osobitných
právnych predpisoch tak spracúvanie je zadefinované príkazovou formou
ako zákonná povinnosť vyjadrená napríklad: prevádzkovateľ je povinný spra-
cúvať meno, priezvisko..., prevádzkovateľ spracúva meno, priezvisko..., zdra-
votná dokumentácia obsahuje... Zároveň je v čl. 6 ods. 3 nariadenia stanovené,
že musí ísť o zákonnú povinnosť vyplývajúcu z práva Únie alebo práva členského
štátu, teda nemôže ísť o povinnosť vyplývajúcu z práva tretej krajiny.

Informačný systém
Nariadenie o ochrane osobných údajov definuje pojem informačný systém. In-
formačný systém (ďalej len „IS“) je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných úda-
jov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém
centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geo-
grafickom základe.

Osobné údaje sa môžu spracúvať s použitím automatizovaných, čiastočne auto-
matizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania.

30

Praktická personalistika

POZNÁMKA

Zmena oproti predpisom o ochrane osob-
ných údajov do 24. 5. 2018 je v tom, že
od 25. 5. 2018 sa všeobecne použiteľný
identifikátor nepovažuje za osobitnú kate-
góriu osobných údajov, ale aj naďalej je
potrebné citlivo nakladať pri spracúvaní
osobných údajov a postupovať podľa § 78
ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z.

UPOZORNENIE

V praxi sa stáva, že prevádzkovatelia
sú presvedčení o konaní v súlade s plat-
nými predpismi o ochrane osobných
údajov, ak osobné údaje spracúvajú na
základe súhlasu získaného od dotknu-
tých osôb. Ale to vôbec nemusí byť prav-
da; súhlas dotknutej osoby ako právny
podklad spracúvania osobných údajov
sa vyskytuje zriedkavo, napr. pri mar-
ketingu, súťaži alebo v prípade evidencie
uchádzačov o zamestnanie.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Študenti nemajú automaticky nárok
na dávku nemocenské

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že študenti
vo všeobecnosti nemajú nárok na dávku ne-
mocenské, pretože v čase štúdia nie sú ne-
mocensky poistení – štát za nich poistné na
tieto účely neplatí. Existencia nemocenské-
ho poistenia je totiž základnou podmienkou
vzniku nároku na túto dávku. Výnimkou sú tí
študenti, ktorí sú v pracovnom pomere ale-
bo majú uzatvorenú dohodu s pravidelným
príjmom (okrem dohody o brigádnickej prá-
ci študentov), majú postavenie samostatne
zárobkovo činnej osoby („SZČO“), ktorá je
povinne nemocensky poistená, resp. sa pri-
hlásili na dobrovoľné poistenie a sami si pla-
tia poistné do Sociálnej poisťovne na nemo-
censké poistenie ako dobrovoľne poistená
osoba. V takomto prípade majú nárok na
dávku nemocenské a platia pre nich rovna-
ké pravidlá ako pre ostatných zamestnan-
cov, dohodárov, živnostníkov a dobrovoľne
poistené osoby.
Podrobné informácie o tom, aké sú pod-
mienky nároku na vznik a výplatu nemocen-
ského, ak by študent pracujúci na základe
pracovnej zmluvy, dohody, živnostenského
oprávnenia či ako dobrovoľne poistený
ochorel, sa dozvie na webe Sociálnej
poisťovne v rubrike „nemocenské“. Informá-
cie k tejto téme poskytujú aj zamestnanci
pobočiek Sociálnej poisťovne po celom Slo-
vensku.

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.



Pod pojmom iné ako automatizované prostriedky spracúvania osobných údajov
sa rozumie listinná podoba.

Pred začatím spracúvania osobných údajov je prevádzkovateľ informačného
systému povinný jednoznačne a konkrétne vymedziť účel spracúvania osob-
ných údajov. Okrem účelu prevádzkovateľ informačného systému určuje pod-
mienky spracúvania osobných údajov, ako sú prostriedky (napr. technické) a
spôsob (napr. organizácia) spracúvania osobných údajov, prípadne ďalšie
podmienky spracúvania osobných údajov, ako napr. požiadavky, kritériá alebo
pokyny súvisiace so spracúvaním osobných údajov alebo vykonanie úkonov,
ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania, či už pred začatím spracúvania
osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania. To neplatí v prípade, ak sú
tieto náležitosti určené zákonom.

Prevádzkovateľ informačného systému je povinný získavať osobné údaje
výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel. Nesmú byť teda získavané pod
zámienkou iného účelu alebo inej činnosti a používané na iný účel, na aký boli
získané. Okrem toho možno spracúvať len také osobné údaje, ktoré svojím
rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné
na jeho dosiahnutie.

V prípade účtovnej a obchodnej agendy prevádzkovateľ spracúva osobné údaje
dotknutých osôb, svojich zamestnancov, klientov, zamestnancov dodávateľov
a odberateľov a podobne. Spracúvanie osobných údajov v uvedenom informač-
nom systéme sa vykonáva najmä podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a ďalších osobitných práv-
nych predpisov. Právnym podkladom spracúvania osobných údajov sú oso-
bitné zákony podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Informačný systém obsa-
huje osobné údaje uvedené v účtovníckych a obchodných dokladoch.
Osobné údaje sa likvidujú v súlade s osobitnými predpismi, a teda aj v súlade
s registratúrnym plánom a poriadkom v prípade, ak ho prevádzkovateľ má.

Ak prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, je
povinný mať s ním uzatvorenú písomnú zmluvu, ktorá má zákonom stanovené
náležitosti. Prevádzkovateľ musí poveriť všetky oprávnené osoby, ktoré spracú-
vajú osobné údaje v tomto informačnom systéme.

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti

Spracovanie účtovníctva

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia nevyhnutné na plnenie zákonných
povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, záko-
na č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, záko-
na č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

Dodávateľské zmluvy (kontakt-
né údaje)

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

Informačná povinnosť prevádzkovateľa
Podľa nariadenia a nového zákona č. 18/2018 Z. z. je potrebné pri každom jed-
nom identifikovanom účele spracúvania osobných údajov dotknutej osobe po-
skytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, a to bez ohľadu na to, aký je
právny základ, a teda aj v prípade, ak právny základ je osobný predpis alebo
oprávnený záujem.

Nariadenie nestanovuje formát alebo spôsob, akým by sa tieto informácie
mali poskytnúť dotknutej osobe, ale objasňuje, že zodpovednosťou prevádz-
kovateľa je prijať „primerané opatrenia“ vo vzťahu k poskytovaniu požadova-
ných informácií na účely transparentnosti. To znamená, že prevádzkovateľ by
mal pri rozhodovaní o vhodnom spôsobe a formáte poskytovania informácií
vziať do úvahy všetky okolnosti zberu a spracovania údajov.

Článok 13 nariadenia sa uplatňuje v prípade, ak sa osobné údaje získavajú
priamo od dotknutej osoby. Patria sem osobné údaje, ktoré:

� dotknutá osoba vedome poskytne prevádzkovateľovi (napríklad na účely da-
ňového priznania, do objednávky, faktúry, obchodných zmlúv a podobne).
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NEPREHLIADNITE

Novinkou z pohľadu nariadenia je, že
prevádzkovateľ spracúva osobné úda-
je zamestnancov dodávateľov na úče-
ly kontaktovania. Ide o samostatný účel
spracúvania, kde právny základ bude čl. 6
ods. 1 písm. f) nariadenia – oprávnený
záujem. Prevádzkovateľ v prípade práv-
neho základu oprávneného záujmu bude
musieť v internej dokumentácii vypraco-
vať odôvodnenie, prečo sú jeho záujmy
nad právami a slobodami dotknutej oso-
by, tzn. bude musieť vypracovávať test
proporcionality.

PRÍKLAD Z PRAXE

Vykonávanie viacerých pracovných
činností u jedného zamestnávateľa
�Zamestnanec je zamestnaný na dva

kratšie pracovné pomery. Je možné zlú-
čiť dva pracovné pomery do jedného:
1. pracovný pomer na kratší pracovný
čas - pedagóg - učiteľ informatiky, pla-
tová trieda 12.,
2. pracovný pomer na kratší pracovný
čas - nepedagóg - správca informačnej
techniky, platová trieda 10.?
Čo sa týka odmeňovania, môže zamest-
nanca zaradiť len do jedného platového
stupňa podľa § 5 ods. 1 zákona o od-
meňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme?
Rozhodnutie o tom, či s učiteľom uve-
deným v otázke zamestnávateľ uzatvorí
jeden pracovný pomer na výkon činnos-
ti učiteľa a súčasne správcu počítačo-
vej siete alebo dva pracovné pomery na
kratší pracovný čas, je v jeho kompeten-
cii ako zamestnávateľa.

Z dôvodu, že ide o dve skupiny zamestnan-
cov s odlišnými pracovnoprávnymi nárokmi,
ako je napr. iná výmera dovolenky, odlišný
spôsob zaraďovania do platových tried, od-
meňovanie podľa rôznych stupníc plato-
vých taríf, a aj niektoré ďalšie povinnosti
a nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho
vzťahu týchto skupín zamestnancov, napr.
predpoklady vykonávania týchto dvoch pra-
covných činností nie sú rovnaké, v uvede-
nom prípade odporúčame ponechať uza-
tvorené dva pracovné pomery aj napriek
tomu, že podľa Zákonníka práce zamestná-
vateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných
pomerov s tým istým zamestnancom, ale
len na činnosti spočívajúce v prácach iného
druhu. Práva a povinnosti z týchto pracov-
ných pomerov sa posudzujú samostatne.



Podľa čl. 13 ods. 1, 2 a 3 nariadenia v prípadoch, keď sa od dotknutej osoby zís-
kavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne prevádzkovateľ pri získavaní
osobných údajov dotknutej osobe všetky tieto informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch
zástupcu prevádzkovateľa (napríklad názov, právna forma, IČO a sídlo, ale
môže sa uviesť aj email alebo telefónne číslo);

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby (prevádzkovateľ bude povin-
ný určiť zodpovednú osobu; bude povinná v troch prípadoch – ak napríklad
prevádzkovateľ spracúva osobitnú kategóriu osobných údajov vo veľkom roz-
sahu, je orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt alebo spracúva vo
veľkom rozsahu osobné údaje fyzických osôb, napr. monitorovanie kamero-
vým systémom a podobne, viac pozri v čl. 37 ods. 1 nariadenia);

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ
spracúvania (jeden súhlas – jeden účel spracúvania, napr. na účely eviden-
cie uchádzačov o zamestnanie, na účely účtovnej agendy, monitorovanie
priestorov prístupných verejnosti na účely ochrany majetku a zdravia);

d) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, oprávne-
né záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana (novinkou je in-
formovanie, o aký právny základ ide);

e) príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú (za
príjemcu sa považuje každý externý subjekt okrem niektorých orgánov ve-
rejnej moci, tzn. aj sprostredkovateľ, aj tretia strana, aj príjemca). V súlade
so zásadou spravodlivosti je východisková pozícia, že prevádzkovateľ by
mal poskytnúť informácie o skutočných (menovaných) príjemcoch osob-
ných údajov. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne poskytnúť len kategórie prí-
jemcov, musí byť schopný preukázať, prečo je spravodlivé, aby prijal tento
prístup. Za takýchto okolností by informácie o kategóriách príjemcov mali
byť čo najkonkrétnejšie, a to uvedením druhu príjemcu (tzn. odkazom na
činnosti, ktoré vykonáva);

f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa pre-
niesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
a informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primera-
nosti (tretia krajina je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie
a ani zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

g) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, kritériá na
jej určenie (pozor, túto novinku je nutné uvádzať pri akomkoľvek právnom
základe, a teda nielen pri súhlase dotknutej osoby – napr. 3 roky odo dňa
udelenia súhlasu, zmluve – 5 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu,
zákone – napr. v príslušných zákonoch je uvedená lehota uchovávania osob-
ných údajov, napr. povinnosť do 70. roku veku uchovávať osobný spis alebo
10 rokov účtovné doklady). Nestačí, aby prevádzkovateľ genericky uviedol,
že osobné údaje budú uchovávané tak dlho, ako je to potrebné na legitímne
účely spracovania, doba uchovávania musí byť čo najkonkrétnejšia;

h) oboznámi dotknutú osobu o existencii práva požadovať od prevádzkova-
teľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na
ich opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania alebo práva
namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov (dotknutá
osoba by mala mať právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
a „právo na zabudnutie“, ak uchovávanie takýchto údajov porušuje nariade-
nie alebo právo Únie, či právo členského štátu vzťahujúce sa na prevádzko-
vateľa. Dotknutá osoba by mala mať najmä právo na to, aby jej osobné údaje
boli vymazané a prestali sa spracúvať, ak osobné údaje už nie sú potrebné
v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, ak dotknu-
tá osoba odvolala svoj súhlas alebo namieta voči spracúvaniu osobných úda-
jov, ktoré sa jej týkajú, alebo ak spracúvanie jej osobných údajov nie je v súla-
de s týmto nariadením z iných dôvodov.)Uvedené právo je relevantné najmä
v situácii, v ktorej dotknutá osoba dala súhlas ako dieťa a nebola si plne vedo-
má rizík spojených so spracúvaním a neskôr chce takéto osobné údaje
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Správca počítačovej siete ako nepedago-
gický zamestnanec sa zaraďuje do plato-
vej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej
činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpoved-
nosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže,
ktorú má vykonávať podľa druhu práce do-
hodnutého v pracovnej zmluve, a podľa
splnenia kvalifikačných predpokladov, kto-
ré sú potrebné na jej vykonávanie a plat sa
mu poskytuje zo základnej stupnice plato-
vých taríf.
Pedagogickí zamestnanci sa nezaraďujú
do platových tried podľa najnáročnejšej
pracovnej činnosti, ale do platových tried
sa zaraďujú podľa získaného kariérového
stupňa v nadväznosti na získaný stupeň
vzdelania a plat sa im poskytuje podľa pla-
tových taríf pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov.
Vzhľadom na uvedené je správnejšie, po
právnej stránke „čistejšie“, jednoduchšie
a finančne menej náročnejšie mať uzatvore-
né na vykonávanie pedagogickej činnosti
učiteľa a pracovnej činnosti správcu počíta-
čovej siete dva pracovné pomery a práva
a povinnosti vyplývajúce z týchto pracov-
ných pomerov posudzovať samostatne.
Záver:
Rozhodnutie o tom, či sa so zamestnancom
vykonávajúcim kumulované činnosti spočí-
vajúce v prácach iného druhu uzatvorí jeden
pracovný pomer alebo dva pracovné pome-
ry na kratší pracovný čas, je v kompetencii
zamestnávateľa. Avšak z dôvodu, že z pra-
covného pomeru správcu počítačovej siete
a pedagogickej činnosti učiteľa vyplývajú
rôzne pracovnoprávne nároky a aj pri ich
odmeňovaní sa postupuje inými spôsob-
mi a podľa iných stupníc platových taríf, je
správnejšie mať so zamestnancom vykoná-
vajúcim pracovnú činnosť správcu počíta-
čovej siete a pedagogickú činnosť učite-
ľa mať uzatvorené dva pracovné pomery
a práva a povinnosti vyplývajúce z týchto
pracovných pomerov posudzovať samo-
statne.

AKTUÁLNE

BRATISLAVA (SITA) – Vysielanie cudzin-
cov za prácou na Slovensko sprevádzajú
aj špekulácie a podvody. V tlačovej správe
na to upozorňuje Slovenská komora daňo-
vých poradcov („SKDP“). Vysielaní zahra-
niční zamestnanci často nie sú nahlásení
na inšpektorát práce alebo nemajú vysta-
vené certifikáty A1.
Ide o potvrdenie o tom, že cudzinec vysla-
ný na Slovensko je aj naďalej sociálne po-
istený vo svojej domovskej krajine a teda
u nás nemusí platiť poistenie.

Daňové centrum 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.



odstrániť, najmä z internetu. Dotknutá osoba by mala mať možnosť uplat-
niť uvedené právo bez ohľadu na skutočnosť, že už nie je dieťa.

i) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9
ods. 2 písm. a), oboznámi dotknutú osobu o existencii práva kedykoľvek
svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúva-
nia založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

j) informuje dotknutú osobu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu
(myslí sa tým v prípade Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných
údajov SR (ďalej len „úrad“);

k) informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo
zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie
zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj
možné následky neposkytnutia takýchto údajov (znova ide o informovanie
o právnom základe);

l) v prípade existencie automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia je prevádzkovateľ povinný po-
skytnúť dotknutej osobe zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj
význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania.

Nie vždy prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby. Nie-
kedy ide o poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby inou právnickou alebo
fyzickou osobou alebo z verejne dostupných zdrojov.

Podľa čl. 14 nariadenia GDPR, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej
osoby, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe tieto informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zá-
stupcu prevádzkovateľa;

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ
spracúvania;

d) kategórie dotknutých osobných údajov;

e) príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

f) v relevantnom prípade poskytne informáciu, že prevádzkovateľ zamýšľa
preniesť osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej or-
ganizácii, a informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie
o primeranosti alebo v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47
či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku nariadenia odkaz na primerané
alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo kde boli po-
skytnuté;

g) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, kritériá na jej
určenie;

h) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, oprávnené
záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;

i) oboznámi dotknutú osobu o existencii práva požadovať od prevádzkovate-
ľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich
opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania a práva namietať
proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

j) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9
ods. 2 písm. a), oboznámi dotknutú osobu o existencii práva kedykoľvek
svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

k) informuje dotknutú osobu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;

l) z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či
údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov;

m) informuje o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a aspoň v týchto prípadoch po-
skytne zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpo-
kladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
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POZNÁMKA

Je dôležité uvedomiť si, že nie každý má
prístup na internet, a preto je potrebné
v prípade, ak sa osobné údaje nezískava-
jú iba online formou, uvádzať informácie
aj iným spôsobom.

UPOZORNENIE

V prípade, ak sa osobné údaje nezískali
priamo od dotknutej osoby, je potrebné
oproti čl. 13 nariadenia informovať navy-
še o zdroji, z ktorého osobné údaje po-
chádzajú, a je potrebné vymenovať aj
zoznam osobných údajov, ktoré boli zís-
kané.

Cudzinci alebo firmy, ktoré ich vysielajú,
podľa komory daňových poradcov často
netušia, aká pracovnoprávna legislatíva sa
na nich vzťahuje alebo či na Slovensku
majú alebo nemajú platiť dane. „Okrem ne-
úmyselných chýb sa objavujú aj účelové
špekulácie, či dokonca podvody. Napríklad
ak sa na Slovensku zakázané dočasné pri-
delenie zahraničného zamestnanca z tre-
tej krajiny tvári ako poskytovanie služieb,“
upozornil Radovan Ihnát zo SKDP. Tým sa
podľa neho legalizuje zákonom nepovole-
ná aktivita, porušujú sa pravidlá o porovna-
teľnej mzde a obchádzajú sa aj slovenské
dane. „A pri pásoch slovenských závodov
môžeme nájsť takýchto „poskytovateľov
služieb“ stovky, možno tisíce,“ tvrdí.
Úplne za hranou zákona sú podľa SKDP
rôzne falošné pracovné povolenia alebo
certifikáty A1, ktoré sa občas vyskytnú
najmä pri zamestnancoch z krajín mimo
EÚ. Tu podľa daňových poradcov riskujú
aj slovenské spoločnosti, ktoré prijímajú
takéto služby, keďže pokuty za prijatie
služby alebo práce zo zahraničia poskyt-
nutej prostredníctvom nelegálne zamest-
naného pracovníka sú rovnaké ako za ne-
legálne zamestnávanie.
Prvým potrebným krokom v tejto oblasti je
podľa SKDP vzdelávanie podnikateľov, aby
mali k dispozícii aktuálne a kompletné in-
formácie o povinnostiach spojených s vy-
sielaním zamestnancov na Slovensko, ale
aj zo Slovenska.
Inšpektorát práce a finančná správa zva-
žujú užšiu spoluprácu a výmenu informá-
cií. Výsledkom by mala byť dôkladnejšia
kontrola a efektívnejšie odhaľovanie pod-
vodov, uvádza sa v tlačovej správe.



Prevádzkovateľ poskytne informácie:

a) v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jed-
ného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné
údaje spracúvajú;

b) najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou, ak sa
osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, alebo

c) najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú, ak sa predpo-
kladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi.

Nie je potrebné informovať dotknutú osobu, ak jej osobné údaje neboli získa-
né priamo od nej, ak:

a) dotknutá osoba už dané informácie má;

b) poskytovanie takýchto informácií sa ukáže ako nemožné alebo by si
vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely ar-
chivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického vý-
skumu či na štatistické účely. V takých prípadoch prijme prevádzkovateľ
vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotk-
nutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti. Ide napr.
o prípad, ak sa poskytnutie ukáže ako nemožné, napríklad prevádzkovateľ
zistí, že nemá prostriedky na priamy kontakt s dotknutou osobou. V ta-
komto prípade však môže prevádzkovateľ pred získavaním osobných úda-
jov poskytnúť informácie na svojej internetovej stránke;

c) získanie alebo poskytnutie sa výslovne stanovuje v práve Únie alebo
v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a v ktorom
sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotk-
nutej osoby alebo

d) v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnos-
ti zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom Únie alebo
právom členského štátu vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplý-
vajúcej zo štatútu.

2. Záznamy o spracovateľských činnostiach

Ochrana osobných údajov sa podľa platných predpisov vzťahuje na všetky účely
spracúvania osobných údajov. Na to, aby došlo k zákonnému spracúvaniu
osobných údajov, je prevádzkovateľ povinný vypracovať záznamy o spraco-
vateľských činnostiach.

Každý prevádzkovateľ má povinnosť viesť záznam o spracovateľskej činnosti (ďa-
lej len „záznam“), a to buď v papierovej, alebo elektronickej podobe, ktorý nemá
povinnosť nikam zasielať a ponecháva si ho u seba. Úradom zverejnený záznam
je len vzorom a prevádzkovateľ má možnosť upraviť si ho podľa seba, no musí ob-
sahovať všetky zákonné náležitosti, ktoré sú upravené v čl. 30 ods. 1 nariadenia.
Na požiadanie úradu je prevádzkovateľ povinný sprístupniť záznam úradu.

Výnimky z povinnosti viesť záznam podľa čl. 30 ods. 5 nariadenia: Pre výnim-
ku z povinnosti viesť záznamy platí iba príklad č. 2. V ostatných príkladoch sú
uvedené možnosti, ako má prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa po-
stupovať, keď nastane niektorá z kombinácií.

Dávame do pozornosti, že Európsky výbor na ochranu osobných údajov, ktorý
vyjadril svoj názor na to, ako prihliadať na výnimku viesť záznamy, tiež uviedol,
že prevádzkovateľ nemusí viesť záznamy len na tie spracovateľské operá-
cie, na ktoré sa samotná výnimka vzťahuje. Teda ak má 10 spracovateľských
operácií a na 2 sa vzťahuje výnimka, tak pri ostatných 8 musí viesť záznamy
o spracovateľských činnostiach.

Záznamy o spracovateľských činnostiach nahrádzajú oznámenia informačných
systémov, žiadosti o osobitnú registráciu informačných systémov a evidenčné
listy informačných systémov. Pozor, oproti právnej úprave obsiahnutej v záko-
ne č. 122/2013 Z. z. nie je táto povinnosť nadviazaná na informačný systém,
ale na účel spracúvania.
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Príklad č. 1:

Zamestnanec si chce u zamestnávateľa
uplatniť daňový bonus. Podľa zákona o dani
z príjmov doloží zamestnávateľovi kópiu
úradného dokladu – sobášneho listu. Za-
mestnávateľ má osobné údaje o osobách
blízkych od zamestnanca, t. j. od inej fyzic-
kej osoby, a v takomto prípade nie je povin-
ný dotknutú osobu informovať o takomto
spracúvaní, pretože sa uplatní výnimka po-
dľa čl. 14 ods. 5 písm. c) nariadenia.
Odporúčame na webovom sídle vytvoriť
časť „ochrana osobných údajov“, kde pre-
vádzkovateľ zverejní všetky účely spracú-
vania v rozsahu podľa čl. 13 nariadenia.
Predpisy o ochrane osobných údajov usta-
novujú prevádzkovateľom ku každému
identifikovanému účelu spracúvania vy-
pracovať potrebné dokumenty.

Príklad č. 2:

Ak podnik alebo organizácia zamestnáva
menej ako 250 osôb a
– pokiaľ nie je pravdepodobné, že spra-

cúvanie osobných údajov, ktoré vyko-
náva, povedie k riziku pre práva a slo-
body dotknutej osoby a

– spracúvanie osobných údajov je prí-
ležitostné a

– spracúvanie nezahŕňa osobitné kategó-
rie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1
nariadenia (napr. biometrický údaj, údaj
o zdraví a pod.) alebo nezahŕňa osobné
údaje týkajúce sa uznania viny za spá-
chanie trestného činu alebo priestupku
podľa čl. 10 nariadenia, tak prevádzko-
vateľ nie je povinný viesť záznamy pre
konkrétnu spracovateľskú činnosť, na
ktorú sa vzťahuje táto výnimka.

Príklad č. 3:

Ak podnik alebo organizácia zamestnáva
menej ako 250 osôb a je pravdepodobné,
že spracúvanie osobných údajov, ktoré vy-
konáva, povedie k riziku pre práva a slobody
dotknutej osoby, prevádzkovateľ alebo zá-
stupca prevádzkovateľa je povinný viesť
záznamy o spracovateľských činnostiach.

Príklad č. 4:

Ak podnik alebo organizácia zamestnáva
menej ako 250 osôb a spracúvanie nie je
príležitostné, prevádzkovateľ alebo zástup-
ca prevádzkovateľa je povinný viesť zázna-
my o spracovateľských činnostiach.

Príklad č. 5:

Ak podnik alebo organizácia zamestnáva
menej ako 250 osôb a spracúvanie zahŕ-
ňa osobitné kategórie osobných údajov
podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia (napr. bio-
metrický údaj, údaj o zdraví a pod.) alebo

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

Volajte +421 41 70 53 222.



Prevádzkovateľ je zodpovedný za to, aby všetky údaje uvedené v zázname
boli aktuálne. Napríklad ak sa zmenila zodpovedná osoba, prevádzkovateľ je po-
vinný tento údaj v zázname ku dňu zmeny aktualizovať.

3. Poverenie oprávnených osôb

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len prostredníctvom fyzic-
kých osôb, ktoré majú postavenie oprávnených osôb. Výber oprávnených
osôb je v plnej kompetencii prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný fyzic-
kú osobu, ktorá príde do styku s osobnými údajmi, poveriť. V poverení je po-
vinný uviesť pokyny, ako má spracúvať osobné údaje.

Definíciu pojmu oprávnená osoba nariadenie neobsahuje, ale dá sa povedať, že
je ňou každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi
v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služob-
ného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymeno-
vania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie a ktorá spracúva osobné údaje
v rozsahu a spôsobom určeným v poverení (napr. účtovník, mzdár, poradca, za-
mestnanec oddelenia obchodu).

Nariadenie výslovne nevymenúva okolnosti, za ktorých je prevádzkovateľ
povinný opätovne poveriť svoju oprávnenú osobu, ale mohlo by ísť o situá-
cie, kedy by došlo k podstatnej zmene jej pracovného, služobného alebo
funkčného zaradenia a tým sa významne zmenil obsah náplne jej pracovných
činností alebo sa podstatne zmenili podmienky spracúvania osobných údajov
alebo rozsah spracúvaných osobných údajov v rámci jej pracovného, služobné-
ho alebo funkčného zaradenia.

Poučenie o mlčanlivosti
Oprávnená osoba ako zamestnanec prevádzkovateľa sa zaväzuje v zmysle
§ 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť
o osobných údajoch dotknutých osôb, s ktorými príde do styku pri plnení pra-
covných úloh alebo v súvislosti s plnením pracovných úloh pre prevádzkovateľa.
Oprávnená osoba berie na vedomie, že spracúvané osobné údaje nesmie využiť
pre osobnú potrebu a/alebo v prospech tretej osoby v rozpore s ich účelom po-
dľa tohto záznamu. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného po-
meru. Oprávnená osoba sa zaväzuje chrániť spracúvané osobné údaje pred ich
poškodením, náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, ne-
oprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj
pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Oprávnená osoba postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s legislatí-
vou o ochrane osobných údajov, inými všeobecne záväznými právnymi predpis-
mi a rešpektuje príslušné povinnosti určené prevádzkovateľom, ktoré sú obsa-
hom interných dokumentov prevádzkovateľa.

Rozsah oprávnení
Oprávnená osoba spracúva osobné údaje v informačných systémoch osobných
údajov len v rozsahu a spôsobom, ktorý vyžaduje príslušný účel spracúvania
osobných údajov a v zmysle príslušného hore uvedeného právneho základu.

Rozsah povolených činností
Oprávnená osoba spracúva osobné údaje dotknutých osôb v IS/účeloch a v roz-
sahu uvedených spracovateľských operácií. Záznam o poverení musí presne
obsahovať názov účelu a úroveň prístupu do tohto účelu, úroveň prístupu bude
vyjadrená spracovateľskými operáciami.

Podmienky spracúvania osobných údajov sú vymedzené v pracovnej zmluve,
v pracovnej náplni, opise pracovného miesta, v interných smerniciach pre-
vádzkovateľa, s ktorými bola oprávnená osoba preukázateľne oboznámená
pred začatím spracúvania osobných údajov alebo s ktorými je oprávnená osoba
povinná sa priebežne oboznamovať.
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osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu alebo priestup-
ku podľa čl. 10 nariadenia, prevádzkova-
teľ je povinný viesť záznamy o spracova-
teľských činnostiach.

UPOZORNENIE

Je dôležité vedieť, čo sa rozumie pod po-
jmom spracúvanie, pretože podľa toho
si prevádzkovateľ vie určiť, kto je jeho
oprávnená osoba.
Spracúvaním osobných údajov sa rozu-
mie vykonávanie operácií alebo súboru
operácií s osobnými údajmi, najmä ich
získavanie, zhromažďovanie, šírenie, za-
znamenávanie, usporadúvanie, prepra-
cúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, pre-
hliadanie, preskupovanie, kombinovanie,
premiestňovanie, využívanie, uchováva-
nie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie,
sprístupňovanie alebo zverejňovanie. Fy-
zická osoba sa stáva oprávnenou oso-
bou až dňom jej písomného poverenia.

NEPREHLIADNITE

Oprávnená osoba musí svojím podpisom
potvrdiť, že bola oboznámená s legislatí-
vou o ochrane osobných údajov, s inými
súvisiacimi platnými všeobecne záväzný-
mi právnymi predpismi a s internými ria-
diacimi aktmi prevádzkovateľa pri spra-
cúvaní osobných údajov v uvedených
účeloch spracúvania a svojim právam
a povinnostiam vymedzeným v zázname
o poverení v plnom rozsahu porozumela.

PRÍKLAD Z PRAXE

Vyplácanie kreditového príplatku po
zvýšení stupňa vzdelania

�Zamestnankyňa získala titul bakalára.
Doteraz mala kreditové príplatky. Strá-
ca nárok na kreditové príplatky, keď po-
dľa získania Bc. má nárok na vyššiu pla-
tovú triedu?

Kreditový príplatok sa pedagogickému za-
mestnancovi poskytuje za sústavné prehl-
bovanie odbornej spôsobilosti profesijným
rozvojom v kariérovom systéme podľa zá-
kona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov z plato-
vej tarify platovej triedy a pracovnej triedy,
do ktorej je zaradený. To znamená, že jeho



4. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a rovnako aj
sprostredkovateľ. Prevádzkovateľ (pokiaľ si v zmluve so sprostredkovateľom
nedohodne inak) je povinný vytvoriť také podmienky fungovania ním prevádzko-
vaného informačného systému, ktoré zaručia ochranu osobných údajov pred
ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprí-
stupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými ne-
prípustnými spôsobmi spracúvania.

Prevádzkovateľ je povinný splniť súčasne všetky uvedené bezpečnostné
opatrenia, nielen niektoré z nich. Bezpečnostné opatrenia treba prijať nielen
v rozsahu technických a organizačných, ale aj personálnych opatrení na za-
bezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov.

Nariadenie uvádza, že: „s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracú-
vania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva
a slobody fyzických osôb prevádzkovateľ prijme vhodné technické a organi-
začné opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vy-
konáva v súlade s týmto nariadením. Uvedené opatrenia sa podľa potreby pre-
skúmajú a aktualizujú.

Ak je to primerané vzhľadom na spracovateľské činnosti, opatrenia zahŕňajú za-
vedenie primeraných politík ochrany údajov zo strany prevádzkovateľa.“ Pre-
vádzkovateľ vykoná primerané technické a organizačné opatrenia, aby za-
bezpečil, že štandardne sa spracúvajú len osobné údaje, ktoré sú
nevyhnutné na každý konkrétny účel spracúvania. Uvedená povinnosť sa
vzťahuje na množstvo získaných osobných údajov, rozsah ich spracúvania,
dobu ich uchovávania a ich dostupnosť.

Konkrétne sa takýmito opatreniami zabezpečí, aby osobné údaje neboli bez
zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzic-
kých osôb.

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so zreteľom na najnovšie poznatky,
náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúva-
nia, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slo-
body fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zais-
tiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia
prípadne zahŕňajú aj:

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;

b) schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť
systémov spracúvania a služieb;

c) schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prí-
pade fyzického alebo technického incidentu;

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti tech-
nických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Posudzovanie primeranej úrovne bezpečnosti
Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti sa prihliada predovšetkým na
riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, a to najmä v dôsledku náhodného ale-
bo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného poskytnutia osob-
ných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo ne-
oprávneného prístupu k takýmto údajom.

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podniknú kroky na zabezpečenie toho, aby
každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo spro-
stredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len
na základe pokynov prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď sa to od nej
vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.

Z uvedeného je zrejmé, že v nariadení nie je konkrétne uvedené, ako má taká
dokumentácia vyzerať.
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výšku ovplyvňuje len platová trieda a pra-
covná trieda, do ktorej je pedagogický za-
mestnanec zaradený.
Kredity je možné získať za aktivity ustano-
vené v § 47 ods. 1 zákona č. 317/2009
Z. z. Kredity získané prostredníctvom ab-
solvovania programov kontinuálneho vzde-
lávania sa na účely vyplácania kreditového
príplatku uznávajú podľa kritérií ustanove-
ných v § 47a ods. 9 zákona č. 317/2009
Z. z. Uznávajú sa za programy kontinuálne-
ho vzdelávania, ktoré boli absolvované pre
príslušnú kategóriu a podkategóriu, v kto-
rej je pedagogický zamestnanec zaradený,
alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, v zá-
vislosti od potrieb a zamerania školy alebo
školského zariadenia a v súlade s plánom
kontinuálneho vzdelávania.
Z priznaných kreditov za absolvované vzde-
lávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pe-
dagogickej činnosti a za autorstvo alebo
spoluautorstvo schválených alebo odporú-
čaných učebníc v tlačenej alebo digitálnej
podobe a ich pracovných zošitov je možné
uznať najviac 30 kreditov na účely vypláca-
nia kreditového príplatku.
Kreditový príplatok za kredity priznané za
vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vyko-
nanie štátnej jazykovej skúšky sa vypláca
bez ohľadu na kategóriu a podkategóriu
pedagogického zamestnanca s výnimkou
kategórie pedagogický asistent a zahranič-
ný lektor, v ktorej je zaradený, a bez ohľadu
na získaný stupeň vzdelania.
Z uvedených ustanovení právneho predpi-
su vyplýva, že zmena stupňa vzdelania,
resp. zvýšenie stupňa vzdelania pedago-
gického zamestnanca a s tým súvisiace
preradenie zamestnanca do vyššej plato-
vej triedy, nemá vplyv na vyplácanie kredi-
tového príplatku pedagogického zamest-
nanca, ovplyvňuje len jeho výšku.
Po zvýšení stupňa vzdelania pedagogické-
ho zamestnanca a s tým súvisiace prerade-
nie do vyššej platovej triedy sa kreditový
príplatok za platné kredity naďalej vypláca
a vypláca sa z platovej tarify platovej triedy
a pracovnej triedy, do ktorej je zamestna-
nec preradený.

Záver:
Výšku kreditového príplatku pedagogické-
ho zamestnanca ovplyvňuje len platová trie-
da a pracovná trieda, do ktorej je zarade-
ný. Zmena stupňa vzdelania, resp. zvýšenie
stupňa vzdelania pedagogického zamest-
nanca nemá vplyv na vyplácanie kreditové-
ho príplatku pedagogického zamestnanca.
Po zvýšení stupňa vzdelania pedagogické-
ho zamestnanca a s tým súvisiaceho pre-
radenia do vyššej platovej triedy sa kredi-
tový príplatok za platné kredity vypláca
z platovej tarify platovej triedy a pracovnej
triedy, do ktorej je pedagogický zamest-
nanec preradený.

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.



Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
Ak typ spracúvania, najmä s využitím nových technológií a s ohľadom na po-
vahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, pravdepodobne povedie k vysoké-
mu riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ pred spracúva-
ním vykoná posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na
ochranu osobných údajov. Pre súbor podobných spracovateľských operácií, kto-
ré predstavujú podobné vysoké riziká, môže byť dostatočné jedno posúdenie.

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov sa vyžaduje najmä v prípadoch:

a) systematického a rozsiahleho hodnotenia osobných aspektov týkajúcich
sa fyzických osôb, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní vráta-
ne profilovania a z ktorého vychádzajú rozhodnutia s právnymi účinkami tý-
kajúcimi sa fyzickej osoby alebo s podobne závažným vplyvom na ňu;

b) spracúvania vo veľkom rozsahu osobitných kategórií údajov podľa článku
9 ods. 1 alebo osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy
a priestupky podľa článku 10, alebo

c) systematického monitorovania verejne prístupných miest vo veľkom roz-
sahu.

Bezpečnostná smernica obsahuje:

a) opis bezpečnostných opatrení (technických, organizačných a personál-
nych) a spôsob ich uplatňovania v konkrétnych podmienkach,

b) rozsah oprávnení, opis povolených činností a spôsob identifikácie a auten-
tizácie jednotlivých oprávnených osôb; ak to automatizované prostriedky
spracúvania osobných údajov umožňujú, prevádzkovateľ na účel spätnej
identifikácie osoby, miesta a času zabezpečí zaznamenanie každého vstu-
pu oprávnenej osoby do informačného systému,

c) rozsah zodpovednosti oprávnených osôb a zodpovednej osoby,

d) spôsob, formu a periodicitu výkonu kontrolných činností zameraných na
dodržiavanie bezpečnostných opatrení,

e) postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych situáciách vráta-
ne preventívnych opatrení na zníženie rizika vzniku mimoriadnych situácií
a možností efektívnej obnovy stavu pred haváriou, poruchou alebo inou mi-
moriadnou situáciou,

f) identifikáciu účelov spracúvania a priradenie gestorstva k jednotlivým úče-
lom spracúvania,

g) opis vybavovania práv dotknutých osôb,

h) opis procesu spracúvania osobných údajov od získavania po likvidáciu.

5. Zmluva so sprostredkovateľom

Prevádzkovateľ čoraz častejšie využíva na spracovanie osobných údajov spro-
stredkovateľov. Prevádzkovatelia vedením účtovnej agendy poverujú externé
firmy, ktoré podnikajú v účtovníctve. Táto spolupráca sa uskutočňuje na zá-
klade zmluvy. Z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov dochádza k zmluv-
nému vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom (účtovnícka firma).

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádz-
kovateľa v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v zmluve
a v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov.

Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za pod-
mienok dohodnutých s prevádzkovateľom v zmluve. Ak bol sprostredkovateľ
poverený spracúvaním osobných údajov, rozumie sa tým kontinuálny prechod
spracúvania osobných údajov na sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ vykonáva
všetky úkony smerujúce na dosiahnutie účelu spracúvania v mene prevádzkova-
teľa. V prípade, že sprostredkovateľ má osobné údaje z informačného systé-
mu poskytovať inému prevádzkovateľovi, je oprávnený tak učiniť, len ak mu
to vyplýva zo zmluvy. To platí aj pre sprístupňovanie, zverejňovanie, likvidáciu,
prípadne iné spracovateľské operácie s osobnými údajmi.
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UPOZORNENIE

V prípade bezpečnostnej dokumentá-
cie by bolo vhodné vypracovať interný
predpis, napr. bezpečnostnú smerni-
cu, ktorý by mal obsahovať:
– opis, ako správne má zamestnanec

nakladať s osobnými údajmi, aby za-
medzil neoprávnenému poskytnutiu,
sprístupneniu alebo zverejneniu osob-
ných údajov;

– opis, akým spôsobom je potrebné
postupovať v prípade žiadostí dotk-
nutých osôb;

– „návod“, ako pri každom účele za-
bezpečiť, aby sa osobné údaje spra-
cúvali v súlade so všetkými zásadami
podľa čl. 5 nariadenia.

PRÍKLAD Z PRAXE

Registrácia zamestnanca občana EÚ
a jeho vyslanie

�1. Zamestnávateľ plánuje zamestnať
občana z EÚ (Chorvát). Aké povin-
nosti vyplývajú zo strany zamestná-
vateľa, okrem toho, že ho musí zae-
vidovať na SP, ZP a Inf. kartu na
úrade práce? Je nutné ho nahlásiť
na cudzineckú políciu, ak bude u za-
mestnávateľa 1 mesiac? Aké r.
č. uviesť na SP a ZP?

2. Ak by ho zamestnávateľ druhý me-
siac chcel vyslať do svojej pobočky
v Bosne a Hercegovine, kde by robil
pre zamestnávateľa, nahlasuje sa,
že bude vyslaný inde? Ak áno,
komu? V rámci EÚ je to PD A1? Kde
sa budú odvádzať odvody?

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamest-
nanca do Sociálnej poisťovne najneskôr
pred začatím výkonu práce.
Vzťahuje sa to aj na zamestnancov, ktorí
nie sú štátnymi občanmi Slovenskej re-
publiky.
V takom prípade prihlasuje zamestnáva-
teľ zamestnanca prostredníctvom Regis-
tračného listu fyzickej osoby v papierovej
forme.
Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vy-
generuje identifikačné číslo sociálneho
zabezpečenia, ktoré zamestnávateľ ná-
sledne používa ako rodné číslo.
Takto pridelené rodné číslo sa uvedie aj
pri prihlásení zamestnanca do príslušnej
zdravotnej poisťovne, ktoré je zamestná-
vateľ povinný vykonať do 8 pracovných
dní od vzniku pracovného pomeru.
Podľa § 64 zákona č. 404/2011 Z. z.
o pobyte cudzincov občan EÚ, ktorý je



Na zabezpečenie týchto úloh musí zmluva obsahovať konkrétne vymedzenie
rozsahu a podmienok, za ktorých sa spracúvanie osobných údajov vykonáva.

Prevádzkovateľ je povinný dbať pri výbere sprostredkovateľa najmä na jeho od-
bornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť zabezpečiť spracúva-
nie osobných údajov v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ nemôže zveriť spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľo-
vi, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých
osôb. To znamená, že sprostredkovateľ musí mať vypracované bezpečnostné
opatrenia (napr. záznamy o spracovateľských činnostiach, bezpečnostnú doku-
mentáciu) a tiež poverené oprávnené osoby právami, povinnosťami, zodpoved-
nosťou a mlčanlivosťou.

Spracúvanie sprostredkovateľom sa riadi zmluvou alebo iným právnym aktom
podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré zaväzuje sprostredkovateľa
voči prevádzkovateľovi a ktorým sa stanovuje predmet a doba spracúvania,
povaha a účel spracúvania, typ osobných údajov a kategórie dotknutých
osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa. Uvedená zmluva alebo iný právny
akt najmä stanovia, že sprostredkovateľ:

a) spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov pre-
vádzkovateľa, a to aj pokiaľ ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje
právo Únie alebo právo členského štátu, ktorému sprostredkovateľ podlie-
ha; v takom prípade sprostredkovateľ oznámi prevádzkovateľovi túto práv-
nu požiadavku pred spracúvaním, pokiaľ dané právo takéto oznámenie ne-
zakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu;

b) zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že
zachovajú dôvernosť informácií alebo aby boli viazané vhodnou povin-
nosťou zachovávať dôvernosť informácií vyplývajúcich zo štatútu;

c) vykoná všetky požadované opatrenia podľa článku 32 nariadenia;

d) dodržiava podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa uvedené v čl.
28 odsekoch 2 a 4 nariadenia;

e) po zohľadnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere pomáha prevádz-
kovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení
jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustano-
vených v kapitole III nariadenia;

f) pomáha prevádzkovateľovi zabezpečiť plnenie povinností podľa článkov
32 až 36 nariadenia s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie
dostupné sprostredkovateľovi;

g) po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania na základe
rozhodnutia prevádzkovateľa všetky osobné údaje vymaže alebo vráti pre-
vádzkovateľovi a vymaže existujúce kópie, ak právo Únie alebo právo člen-
ského štátu nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov;

h) poskytne prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie
splnenia povinností stanovených v tomto článku a umožní audity, ako aj
kontroly vykonávané prevádzkovateľom alebo iným audítorom, ktorého
poveril prevádzkovateľ, a prispieva k nim.

Sprostredkovateľ sa zároveň považuje za príjemcu a prevádzkovateľ je povin-
ný pri získavaní osobných údajov podľa čl. 13 alebo 14 nariadenia informo-
vať dotknutú osobu o tom, ktorým príjemcom poskytuje osobné údaje.

Záver

Prevádzkovateľ pri vypracovaní dokumentácie podľa platných predpisov
o ochrane osobných údajov v prvom rade musí urobiť tzv. mapovanie spracúva-
nia osobných údajov a zistiť celý proces od získavania po likvidáciu osobných
údajov a zabezpečiť prijatie primeraných technických a organizačných opatrení
a spracúvať osobné údaje v súlade so zásadami uvedenými v čl. 5 nariadenia.

JUDr. Marcela Macová, PhD.
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POZNÁMKA

Sprostredkovateľ bezodkladne infor-
muje prevádzkovateľa, ak sa podľa
jeho názoru porušuje toto nariadenie
alebo iné právne predpisy Únie alebo
členského štátu týkajúce sa ochrany
údajov.
Tento článok popisuje najhlavnejšie po-
vinnosti pri spracúvaní osobných údajov
s cieľom vedenia účtovnej agendy. Každý
prevádzkovateľ je však špecifický, a teda
musí dané informácie prispôsobiť podľa
svojich špecifík.

držiteľom platného cestovného pasu ale-
bo preukazu totožnosti, je oprávnený bez
akýchkoľvek ďalších podmienok a forma-
lít sa zdržiavať na území Slovenskej repub-
liky tri mesiace odo dňa vstupu na územie
SR.
Jedinou jeho povinnosťou v súvislosti s po-
bytom je nahlásiť na policajnom útvare za-
čiatok pobytu na území SR, a to 10 pracov-
ných dní odo dňa vstupu na územie SR.
Občan EÚ, ktorý sa na území SR zdržiava
dlhšie ako tri mesiace, z dôvodu zamest-
nania, je podľa § 66 zákona o pobyte cu-
dzincov povinný požiadať o registráciu po-
bytu, a to v lehote 30 dní od uplynutia
troch mesiacov odo dňa vstupu na územie
SR.
Na právne vzťahy vznikajúce zo sociálneho
poistenia medzi Slovenskou republikou
(ako nástupníckym štátom ČSFR, ČSSR,
ČSR) a Bosnou a Hercegovinou (ako ná-
stupníckym štátom Juhoslávie) sa aplikuje
dohovor o sociálnom poistení, ktorý je plat-
ný od 1. 12. 1957. Podľa čl. 5 ods. 2 doho-
voru zamestnanci vyslaní podnikom, ktoré-
ho sídlo je na území jednej zmluvnej strany
(Slovensko) k dočasnému výkonu zamest-
nania na územie druhej zmluvnej strany
(Bosna a Hercegovina), podliehajú práv-
nym predpisom zmluvnej strany, na ktorého
území má sídlo podnik (vysielajúci zamest-
návateľ).
V tomto prípade nie je obmedzená doba
vyslania. Dohoda k dohovoru neustanovu-
je povinnosť príslušným inštitúciám vysta-
vovať potvrdenia o vyslaní, resp. potvrde-
nia o poistení v jednom zmluvnom štáte
počas doby vyslania na územie druhého
zmluvného štátu.
Na základe uvedeného slovenský zamest-
návateľ vyslanie zamestnanca nenahlasu-
je, o vydanie formulára PD A1 nežiada
a v plnení oznamovacích a odvodových
povinností voči Sociálnej poisťovni a zdra-
votnej poisťovni postupuje podľa sloven-
ského zákona o sociálnom poistení a zá-
kona o zdravotnom poistení. Poistné bude
odvádzať na Slovensku.

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...



Cestovné náhrady zamestnancov
Legislatívne sú cestovné náhrady stanovené:
� v zákone č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“),
� v opatrení č. 148/2018 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky o sumách stravného,
� v opatrení č. 401/2012 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky, kto-

rým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej
mene pri zahraničných pracovných cestách,

� v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republi-
ky č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných
motorových vozidiel pri pracovných cestách,

� v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákonník práce“).

Medzi finančné predpisy súvisiace so zákonom o cestovných náhradách patrí:
� zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

(náležitosti účtovného dokladu, účtovanie cestovných náhrad, prepočet cu-
dzej meny na eurá a opačne atď.),

� zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďa-
lej len „zákon o dani z príjmov“, posudzovanie predmetu dane u zamestnan-
ca, posudzovanie daňového výdavku u zamestnávateľa),

� zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpi-
sov (posudzovanie vymeriavacieho základu zamestnanca),

� zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších
predpisov (v súlade s uvedeným zákonom je daňovníkom zamestnávateľ,
ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitia vozidla, ktoré sa
nepoužíva na podnikanie).

Zákon o cestovných náhradách vymedzuje všeobecne právne úkony, okruh
osôb, ktorým vzniká nárok na cestovné náhrady, rozčleňuje cestovné náhrady
na nárokové a nenárokové. Presné pravidlá, podmienky poskytovania cestov-
ných náhrad si musí každý zamestnávateľ špecifikovať v kolektívnej zmluve ale-
bo v internej smernici. Špecifikuje si napr. používanie vozidiel na pracovné cesty,
typ a podmienky poskytovania nenárokových plnení, preddavkov, povinnosti za-
mestnancov, spôsob postupovania v prípade straty daňových dokladov, lehoty
vyúčtovania pracovných ciest atď. Súčasťou smernice by mali byť aj vzory tlačív,
ako napr. cestovný príkaz, vyúčtovanie pracovnej cesty. Zároveň cestovné ná-
hrady zamestnancovi možno konkrétne špecifikovať aj v pracovnej zmluve
alebo v dohode so zamestnancom. Zamestnanec pracujúci u zamestnávateľa
na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda
o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci štu-
dentov) má nárok na cestovné náhrady, len ak je to v dohode o práci vykonáva-
nej mimo pracovného pomeru dohodnuté!

V súlade so zákonom o cestovných náhradách rozlišujeme:
� nárokové cestovné náhrady,
� nenárokové cestovné náhrady.

Nárokové cestovné náhrady je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskyt-
núť po splnení zákonných podmienok.

Cestovné náhrady v súlade s § 5 ods. 5 písm. a) zákona o dani z príjmov nie sú
predmetom dane, okrem vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej
ceste. Nárokové cestovné náhrady, ktoré nie sú predmetom dane, nevstupujú
ani do vymeriavacieho základu zamestnanca pre účely sociálneho a zdravotné-
ho poistenia. Podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov sú u zamestná-
vateľa nárokové cestovné náhrady a aj vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste
daňovým výdavkom.
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Stručne:
Cestovné náhrady patria zamestnancovi
v súvislosti s vyslaním na pracovnú cestu
alebo zahraničnú pracovnú cestu, pri vý-
kone práce v zahraničí, pri dočasnom pri-
delení na výkon práce k inej právnickej ale-
bo fyzickej osobe, pri vzniku pracovného
pomeru, štátnozamestnaneckého pome-
ru alebo obdobného pracovného vzťahu.

UPOZORNENIE:

Zamestnanec pracujúci na dohodu o prá-
cach vykonávaných mimo pracovného po-
meru nemôže mať výhodnejšie plnenia
cestovných náhrad, ako majú zamestnan-
ci v pracovnom pomere (napr., ak nemá
zamestnanec v pracovnom pomere nárok
na vreckové, nemôže mať nárok na vrec-
kové ani dohodár)!

POZNÁMKA

Zákon o cestovných náhradách sa vzťahu-
je na sedem základných skupín osôb:
1. zamestnanci v pracovnom pomere

(§ 11 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákon-
níka práce v znení neskorších predpi-
sov, nie je podstatné, či ide o pracovný
pomer na dobu neurčitú alebo určitú či
skrátený pracovný čas) alebo v štátno-
zamestnaneckom pomere (v súlade so
zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej
službe v znení neskorších predpisov),

2. členovia družstiev, ak podľa stanov
podmienkou členstva je aj pracovný
vzťah,

3. fyzické osoby činné na základe do-
hôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, ak je to v doho-
de o práci vykonávanej mimo pracov-
ného pomeru dohodnuté,

4. osoby, o ktorých to ustanovuje tento
zákon/rodinní príslušníci zamestnan-
ca, ktorý má výkon práce v zahraničí
(manžel, vlastné deti, osvojené deti,
deti zverené zamestnancovi do sta-
rostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov na základe právoplatného roz-
hodnutia príslušného orgánu, vlastní
rodičia, osvojitelia, opatrovníci, pestú-
ni, prípadne ďalšie osoby žijúce v do-
mácnosti so zamestnancom, ak majú
pobyt na území Slovenskej republiky),
zahraniční zamestnanci vyslaní do Slo-
venskej republiky,

5. osoby, o ktorých to ustanovuje osobit-
ný predpis, napr. zákon o samospráve



Nenárokové cestovné náhrady nie je zamestnávateľ povinný poskytovať za-
mestnancovi. Ich poskytovanie sa stanovuje po dohode:

� zamestnávateľa a zamestnanca v pracovnej zmluve alebo inej písomnej do-
hode,

� zamestnávateľa a odborovej organizácie (dohodnuté v kolektívnej zmluve)
alebo ide o dobrovoľné rozhodnutie zamestnávateľa (interná smernica).

1. Pracovná cesta

Pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do
iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tom-
to mieste do skončenia tejto cesty. Pracovná cesta je teda časovo dlhšia ako čas
samotného výkonu práce.

Pravidelné pracovisko je miesto písomne dohodnuté so zamestnancom. Ak také
miesto nie je dohodnuté, je pravidelným pracoviskom miesto výkonu práce do-
hodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru.

V súlade s § 57 Zákonníka práce môže zamestnávateľ zamestnanca vyslať na pra-
covnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamest-
nanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom. To neplatí, ak vy-
slanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce
alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je do-
hodnutá v pracovnej zmluve. Počas dočasného pridelenia zamestnanca k užíva-
teľskému zamestnávateľovi môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu len
užívateľský zamestnávateľ.

Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu je povinný prihlia-
dať na oprávnené záujmy zamestnanca a písomne určiť:

� miesto nástupu na pracovnú cestu – začiatok (pravidelné pracovisko, byd-
lisko zamestnanca, sídlo zamestnávateľa),

� miesto výkonu práce (musí byť konkrétne určené),

� čas trvania (deň, hodina nástupu na pracovnú cestu, skončenia pracovnej
cesty),

� spôsob dopravy (služobné alebo vlastné vozidlo, taxík, autobus, vlak, lietad-
lo – určujú sa dopravné prostriedky od nástupu na pracovnú cestu a späť),

� miesto skončenia pracovnej cesty (pravidelné pracovisko, bydlisko zamest-
nanca),

� môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty (napr. spolucestujúci, spô-
sob ubytovania).

Pred nástupom na každú pracovnú cestu teda zamestnávateľ vystaví cestovný
príkaz, ktorý obsahuje okrem vyššie uvedených náležitostí aj náležitosti účtovné-
ho dokladu, a zamestnanec je povinný dodržiavať určené podmienky pracovnej
cesty [§ 81 písm. a) Zákonníka práce – plniť pokyny nadriadených v súlade
s právnymi predpismi].

Do internej smernice (kolektívnej zmluvy) si môže zamestnávateľ zapracovať
zjednodušenie administrácie pri vystavovaní cestovných príkazov, a to že pod-
mienky pracovnej cesty určí:

� jedným rozhodnutím pre pracovnú cestu pre viacerých zamestnancov (hro-
madný cestovný príkaz),

� jedným rozhodnutím na viacero pracovných ciest pre jedného zamestnan-
ca (napr. na jeden kalendárny mesiac, ak často chodí na pracovné cesty).

Zamestnávateľ sa môže vopred so zamestnancom pri určovaní podmienok pra-
covnej cesty dohodnúť na prerušení pracovnej cesty z dôvodov na strane za-
mestnanca (všeobecné dôvody na strane zamestnanca alebo návšteva rodiny
zamestnanca počas pracovnej cesty). Prerušenie pracovnej cesty sa môže
uskutočniť v období pred začatím výkonu práce na pracovnej ceste alebo
v období po skončení výkonu práce na pracovnej ceste.
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a vyšších územných celkoch, zákon
o obecnom zriadení, zákon o právnom
postavení a platových pomeroch sta-
rostov obcí a primátorov miest,

6. osoby, ktoré sú vymenované alebo
zvolené do orgánov právnickej osoby
a nie sú k právnickej osobe v pracov-
noprávnom vzťahu (napr. členovia
predstavenstva, dozornej rady, správ-
nej rady, konatelia),

7. osoby, ktoré plnia pre právnickú oso-
bu alebo fyzickú osobu úlohy a nie sú
k právnickej osobe alebo fyzickej oso-
be v pracovnoprávnom vzťahu ani
v inom právnom vzťahu, ak je to do-
hodnuté (ide o osoby, ktoré plnia úlo-
hy pre občianske združenia, nadácie
atď., bez nároku na finančné plnenie,
len za výdavky, ktoré vzniknú s výko-
nom dohodnutej činnosti).

POZNÁMKA

Nenárokové cestovné náhrady sa pova-
žujú u zamestnanca za zdaniteľný príjem
zo závislej činnosti, ktorý vstupuje do vy-
meriavacieho základu zamestnanca pre
účely sociálneho a zdravotného poistenia.

POZNÁMKA

Ak ide o zamestnancov, ktorým častá
zmena pracoviska vyplýva z osobitnej po-
vahy povolania, možno ako pravidelné
pracovisko dohodnúť aj miesto pobytu.
Ak má zamestnanec na základe dohody
o vykonaní práce výkon práce v mieste
mimo miesta pobytu, môže s ním za-
mestnávateľ v tejto dohode dohodnúť,
že mu poskytne i pri ceste z miesta poby-
tu do miesta výkonu práce a späť náhra-
dy ako pri pracovnej ceste.
Pravidelné pracovisko zamestnanca vy-
slaného na pracovnú cestu počas dočas-
ného pridelenia je miesto jeho výkonu
práce počas dočasného pridelenia do-
hodnuté v dohode o dočasnom pridelení
alebo v pracovnej zmluve.

UPOZORNENIE:

Prerušenie pracovnej cesty môže byť z dô-
vodov na strane zamestnanca. Zamestná-
vateľ nemôže prerušiť pracovnú cestu.
Zamestnávateľ pracovnú cestu ukonču-
je a nanovo vysiela na ďalšiu pracovnú
cestu.

Všetky zaujímavé publikácie a zdroje, ktoré vám prinesú plnohodnotné informácie,
nájdete na www.zakon.sk.



Počas prerušenia pracovnej cesty (tuzemskej alebo zahraničnej) sa neposkytujú
cestovné náhrady:
� stravné (§ 5, § 13),
� vreckové (§ 14),
� ubytovacie výdavky, ktoré zamestnancovi vznikli po dobu dohodnutého

prerušenia pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca (§ 3 ods. 2),
zamestnancovi nepatria, aj keď si zamestnanec musel po túto dobu s ohľa-
dom na podmienky pracovnej cesty alebo podmienky ubytovacieho zaria-
denia ubytovanie zachovať,

� po dobu prerušenia pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny [§ 4 ods. 1
písm. e), § 12] patrí zamestnancovi náhrada preukázaných výdavkov za
ubytovanie len v prípade, ak si zamestnanec ubytovanie počas tejto doby
musel vzhľadom na podmienky pracovnej cesty a podmienky ubytovacie-
ho zariadenia zachovať.

Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu (tuzemskú) patrí:
� náhrada preukázaných cestovných výdavkov [§ 4 ods. 1 písm. a), § 7]

V preukázateľnej výške toho spôsobu dopravy, ktorý mal zamestnanec ur-
čený v podmienkach pracovnej cesty. Napr., ak mal určený vlak II. triedy
a zamestnanec použil vlak I. triedy, má nárok na náhradu len vo výške II. trie-
dy. Ak zamestnanec použil na pracovnú cestu vlastné motorové vozidlo,
má nárok na náhradu za spotrebované pohonné látky a základnú náhradu
za každý jeden kilometer jazdy v súlade s Opatrením Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 632/2008 Z. z. o sumách zá-
kladnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracov-
ných cestách;

� náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie [§ 4 ods. 1 písm. b)];
� stravné [§ 4 ods. 1 písm. c), § 5];
� náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov [§ 4 ods. 1

písm. d)];
� náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho

rodiny [§ 4 ods. 1 písm. e)] do miesta pobytu alebo medzi zamestnávate-
ľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území
Slovenskej republiky, ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá
viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň,
ak nie je v kolektívnej zmluve, internej smernici, prípadne v pracovnej zmlu-
ve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhra-
da za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac.

Stravné
Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty (nároko-
vá náhrada stravného). Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trva-
nia pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je
rozdelený na časové pásma:

a) 5 až 12 hodín,

b) nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 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

Ak zamestnávateľ vyslaním na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín, ne-
umožní zamestnancovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, môže mu poskytnúť
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POZNÁMKA

Tieto náhrady nie sú v zákone o cestov-
ných náhradách taxatívne vymedzené.
Je potrebné ich preukázať daňovým do-
kladom a opodstatnenosť, efektívnosť po-
sudzuje samotný zamestnávateľ.
Môžu byť dvojakého charakteru:
1) viažu sa k podmienkam pracovnej

cesty – napr. diaľničná nálepka, po-
platok za parkovanie, za garáž, vstup
do historickej časti a pod.;

2) viažu sa k výkonu práce – napr. za-
mestnanec potrebuje platiť internet,
vstupenky na veľtrh atď., výdavky mu-
sia byť súčasťou pracovného progra-
mu, výkonu práce.

POZNÁMKA

Zamestnanec preukazuje daňový doklad
o úhrade ubytovania. V internej smernici
sa môže napríklad stanoviť maximálny li-
mit za ubytovanie, prípadne ubytovanie
zabezpečí zamestnávateľ.

POZNÁMKA

Nepreukazuje sa, stravné je určené pev-
nou zákonnou sumou.

NEPREHLIADNITE

S účinnosťou od 1. júna 2018 výšku
stravného za jednotlivé časové pásma
stanovuje Opatrenie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR o sumách
stravného č. 148/2018 Z. z. v § 1:
a) 4,80 eura pre časové pásmo 5 až

12 hodín,
b) 7,10 eura pre časové pásmo nad

12 hodín až 18 hodín,
c) 10,90 eura pre časové pásmo nad

18 hodín.

CITÁT

„Hocikto vie mať súcit so smútkom p
riateľa, ale iba šľachetná duša dokáže
sympatizovať s úspechom priateľa.“

Oscar Wilde



stravné až do sumy stravného ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín ale-
bo zabezpečiť bezplatné stravovanie (nenároková náhrada stravného).

Ak zamestnanec, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy
povolania, vykoná počas:

a) kalendárneho dňa viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5
hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín
a viac, patrí zamestnancovi stravné za celkový čas trvania týchto pracov-
ných ciest,

b) dvoch kalendárnych dní pracovnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom
dni menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín, patrí zamest-
nancovi stravné v sume ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

c) jednej pracovnej zmeny v rámci dvoch kalendárnych dní viac pracovných
ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania
týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí zamestnancovi stravné za
celkový čas trvania týchto pracovných ciest.

So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy
povolania, možno v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru (POZOR, nie v kolektívnej zmluve alebo v internej smernici)
dohodnúť odchylne od zákona o cestovných náhradách podmienky na posky-
tovanie stravného, ako aj nižšie sumy stravného, najviac však o 5 % z usta-
novenej sumy stravného. Suma stravného sa zaokrúhli na najbližší eurocent
nahor (napr. dohodnúť iné časové pásma, ako sú upravené zákonom).

Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné
stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje!

Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné
stravovanie čiastočne, zamestnávateľ stravné kráti o 25 % za bezplatne poskyt-
nuté raňajky, o 40 % za bezplatne poskytnutý obed a o 35 % za bezplatne poskyt-
nutú večeru z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín ale-
bo z najvyššej dohodnutej sumy stravného.

Vypočítaná miera krátenia sa nezaokrúhľuje, zaokrúhľuje sa až výsledná suma
stravného za kalendárny deň. Výsledná suma stravného sa zaokrúhľuje na naj-
bližší eurocent nahor (§ 5 ods.10 zákona o cestovných náhradách). Takto sa za-
okrúhľuje za každý deň samostatne, nie za pracovnú cestu ako celok, pretože sa
stravné posudzuje a poskytuje za každý kalendárny deň samostatne.

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 €

Zamestnávateľ stravné nekráti vyššie uvedeným spôsobom, ak zamestnanec
nemohol využiť zabezpečené jedlo alebo poskytnuté raňajky z dôvodov, ktoré
nezavinil. Napr. predĺži sa výkon práce a nestihne zamestnanec bezplatnú veče-
ru, kvôli odletu lietadla nestihne ráno bezplatné raňajky atď.
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BRATISLAVA (SITA) – Slovenskí mikro, malí
a strední podnikatelia môžu získať eurofon-
dy na služby marketérov a programátorov.
Slovenská inovačná a energetická agentúra
(SIEA) zverejnila výzvy na predkladanie žia-
dostí o kreatívne vouchere v odvetví rekla-
ma, marketing a tiež na programovanie. „Na
každú z výziev je k dispozícii 750 000 €. Vo-
ucher pokrýva 50 % oprávnených nákladov
a jeho maximálna výška je 5 000 €.

Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zapla-
tia celú zákazku a po predložení komplet-
nej dokumentácie im naša agentúra vou-
cher spätne preplatí,“ informoval vedúci
oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Ju-
rikovič.

O kreatívne vouchere na služby marketérov
a programátorov môžu mikro, malí a strední
podnikatelia žiadať do konca tohto roka.

Získané vouchere je možné využiť na pro-
jekty s maximálnou dĺžkou trvania šesť
mesiacov. Dôležitou súčasťou žiadostí je
určenie budúceho dodávateľa, ktorého si
podnikateľ vyberá na základe cenového
prieskumu.

Vouchere v odvetví programovanie môžu
podniky využiť na dodanie informačných
systémov, softvérových riešení a aplikácií
určených pre interné procesy.

Softvérové riešenia a aplikácie, ktoré sú
súčasťou externej komunikácie s verej-
nosťou, sú predmetom podpory pri vou-
cheroch z odvetvia reklama a marketing.
„V týchto prípadoch môže ísť napríklad
o vytvorenie alebo aktualizáciu webstrán-
ky, e-shopu alebo vytvorenie mobilnej apli-
kácie,“ dodal Jurikovič.

Kreatívne vouchere v odvetví reklama
a marketing je možné použiť aj pre pora-
denstvo v oblasti reklamy, marketingu
a komunikácie, vrátane digitálnych kam-
paní a správy sociálnych sietí, ale aj na sa-
motnú tvorbu reklamných kampaní.

Vo výzvach vyhlásených roku 2018 môže
podnikateľ získať len jeden kreatívny vou-
cher. Od augusta 2018 sú k dispozícii vo-
uchere v odvetví architektúra v maximál-
nej hodnote 10 000 € a v odvetví dizajn
v maximálnej hodnote 5 000 €.

Poskytovanie pomoci prostredníctvom
kreatívnych voucherov je súčasťou aktivít
národného projektu Podpora rozvoja kre-
atívneho priemyslu na Slovensku, ktorý je
spolufinancovaný z Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja prostredníctvom Ope-
račného programu Výskum a inovácie.

V rámci jeho trvania budú vydané kreatív-
ne vouchere v celkovej hodnote 7,5 milió-
na € pre minimálne 1 500 podnikov.

Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup k všetkým právnym
predpisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom znení.

Stiahnite si ZADARMO na Google Play.



2. Zahraničná pracovná cesta

Zamestnancovi vyslanému na zahraničnú pracovnú cestu patria nasledujúce
nárokové náhrady:
� náhrada preukázaných cestovných výdavkov [§ 4 ods. 1 písm. a), § 7,

§ 15];
� náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie [§ 4 ods. 1 písm. b)];
� náhrada potrebných vedľajších výdavkov [§ 4 ods. 1 písm. d)].

Náhrady za cestovné výdavky, výdavky za ubytovanie a za potrebné vedľajšie vý-
davky sa poskytujú rovnako ako pri tuzemskej pracovnej ceste.

Stravné
Pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnancovi patrí za každý kalendárny deň za-
hraničnej pracovnej cesty stravné v eurách alebo v cudzej mene. Stravné v eurách
alebo v cudzej mene je ustanovené v závislosti od času trvania zahraničnej pra-
covnej cesty mimo územia Slovenskej republiky v kalendárnom dni, pričom čas
trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky je rozdele-
ný na časové pásma:

a) do 6 hodín vrátane,

b) nad 6 hodín až 12 hodín,

c) nad 12 hodín.

Zahraničná pracovná cesta teda na rozdiel od tuzemskej pracovnej cesty nemá
stanovenú minimálnu dolnú časovú hranicu pre vznik nároku na stravné, tzn. aj
keby trvala len 1 hodinu mimo územia SR – ide o prvé časové pásmo = do 6 hodín.

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

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

Opatrenie
Ministerstva financií

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

Výpočet stravného pri zahraničnej pracovnej ceste (§ 13 ods. 4 zákona o cestov-
ných 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.

Stravné v eurách alebo v cudzej mene za kalendárny deň poskytne zamestnáva-
teľ zamestnancovi v mene a vo výške stravného ustanoveného pre krajinu,
v ktorej zamestnanec strávi v kalendárnom dni najviac hodín (zamestnanec je
povinný uvádzať vo vyúčtovaní časové prechody medzi jednotlivými krajinami).

Ak zamestnanec strávi v kalendárnom dni rovnaký počet hodín vo viacerých kra-
jinách, zamestnávateľ poskytne stravné v eurách alebo v cudzej mene, ktoré je
pre zamestnanca výhodnejšie.

So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy
povolania, možno dohodnúť v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vyko-
návanej mimo pracovného pomeru odchylne podmienky na poskytovanie strav-
ného v eurách alebo v cudzej mene, ako aj nižšie stravné, ako je ustanovené, naj-
viac však o 5 % (obdobne, ako je to pri tuzemskej pracovnej ceste).

Vypočítaná výška stravného sa tak ako pri tuzemskej pracovnej ceste kráti v zá-
vislosti od toho, či bolo bezplatné zabezpečenie stravovania v celom rozsahu (ra-
ňajky, obed, večera) alebo bolo zabezpečené v čiastočnom rozsahu (jedno alebo
dve jedlá rôznych kombinácií).
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NEPREHLIADNITE

• komerčné poistenie (§ 11 ods. 1)
NÁROKOVÉ – zamestnancovi pri zahra-
ničnej pracovnej ceste patrí náhrada pre-
ukázaných výdavkov za poistenie nevy-
hnutných liečebných nákladov v zahraničí
(bez ohľadu na to, v akej krajine sa zahra-
ničná pracovná cesta vykonáva). Zamest-
nanec preukazuje zamestnávateľovi poist-
nú zmluvu a doklad o úhrade.
Táto náhrada zamestnancovi nepatrí, ak
ho takto poistil zamestnávateľ.
Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či
poistí každého zamestnanca zvlášť ale-
bo hromadne všetkých.
NENÁROKOVÉ – zamestnancovi pri za-
hraničnej pracovnej ceste môže zamest-
návateľ poskytnúť náhradu preukázaných
výdavkov aj na iné druhy poistenia.
Táto náhrada zamestnancovi nepatrí, ak
ho takto poistil zamestnávateľ. Ide o po-
istenie, ktoré súvisí priamo so zamest-
nancom, napr. poistenie úrazu, spôsobe-
nej škody, straty dokladov atď.
Ak by chcel zamestnávateľ poistiť pra-
covné veci spojené s výkonom práce,
napr. notebook, išlo by o nárokové plne-
nie ako vedľajší výdavok súvisiaci s pra-
covnou cestou.

• povinné alebo odporúčané očko-
vanie (§ 11a)

NÁROKOVÉ za splnenie podmienok:
– zamestnanec je vyslaný na zahraničnú

pracovnú cestu do tropických oblastí
alebo do inak zdravotne obťažných
oblastí,

– je povinné alebo odporúčané Sveto-
vou zdravotníckou organizáciou ale-
bo Úradom verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky (Zoznam krajín
a informácie o očkovaní by mali byť
k dispozícii na webových stránkach
Ministerstva zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí Slovenskej re-
publiky, Ministerstve zdravotníctva
Slovenskej republiky),

• náhrada za cesty na návštevu ro-
diny (§ 12)

Ak sa zamestnanec so zamestnávate-
ľom pri vyslaní na zahraničnú pracovnú
cestu písomne dohodne na návšteve ro-
diny zamestnanca v mieste jej pobytu
alebo v dohodnutom mieste pobytu rodi-
ny na území Slovenskej republiky, patrí
zamestnancovi náhrada písomne do-
hodnutých výdavkov, najviac v rozsahu,
do výšky a za podmienok ako pri zahra-
ničnej pracovnej ceste. Ustanovenie § 4
ods. 1 písm. e) sa nevzťahuje na cesty na
návštevu rodiny zamestnanca vyslaného
na zahraničnú pracovnú cestu. V tomto



Výpočet tohto krátenia je nasledovný (§ 13 ods. 7 zákona o cestovných náhra-
dách):
� 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 prislúchajúce danej krajine
alebo z najvyššej dohodnutej sumy stravného.

Rovnako ako pri tuzemskej pracovnej ceste platí, že zamestnávateľ stravné v eu-
rách alebo v cudzej mene nekráti, ak zamestnanec nemohol využiť zabezpečené
jedlo alebo poskytnuté raňajky z dôvodov, ktoré nezavinil.

Vreckové
Zamestnancovi môže zamestnávateľ poskytnúť pri zahraničnej pracovnej ceste
popri náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov [§ 4 ods. 1 písm.
d)] vreckové v eurách alebo v cudzej mene vo výške do 40 % stravného, ktoré sa
poskytuje zamestnancovi:
� 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.

Zamestnávateľ rozhoduje, či vreckové poskytne, v akej výške vreckové poskyt-
ne, ktorému zamestnancovi, prípadne na ktorú pracovnú cestu atď.

Výkon práce v zahraničí
Zamestnancovi s miestom výkonu práce dohodnutým v pracovnej zmluve v za-
hraničí patrí za dni cesty do miesta výkonu práce v zahraničí a späť a pri pracov-
ných cestách v zahraničí náhrada ako pri zahraničnej pracovnej ceste.

Pri pracovných cestách na územie Slovenskej republiky za čas strávený na území
Slovenskej republiky patria zamestnancovi náhrady ako pri pracovnej ceste.

Preddavky na náhrady a vyúčtovanie náhrad
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na náhrady do
sumy predpokladaných náhrad pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu a pri
vyslaní do štátu Európskej únie.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok pri inej skutoč-
nosti (tuzemskej pracovnej ceste) zakladajúcej nárok na náhrady, a to iba na žia-
dosť zamestnanca.

Preddavok alebo jeho časť môže zamestnávateľ po dohode so zamestnancom
poskytnúť aj:
� formou cestovného šeku,
� zapožičaním platobnej bankovej karty zamestnávateľa alebo medzinárod-

nej platobnej bankovej karty zamestnávateľa,
� prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke zahranič-

nej banky v eurách alebo prevodom na účet zamestnanca vedený v banke
alebo pobočke zahraničnej banky v cudzej mene.

Mena, v ktorej sa preddavok poskytne, je na dohode zamestnávateľa a zamest-
nanca (§ 36 ods. 4 až 6).

Zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skočenia pra-
covnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady predložiť za-
mestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť nevy-
účtovaný preddavok, ak nie je v kolektívnej zmluve alebo v písomnej dohode so
zamestnancom dohodnutá alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa urče-
ná dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta alebo iná skutočnosť za-
kladajúca nárok na náhrady skončená.

Bc. Katarína Danajovičová
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prípade ide o nárokovú náhradu len pri
dodržaní podmienky dohody medzi za-
mestnávateľom a zamestnancom. Do-
hodou si určujú intervaly návštev, určujú
si typy cestovných náhrad, ktoré zamest-
návateľ poskytne, zákon limituje len ich
výšku;

• stravné (§ 13)
Nepreukazuje sa, stravné je určené pev-
nou zákonnou sumou.
Zamestnancovi vyslanému na zahranič-
nú pracovnú cestu môže zamestnávateľ
poskytnúť v súlade s § 14 aj vreckové
(nenároková náhrada).

POZNÁMKA

Ak zamestnanca nasledujú do miesta vý-
konu práce v zahraničí aj osoby, ktoré sa
považujú za rodinu zamestnanca (§ 2
ods. 5), možno zamestnancovi poskyt-
núť za dni cesty do tohto miesta a späť
náhradu preukázaných cestovných výdav-
kov, preukázaných ubytovacích výdavkov
a preukázaných potrebných vedľajších vý-
davkov, ktoré vznikli týmto osobám.
Nasledovaním sa rozumie aj cestovanie
súčasne so zamestnancom do miesta
výkonu práce v zahraničí a späť.
Vyššie uvedené sa nevzťahuje na zamest-
nanca, ktorý denne dochádza zo Sloven-
skej republiky do miesta výkonu práce
v zahraničí.

NEPREHLIADITE!

Zamestnávateľ je povinný do desiatich
pracovných dní odo dňa predloženia pí-
somných dokladov vykonať vyúčtovanie
pracovnej cesty alebo inej skutočnosti
zakladajúcej nárok na cestovné náhrady
a uspokojiť nároky zamestnanca, ak nie
je v kolektívnej zmluve alebo v písom-
nej dohode so zamestnancom dohod-
nutá alebo vo vnútornom predpise za-
mestnávateľa určená dlhšia doba,
najdlhšie však do konca kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom boli predložené písom-
né doklady.

CITÁT

„Vykonať vec, ktorej sa bojíme,
je prvý krok k úspechu.“

Mahátma Gándhí

EPI monitoring (monitoring.epi.sk) – unikátny nástroj na preverovanie
a vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé

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



Evidencia odpadov – povinnosť
každého podnikateľa!
Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom
(§ 4 zákona č. 79/2015 Z. z.)
Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká,
alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich
výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Obchodník na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom pre-
daji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane ob-
chodníka, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.

Sprostredkovateľ na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý organizuje zhod-
nocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane
sprostredkovateľa, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej
zbaviť.

Kedy a komu vzniká odpad?
Každý, subjekt, ktorého činnosťou vzniká odpad, je pôvodca odpadu. Pôvodcom
odpadu, ktorý vznikne pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vyko-
návaných v sídle alebo v mieste podnikania, alebo v mieste pôsobenia podnikate-
ľa, je ten, pre koho sa dané práce vykonávajú. Pri vykonávaní týchto prác pre fyzic-
ké osoby – nepodnikateľov, pôvodcom odpadu je ten, kto práce vykonáva.

Pôvodcom odpadu, ak ide o práce vznikajúce pri stavebných a demolačných
prácach, je podnikateľ, pre ktorého sa dané práce vykonávajú. Pri vykonávaní
týchto prác pre fyzické osoby – nepodnikateľov, je pôvodcom odpadov ten, kto
práce vykonáva.

Ako sa vedie evidencia?
Evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedú držiteľ, sprostredkova-
teľ a obchodník. Evidencia odpadov sa vedie od minimálneho množstva odpa-
dov na tlačive „Evidenčný list odpadu“, ktoré je prílohou č. 1 k vyhláške MŽP SR
č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení ne-
skorších predpisov. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a na-
kladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako vznikajú. Pokiaľ odpad vzniká kontinuálne
(napríklad v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber, výkup odpadov) za
určité časové obdobie, je možné zapísať jeho súhrnné množstvo, ale minimálne raz
mesačne.

Evidenčný list odpadu má tri časti:
� prvá časť sa týka popisu odpadu (kód, kategória a Y-kód odpadu) a činnosti

nakladania s odpadom,
� druhá časť sa týka identifikačných údajov organizácie, ktorá s odpadom na-

kladá,
� tretia časť sa týka množstva, spôsobu nakladania s odpadom a miesta

uloženia odpadu.

Príklad č. 1

Spoločnosť „Majster N, s. r. o.“ čistiace práce – vykonáva svoje služby pre
podnikateľa Advokátska kancelária AK s. r. o., t. j. upratovanie. Môže vznik-
núť odpad, napr. plastový obal z handier, prázdne bandasky z čistiacich
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Stručne:
Zo všeobecných skúseností môžeme po-
vedať, že vznikom odpadov sa väčšinou
zaoberajú iba výrobné firmy. Malí podni-
katelia si myslia, že „neprodukujú“ žiad-
ny odpad, a teda ani zákon o odpadoch
sa ich netýka. Omyl! V nasledujúcom prí-
spevku vám objasníme základné povin-
nosti každej právnickej firmy, resp. fyzic-
kej osoby – podnikateľa, bez ohľadu na
ich predmet podnikania.

POZNÁMKA:

Pokiaľ sa tieto stavebné, resp. demolačné
práce vykonávajú pre podnikateľský sub-
jekt, pôvodcom odpadov je tento subjekt
a uvedený vznik odpadov zapisuje do svo-
jej evidencie. Pokiaľ sú dané práce vyko-
návané pre súkromné osoby, tak pôvod-
com týchto odpadov je napr. stavebná
spoločnosť, ktorá vykonáva tieto práce
a ona si vedie svoju evidenciu o odpadoch.

UPOZORNENIE!

Keď si objednáte spoločnosť, ktorá vo
vašich priestoroch vám vykoná servis vy-
sokozdvižných vozíkov (VZV) alebo čis-
tiace práce – upratovanie, tak všetok od-
pad vzniknutý pri týchto službách je váš
a je potrebné ho evidovať. Tiež to platí aj
napr. pre záhradnícke firmy.
Pokiaľ by ste zaviezli VZV do servisu, tak
vtedy je pôvodcom odpadu servis, keďže
odpad vznikol v jeho priestore.

POZNÁMKA

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST
ODPADU je uvedený v prílohe č. 1 vy-
hlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evi-
denčnej povinnosti a ohlasovacej povin-
nosti.

POZNÁMKA

Ak ide o obchodníka a sprostredkova-
teľa, údaje o nákupe a predaji odpadu
alebo jeho sprostredkovaní sa zapisujú
priebežne. Údaje do Evidenčného listu od-
padu zapisuje zodpovedná osoba alebo
osoba vedúca evidencie odpadov. Evi-
denčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za
obdobie kalendárneho roka a uchováva sa
v elektronickej podobe alebo v písomnej
podobe päť rokov.



prostriedkov, použité handry z čistenia... Pôvodcom odpadu je advokátska
kancelária a táto musí viesť evidenciu o odpadoch. Po ukončení prác firma
Majster N, s. r. o., môže zabezpečiť odvoz tohto odpadu, pokiaľ má na to
oprávnenie v zmysle zákona o odpadoch (napr. registráciu podľa § 98 a prí-
slušné školenie na prepravu nebezpečných odpadov) a následne odovzdať
odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi. Z uvedenej činnosti bude
viesť evidenciu odpadov aj advokátska kancelária aj firma Majster N, s. r. o.

Vzor Evidenčného listu odpadu Advokátskej kancelárie AK s. r. o., ktorá odo-
vzdala svoj odpad vzniknutý pri upratovaní jej priestorov – napr. „Obaly
z plastov 150102“ – firme Majster N, s. r. o.:

Vzor Evidenčného listu odpadu firmy Majster N, s. r. o., ktorá prijala odpad
„Obaly z plastov 150102“ od Advokátskej kancelárie AK s. r. o.:

Pôvodca odpadu je zodpovedný za správne zatriedenie odpadu. Kódy odpadov
sú uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kata-
lóg odpadov.

Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade
Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade sa vedie na Sprievodnom lis-
te nebezpečného odpadu (príloha č. 12 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.).

Odosielateľom nebezpečného odpadu nemusí byť len ten, kto uzavrel zmluvu
s dopravcom, ale aj ten, kto vykoná prepravu nebezpečného odpadu sám pro-
stredníctvom vlastnej dopravy, t. j. keď subjekt, od ktorého sa odpad prepravuje,
nepotreboval uzavrieť zmluvu s dopravcom, keďže sám disponuje vlastnou do-
pravou. Taktiež ako odosielateľ môže vystupovať spoločnosť, ktorá vykonáva
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POZNÁMKA

Pôvodca odpadu je povinný odovzdať
odpady len osobe oprávnenej nakladať
s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
t. j. predtým, ako pôvodca odovzdá od-
pad následnému držiteľovi, musí si od
neho vypýtať jeho oprávnenie na nakla-
danie s daným druhom odpadu a skon-
trolovať jeho správnosť (t. j. najmä kata-
lógové číslo odpadu, platnosť územnú,
časovú a povolený spôsob nakladania
s odpadom).
Držiteľ odpadu (v tomto prípade firma
Majster N, s. r. o.) je povinný predložiť na
vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa od-
padu (Advokátskej kancelárie AK s.r.o) do-
klady s úplnými a pravdivými informáciami
preukazujúce spôsob nakladania s odpa-
dom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa do-
ručenia písomnej žiadosti.

POZNÁMKA

Tlačivo Sprievodný list nebezpečného od-
padu je možné zakúpiť v ŠEVT. Je prepi-
sovacie, má 8 strán.
Pri preprave nebezpečného odpadu sú
povinní:
– odosielateľ nebezpečného odpadu,
– príjemca nebezpečného odpadu a
– dopravca,
potvrdiť Sprievodný list nebezpečného
odpadu.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Sociálna poisťovňa opäť upozornila
na mesačné nedoplatky

V septembri a októbri 2018 Sociálna po-
isťovňa upozornila zamestnávateľov na ak-
tuálny nedoplatok na poistnom za august
2018. Odoslala 37 968 SMS a e-mailov
pre 25 504 zamestnávateľov.

Celkové dlžné poistné bolo 23,3 mil. €. Za-
mestnávatelia v reakcii na tieto upozorne-
nia doplatili 4,53 mil. €, čo je viac ako
19 % úspešnosť.

Odosielanie správ o aktuálnom nedoplatku
dlžníkom sú ústretovou službou Sociálnej
poisťovne. Odvádzatelia poistného (zamest-
návatelia a SZČO), ktorí majú nahlásené ak-
tuálne kontakty – mobilné číslo alebo e-mail
– sa tak rýchlo dozvedia o nedoplatku. Ak
dlh čo najskôr vyrovnajú, vyhnú sa narasta-
niu penále za každý deň meškania platby
a problémom s neskorším vymáhaním dlhu.

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.



pre držiteľa odpadu kompletné služby odpadového hospodárstva, t. j. že zabez-
pečuje nielen dopravu, ale aj má zmluvu s príjemcom odpadu, príp. daná odpa-
dová spoločnosť je zároveň príjemcom odpadu.

Príjemca nebezpečného odpadu je povinný zaslať Sprievodný list nebezpeč-
ného odpadu potvrdený podľa odseku 3 odosielateľovi nebezpečného odpadu,
okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu
a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného
odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu. Príjemca uchováva
Sprievodný list nebezpečného odpadu v elektronickej alebo v písomnej podobe
päť rokov.

Dopravca odpadu, ktorý nie je odosielateľom alebo príjemcom nebezpečného
odpadu, je povinný uchovávať Sprievodný list nebezpečného odpadu v elektro-
nickej alebo v písomnej podobe jeden rok.

Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade podáva odosielateľ ne-
bezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu na kópii sprievodného
listu. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za obdobie
kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.

Nahlasovanie údajov z evidencie
Podľa § 14 ods. 1 písm. g) je povinnosťou každého držiteľa odpadov ohlasovať
údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
a uchovávať ohlásené údaje. Údaje z evidencie sa ohlasujú na tlačive „Ohláse-
nie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní
s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník, pokiaľ nakladá roč-
ne súhrnne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako 1 t
ostatných odpadov. Pokiaľ však vzniknú odpady, ktoré sú uvedené v prílohe
č. 3 zákona o odpadoch, vtedy je potrebné podať Ohlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním bez ohľadu na množstvo.

Pokuty za nesplnenie povinností
Za porušenie povinností:
� viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní

s nimi,
� ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadové-

ho hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,

môže byť podnikateľovi uložená pokuta od 500 – 50 000 eur.

Ing. Karin Štecová, PhD.
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UPOZORNENIE!

Za nesplnenie povinností: t. j. vystavenie,
potvrdenie a zaslanie potvrdených tlačív
príslušným orgánom štátnej správy, môže
byť podnikateľovi uložená pokuta od 500
– 50 000 eur.

POZNÁMKA

Podľa § 26 zákona o odpadoch je odo-
sielateľ nebezpečného odpadu povinný
zaslať fotokópiu Sprievodného listu ne-
bezpečného odpadu okresnému úradu
príslušnému podľa miesta nakládky ne-
bezpečného odpadu a miesta vykládky
nebezpečného odpadu; ak súhlas na pre-
pravu nebezpečného odpadu vydal okres-
ný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu.
Odosielateľ uchováva Sprievodný list ne-
bezpečného odpadu v elektronickej alebo
v písomnej podobe päť rokov.

POZNÁMKA

Tlačivo Ohlásenie o vzniku odpadov a na-
kladaní s ním a spôsob jeho vypĺňania
sa nachádza v prílohe č. 2 k vyhláške
č. 366/2015 Z. z. o ohlasovacej a evi-
denčnej povinnosti.
V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne úda-
je o vzniku odpadu a spôsobe nakladania
s ním uvedené v tlačive EVIDENČNÝ LIST
ODPADU za uplynulý rok podľa jednotli-
vých druhov alebo poddruhov odpadu.
Keď firma odovzdáva odpad v Ohlásení
o vzniku odpadu a nakladaní s ním, uvádza
súčet všetkých údajov o množstvách od-
padu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU,
ktorý má zhodný kód odpadu, kód nakla-
dania a zhodnú organizáciu.
Firma, ktorá preberá odpad, v Ohlásení
o vzniku odpadu a nakladaní s ním uvádza
súčet všetkých údajov o množstvách od-
padu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU,
ktorý má zhodný kód odpadu a kód nakla-
dania. Organizácia, od ktorej sa preberá
odpad, sa v ohlásení neuvádza.
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní
s ním sa podáva za obdobie kalendárne-
ho roka do 28. februára nasledujúceho
roka príslušnému okresnému úradu po-
dľa miesta nakladania s odpadom. Ohlá-
senie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
sa uchováva v elektronickej podobe ale-
bo v písomnej podobe päť rokov.
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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.



Termín zákonnej

povinnosti

Charakteristika

zákonnej povinnosti

Povinná osoba a zákon

v platnom znení

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 príjmovza november 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 november 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

Tvorba sociálneho fondu vo výške stanovenej zákonom zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúètovaných zamestnancom na výplatu za mesiac november 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 november 2018.
Zamestnávate¾

§ 35 ods. 6 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do 17. 12. 2018

namiesto soboty

15. 12. 2018

Odvod dane z príjmov vyberanej zrá�kou z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daòovníkav novembri 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 novembri 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

Povinnos� platite¾a dane, ktorý nemá pridelené èíslo úètu správcu dane, oznámi� zaèatie poberania nepeòa�ného plnenia od „dr�ite¾a“, ak nepeòa�né

plnenie prijal v novembri 2018.

Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti

§ 43 ods. 18 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

do 31. 12. 2018

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávate¾om z príjmov za november 2018, ak nie je pevne stanovený

termín výplat a boli vyplatené do 31. decembra 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 november 2018, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 31. decembra 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 november 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 december 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 právnických osôb (štvr�roèné preddavky) za

4. štvr�rok 2018 vo výške 1/4 poslednej známej daòovej povinnosti pri pou�ití platnej sadzby dane pod¾a § 15 zákona o dani z príjmov.

Právnická osoba, ktorej posledná známa daòová povinnos� bola

vyššia ako 2 500 € a nepresiahla 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 december 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

Úhrada preddavkov na daò z príjmov fyzických osôb (štvr�roèné preddavky) za

4. štvr�rok 2018 vo výške 1/4 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 2 500 € a nepresiahla 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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