
Miesto výkonu práce – Slovenská republika

Je možné so zamestnancom, ktorý vykonáva školiteľské činnosti v rámci celého Slovenska, dohodnúť
miesto výkonu práce Slovenskú republiku? S takýmto zamestnancom zamestnávateľ nevie dohodnúť
presné miesta výkonu práce, pretože školenie prebieha v rôznych regiónoch a na rôznych miestach v
rámci celej republiky.
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Zákonník práce v § 43 ods. 1 ustanovuje, že zamestnávateľ je povinný so zamestnancom dohodnúť v
pracovnej zmluve podstatné náležitosti, ktorými, okrem iných, je aj miesto výkonu práce. Zároveň uvádza,
že miestom výkonu práce môže byť obec, časť obce alebo inak určené miesto. Určenie miesta výkonu
práce spoločne s druhom vykonávanej práce má význam z hľadiska dispozičného oprávnenia
zamestnávateľa a tiež z hľadiska vzniku nároku na cestovné náhrady pri pracovnej ceste zamestnanca.

Miesto výkonu práce určuje, kde sa bude práca vykonávať. Zákonník práce nestanovuje šírku miesta
výkonu práce, keďže to môže byť obec, časť obce alebo inak určené miesto, t. j. miestom výkonu práce
môže byť napr. okres, kraj, región, Slovenská republika. Vymedzenie miesta výkonu práce môže
determinovať aj druh, resp. povaha práce.
Zamestnávateľ môže zamestnancovi prikázať vykonávať prácu len v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako
miesto výkonu práce. S ohľadom na § 57 Zákonníka práce to neplatí pri vyslaní na pracovnú cestu, ktorej
znakom je dočasnosť a uskutočnenie mimo miesta výkonu práce (na účely cestovných náhrad mimo
pravidelného pracoviska).

Ak má zamestnanec v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce napr. sídlo
zamestnávateľa, toto miesto výkonu práce sa na účely cestovných náhrad podľa § 2 ods. 3 zákona
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách považuje za pravidelné pracovisko. Pri vyslaní na výkon
školiteľskej činnosti do konkrétneho mesta v rámci republiky ide o pracovnú cestu s nárokom na náhrady
cestovných výdavkov.

Ak má zamestnanec v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce napr. Slovenská republika, pri
vyslaní na výkon školiteľskej činnosti do konkrétneho mesta v rámci republiky ide o pracovnú cestu s
nárokom na náhrady cestovných výdavkov len vtedy, ak je v súlade s § 2 ods. 3 zákona o cestovných
náhradách písomne dohodnuté pravidelné pracovisko, ktorým môže byť sídlo zamestnávateľa alebo aj
miesto pobytu zamestnanca.
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Súvisiace vzory
Použitie motorového vozidla zamestnanca na pracovnú cestu
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/eva-gasparova
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1019535&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2651399&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1019535&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2651641&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2770827&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2770827&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=29&p=2651399&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=29&p=2770827&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/vzor/Pouzitie-motoroveho-vozidla-zamestnanca-na-pracovnu-cestu-30.htm


Súvisiace príklady z praxe
Čas presunu počas pracovnej pohotovosti mimo pracoviska na miesto výkonu prác
Cestovné náhrady a miesto výkonu práce
Cestovné náhrady a zamestnanec z ČR
Miesto výkonu práce a pravidelné pracovisko
Čas uvedený v cestovnom príkaze a stravné

Súvisiace odborné články
Na čo je potrebné pamätať pri zakladaní pracovného pomeru
Pár poznámok k pojmom pracovisko a miesto výkonu práce

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
311/2001 Z. z. Zákonník práce
283/2002 Z. z. Zákon o cestovných náhradách
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https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/cas-presunu-pocas-pracovnej-pohotovosti-mimo-pracoviska-na-miesto-vykonu-prac.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/cestovne-nahrady-a-miesto-vykonu-prace.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/cestovne-nahrady-a-zamestnanec-z-cr.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/miesto-vykonu-prace-a-pravidelne-pracovisko.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/cas-uvedeny-v-cestovnom-prikaze-a-stravne.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/na-co-je-potrebne-pamatat-pri-zakladani-pracovneho-pomeru.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/par-poznamok-k-pojmom-pracovisko-a-miesto-vykonu-prace-pmpp-14-15-2017.htm
http://www.epi.sk/zz/2001-311
http://www.epi.sk/zz/2002-283

