
 

 

Vysielanie zamestnancov 
 
Vysielanie zamestnancov je náročné predovšetkým tým že tu vstupujú právne poriadky minimálne dvoch štátov. 
Pracovnoprávne vzťahy sa spravujú Zákonníkom práce, ak predpisy o medzinárodnom práve súkromnom 
neustanovujú inak . 
 
Pojem vyslanie nie je v nariadení definovaný 
Článok 12 odsek 1 hovorí že je to osoba, ktorá vykonáva činnosť zamestnanca a ktorá je svojim zamestnávateľom 
vyslaná do iného členského štátu, aby tam vykonávala prácu v mene zamestnávateľa, naďalej podlieha právnym 
predpisom prvého členského štátu za predpokladu  
a. očakávané trvanie takejto práce nepresahuje 24 mesiacov 
b. daná osoba tam nie je vyslaná, aby nahradila inú osobu 
 
Nadnárodné vysielanie zamestnancov v rámci EÚ 
- zamestnávateľ (poskytovateľ služieb), dostane zákazku od objednávateľa (odberateľa služby) v inej krajine EÚ a 
vyšle svojich zamestnancov, aby túto zákazku realizovali 
- prostredníctvom svojich zamestnancov poskytuje dohodnutý druh služby inému zamestnávateľovi. 
- účelom je dosiahnutie zisku v rámci komerčných aktivít, v cene služby okrem zisku aj suma mzdových nákladov 
- v zmluvách o vyslaní zamestnancov treba uvádzať - okrem finančných aspektov - podmienky vysielania – dĺžka 
vyslania, možnosti skončenia vyslania, zmluvné sankcie. 
- ukladá členským štátom povinnosť prijať opatrenia garantujúce vyslaným ZM určité minimálne pracovné 
podmienky (tzv. tvrdé jadro prac. podmienok) podľa práva štátu, v ktorom zamestnanec dočasne pracuje 
- výhodnejšie pracovné podmienky vysielajúceho štátu (SR) majú prednosť 
- po celú dobu vyslania existuje medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom pracovnoprávny vzťah 
- nevzťahuje sa na vyslania zamestnancov z členských štátov EÚ do tretích krajín 
- neplatí pre osoby denne dochádzajúce za prácou cez hranice 
- neplatí pre zamestnancov, ktorí nemajú žiadnu spojitosť s vysielajúcim štátom a pracovnú zmluvu uzavreli len s 
partnerom v štáte zamestnania 
 
Vysielanie zamestnanca do iného členského štátu je možné upraviť dodatkom pracovnej zmluvy alebo v zmluve 
o vyslaní medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Dodatok pracovnej zmluvy sa robí ak trvanie práce v 
zahraničí bude dlhšie ako 1 mesiac, je potrebné dohodnúť komplexne pracovné podmienky, vrátane mzdových, 
aké platia v hostiteľskom štáte, náklady na stravovanie, ubytovanie, cestovné náhrady. 
 
V súčasnosti už neexistuje rozdiel medzi vyslaním a pracovnou cestou.  
 
Zákon definuje , čo je nutné dodržať presne pri vyslaní - pravidlá vyslania: 
- dĺžka pracovného času, odpočinok v práci 
- minimálna mzda a minimálne mzdové nároky , nadčas 
- dovolenka 
- pracovné podmienky žien, mladistvých 
- pracovné podmienky zamestnancov starajúcich sa o dieťa do 3 rokov veku 
- zákaz diskriminácie 
- pracovné podmienky pri ADZ (agentúra dočasného zamestnávania) 
- BOZP 
Podľa platnej legislatívy v členskom štáte EU, kde sa realizujú služby slovenskými zamestnancami. 
 
Pravidlá vyslania neplatia ak čas , na ktorý bol zamestnanec vyslaný nepresiahne 8 dní v období posledných 12 
mesiacov od začiatku vyslania pre počiatočné montáže a prvé inštalácie tovaru. 
Netýka sa : 
- hĺbenie ( výkopy),zemné práce 
- vlastné stavebné práce 
- montáž a demontáž prefabrikovaných dielcov 
- interiérové a inštalačné práce 
- úpravy, renovačné práce, opravy 
- rozoberanie, demolačné práce, údržba 



 

 

- maliarske a čistiace práce v rámci údržby a rekonštrukcie 
 
Zákonník práce 
1. § 5 Zákonníka práce definícia pojmu vyslanie zamestnanca je v súlade s čl. 1 ods. 3 smernice č. 96/71/ES: 
Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb je jeho cezhraničné : 
a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim 
zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim 
zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, 
b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi 
vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo 
c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a 
zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah. 
 
Pod pojmom vyslanie zamestnanca sa teda rozumie: 
- vyslanie zamestnanca od zamestnávateľa, ktorý je usadený v jednom členkom štáte EU, na výkon práce na 
územie iného členského štátu EU 
- pri vyslaní ide vždy o cezhraničné poskytovanie zamestnancov 
- vyslanie ide aj v prípade prenájmu zamestnancov, t.j. pri dočasnom pridelení zamestnancov (prostredníctvom 
dočasného zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania – čl. 1, ods. 3, písm. c) smernice č. 
96/71/ES) do zahraničia. 
 
Podmienky vyslania zamestnancov 
Vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní cezhraničných služieb na územie iného členského štátu EÚ 
je možné len na základe písomnej dohody medzi domácim zamestnávateľom a domácim zamestnancom, ktorá 
musí obsahovať deň začatia a skončenia vyslania, druh práce počas vyslania, miesto výkonu práce počas vyslania 
a mzdové podmienky počas vyslania. 
V prípade vyslania zamestnanca, v zmysle zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, v podobe 
dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi, podľa § 5 ods. 4, písm. c) Zákonníka práce v znení 
účinnom od 18.6.2016, je potrebné uzatvoriť dohodu o dočasnom pridelení medzi zamestnávateľom a 
zamestnancom podľa § 58 ods. 5 Zákonníka práce, ktorá musí okrem náležitostí upravených v § 58 ods. 5 
Zákonníka práce obsahovať aj vyššie uvedené náležitosti. 
Pracovné podmienky sa spravujú právom štátu , na ktorého územie je vyslaný. 
Informovať o podmienkach zamestnávania musí domáci zamestnávateľ. 
 
Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
1. Právnická ani fyzická osoba nesmie prijať službu , ktorú jej na základe zmluvy poskytuje právnická alebo fyzická 
osoba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, ak ide cezhraničné poskytovanie služby po 
dobu presahujúcu 
5 dní v období 12 mesiacov od prvého poskytnutia služby, alebo o vnútroštátnu dodávku práce, alebo 
cezhraničnú dodávku práce. 
2. Za porušenie zákazu prijať nelegálnu prácu alebo službu hrozí pokuta od 2 000,00 €, pri opakovanom porušení 
od 5 000,00 € 
 
Sociálne poistenie 
V prípade vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny v prvom rade preveríme, či medzi Slovenskou republikou a 
domovským štátom zamestnanca existuje medzinárodná zmluva o sociálnom zabezpečení. V prípade, že zmluva 
existuje , musíme rešpektovať ujednania z nej plynúce. Ak by v zmysle medzinárodnej zmluvy bolo rozhodnuté , 
že poistenie patrí domovskému štátu, potom sa ako zamestnávateľ musíme registrovať v príslušnom štáte a plniť 
všetky oznamovacie a odvodové povinnosti v zmysle platnej legislatívy štátu, ktorého sociálnemu systému 
zamestnanec podlieha. 
Pokiaľ nie je takáto zmluva, alebo ak zo zmluvy nevyplýva, že by sa odvody na sociálne zabezpečenie platili v 
domovskom štáte, bude zamestnanec podliehať sociálnemu systému Slovenskej republiky. 
 
Zdravotné poistenie 
Postup, povinnosti sú identické ako pri domácom zamestnancovi, jediný rozdiel je, že skôr ako registrujeme 
zamestnanca, tak sa musí v niektorej z poisťovní zaregistrovať on. 
 



 

 

Sociálne poistenie, zdravotné poistenie 
V prípade vyslania štátneho príslušníka krajiny EÚ platí Nariadenie 987/2009 – určenie rozhodnej legislatívy. 
O určenie rozhodnej legislatívy sa žiada na formulári A1. Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého predpisy 
boli predbežne alebo definitívne určené, o tejto skutočnosti informuje dotknutú osobu . Zamestnanec odovzdá 
kópiu A1 svojmu zamestnávateľovi, ktorý ju založí do osobného spisu. 
Vybavenie je nutné vopred, trvá do 6 týždňov , do vydania platí legislatíva domovského štátu. O vydanie A1 sa 
môže požiadať aj retroaktívne.A1 pri vyslaní - do 24 mesiacov priznaná rozhodná legislatíva vysielacieho štátu. 
A1 výnimka sa vydáva najviac na obdobie 5 rokov, podáva sa na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Je 
potrebné uviesť dôvody a argumenty, pričom rozhodnutie záleží na vzájomnej dohode zainteresovaných štátov. 
 
Daň zo závislej činnosti 
V zmysle ZZDZ sa príjmy zdaňujú buď v štáte zdroja alebo v štáte rezidencie. Platy, mzdy a iné podobné odmeny 
sa v zmysle článku 15 ods. 1 ZZDZ zdaňujú v zásade v štáte výkonu práce, t j. v štáte zdroja – ak neplatí výnimka 
podľa ods. 2 a to že : 
- zamestnanec sa nezdržiava v štáte výkonu činnosti viac ako 183 dní v kalendárnom roku 
- odmeny vypláca zahraničný zamestnávateľ (t.j. zamestnávateľ, ktorý nemá sídlo v štáte výkonu ) alebo niekto v 
mene tohto zahraničného zamestnávateľa 
- odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne, ktorú má zahraničný zamestnávateľ umiestnenú v štáte výkonu 
činnosti  
Aby bolo zdanenie v štáte bydliska musia byť splnené všetky 3 podmienky , ak nie je splnená hoci len 1 
podmienka, daní sa od prvého dňa v štáte výkonu činnosti . V prípade daňovej rezidencie v dvoch štátoch podľa 
lokálnych zákonov sa táto ak existuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenie podľa nasledovných kritérií: 
- stály byt 
- užšie osobné a hospodárske vzťahy (stredisko životných záujmov) 
- obvyklý pobyt 
- štátne občianstvo 
- vzájomná dohoda štátov 

Konatelia sa v zmysle tlačiva A1 nepovažujú za zamestnancov, ak vykonávajú iba činnosti konateľov spoločnosti 

(podpisovanie zmlúv, dohadovanie kontraktov...)  

 

 
Aktuálny stav legislatíva EÚ a EHP 
Podľa zák. č. 97/1963 o medzinárodnom práve súkromnom sa pracovnom právne vzťahy spravujú právom miesta, 
kde zamestnanec vykonáva prácu (lex loci laboris), pokiaľ sa neuplatní voľba práva Nariadenie Rady (EHS) č. 
1612/68  
- o slobode voľného pohybu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov 
- týka sa stálych, sezónnych a pracovníkov z prihraničných oblastí a osôb, ktoré poskytujú služby 
- voľný prístup k pracovným miestam založený na zásade rovnosti v profesionálnom postupe, pracovných 
podmienkach ( vrátane odmeňovania) , sociálnej ochrane 
- zahŕňa aj slobodu vycestovania za prácou a zotrvania v ČŠ po skončení zamestnania Dohovor o rozhodnom 
práve pre zmluvné záväzky - Rímsky dohovor – platí od 1.8.2006 
- medzinárodná zmluva má vo vzťahoch s medzinárodným prvkom prednosť pred zákonmi členských štátov EÚ 
upravujúcimi rozhodné právo 
- vyžaduje (bez ohľadu na zvolené právo), aby sa na zamestnanca, ak obvykle pracuje na území iného štátu 
vzťahovali aj imperatívne normy tohto štátu 
- ak chýba zvolené rozhodné právo zo strany zmluvných strán, ako rozhodné právo platí právo štátu, v ktorom 
zamestnanec obvykle pracuje, aj keď dočasne pracuje v inom štáte 
Nariadenie - od decembra 2009 
- zabezpečuje ochranu cudzích zamestnancov – rovnaké základné pracovné podmienky 
ako pre „domácich“ zamestnancov 
- zásada slobodnej voľby rozhodného práva – nielen pri uzatváraní pracovnej zmluvy, ale aj v 
priebehu pracovného pomeru. 


