
Od 18.6.2016 bude účinný  zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní 

zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 

2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania 

služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci 

prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“).  

 

Zmeny sa týkajú všetkých tých (zamestnávateľov, agentúr dočasného zamestnávania), ktorí 

vysielajú zamestnancov na výkon práce na územie SR a ktorí vysielajú zamestnancov na 

výkon práce z územia SR do iného členského štátu EÚ a EHP. Informácie o zmenách sú teda 

dôležité pre zamestnávateľov, agentúry, vedúcich zamestnancov, právnikov, ekonómov, 

účtovníkov, ktorí musia vo svojej praxi riešiť otázku vysielania a výkonu práce zamestnancov 

na území iného štátu.  

 

I. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri 

poskytovaní služieb 
 

Zákon upravuje: 

 pôsobnosť Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce pri cezhraničnej 

spolupráci s príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, 

ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, kontrole 

dodržiavania pravidiel vysielania zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní 

služieb, identifikácii vyslania a vymáhaní pokút a  

 povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa a domáceho zamestnávateľa pri vysielaní 

zamestnancov. 

 

Zákon obsahuje: 

 § 2 vymedzenie pojmov: príslušný orgán, pravidlá vyslania, pokuta 

 § 3 obsahuje pravidlá pre identifikácia vyslania (podľa §5 Zákonníka práce) 

 § 4 vymedzuje povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa (napr. nahlasovanie 

zamestnancov vyslaných na územie SR, uchovávanie pracovných zmlúv a dokladov) 

a domáceho zamestnávateľa 

 § 5 rieši poskytovanie informácií a iné formy spolupráce medzi inšpekciami práce 

a inými orgánmi 

 § 6 upravuje doručovanie rozhodnutia o uložení pokuty a vymáhanie pokuty uloženej 

hosťujúcemu zamestnávateľovi 

 § 7 upravuje doručovanie rozhodnutia o uložení pokuty a vymáhanie pokuty uloženej 

domácemu zamestnávateľovi 

 § 8 ustanovuje úlohy Národného inšpektorátu práce a inšpektorátu práce 

 

Zákon mení aj ostatné zákony: Zákonník práce, zákon o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a zákon o inšpekcii práce. 

 

II. Zákonník práce 

 

V Zákonníku práce sa spresňuje pojem vyslanie a vyslaný zamestnanec a zavádza pojem 

vysielajúci zamestnávateľ.  

 

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. 

 

V Zákonníku práce sa upravuje a spresňuje povinnosť zamestnávateľa uzatvoriť so 

zamestnancom osobitnú dohodu pri vyslaní do iného členského štátu.  Domáci 

zamestnávateľ môže vyslať domáceho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb 

z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu Európskej únie na základe 

písomnej dohody. Dohoda podľa prvej vety  musí obsahovať najmä  

a) deň začatia a skončenia vyslania,  

b) druh práce počas vyslania, 

c) miesto výkonu  práce počas vyslania, 

d) mzdové podmienky počas vyslania. 

 

Pri vyslaní podľa § 5 odseku 4 písm. c) (t.j. agentúrou dočasného zamestnávania, resp. 

dočasne prideľujúcim zamestnávateľom – cezhraničné dočasné pridelenie) musí uvedené 

náležitosti obsahovať dohoda o dočasnom pridelení podľa § 58 ods. 5. 

 

Zavádza sa aj spoločná zodpovednosť dodávateľa  služby na území Slovenskej republiky 

a jeho priameho subdodávateľa, ktorý je zamestnávateľom vyslaného zamestnanca, za 

dodržanie pravidiel vyslania týkajúcich sa minimálnej mzdy, minimálnych mzdových 

nárokov a mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas pri vyslaní zamestnanca na územie 

Slovenskej republiky. 

 

III. zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní  

 

V zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa ustanovuje právo inšpekcie 

práce  uložiť odberateľovi služby pokutu za porušenie zákazu prijímať od dodávateľa službu 

alebo prácu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú dodávateľ služby nelegálne zamestnáva, ak 

ide o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu päť dní, cezhraničnú dodávku 

práce alebo vnútroštátne alebo cezhraničné dočasné pridelenie k užívateľskému 

zamestnávateľovi. 

 

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie prijať prácu alebo 

službu, ktorú jej na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje právnická osoba alebo fyzická 

osoba (ďalej len „poskytovateľ služby“) prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne 

zamestnáva, ak ide 

a) o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu päť dní v období 12 

mesiacov od prvého poskytnutia služby alebo 

b) o vnútroštátnu dodávku práce alebo cezhraničnú dodávku práce. 

 

 

JUDr. Jozef Toman 


