
Cestovné náhrady osobám činným na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cestovných 

náhradách“) upravuje poskytovanie cestovných náhrad aj fyzickým osobám, ktoré sú činné na základe dohôd o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru [§ 1 ods. 2 písm. c)], ak  

 poskytovanie cestovných náhrad je dohodnuté medzi fyzickou osobou a zamestnávateľom v konkrétnej 

dohode (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o brigádnickej práci 

študentov); ak dohoda neobsahuje osobitné ustanovenie o poskytovaní cestovných náhrad, fyzická osoba (na 

účely zákona o cestovných náhradách už zamestnanec) nemá nárok na cestovné náhrady a  

 zamestnanec je vyslaný na pracovnú cestu; zákon o cestovných náhradách nerieši poskytovanie cestovných 

výdavkov do miesta vykonávania práce, t. j. do zamestnania.  

V dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa môže poskytovanie náhrad dohodnúť napr. 

odkazom na  

 zákon o cestovných náhradách, prípadne  

 kolektívnu zmluvu, v ktorej môže byť dohodnuté poskytovanie vyšších náhrad alebo iných náhrad, alebo  

 vnútorný predpis zamestnávateľa, alebo  

 možno okruh cestovných náhrad, ich výšku a podmienky pre ich poskytovanie stanoviť priamo v dohode.  

V dohodách o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sa môže dohodnúť aj poskytovanie fakultatívnych 

náhrad, pričom je potrebné dodržať ustanovenie § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce, v zmysle ktorého 

dojednané nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca 

priaznivejšie, ako sú obdobné nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru; uvedené obmedzenie sa 

vzťahuje aj na oblasť cestovných náhrad.  

Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú 

ustanovenia prvej časti, § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 91 až 95, § 98, § 119 ods. 1 a šiestej časti, z čoho vyplýva 

širšia zmluvná voľnosť pri ich uzatváraní. Ak zamestnanec činný na základe týchto dohôd bude plniť úlohy aj na 

pracovnej ceste, odporúča sa dohodnúť náhrady v celom rozsahu podľa zákona o cestovných náhradách. Vo 

všeobecnosti platí, že zamestnancovi patria cestovné náhrady v rozsahu dohodnutom v konkrétnej dohode.  

Žiadnu dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru nie je možné uzatvoriť iba na účel poskytovania 

cestovných náhrad. V každej dohode musí byť prvotne dohodnutá úloha/práca a dohodnutá odmena za vykonanú 

úlohu/prácu (§ 226 ods. 2 a § 228a ods. 2 Zákonníka práce) a až v rámci osobitných dojednaní môže byť 

dohodnuté, že zamestnanec bude vykonávať pracovné cesty a poskytovanie cestovných náhrad. Cestovné 

náhrady musia byť dohodnuté oddelene od dohodnutej odmeny, t. j. nemôžu byť súčasťou odmeny (odmena 

patrí zamestnancovi za výkon práce a cestovné náhrady slúžia zamestnancovi na krytie výdavkov, ktoré mu 

vznikli v súvislosti s výkonom práce). V aplikačnej praxi treba rozlišovať vo väzbe na pravidelné pracovisko a 

na možnosť uznať cestovné náhrady jednotlivé dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.  

Dohoda o vykonaní práce  

Zákon o cestovných náhradách umožňuje uznať náhradu výdavkov fyzickej osobe, ktorá vykonáva prácu na 

základe dohody o vykonaní práce mimo miesta pobytu už aj z miesta nástupu do miesta výkonu práce a späť. Na 

základe vyššie uvedeného zamestnávateľ môže so zamestnancom, ktorý má výkon práce na základe dohody o 

vykonaní práce mimo miesta pobytu, dohodnúť poskytovanie cestovných náhrad i za cesty z miesta pobytu 

(prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky) do miesta výkonu práce a späť a to v 

rozsahu a podmienok ako pri pracovnej ceste. V prípade využitia tejto možnosti zo strany účastníkov 

pracovnoprávneho vzťahu, poskytované náhrady majú nárokový charakter. V tomto prípade sa nedohodne 

miesto pravidelného pracoviska na účely poskytovania cestovných náhrad a plne postačuje dohoda o 

poskytovaní cestovných náhrad podľa § 2 ods. 3 štvrtá veta zákona o cestovných náhradách. Podľa ustanovenia § 

226 Zákonníka práce nie je miesto výkonu práce povinnou náležitosťou dohody o vykonaní práce. Miesto 

výkonu práce sa môže dohodnúť v rámci iných dojednaní, a to podľa potrieb zamestnávateľa; malo by to byť 

miesto, kde sa konkrétna práca musí vykonávať, resp. miesto, kde zamestnávateľ chce aby sa práca vykonávala.  

Dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti  
Možnosť dohodnúť sa na poskytovaní výdavkov už z miesta pobytu do miesta výkonu práce a naspäť, ak je 

výkon práce mimo miesta pobytu zamestnanca sa nevzťahuje na dohody o brigádnickej práci študentov a 

dohody o pracovnej činnosti. Pri poskytovaní cestovných náhrad je potrebné vychádzať vždy len z dohodnutého 

miesta pravidelného pracoviska, resp. z miesta výkonu činnosti v prípade, ak takéto miesto pravidelného 

pracoviska nie je na účely zákona o cestovných náhradách dohodnuté.  

 



Zabezpečenie stravovania osobám činným na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného 

pomeru 

 

Podľa § 223 ods. 2 Zákonníka práce sa na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru vzťahujú iba ustanovenia prvej časti (všeobecné ustanovenia), § 85 ods. 1 a 2 

(definícia pracovného času a doby odpočinku), § 90 ods. 10 (určenie času potrebného na osobnú očistu po 

skončení práce, ktorý sa započítava do pracovného času), § 91 až § 95 (prestávky v práci, nepretržitý denný 

odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, dni pracovného pokoja, začiatok dňa pracovného pokoja na 

pracoviskách s nočnými zmenami), § 98 (nočná práca), § 119 ods. 1 (minimálna mzda) a šiestej časti (ochrana 

práce); odsek 2 ďalej spresňuje pre tieto fyzické osoby ďalšie pracovnoprávne skutočnosti [pracovný čas, zákaz 

pracovnej pohotovosti a práce nadčas, prekážky zamestnanca uvedené v § 141 ods. 1 a 2 písm. a) až g), ktoré 

zasiahli do času výkonu práce]; pre tieto fyzické osoby sa tiež  primerane uplatnia aj § 129 až 132 Zákonníka 

práce. 

Paragraf 152 Zákonníka práce sa teda nevzťahuje na osoby vykonávajúce prácu u zamestnávateľa na základe 

dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej práci študentov.  

Nárok na zabezpečenie stravovania osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru môže vzniknúť, ak:  

 táto osoba má poskytovanie stravovania dohodnuté v konkrétnej dohode o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru [§ 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce]  

      alebo ak  

 zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov podľa § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce 

rozšíri okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie, o túto 

skupinu osôb; ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže o rozšírení okruhu osôb, 

ktorým sa zabezpečí stravovanie a ktorým sa bude prispievať na stravovanie rozhodnúť podľa § 12 ods. 2 

Zákonníka práce zamestnávateľ.  

 

Podľa § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný dodržiavať ostatné dohodnuté 

podmienky, pričom nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca 

priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru; uvedené platí aj pre podmienku vzniku 

nároku zamestnanca na stravovanie podľa § 152 ods. 1 Zákonníka práce, t. j. že zamestnanec na pracovisku 

odpracoval viac ako štyri hodiny. 


