
1)Judikatúra vyslania 

 

Ktoré kolektívne zmluvy sú všeobecne aplikovateľné? 

Čl. 3 ods. 8 

smernice 

(len tieto 

KZ môže 

štát 

vyslania 

požadovať 

aplikovať) 

„Kolektívne zmluvy alebo arbitrážne nálezy, ktoré sa vyhlásili za všeobecne uplatniteľné“ 

znamenajú také kolektívne zmluvy alebo arbitrážne nálezy, ktoré musia dodržiavať všetky 

podniky v danej zemepisnej oblasti a v príslušnej profesii alebo priemysle. 
 

Ak neexistuje systém na vyhlásenie kolektívnych zmlúv alebo arbitrážnych nálezov za 

všeobecne aplikovateľné v zmysle prvého písmena, členské štáty sa podľa vlastného 

rozhodnutia môžu opierať o: 

— kolektívne zmluvy alebo arbitrážne nálezy, ktoré sú všeobecne uplatniteľné na všetky 

podobné podniky v danej zemepisnej oblasti a v príslušnej profesii alebo priemysle, 

a/alebo 

— o kolektívne zmluvy, ktoré uzatvorili najreprezentatívnejšie organizácie 

zamestnávateľov a organizácie zamestnancov na vnútroštátnej úrovni a ktoré sú 

uplatňované na celom území príslušného štátu, 

za predpokladu, že ich uplatnenie na podniky, uvádzané v článku 1 ods. 1, zabezpečí rovnosť 

zaobchádzania v záležitostiach uvedených v prvom pododseku odseku 1 tohto článku medzi 

danými podnikmi a inými podnikmi, uvádzanými v tomto pododseku, ktoré sú v podobnej 

situácii. 

 

Rovnosť zaobchádzania v zmysle tohto článku je považovaná za danú tam, kde vnútroštátne 

podniky v podobnej situácii: 

— podliehajú v danom mieste alebo v príslušnom sektore rovnakým záväzkom ako vysielajúce 

podniky, a v záležitostiach uvedených v prvom pododseku odseku 1, a 

— musia plniť tieto záväzky s rovnakým účinkom. 

 

C-346/06 Rüffert (kolektívna zmluva v zmysle čl. 3 ods. 8 smernice – všeobecne 

uplatniteľná kolektívna zmluva),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čo môže byť súčasťou minimálnej mzdy? 

C-341/02 Komisia Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko 

Body 38 – 40  

38 Napokon je potrebné preskúmať hlavnú otázku, ktorá zostáva spornou, a síce, či musia 

mzdové zvýhodnenia a príplatky platené zamestnávateľom, ktoré majú podľa nemeckej vlády 

vplyv na rovnováhu medzi plnením pracovníka na jednej strane a prijatým protiplnením na 

strane druhej, byť uznané za zložky minimálnej mzdy. Ide pritom najmä o príplatky 

v súvislosti s vysokými požiadavkami týkajúcimi sa kvality a príplatky za prácu v špinavých, 

sťažených a nebezpečných pracovných podmienkach.  

39     Na rozdiel od stanoviska Komisie mzdové zvýhodnenia a príplatky, ktoré nie sú 

definované ako zložky minimálnej mzdy podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo 

praxe členského štátu, na území ktorého je pracovník vyslaný, a ktoré majú vplyv na pomer 

medzi plnením pracovníka na jednej strane a prijatým protiplnením na strane druhej, nemôžu 

byť na základe ustanovení smernice 96/71 považované za súčasť minimálnej mzdy.  

40     V skutočnosti je totiž úplne obvyklé, že v prípade, keď zamestnávateľ požaduje, aby 

pracovník vykonával nadčasy alebo hodiny práce za osobitných podmienok, prijme za to tento 

pracovník náhradu bez toho, aby boli takéto príplatky zahrnuté pri výpočte minimálnej mzdy.  

+ 

C- 522/12 Isbir 

Článok 3 ods. 1 druhá zarážka písm. c) smernice 96/71/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 

16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb sa má vykladať v 

tom zmysle, že nebráni tomu, aby boli do minimálnej mzdy zahrnuté také zložky 

odmeny, ktoré nemenia vzťah medzi plnením pracovníka a protihodnotou, ktorú tento 

pracovník získa ako odmenu za toto plnenie. Vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či je to 

tak v prípade zložiek odmeny, o ktoré ide v konaní vo veci samej. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cestovné náhrady ako súčasť minimálnej mzdy? 

Vyslanie a cestovné náhrady 

→ „základné“ cestovné náhrady z titulu vyslania upravuje § 6 ods. 1 zákon č. 283/2002 Z. 

z. o cestovných náhradách,  

→ ak je zamestnanec vyslaný do členského štátu Európskej únie (§ 5 ods. 6 ZP) [pozn. aj do 

EHP], patria mu náhrady v rozsahu a vo výške ako pri zahraničnej pracovnej ceste,  

→ vyslanie ≠ zahraničná pracovná cesta,  z hľadiska cestovných náhrad – rozsah a výška 

cestovných náhrad akoby na nej bol, 

→ ďalšie cestovné náhrady môžu vyplynúť aj z právnej úpravy vysielajúceho štátu ak sa 

považujú za súčasť minimálnej mzdy – napr. náhrada za výkon práce v určitej vzdialenosti od 

bežného miesta výkonu práce, náhrada za cestovanie → viď. prípad riešený pred Súdnym 

dvorom EÚ C-396/13 (Sähköalojen ammattiliitto)  

→ interpretačné pravidlo započítania takejto náhrady pre účely posúdenia, či bola splnená  

požiadavka na minimálnu mzdu v štáte vyslania upravuje čl. 3 ods. 7 smernice 96/71/ES  

 

Čl. 3 ods. 7 

smernice 

96/71/ES 

 

 „Prídavky, ktoré sa špecificky vzťahujú na vysielanie, sa považujú za súčasť 

minimálnej mzdy,  

pokiaľ sa nevyplácajú ako náhrada skutočne vynaložených nákladov spojených 

s vyslaním, ako sú  

cestovné náklady, stravné a ubytovacie náklady.“. 

 

Judikatúra: Závery prípadu C-396/13 

→ denné diéty, o aké ide v konaní vo veci samej /pozn. vo Fínsku → tieto diéty majú za cieľ 

zabezpečiť sociálnu ochranu dotknutých pracovníkov tým, že im kompenzujú ťažkosti spojené s vyslaním, 

spočívajúce vo vzdialení sa dotknutých osôb z ich obvyklého prostredia; v tom čase cca 34/36 eur/denne/ → 

treba považovať za súčasť minimálnej mzdy za podmienok zhodných s podmienkami, 

akým podlieha zahrnutie týchto prídavkov do minimálnej mzdy vyplácanej miestnym 

pracovníkom pri príležitosti ich vyslania v rámci dotknutého členského štátu, 

→ náhradu za stratu času stráveného cestovaním, ktorá sa vypláca pracovníkom pod 

podmienkou, že každodenná cesta, ktorú vykonávajú, aby sa dostavili na ich pracovisko 

a vrátili sa z neho, trvá viac ako jednu hodinu → treba považovať za predstavujúcu súčasť 



minimálnej mzdy vyslaných pracovníkov, pokiaľ je táto podmienka splnená, čo prislúcha 

overiť vnútroštátnemu súdu, 

→ náhrada nákladov na ubytovanie týchto pracovníkov → sa nemá považovať za 

predstavujúcu súčasť ich minimálnej mzdy 

→ prídavky v podobe poukážok na stravovanie vydaných uvedeným pracovníkom → sa 

nemajú považovať za súčasť minimálnej mzdy 

 

Záver pre zamestnávateľa vysielajúceho do Fínska → musí poskytnúť denné diety + 

náhradu za stratu času nad rámec slovenského zákona o cestovných náhradách → v zmysle 

fínskych predpisom ide o mzdu a súčasť minimálnej mzdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2)Tvrdé jadro pracovných podmienok 

Tvrdé jadro pracovných podmienok SR 

(§ 5 ods. 2 ZP) 

dĺžka pracovného času  § 85 a § 85a ZP 

doba odpočinku  § 91 ZP – prestávka v práci, § 92 ZP – nepretržitý 

denný odpočinok, § 93 - § 94 ZP – nepretržitý 

odpočinok v týždni), 

dĺžka dovolenky  pozn. výmera dovolenky –§ 103 ZP 

minimálna mzda  § 119 ZP + zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej 

mzde + príslušné nariadenie vlády, ktorým sa 

ustanovuje minimálna mzda na kalendárny rok 

minimálne mzdové nároky  § 120 ZP 

mzdové zvýhodnenie za prácu 

nadčas  

§ 121 ZP 

bezpečnosť a ochrana zdravia 

pri práci  

napr. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane pri práci 

pracovné podmienky žien, 

mladistvých a zamestnancov 

starajúcich sa o dieťa mladšie 

ako tri roky  

napr. ustanovenia § 162 ZP 

n. v. 272/2004 Z. z. 

n. v. 286/2004 Z. z.  

rovnaké zaobchádzanie s 

mužmi a so ženami a zákaz 

diskriminácie  

napr. § 13 ZP, § 119a ZP, zákon č. 365/2004 Z. z. – 

antidiskriminačný zákon 

pracovné podmienky pri 

zamestnávaní agentúrou 

dočasného zamestnávania  

§ 58 ZP – ods. 1 – zákaz pridelenie na výkon 

rizikových prác 4. kategórie, ods. 9 a 11 – najmenej 

rovnako priaznivé podmienky + rozsah týchto 

podmienok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tvrdé jadro smernice – čl. 3 ods. 1 smernice 96/71/ES 

1.  Členské štáty zabezpečia, aby podniky podľa článku 1 ods. 1, bez 

ohľadu na rozhodné právo pre pracovnoprávne vzťahy, zaručili pracovníkom, 

vyslaným na územie členských štátov, nasledujúce pracovné podmienky, platné 

v členskom štáte vykonávania práce a zakotvené: 

— v zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach a/alebo 

— v kolektívnych zmluvách alebo v arbitrážnych nálezoch vyhlásených za všeobecne 

uplatniteľné v zmysle odseku 8, pokiaľ sa týkajú činností uvádzaných v prílohe: 
 

a) maximálna dĺžka pracovného času a minimálna doba odpočinku; 

b) minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky; 

c) minimálne mzdové tarify vrátane sadzby za nadčasy; toto sa 

nevzťahuje na zamestnanecké systémy doplnkového dôchodkového poistenia; 

d) podmienky prenájmu pracovníkov, najmä dodanie pracovníkov podnikmi pre dočasné 

zamestnávanie; 

e) zdravie, bezpečnosť a hygiena pri práci; 

f) ochranné opatrenia, týkajúce sa podmienok zamestnávania tehotných žien alebo žien, 

ktoré nedávno porodili, detí a mladistvých; 

g) rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami a iné protidiskriminačné ustanovenia. 

 

Na účely tejto smernice je termín „minimálne mzdové tarify“ v odseku 1 písm. c) definovaný 

podľa vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo praxe členského štátu, na území ktorého je 

pracovník vyslaný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Cezhraničné poskytovanie služieb 

 

Zmluva o fungovaní EÚ 

 

1.situácia: Čl. 49 a nasl. ZoFEÚ – právo usadzovania → trvalé sa usadenie v inom ČS 

 

2. situácia: Čl. 56 a nasl. ZoFEÚ – voľný pohyb služieb → dočasne cezhraničné 

poskytovanie 

 

+ sloboda prijímania služieb 

 

SLUŽBA = najmä  

→ činnosť priemyselnej povahy 

→ činnosť obchodnej povahy 

→ remeselná činnosť 

→ oblasť slobodných povolaní 

 

CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE SLUŽBY – čl. 56 

 

ZNAKY: 

1) Činnosť hospodárskej povahy za úhradu 

→ odplata nemusí byť poskytovaná príjemcom 

2) cezhraničný prvok 

3) dočasnosť 

→ nielen dĺžka trvania ale aj pravidelnosť, opakovanosť, nepretržitosť 

→ nie je narušená ak je zriadená kancelária, konzultačná miestnosť, ak je to potrebné pre 

poskytovanie služby 

 

ZNAK Y USADENIA SA – čl. 49 + čl. 54 

→ možnosť zriaďovať v iných štátoch bez obmedzenia → 1) zastúpenie, pobočku, 3) dcérsku 

spoločnosť 

→ musí mať sídlo v jednom ČS – kde skutočne vykonáva hospodársku činnosť 

→ primárne a sekundárne usadenie 

→ primárne – možnosť občanov/obchodných spoločností  usadiť sa v inom ČS za účelom 

začatia novej činnosti 

→ sekundárne → zriaďovanie (obchodné spoločnosti podľa čl. 54 ZoFEÚ 

1) zastúpenie – závislosť na hlavnej prevádzkarni, vykonáva pre ňu určité pomocné činnosti 

(administratíva, marketing)  

2) pobočka – vyšší stupeň závislosti, ale menej ako zastúpenie 

3) dcérska spoločnosť – najvyšší stupeň autonómie (právna subjektivita) 

 

ZÁROBKOVÁ ČINNOSŤ 

→ aktívna účasť na hospodárskom živote 

- Čl. 49 príklamo vypočítava 

 

SAMOSTATNOSŤ 

→ vo vlastnom mene 

→ na vlastnú zodpovednosť 

 



DLHODOBOSŤ + STÁLOSŤ ČINNOSTI (naopak čl. 56 – príležitostná činnosť) 

- Nie napr. len bankový účet, telefónny záznamník 

-zákaz diskriminácie 

 

Zákon č. 136/2010 o službách na 

vnútornom trhu 

Smernica 2006/123/ES 

O službách na vnútornom trhu 

službou akákoľvek samostatne 

zárobková činnosť priemyselnej, 

výrobnej, obchodnej alebo remeselnej 

povahy alebo činnosť v oblasti 

slobodných povolaní, ktorá je 

príjemcovi služby poskytovaná 

spravidla za odplatu, činnosť znalcov, 

tlmočníkov a prekladateľov,
11

) 

„služba“ je akákoľvek samostatne 

zárobková hospodárska 

činnosť, ktorá je obyčajne poskytovaná za 

odplatu, v zmysle článku 50 zmluvy;  

/pozn. teraz čl. 46/ 

 

usadeným poskytovateľom služby 
fyzická osoba, ktorá je občanom 

Slovenskej republiky alebo iného 

členského štátu, alebo právnická osoba 

založená podľa práva Slovenskej 

republiky alebo práva iného členského 

štátu so sídlom, ústredím alebo 

hlavným miestom vykonávania 

podnikateľskej činnosti v Slovenskej 

republike alebo v inom členskom štáte, 

ktorá ponúka alebo poskytuje službu a 

je usadená v Slovenskej republike, 

 

usadením poskytovanie služby na 

neurčitý čas prostredníctvom 

prevádzkarne, kancelárie alebo 

priestorov súvisiacich s výkonom 

činnosti, kde je služba skutočne 

poskytovaná, 

„členský štát usadenia“ je členský štát, na 

ktorého území je 

usadený dotknutý poskytovateľ; 

„usadenie sa“ je faktický výkon 

hospodárskej činnosti, ako 

je uvedené v článku 43 zmluvy, 

poskytovateľom na neurčitý čas a 

prostredníctvom stabilnej infraštruktúry, 

odkiaľ sa 

skutočne vykonáva podnikateľská činnosť 

poskytovania 

služieb; 

/pozn. teraz čl. 49/ 

cezhraničným poskytovateľom 

služby poskytovateľ služby, ktorý je 

usadený v inom členskom štáte a v 

Slovenskej republike poskytuje služby 

príležitostne;  

pre určenie príležitostného 

poskytovania služby sa prihliada na 

početnosť, pravidelnosť a trvanie 

poskytovania služby,  

poskytovateľ“ je každá fyzická osoba, 

ktorá je štátnym príslušníkom členského 

štátu, alebo každá právnická osoba v 

zmysle článku 48 zmluvy a usadená v 

členskom štáte, ktorá 

ponúka alebo poskytuje službu; 

/pozn. teraz čl. 57/ 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/136/20130101#poznamky.poznamka-11


príjemcom služby fyzická osoba, ktorá 

je občanom členského štátu alebo má 

priznané práva osobitným 

predpisom,
12

) a právnická osoba 

založená podľa práva členského štátu, 

ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné 

miesto podnikateľskej alebo inej 

činnosti na území členského štátu a 

prijíma alebo mieni prijímať službu, 

„príjemca“ je každá fyzická osoba, ktorá je 

štátnym príslušníkom členského štátu alebo 

ktorej boli priznané práva prostredníctvom 

aktov Spoločenstva, alebo právnická osoba 

v zmysle článku 48 zmluvy a usadená v 

členskom štáte, ktorá využíva alebo 

zamýšľa využívať službu na profesijné 

alebo iné ako profesijné účely; 

/pozn. teraz čl. 54/ 
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