
Cestovné náhrady pri vyslaní zamestnanca na výkon práce do členského štátu v zmysle  

smernice 96/71/ES o vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb od účinnosti 

zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon 

práce pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  

Vo väzbe na prijatie zákona č. 351/2015 Z. z.  o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní 

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

zákonov (ďalej len „zákon č. 351/2015 Z. z.) vzniká v praxi  otázka, či sa  od jeho  účinnosti, 

t. j. od 18. 6. 2016  

 zmenia podmienky poskytovania cestovných náhrad podľa zákona  č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných 

náhradách“) pri jednotlivých formách vyslania - o hlavne pri tretej forme vyslania a či 

 zákon č. 351/2015 Z. z. rieši aj podmienky vysielania zamestnancov na výkon práce 

mimo členských štátov EÚ/EHP.  

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že zákon č. 351/2015 Z. z.  a ani zákon  o cestovných 

náhradách  nezmenili podmienky poskytovania náhrad výdavkov pri vyslaní zamestnanca na 

výkon práce do iného členského štátu v zmysle smernice 96/71/ES o vysielaní zamestnancov 

v rámci poskytovania služieb (ďalej len „smernica o vysielaní“). 

Ak je zamestnanec vyslaný do iného členského štátu  jednou z troch foriem/modelov 

vyslania, zamestnanec  má podľa § 6 ods. 1, druhá veta  zákona o cestovných náhradách 

nárok na náhrady v rozsahu a výške ako pri zahraničnej pracovnej ceste.  

Smernica o vysielaní  ustanovuje tri modely vysielania. Ide o 

 formu práce vykonávanej podnikom vo vlastnej réžii a pod vlastným riadením na základe 

zmluvy uzatvorenej medzi týmto podnikom a zmluvnou stranou, pre ktorú sú uvedené 

služby určené, za predpokladu, že medzi vysielajúcim podnikom a jeho zamestnancom 

existuje v čase vyslania pracovnoprávny vzťah, 

 dočasné vyslanie zamestnancov v rámci voľného pohybu služieb do organizácie alebo 

podniku v skupinovom vlastníctve na území členského štátu za predpokladu, že medzi 

vysielajúcim podnikom a jeho zamestnancom existuje počas doby vyslania 

pracovnoprávny vzťah, 

 prenájom zamestnancov zo strany podniku, ktorý je dočasným zamestnávateľom alebo 

sprostredkovateľskou agentúrou, užívateľskému podniku zriadenému alebo činnému na 

území Európskej únie tiež za predpokladu, že medzi takýmto dočasným zamestnávateľom 

alebo sprostredkovateľom práce a jeho zamestnancom existuje počas doby vyslania 

pracovnoprávny vzťah. 

Na prípad vysielania zamestnanca z územia Slovenskej republiky na územie iného členského 

štátu  sa podľa platného právneho stavu  aplikuje  § 5 ods. 6 Zákonníka práce, v zmysle 

ktorého, ak je zamestnanec vyslaný spôsobom/technicky podľa § 58 Zákonníka práce do 

iného členského štátu, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania sa spravujú právom 

štátu, na ktorého území sa  práca vykonáva;  odkazom na § 58 Zákonníka práce sa iba 

primerane uplatňujú pravidlá platné pre dohody o dočasnom pridelení aj na vyslanie.  

Zákon č. 351/2015 Z. z. mení a dopĺňa aj  Zákonník  práce, a to za  účelom spresnenia 

niektorých ustanovení o vyslaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb; 

definujú sa napr.  pojmy vyslanie,  vysielajúci zamestnávateľ, ustanovuje sa povinnosť 

zamestnávateľa uzatvoriť so zamestnancom osobitnú dohodu pri vyslaní do iného členského 

štátu a jej náležitosti podľa jednotlivých modelov vyslania a pod. Novela Zákonníka práce 

účinná od 18. júna 2016  v § 5 ods. 12 osobitne upravuje povinnosť uzatvoriť dohodu 

o vyslaní, a to  namiesto odkazu na § 58 Zákonníka  práce  vzhľadom na to, že ide o dva 
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rozdielne inštitúty. § 5 ods. 13 Zákonníka práce  upravuje, že v prípade vyslania zamestnanca 

podľa smernice o vysielaní  agentúrou dočasného zamestnávania (tretí model vyslania), musí 

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

práce. 

Na základe vyššie uvedeného bude mať zamestnanec  aj po 18. júni 2016 nárok na cestovné 

náhrady, ak bude vyslaný na výkon práce do iného členského štátu v zmysle smernice 

o vysielaní, a to bez ohľadu na to, ktorá forma/model vyslania sa aplikuje. Nárok na cestovné 

náhrady v rozsahu a vo výške ako pri zahraničnej pracovnej ceste teda bude mať  aj pri 

cezhraničnom vyslaní zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb formou dočasného 

pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi (tretí model vyslania podľa smernice 

o vysielaní - § 5 ods. 4 písm. c) Zákonníka práce);  v tomto prípade nie je zamestnanec 

dočasne pridelený podľa § 58 Zákonníka práce (§ 58 Zákonníka práce sa aplikuje iba pri 

dočasnom pridelení na území Slovenskej republiky), ale je vyslaný podľa smernice 

o vysielaní – tretí model vyslania.  

Charakteristické znaky vyslania a zahraničnej pracovnej cesty 

Vyslanie zamestnanca v zmysle § 5 Zákonníka práce a zahraničná pracovná cesta sú v 

kontexte pracovného práva SR dva odlišné pracovnoprávne inštitúty (iné členské štáty EÚ 

môžu riešiť otázku zahraničných pracovných ciest odchýlne). 

Vysielanie je potrebné odlíšiť od zahraničnej pracovnej cesty, pod ktorou môžeme rozumieť 

vyslanie zamestnancov na územie iného členského štátu EÚ na výkon prác v mene 

zamestnávateľa a v jeho prospech (teda nejedná sa zo strany zamestnávateľa o poskytovanie 

služieb prostredníctvom vyslaných zamestnancov), napr. pracovné stretnutia, rokovania, 

školenia zamestnancov, kongresy.  

Pri rozlíšení medzi zahraničnou pracovnou cestou a vyslaním je rozlišujúcim prvkom 

skutočnosť, že v prípade vyslania ide o cezhraničné poskytovanie služieb zamestnávateľom 

prostredníctvom jeho zamestnancov v prospech prijímateľa služby. V prípade zahraničnej 

pracovnej cesty sa nejedná o cezhraničné poskytovanie služieb, teda zamestnanec vykonáva 

prácu v prospech svojho zamestnávateľa, ale spravidla nie v prospech tretej osoby (napr. 

zamestnanec sa zúčastňuje obchodného rokovania, školenia, t.j. svojou činnosťou 

nekonkuruje zamestnancom na území iného štátu). 

Rozdielnym je aj inštitút súhlasu zamestnanca, kde vyslanie zamestnanca je podmienené jeho 

súhlasom, resp. dohodou o vyslaní, zatiaľ čo inštitút pracovnej  cesty umožňuje vyslať 

zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu v niektorých prípadoch aj bez jeho súhlasu. Ďalší 

rozdiel medzi pracovnou cestou a vysielaním zamestnancov v rámci poskytovania služieb je, 

že počas trvania pracovnej cesty má zamestnanec tie pracovné podmienky, ktoré má 

dohodnuté u svojho materského  zamestnávateľa,  zatiaľ čo v prípade vyslania v rámci 

poskytovania služieb je zamestnávateľ povinný garantovať pracovné podmienky tzv. tvrdého 

jadra, resp. výhodnejšie pre zamestnanca (zväčša v prípade zamestnancov vyslaných z územia 

SR pracovné podmienky štátu hostiteľského zamestnávateľa). 

 

Vyslanie do tretej krajiny (mimo územia EÚ/EHP) 

V prípade vyslania zamestnancov do tretej krajiny (mimo územia EÚ a EHP) nejde o typické 

vyslanie v zmysle smernice o vysielaní.  Určenie rozhodného práva, ktorým sa má 

pracovnoprávny vzťah vyslania spravovať upravujú kolízne normy medzinárodného práva 

súkromného. V prípade vyslania zamestnancov z členského štátu EÚ do zahraničia mimo 

územia EÚ/EHP, je potrebné skúmať určenie právneho poriadku, ktorým sa majú spravovať 

pracovné podmienky v súlade s normami medzinárodného práva súkromného, resp. je 
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potrebné skúmať, či medzi vysielajúcim a hostiteľským štátom nebola uzatvorená bilaterálna 

dohoda.  

Pri vysielaní občanov Slovenskej republiky mimo územia EÚ/EHP povinnosťou  

zamestnávateľa je oboznámiť sa s  právnym poriadkom a splniť si povinnosti hostiteľského 

štátu aj v oblasti imigračného práva (ak táto problematika nebude upravená v bilaterálnej 

dohode). 

 

Ing. Ľuboslava Minkova 
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