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Ročné zúčtovanie preddavkov na daň  
z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

Ročné zúčtovanie preddavkov 
na daň z príjmov zo závis-

lej činnosti (ďalej len „ročné zúč-
tovanie“) v roku 2019 vykonajú 
zamestnávatelia, ak ich zamest-
nanci o to požiadajú najneskôr do 
15. februára 2019.

Je veľa otázok, ktoré súvisia s roč-
ným zúčtovaním, napr.:

 ● komu a v akom termíne je za-
mestnávateľ povinný vykonať 
ročné zúčtovanie,

 ● aké tlačivá použije,
 ● aké sú zmeny v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom,
 ● aké sú lehoty na vrátenie ale-

bo zrazenie vypočítaných súm 
v ročnom zúčtovaní?

Čo je ročné zúčtovanie?
Ročné zúčtovanie je legislatív-
ne upravené v ust. § 38 zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a slú-
ži na výpočet dane, pri ktorom 
zamestnávateľ za ustanovených 
podmienok prihliada na zrazené 
preddavky na daň, na nezdani-
teľnú časť základu dane (ďalej len 
„NČZD“) na daňovníka, NČZD 
na manželku (manžela), NČZD 
na doplnkové dôchodkové spore-
nie, NČZD, ktorou sú preukáza-
teľne zaplatené úhrady súvisia-
ce s kúpeľnou starostlivosťou a 
s ňou spojenými službami (ďalej 
len „NČZD na kúpeľnú starost-
livosť“), na zamestnaneckú pré-
miu, na daňový bonus na vyživo-
vané dieťa a na daňový bonus na 
zaplatené úroky.

Komu je zamestnávateľ povinný 
vykonať ročné zúčtovanie?
Zamestnanci, ktorí v zdaňova-
com období poberali zdaniteľ-

né príjmy len zo závislej činnos-
ti uvedené v § 5 ZDP, a ročnú daň 
z týchto príjmov si nechcú vy-
rovnať sami prostredníctvom da-
ňového priznania k dani z príj-
mov fyzickej osoby typ A, ale do 
15. februára 2019 požiadajú svoj-
ho zamestnávateľa o ročné zúč-
tovanie a k žiadosti priložia po-
trebné doklady, potom týmto za-
mestnancom je zamestnávateľ po-
vinný vykonať ročné zúčtovanie. 
Ide o tých zamestnancov, ktorí 
v zdaňovacom období 2018 pobe-
rali zdaniteľné príjmy len zo zá-
vislej činnosti a nepoberali príj-
my, pri ktorých by sa rozhodli 
daň vyberanú zrážkou z týchto 
príjmov považovať za predda-
vok (§ 43 ods. 7 ZDP), alebo ktorí 
nie sú povinní zvýšiť základ dane 
z dôvodu, že porušili podmienky 
pre uplatnenie NČZD podľa § 11 
ods. 9 a 13 ZDP. Ak mal zamest-
nanec v priebehu roka 2018 via-
cero zamestnávateľov, u ktorých 
si uplatňoval NČZD na daňovní-
ka alebo daňový bonus na vyži-
vované dieťa, môže o vykonanie 
ročného zúčtovania požiadať po-
sledného zamestnávateľa, u kto-
rého si aspoň jednu z týchto vý-
hod uplatňoval. Pokiaľ si zamest-
nanec tieto výhody neuplatňoval 
u žiadneho zamestnávateľa, po-
tom o ročné zúčtovanie môže po-
žiadať ktoréhokoľvek zamestná-
vateľa, od ktorého v roku 2018 
poberal zdaniteľné príjmy zo zá-
vislej činnosti.

Zamestnávateľ vykoná ročné zúč-
tovanie len tomu zamestnancovi, 
ktorý nie je povinný podať daňo-
vé priznanie podľa § 32 ZDP.

V súlade s § 38 ods. 5 ZDP pla-
tí, ak zamestnanec požiada za-
mestnávateľa o vykonanie ročné-
ho zúčtovania a nepredloží poža-
dované doklady v ustanovenom 
termíne (15. február 2019), po-
tom tento zamestnanec je povin-
ný podať daňové priznanie k da-
ni z príjmov fyzickej osoby (ďalej 
len „daňové priznanie“). Zamest-
návateľ takémuto zamestnanco-
vi ročné zúčtovanie nevykoná, 
ale vystaví potvrdenie o príjme 
v súlade s § 39 ods. 5 ZDP, aby 
zamestnanec mohol podať daňo-
vé priznanie. Daňové priznanie 
je povinný podať aj ten zamest-
nanec, ktorý nemôže požiadať 
o vykonanie ročného zúčtovania 
z dôvodu zániku zamestnávateľa 
bez právneho nástupcu.

Aké vzory tlačív zamestnávateľ 
použije pri ročnom zúčtovaní?

Vzory tlačív, ktoré sa používajú 
v súvislosti s príjmami zo závislej 
činnosti určuje MF SR a FR SR. Na 
vykonanie ročného zúčtovania za 
rok 2018 sú v každom prípade po-
trebné dva vzory tlačív, ktoré sú 
v porovnaní so vzormi platnými 
za zdaňovacie obdobie roka 2017 
iné, t. j. nové. Ide o tlačivo:

1.  Ročné zúčtovanie preddav-
kov na daň z príjmov fyzic-
kej osoby zo závislej činnosti 
za zdaňovacie obdobie (ďalej 
len „tlačivo RZ“), určené ozná-
mením č. MF/ 016579/ 2018-721. 
Oznámenie je uverejnené pod 
poradovým číslom 24/2018 Fi-
nančného spravodajcu, ktorý 
je prístupný v elektronickej po-
dobe na webovom sídle MF SR, 
a možno doň nazrieť na MF SR.
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Zmeny oproti tlačivu RZ platné-
mu za zdaňovacie obdobie roku 
2017 sa týkajú najmä:

 ● r. 01, na ktorom došlo k úpra-
ve textu z dôvodu rozšírenia 
okruhu príjmov oslobodených 
od dane v § 5 ods. 7 ZDP,

 ● r. 04d, ktorý bol doplnený 
vzhľadom na zavedenie no-
vej NČZD na kúpeľnú starost-
livosť,

 ● vypustenia r. 07 a r. 08, ktoré 
slúžili na výpočet zamestna-
neckej prémie,

 ● doplnenia r. 14 až 17 z dôvodu 
zavedenia sumy daňového bo-
nusu na zaplatené úroky pod-
ľa § 33a ZDP a úprav na druhej 
strane nadväzujúcich na dopl-
nené riadky.

2.  Žiadosť o vykonanie ročné-
ho zúčtovania preddavkov na 
daň z príjmov zo závislej čin-
nosti podľa § 38 ZDP za zda-
ňovacie obdobie (rok) 2018 – 
ŽIA38v18_1, ( ďalej len „žia-
dosť o RZ“), ktorej vzor je od 
decembra 2018 uverejnený na 
webovom síd le FR SR.

Zmeny oproti žiadosti o RZ plat-
nej za zdaňovacie obdobie 2017 sa 
týkajú najmä:

 ● doplnenia údajov týkajúcich sa 
uplatnenia novej NČZD na kú-
peľnú starostlivosť,

 ● doplnenia údajov týkajúcich sa 
uplatnenia novej sumy daňo-
vého bonusu na zaplatené úro-
ky podľa § 33a ZDP.

Ak mal zamestnanec v zdaňova-
com období 2018 viacero zamest-
návateľov, potom povinnými prí-
lohami žiadosti o RZ sú aj potvr-
denia o zdaniteľných príjmoch fy-
zickej osoby zo závislej činnosti a 
ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 
ZDP (ďalej len „potvrdenie o zda-
niteľných príjmoch“) od iných za-
mestnávateľov. Za zdaňovacie 
obdobie 2018 sú platné tri vzo-

ry týchto tlačív, ktoré FR SR uve-
rejnilo na svojom webovom sídle 
www.financnasprava.sk.

Podľa informácie o určení vzorov 
tlačív používaných v súvislos-
ti s príjmami zo závislej činnosti 
platných od 1. januára 2018, kto-
rú FR SR uverejnilo dňa 29. de-
cembra 2017 na svojom webovom 
sídle, vzor potvrdenia o zdani-
teľných príjmoch – POT39_5v17, 
ktoré FR SR určilo v prílohe ozná-
menia č. 171/2016 zo dňa 5. 1 de-
cembra 2016 za zdaňovacie ob-
dobie roku 2017, mal platiť aj za 
zdaňovacie obdobie 2018. Z tej-
to informácie vyplývalo, že vzor 
potvrdenia o zdaniteľných príj-
moch platný za zdaňovacie obdo-
bie 2017, mal platiť aj za zdaňo-
vacie obdobie 2018 (pozor, tento 
vzor platil len do 31. mája 2018).

Finančné riaditeľstvo SR s účin-
nosťou od 1. júna 2018 určilo nový 
vzor potvrdenia o zdaniteľných 
príjmoch – POT39_5v18. Nový 
vzor potvrdenia platný od 1. júna 
2018 bol vydaný z dôvodu zme-
ny zákona o dani z príjmov. Zá-
konom č. 63/2018 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a 
ktorým sa menia a dopĺňajú nie-
ktoré zákony, sa s účinnosťou od 
1. mája 2018 menil a doplnil zá-
kon o dani z príjmov, a to tak, že 
sa rozšíril okruh príjmov oslobo-
dených od dane a zmenili sa aj 
náležitosti mzdového listu. Zme-
ny vykonané v cit. zákone mali 
vplyv na vydanie nového vzoru 
tlačiva potvrdenia o zdaniteľných 
príjmoch. Použitie vzoru tlačiva 
potvrdenie o zdaniteľných príj-
moch POT39_5v17, t. j. tzv. staré-
ho vzoru, sa akceptuje aj po uve-
rejnení tejto informácie, ak bolo 
zamestnávateľom vystavené do 
31. mája 2018.

Zákonom č. 368/2018 Z. z., kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 289/2008 Z. z. o používaní elek-
tronickej registračnej pokladni-
ce a o zmene a doplnení záko-
na č. 511/1992 Zb. o správe daní 
a poplatkov a o zmenách v sústa-
ve územných finančných orgánov 
v z. n. p. a ktorým sa menia a do-
pĺňajú niektoré zákony, sa v člán-
ku III s účinnosťou od 1. januára 
2019 mení a dopĺňa zákon o da-
ni z príjmov, a to tak, že sa rozši-
ruje okruh príjmov oslobodených 
od dane. Oslobodenie od dane 
nepeňažného plnenia poskytnu-
tého zamestnancovi na účely za-
bezpečenia ubytovania zamest-
nanca za ustanovených podmie-
nok a v ustanovenej sume možno 
prvýkrát uplatniť pri vykonaní 
ročného zúčtovania za zdaňova-
cie obdobie 2018 alebo pri poda-
ní daňového priznania podľa § 32 
ZDP po 31. decembri 2018. V nad-
väznosti na uvedené FR SR urču-
je za zdaňovacie obdobie roku 
2018 nový vzor tlačiva: Potvrde-
nie o zdaniteľných príjmoch fyzic-
kej osoby zo závislej činnosti a ďal-
ších údajoch podľa § 39 ods. 5 záko-
na č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov (ďa-
lej len „zákon“) za zdaňovacie obdo-
bie... – POT39_5v18-ubytovanie. 
Zamestnávateľ, ktorého preva-
žujúca činnosť je výroba vykoná-
vaná vo viaczmennej prevádzke, 
ktorý v zdaňovacom období 2018 
zamestnancovi poskytol nepe-
ňažné plnenie na účely zabezpe-
čenia ubytovania zamestnanca 
podľa § 19 ods. 2 písm. s) druhé-
ho bodu ZDP, na ktoré sa vzťa-
huje oslobodenie od dane pod-
ľa § 5 ods. 7 písm. p) a § 52zu 
ods. 1 ZDP, uvedie v tomto tla-
čive na r. 13 úhrnnú sumu také-
hoto nepeňažného plnenia. Ak ta-
kýto zamestnávateľ vystaví (vy-
stavil) zamestnancovi potvrdenie 
o zdaniteľných príjmoch za zda-
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ňovacie obdobie 2018, v ktorom 
nevyplní (nevyplnil) údaj týkajú-
ci sa úhrnnej sumy nepeňažného 
plnenia na ubytovanie poskytnu-
tého v zdaňovacom období 2018, 
na ktoré sa vzťahuje oslobodenie 
od dane podľa § 5 ods. 7 písm. p) 
a § 52zu ods. 1 ZDP, vystaví za-
mestnancovi opravné potvrde-
nie o zdaniteľných príjmoch (§ 40 
ods. 7 ZDP) za zdaňovacie obdo-
bie 2018.

Použitie vzoru tlačiva Potvrde-
nie o zdaniteľných príjmoch fyzic-
kej osoby zo závislej činnosti a ďal-
ších údajoch podľa § 39 ods. 5 záko-
na č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov (ďa-
lej len „zákon“) za zdaňovacie ob-
dobie...... – POT39_5v18, ktorého 
vzor FR SR určilo v prílohe infor-
mácie č. 291260/2018 zo dňa 23. 5. 
2018 za zdaňovacie obdobie 2018, 
sa akceptuje aj po uverejnení tej-
to informácie, ak toto tlačivo za-
mestnávateľ vystaví zamestnan-
covi, na ktorého sa aplikácia § 5 
ods. 7 písm. p) a § 52zu ods. 1 
ZDP nevzťahuje.

Ktoré príjmy vstupujú do ročného 
zúčtovania?
Zamestnávateľ do úhrnu zda-
niteľných príjmov na r. 01 tlači-
va RZ uvádza úhrn zdaniteľných 
príjmov zo závislej činnosti pod-
ľa § 5 ZDP, vyplatených všetkými 
zamestnávateľmi v zdaňovacom 
období 2018 v peňažnej aj v ne-
peňažnej forme. Na tomto riadku 
sa uvedú len tie zdaniteľné príj-
my, z ktorých sa vyberá predda-
vok na daň podľa § 35 ZDP, sú to 
napr. príjmy vyplácané zo sociál-
neho fondu, doplatky za minulé 
roky, príjmy plynúce zamestnan-
covi za prácu na základe niekto-
rej z dohôd mimo pracovného po-
meru. V prípade, že zamestnanec 
mal v priebehu roka 2018 viacero 
zamestnávateľov, od ktorých mu 
plynuli príjmy, pri ktorých podľa 

§ 5 ods. 7 ZDP nesplnil podmien-
ky pre ich oslobodenie od da-
ne, zamestnávateľ má povinnosť 
o tieto príjmy zvýšiť zdaniteľné 
príjmy zamestnanca na r. 01 tlači-
va RZ. Môže ísť o príjmy poskyt-
nuté vo forme:

 ● Nepeňažného plnenia formou 
produktov vlastnej výroby po-
skytnuté od zamestnávateľa, 
ktorého predmetom je poľno-
hospodárska výroba, najviac 
v úhrnnej výške 200 € ročne od 
všetkých zamestnávateľov [§ 5 
ods. 7 písm. k) ZDP]. Nesplne-
nie podmienky oslobodenia od 
dane zistí zamestnávateľ z po-
tvrdenia o zdaniteľných príj-
moch.

 ● Sociálnej výpomoci, ktorú za-
mestnávateľ vyplatil zamest-
nancovi zo sociálneho fondu 
z dôvodu úmrtia blízkej osoby 
alebo z dôvodu odstraňovania 
alebo zmiernenia následkov ži-
velných udalostí, alebo z dôvo-
du dočasnej pracovnej neschop-
nosti, ktorej nepretržité trvanie 
prekročilo prevažnú časť zda-
ňovacieho obdobia. Sociálna 
výpomoc poskytnutá zamest-
nancovi z týchto dôvodov je 
oslobodená od dane v úhrnnej 
výške najviac 2 000 € za zda-
ňovacie obdobie len od jedné-
ho zamestnávateľa [§ 5 ods. 7 
písm. l) ZDP]. Rozdiel medzi 
oslobodením príjmu v prvom 
bode a v druhom bode je v tom, 
že sociálna výpomoc je v usta-
novenej výške oslobodená od 
dane len u jedného zamestnáva-
teľa, pričom nepeňažné plnenie 
poskytnuté vo forme produk-
tov vlastnej výroby je oslobode-
né od dane v úhrnnej sume od 
všetkých zamestnávateľov, nie 
len u jedného zamestnávateľa. 
Nesplnenie podmienky oslobo-
denia od dane zistí zamestnáva-
teľ z potvrdenia o zdaniteľných 
príjmoch.

 ● Peňažného plnenia za prácu 
alebo za plnenie služobných 
úloh, poskytnutého pri príleži-
tosti vianočných sviatkov pod-
ľa osobitných predpisov (ďalej 
len „tzv. 14. mzda“), vyplatená 
v mesiaci december 2018 naj-
viac 500 € v úhrne od všetkých 
zamestnávateľov [§ 5 ods. 7 
písm. o) ZDP]. Nesplnenie 
podmienky oslobodenia od da-
ne zistí zamestnávateľ z potvr-
denia o zdaniteľných príjmoch.

Na r. 01 zamestnávateľ neuvá-
dza príjmy, ktoré nie sú podľa 
ZDP predmetom dane alebo sú 
od dane oslobodené alebo príj-
my, z ktorých zamestnávateľ ne-
bol povinný vybrať preddavok na 
daň podľa § 35 ods. 8 ZDP.

Aké sú najzávažnejšie zmeny 
v ročnom zúčtovaní?
Najzávažnejšie zmeny týkajúce 
sa ročného zúčtovania za zdaňo-
vacie obdobie 2018 možno zhrnúť 
do troch bodov:
1. Do ročného zúčtovania sa za-

hŕňajú všetky zdaniteľné príj-
my zo závislej činnosti, kto-
ré zamestnanec za zdaňovacie 
obdobie 2018 poberal. Úhrnnú 
sumu zamestnávateľ zistí zo 
mzdového listu zamestnanca 
a zo všetkých potvrdení o zda-
niteľných príjmoch, ktoré za-
mestnanec k žiadosti o RZ pri-
ložil. V ročnom zúčtovaní za 
zdaňovacie obdobie 2018 po 
prvýkrát zamestnávateľ zvý-
ši úhrnnú sumu príjmov vy-
počítanú z týchto dokladov aj 
o tzv. 14. mzdu, pri ktorej za-
mestnanec nesplnil podmien-
ky pre oslobodenie od dane 
podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP.

 �Príklad č. 1:
Zamestnanec už niekoľko rokov 
pracuje u dvoch zamestnávateľov, 
u ktorých má uzatvorený pracov-
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ný pomer na kratší pracovný čas. 
Obidvaja zamestnávatelia v de-
cembri 2018 vyplatili zamestnan-
covi tzv. 14. mzdu, ktorú za usta-
novených podmienok a v ustano-
venej sume 500 €, oslobodili od 
dane. Zamestnanec po uplynu-
tí zdaňovacieho obdobia požiadal 
jedného z týchto zamestnávateľov 
o ročné zúčtovanie a k žiadosti 
o RZ priložil potvrdenie o zdani-
teľných príjmoch od druhého za-
mestnávateľa. Má zamestnávateľ 
povinnosť tomuto zamestnanco-
vi zvýšiť úhrn zdaniteľných príj-
mov?

Zamestnávateľ v súlade s § 38 
ods. 5 ZDP vykoná ročné zúčto-
vanie na základe údajov o zda-
niteľnej mzde, ktoré je povinný 
viesť podľa § 39 ZDP, t. j. úda-
jov zo mzdového listu. Na mzdo-
vom liste zamestnávateľ uvá-
dza aj príjmy oslobodené od da-
ne, t. j. aj príjem oslobodený od 
dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) 
ZDP v sume 500 €. Rovnakú su-
mu má tento zamestnanec uvede-
nú aj na r. 08 potvrdenia o zdani-
teľných príjmoch, ktoré zamest-
nanec k žiadosti o RZ priložil. 
Z týchto dokladov je zrejmé, že 
zamestnancovi bola v zdaňova-
com období 2018 oslobodená od 
dane tzv. 14. mzda v úhrne od 
všetkých zamestnávateľov v su-
me 1 000 €, čo je o 500 € viac, ako 
ustanovuje ZDP. Vzhľadom na to 
je zamestnávateľ povinný v roč-
nom zúčtovaní zvýšiť zamest-
nancove zdaniteľné príjmy o su-
mu tzv. 14. mzdy, pri ktorej nebo-
li splnené podmienky pre jej oslo-
bodenie, t. j. o 500 €.

2. V ročnom zúčtovaní za zda-
ňovacie obdobie 2018 zamest-
návateľ prihliadne na šty-
ri NČZD, pričom na jednu 
z nich prihliadne po prvý-
krát. Je to nová NČZD, ktorou 
sú preukázateľne zaplatené 

úhrady súvisiace s kúpeľnou 
starostlivosťou a s ňou spo-
jenými službami vynaložené 
v príslušnom zdaňovacom ob-
dobí v prírodných liečebných 
kúpeľoch a kúpeľných liečeb-
niach prevádzkovaných na zá-
klade povolenia podľa osobit-
ného predpisu (§ 33 zákona 
č. 538/2005 Z. z. o prírodných 
liečivých vodách, prírodných 
liečebných kúpeľoch, kúpeľ-
ných miestach a prírodných 
minerálnych vodách a o zme-
ne a doplnení niektorých zá-
konov v z. n. p.). (Poznámka: na 
internetovej stránke Ministerstva 
zdravotníctva SR je zverejnený 
zoznam prevádzkovateľov prírod-
ných liečebných kúpeľov a kúpeľ-
ných liečební v SR.)

Zamestnanec si môže túto NČZD 
za rok uplatniť v úhrne najviac 
do výšky 50 €, pričom za NČZD 
daňovníka sa považujú aj tie-
to zaplatené úhrady za manžel-
ku (manžela) a dieťa, ktoré sa na 
účely ZDP považuje u tohto za-
mestnanca za vyživované podľa 
§ 33 ZDP (v úhrne najviac do výš-
ky 50 € za rok, za každého z nich). 
NČZD si môže uplatniť len jeden 
z nich. Ak nárok na uplatnenie 
tejto NČZD za dieťa spĺňa viac 
daňovníkov a ak sa nedohodnú 
inak, uplatňuje sa v poradí mat-
ka, otec, iná oprávnená osoba. Tá-
to NČZD je určená pre zamest-
nancov na kúpeľnú starostlivosť 
a s ňou spojenými službami, kto-
ré neprepláca zdravotná poisťov-
ňa, ale ktoré si zamestnanec pla-
tí sám, pričom dĺžka pobytu v kú-
peľoch nie je rozhodujúca.

Spôsob preukazovania nároku na 
túto NČZD pri ročnom zúčtova-
ní ustanovuje § 37 ods. 1 písm. d) 
ZDP. Ide o preukázateľné dokla-
dy vystavené v kúpeľnom zaria-
dení. V prípade, ak doklady ne-
znejú konkrétne na zamestnan-

ca uplatňujúceho si NČZD, alebo 
manželku, manžela, alebo vyži-
vované dieťa, musí iným spôso-
bom preukázať, že využil uvede-
né služby v kúpeľnom zariadení, 
napr. potvrdením od poskytova-
teľa služieb, že službu spotrebo-
vala tá osoba.

 �Príklad č. 2:
Zamestnanec bol v marci 2018 
na hodinovom liečebnom pobyte 
v kúpeľoch v Dudinciach, za čo 
zaplatil 35 €. Okrem tejto platby 
zamestnanec v reštaurácii zapla-
til za občerstvenie 18 €. V akej su-
me si môže zamestnanec uplatniť 
NČZD na kúpeľnú starostlivosť, 
ak zamestnávateľovi k žiadosti 
o RZ priložil dva doklady, a to do-
klad na 35 € s identifikáciou za-
mestnanca a druhý doklad z elek-
tronickej registračnej pokladnice 
(ERP) bez identifikácie zamest-
nanca?

Zamestnanec si môže uplatniť 
NČZD na kúpeľnú starostlivosť 
najviac v sume 50 €. Obidva do-
klady preukazujú nárok na túto 
NČZD, a to z dôvodu, že aspoň 
jeden doklad je vystavený kúpeľ-
ným zariadením a znie na meno 
zamestnanca. Z tohto dokladu je 
zrejmé, že zamestnanec sa zúčast-
nil kúpeľnej starostlivosti. Dokla-
dom z ERP zamestnanec preuka-
zuje využitie súvisiacich služieb 
s kúpeľnou starostlivosťou, ktoré 
možno rovnako zahrnúť do sumy 
NČZD na kúpeľnú starostlivosť.

3. Keďže zákonom č. 279/2017 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 483/2001 Z. z. o ban-
kách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z. n. p. 
a ktorým sa menia a dopĺňa-
jú niektoré zákony v z. n. p. 
(ďalej len „zákon o bankách“) 
sa s účinnosťou od 1. januára 
2018 menil a doplnil aj zákon 
o dani z príjmov, zamestná-
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vateľ po prvýkrát pri ročnom 
zúčtovaní za zdaňovacie obdo-
bie 2018 prihliadne aj na su-
mu daňového zvýhodnenia na 
zaplatené úroky pri úveroch 
na bývanie podľa § 1 ods. 6 a 
7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úve-
roch na bývanie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona o bankách (ďa-
lej len „daňový bonus na za-
platené úroky“).

Podmienky, ktoré musí zamest-
nanec splniť, aby mu vznikol ná-
rok na daňový bonus na zaplate-
né úroky a spôsob jeho uplatne-
nia, sú ustanovené v § 33a ods. 1 
až 11 ZDP. Napr. zamestnanec:

 ● ku dňu podania žiadosti o ten-
to úver na bývanie má najme-
nej 18 rokov a najviac 35 rokov,

 ● za kalendárny rok predchádza-
júci kalendárnemu roku, v kto-
rom uzatvoril zmluvu o úve-
re na bývanie dosiahol príjem 
v ustanovenej sume. Pri uza-
tvorení zmluvy o úvere na bý-
vanie v roku 2018 sa sleduje 
priemerný mesačný príjem za 
rok 2017, ktorý nemôže pre-
siahnuť sumu 1 240,20 €.

Nárok na tento daňový bonus 
vzniká zamestnancovi počas pia-
tich bezprostredne po sebe nasle-
dujúcich rokoch počnúc mesia-
com, v ktorom sa začalo úročenie 
úveru na bývanie, pričom daňo-
vým bonusom na zaplatené úroky 
je suma vo výške 50 % zo zapla-
tených úrokov v príslušnom zda-
ňovacom období, najviac však do 
výšky 400 € za rok. O sumu daňo-
vého bonusu na zaplatené úroky 
sa znižuje daň daňovníka, ktorá 
sa najskôr zníži o sumu daňového 
bonusu na vyživované dieťa.

V súlade s § 26a cit. zákona o úve-
roch veriteľ (banka) je povinný na 
požiadanie spotrebiteľa, ktorému 
bol poskytnutý úver na bývanie, 

vydať a doručiť tomuto spotrebi-
teľovi potvrdenie na účely uplat-
nenia daňového bonusu na zapla-
tené úroky (ďalej len „potvrdenie 
z banky“), a to v lehote do 30 ka-
lendárnych dní odo dňa podania 
žiadosti spotrebiteľom (vzor po-
tvrdenia z banky je prílohou zá-
kona o úveroch).

Ustanovenia týkajúce sa zavede-
nia daňového bonusu na zaplate-
né úroky v znení účinnom od 1. ja-
nuára 2018 sa v súlade s prechod-
ným ustanovením § 52zm ods. 1 
ZDP prvýkrát použijú na zmluvy 
o úvere na bývanie uzatvorené po 
31. decembri 2017. Ak bol zamest-
nancovi poskytnutý hypotekár-
ny úver na základe zmluvy o hy-
potekárnom úvere uzatvorenej 
pred 1. januárom 2018, na ktorý 
sa uplatňuje štátny príspevok ale-
bo štátny príspevok pre mladých 
podľa osobitného predpisu, ná-
rok na daňový bonus na zaplate-
né úroky mu prvýkrát vzniká až 
v kalendárnom mesiaci nasledu-
júcom po kalendárnom mesiaci, 
za ktorý mu poslednýkrát vzni-
kol nárok na štátny príspevok ale-
bo štátny príspevok pre mladých.

 �Príklad č. 3:

Zamestnanec (dlžník), ktorý v má
ji 2018 uzatvoril zmluvu o úvere 
na bývanie, poberal v roku 2017 
len príjmy zo závislej činnosti.

Jeho úhrnná suma zdaniteľných 
príjmov za rok 2017 predstavo-
vala sumu 12 000 € (priemerný 
mesačný príjem = 1 000 €), preto 
splnil podmienku priemerného 
mesačného príjmu ustanovenú 
v § 33a ods. 1 písm. b) ZDP. Táto 
podmienka, sa preveruje len raz, 
a to k dátumu uzatvorenia zmlu-
vy o úvere na bývanie a považu-
je sa za splnenú počas piatich ro-
koch uplatňovania daňového bo-
nusu na zaplatené úroky. Zna-

mená to, že priemerný mesačný 
príjem sa u tohto daňovníka, na 
účely uplatňovania daňového bo-
nusu na zaplatené úroky v ďal-
ších rokoch nesleduje.

    

 �Príklad č. 4:
Zamestnancovi (dlžníkovi), vzni-
kol nárok na daňový bonus na za-
platené úroky za rok 2018. Ban-
ka mu poslala na jeho žiadosť po-
tvrdenie, v ktorom okrem iného 
uviedla, že zamestnanec v roku 
2018 zaplatil úroky vo výške 151 € 
a úver na bývanie sa začal úročiť 
od 25. novembra 2018. Aké dokla-
dy musí zamestnanec k žiadosti 
o RZ priložiť, aby mu zamestná-
vateľ prihliadol na daňový bonus 
na zaplatené úroky?

Zamestnanec v prvom rade mu-
sí v žiadosti o RZ vyplniť časť IV. 
– Uplatnenie daňového bonusu 
na zaplatené úroky, kde si tento 
nárok uplatní a vyhlási, že spĺ-
ňa všetky ustanovené podmien-
ky (§ 33a ZDP). V žiadosti o RZ 
zamestnanec vyhlasuje aj to, či 
v zdaňovacom období 2018 si 
uplatňoval štátny príspevok ale-
bo štátny príspevok pre mla-
dých podľa osobitného predpi-
su. V prípade uplatnenia daňo-
vého bonus na zaplatené úroky je 
povinnou prílohou žiadosti o RZ 
potvrdenie z banky, t. j. bez tohto 
potvrdenia zamestnávateľ na da-
ňový bonus na zaplatené úroky 
neprihliadne. Na základe týchto 
skutočností zamestnávateľ môže 
prihliadnuť na daňový bonus na 
zaplatené úroky v pomernej v su-
me 66,67 €, a to aj napriek tomu, 
že 50 % zo zaplatených úrokov 
v príslušnom zdaňovacom obdo-
bí predstavuje sumu 75,50 €. Po-
mernú časť pripadajúcu na dva 
kalendárne mesiace 66,6666 € vy-
počíta v súlade s § 33a ZDP z ma-
ximálnej ročnej sumy daňového 
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bonusu na zaplatené úroky, t. j. 
zo sumy 400 € [(400 € / 12) x 2]. 
Zamestnávateľ daňový bonus na 
zaplatené úroky (§ 33a) zaokrúhli 
v súlade s § 47 ods. 1 ZDP na eu-
rocenty nahor.

Do kedy je zamestnávateľ povinný 
vykonať ročné zúčtovanie?
Zamestnanec, ktorý zamestná-
vateľa požiada o vykonanie roč-
ného zúčtovania do 15.  februára 
2019, má povinnosť v tejto leho-
te odovzdať aj všetky potrebné 
doklady. Ak požadované dokla-
dy (napr. potvrdenie od iného za-
mestnávateľa) v tomto termíne 
zamestnávateľovi nepredloží, za-
mestnávateľ mu ročné zúčtovanie 
nevykoná, ale zamestnancovi vy-
staví potvrdenie o zdaniteľných 
príjmoch.

Zamestnávateľ po vykonaní roč-
ného zúčtovania, najneskôr však 
pri zúčtovaní mzdy za apríl, t. j. 
do 31. mája 2019, vráti v prospech 
zamestnanca:

 ● rozdiel medzi vypočítanou da-
ňou a úhrnom zrazených pred-
davkov na daň (preplatok),

 ● zamestnaneckú prémiu,
 ● daňový bonus alebo jeho časť,
 ● daňový bonus na zaplatené 

úroky alebo jeho časť.

O vrátený rozdiel z ročného zúč-
tovania (preplatok) zníži zamest-
návateľ odvod preddavkov na 
daň (dane) najneskôr do 31. de-
cembra 2019 alebo uplatní postup 
podľa § 40 ods. 8 ZDP, t. j. požia-
da daňový úrad o vrátenie tejto 
sumy samostatnou žiadosťou (nie 
prostredníctvom prehľadu).

O vyplatený daňový bonus alebo 
jeho časť a daňový bonus na za-
platené úroky alebo jeho časť zní-
ži zamestnávateľ odvod preddav-
kov na daň (dane) najneskôr do 
31. decembra 2019 alebo uplat-
ní postup podľa § 35 ods. 7 ZDP, 

t. j. požiada daňový úrad o vrá-
tenie tejto sumy prostredníctvom 
tlačiva prehľad (§ 39 ods. 9 ZDP). 
Zamestnávateľ, ktorý postupoval 
podľa § 32a ods. 5 ZDP, uplatní 
rovnaký postup aj v prípade za-
mestnaneckej prémie.

Daňový nedoplatok vyplývajúci 
z ročného zúčtovania presahujúci 
sumu 5 € zráža zamestnávateľ za-
mestnancovi zo zdaniteľnej mzdy 
najneskôr do konca zdaňovacie-
ho obdobia, t. j. do 31. decembra 
2019. Zamestnávateľ odvedie zra-
zený daňový nedoplatok alebo 
zrazenú časť daňového nedoplat-
ku správcovi dane v najbližšom 
termíne na odvod preddavkov na 
daň, pričom túto sumu uvádza aj 
na r. 2 tlačiva prehľad (§ 39 ods. 9 
ZDP).

Netreba zabúdať aj na to, že:
 ● daňový nedoplatok vyplýva-

júci z ročného zúčtovania za-
mestnávateľ zníži o sumu da-
ňového bonusu a daňového 
bonusu na zaplatené úroky a 
zohľadní daňový nedoplatok aj 
v sume 5 € alebo nižšej ako 5 €,

 ● ak zamestnanec uplatní postup 
podľa § 50 ZDP (chce pouká-
zať podiel zaplatenej dane), za-
mestnávateľ zamestnancovi, 
v prípade, ak nebol daňový ne-
doplatok zaplatený v správnej 
výške znížením sumy daňové-
ho bonusu a daňového bonu-
su na zaplatené úroky, zrazí aj 
daňový nedoplatok v sume 5 € 
alebo nižšej ako 5 €. Lehota na 
zrazenie tohto nedoplatku je 
ustanovená v § 38 ZDP do 30. 
apríla 2019.

 �Príklad č. 5:
Zamestnávateľ v marci 2019 vy-
konal zamestnancovi ročné zúč-
tovanie za rok 2018, ktorému vy-
počítal nedoplatok  vyplývajúci 
z ročného zúčtovania v sume 
0,60 €. Má zamestnávateľ ten-

to nedoplatok zamestnancovi zra-
ziť zo mzdy, ak ho zamestnanec 
požiadal o vystavenie potvrde-
nia o zaplatení dane (§ 39 ods. 7 
ZDP)?

Zamestnávateľ postupuje v súla-
de s § 38 ZDP, t. j., keďže zamest-
nanec uplatňuje postup podľa 
§ 50 ZDP, zrazí mu zo mzdy aj ne-
doplatok vyplývajúci z ročného 
zúčtovania v sume nižšej ako 5 €.

Ako oznámi zamestnávateľ 
zamestnancovi výsledok ročného 
zúčtovania?

Zamestnávateľ je povinný doru-
čiť zamestnancovi doklad o vyko-
nanom ročnom zúčtovaní do kon-
ca apríla 2019. Takýmto dokla-
dom je prvá strana tlačiva RZ.

Na žiadosť zamestnanca je za-
mestnávateľ povinný do desia-
tich dní od doručenia žiadosti vy-
staviť doplnený doklad o vyko-
nanom ročnom zúčtovaní, a to 
o údaj o vysporiadaní daňového 
nedoplatku, preplatku, zamest-
naneckej prémie, daňového bonu-
su na vyživované dieťa alebo da-
ňového bonusu na zaplatené úro-
ky vyplývajúceho z tohto ročné-
ho zúčtovania. Takým dokladom 
je druhá strana tlačiva RZ. Ak za-
mestnávateľ za zdaňovacie obdo-
bie 2018 vystaví doplnený doklad 
o vykonanom ročnom zúčtovaní, 
po dátume vyplnenia tohto do-
kladu nezráža, ani nevypláca za-
mestnancovi sumy plynúce z roč-
ného zúčtovania.

Zamestnávateľ je v súlade s § 39 
ods. 8 ZDP povinný kópie tých-
to tlačív, prvá strana tlačiva RZ 
a druhá strana tlačiva RZ, ucho-
vávať po dobu ustanovenú záko-
nom č. 431/2002 Z. z. o účtovníc-
tve v z. n. p.

Ing. Zita Kajanovičová
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Poskytnutie plnení zamestnancom nad rámec  
osobitných predpisov – vybrané príklady

Základná charakteristika príj-
mu je v zákone č. 595/2003 

Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. 
(ďalej len „ZDP“) ustanovená 
v § 2 písm. c) ako peňažné plne-
nie a nepeňažné plnenie dosiah-
nuté aj zámenou, ocenené cena-
mi bežne používanými v mieste 
a v čase plnenia alebo spotreby, a 
to podľa druhu, kvality, prípadne 
miery opotrebenia predmetného 
plnenia, ak tento zákon neustano-
vuje inak.

Zamestnávateľ svojim zamest-
nancom kompenzuje zvýšené 
výdavky zamestnanca na rôz-
ne účely poskytnutím finančné-
ho príspevku alebo poskytnutím 
nepeňažného plnenia, čím zvý-
ši príjem zamestnanca. Nie vždy 
ide o zdaniteľný príjem zamest-
nanca a preto v nasledujúcich prí-
kladoch si posúdime zdaniteľ-
nosť vybraných plnení poskyt-
nutých zamestnancovi vo forme 
stravy, doškoľovania, použitia 
športových a rekreačných zaria-
dení, produktov vlastnej výroby, 
sociálnej výpomoci a dopravy.

 �Príklad č. 1 – Strava:
Koncom roka 2018 zamestnáva-
teľ pre svojich zamestnancov zor-
ganizoval koncoročné posedenie, 
spojené s pracovnou poradou. To-
to posedenie sa konalo v zasada-
cej miestnosti nachádzajúcej sa 
v sídle zamestnávateľa, ktoré pre 
zamestnancov predstavuje pravi-
delné miesto výkonu práce. Za-
mestnancom, ktorí sa tohto po-
sedenia zúčastnili, zamestnáva-
teľ poskytol teplé jedlo spolu s ob-
čerstvením. Môže zamestnávateľ 
týmto zamestnancom oslobodiť 
od dane hodnotu poskytnutého 

teplého jedla a občerstvenia, ak 
spoločnosť, ktorá tieto služby za-
bezpečovala, na faktúre oddelene 
uviedla hodnotu teplého jedla, al-
koholických a nealkoholických ná-
pojov?

V súlade s § 5 ods. 7 písm. b) 
ZDP od dane sú oslobodené príj-
my poskytnuté ako hodnota stra-
vy poskytovanej zamestnávate-
ľom zamestnancovi na spotrebu 
na pracovisku alebo v rámci stra-
vovania zabezpečovaného pros-
tredníctvom iných subjektov, a fi-
nančný príspevok na stravovanie 
poskytovaný podľa osobitného 
predpisu, ktorým je § 152 záko-
na č. 311/2001 Z. z. Zákonník prá-
ce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník 
práce“). Hodnotou stravy sa ro-
zumie poskytnutie stravy v nepe-
ňažnej forme. Nepeňažným plne-
ním, ktoré je vymedzené v tomto 
ustanovení, je poskytnutie stra-
vy na spotrebu na pracovisku, 
teda aj poskytnutie teplého jed-
la, ktoré zamestnanec počas kon-
coročného posedenia skonzumo-
val. Na účely oslobodenia príjmu 
u zamestnanca podľa § 5 ods. 7 
písm. b) ZDP nie je limitovaná su-
ma príjmu (hodnota stravy), kto-
rá je oslobodená od dane. Zna-
mená to, že strava poskytnutá 
zamestnancom na koncoročnom 
posedení bola poskytnutá takým-
to spôsobom a preto jej hodno-
ta pre zamestnancov predstavu-
je príjem, ktorý je oslobodený od 
dane. V danom prípade nie je roz-
hodujúce z akých prostriedkov 
zamestnávateľ stravu uhradil, t. j. 
či stravu uhradil z prostriedkov 
sociálneho fondu, zo zisku alebo 
z iných zdrojov.

V súlade s § 5 ods. 7 písm. c) ZDP 
je od dane oslobodená aj hodnota 
nealkoholických nápojov poskyto-
vaných zamestnávateľom zamest-
nancovi na spotrebu na pracovis-
ku, a preto aj hodnota všetkých 
nealkoholických nápojov spotre-
bovaných zamestnancami na kon-
coročnom posedení na pracovis-
ku je pre zamestnancov príjmom 
oslobodeným od dane. Inak sa 
však posudzuje hodnota poskyt-
nutých alkoholických nápojov, na-
koľko ZDP hodnotu týchto nápo-
jov neustanovuje za príjem oslobo-
dený od dane alebo príjem, ktorý 
nie je predmetom dane. Hodno-
tu alkoholických nápojov zamest-
návateľ rozpočíta na zamestnan-
cov, ktorí sa koncoročného pose-
denia zúčastnili a takto vypočíta-
nú sumu pripadajúcu na jedného 
zamestnanca zdaní spolu s mesač-
nou mzdou podľa § 35 ZDP. (Po-
známka: Keďže nie každý zamestnanec 
konzumuje alkoholické nápoje, mal by 
zamestnávateľ vopred stanoviť spôsob 
rozpočítania uvádzanej hodnoty.)

    

 �Príklad č. 2 – Strava:
Výrobná spoločnosť nemá vlast-
né stravovacie zariadenie a pre-
to svojim zamestnancom stravu 
neposkytuje priamo na pracovis-
ku. Zamestnancom, ktorí pracujú 
v administratíve, poskytuje stra-
vovacie karty a zamestnancom, 
ktorí pracujú vo výrobe poskytuje 
príspevok na stravovanie v sume 
90 €. Je pre zamestnanca hodno-
ta stravovacej karty alebo príspe-
vok na stravu 90 € zdaniteľným 
príjmom?

V súlade s § 152 ods. 6 Zákonní-
ka práce zamestnávateľ poskyt-
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ne zamestnancovi finančný prí-
spevok v sume uvedenej v odse-
ku 3, len ak povinnosť zamestná-
vateľa zabezpečiť zamestnancom 
stravovanie vylučujú podmienky 
výkonu práce na pracovisku ale-
bo ak zamestnávateľ nemôže za-
bezpečiť stravovanie podľa § 152 
ods. 2 Zákonníka práce, alebo ak 
zamestnanec na základe lekár-
skeho potvrdenia od špecializo-
vaného lekára zo zdravotných 
dôvodov nemôže využiť žiadny 
zo spôsobov stravovania zamest-
nancov zabezpečených zamest-
návateľom. V súlade s § 5 ods. 7 
písm. b) ZDP je peňažný príspe-
vok na stravovanie oslobodený 
od dane len vtedy, ak zamestna-
nec predloží potvrdenie od špe-
cializovaného lekára, že nemôže 
využiť žiadny zo spôsobov stra-
vovania zamestnancov zabezpe-
čených zamestnávateľom. V uvá-
dzanom prípade zamestnanci 
z výroby nepredložili zamestná-
vateľovi potvrdenie od špeciali-
zovaného lekára, a preto príspe-
vok na stravu v hodnote 90 € je pre 
zamestnancov zdaniteľným príj-
mom. Zamestnávateľ príspevok 
na stravu zamestnancovi pripočí-
ta k mesačnej mzde a zdaní pred-
davkovým spôsobom. Poskytnu-
tie stravovacej karty sa z hľadis-
ka zdaniteľnosti posudzuje rov-
nako ako poskytnutie stravných 
lístkov, t. j. ide o hodnotu stravy 
poskytnutej v nepeňažnej forme, 
ktorá na účely oslobodenia od da-
ne podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP 
nie je limitovaná. Znamená to, že 
zamestnávateľ hodnotu stravova-
cích kariet administratívnym za-
mestnancom nezdaní.

    

 �Príklad č. 3 – 
Doškoľovanie:
Zamestnávateľ, prepravná spo-
ločnosť, ktorá poskytuje služby 
týkajúce sa oblasti prepravy osôb, 

svoju činnosť vykonáva pros-
tredníctvom zamestnancov „vo-
dičov“, s ktorými má uzatvorené 
pracovné zmluvy. Aby mohli za-
mestnanci vykonávať prácu vodi-
ča dohodnutú v pracovnej zmlu-
ve, musia splniť určité kritéria 
stanovené osobitnými predpismi. 
Zamestnávateľ sa rozhodol, že dl-
horočným zamestnancom poskyt-
ne prostredníctvom špecializova-
ných osôb preškolenie, ktoré sa tý-
ka praktických zručností potreb-
ných na bezpečné vedenie vozidla 
a novoprijatým zamestnancom 
preplatí poplatok za získanie kva-
lifikačnej karty vodiča alebo po-
platok za kurz na získanie vodič-
ského oprávnenia. Uvedené kurzy 
novoprijatí zamestnanci absolvo-
vali ešte pred uzatvorením pra-
covného pomeru a poplatky za ne 
zaplatili z vlastných prostriedkov. 
Môže zamestnávateľ tieto plnenia 
považovať za príjem oslobodený 
od dane podľa § 5 ods. 7 písm. a) 
ZDP, ako doškoľovanie?

V súlade s ustanovením § 5 ods. 7 
ods. a) ZDP je od dane z príjmov 
oslobodená suma vynaložená za-
mestnávateľom na doškoľovanie 
zamestnanca, ktoré súvisí s čin-
nosťou alebo s podnikaním za-
mestnávateľa. Toto oslobodenie 
sa nevzťahuje na sumy vypláca-
né zamestnancovi ako náhrada 
za ušlý zdaniteľný príjem. V uvá-
dzanom prípade zamestnáva-
teľ umožnil zamestnancom, kto-
rí vykonávajú funkciu vodiča, na 
základe preškolenia prehĺbiť si 
praktické zručnosti, aby bezpeč-
ne viedli služobné motorové vo-
zidlá. Z uvedeného možno kon-
štatovať, že takéto preškolenie sú-
visí s činnosťou zamestnávateľa, 
kde je splnená podmienka oslo-
bodenia príjmov podľa § 5 ods. 7 
písm. a) ZDP. Náklady zamest-
návateľa na preškolenie vodičov 
takýmto spôsobom možno u za-
mestnancov považovať za príjem 

poskytnutý na doškoľovanie, t. j. 
oslobodiť od dane z príjmov.

Na účely ZDP zamestnancom je 
ten daňovník, ktorý poberá príj-
my zo závislej činnosti podľa 
§ 5 ZDP od platiteľa týchto príj-
mov, t. j. zamestnávateľa. Ak no-
voprijatí zamestnanci absolvo-
vali kurz na vodičské oprávne-
nie, resp. iné kurzy, pri ktorých 
získali kvalifikačné karty, pred 
uzatvorením pracovnoprávneho 
vzťahu, t. j. v čase, keď nepobera-
li príjmy zo závislej činnosti, po-
tom títo zamestnanci v čase absol-
vovania kurzov sa nepovažova-
li za zamestnancov a tieto kurzy 
nemožno považovať za doškoľo-
vanie zamestnancov. Sumy, ktoré 
zamestnávateľ vyplatil novoprija-
tým zamestnancom za kurzy ab-
solvované pred uzatvorením pra-
covnoprávneho vzťahu, sú pre 
novoprijatých zamestnancov po-
važované za zdaniteľný príjem zo 
závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 
písm. a) v nadväznosti na ods. 2 
ZDP, ktorý zamestnávateľ zdaní 
podľa § 35 ZDP.

    

 �Príklad č. 4 – Športové 
zariadenie:
Zamestnávateľ so športovým klu-
bom uzatvoril zmluvu o nájme 
športovej haly na každý ponde-
lok v čase od 17.00 hod. do 19.00 
hod. Športové priestory, v tomto 
čase, môžu využívať zamestnanci 
spolu s rodinnými príslušníkmi. 
Je zamestnávateľ povinný zdaniť 
zamestnancom hodnotu takéhoto 
nepeňažného plnenia, ak športo-
vému klubu mesačne za prenájom 
týchto priestorov uhrádza faktu-
rovanú sumu?

V súlade s § 5 ods. 7 písm. d) ZDP 
oslobodeným príjmom od dane je 
aj použitie športového zariadenia 
poskytnutého zamestnávateľom 
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zamestnancom. Rovnako sa posu-
dzuje aj takéto plnenie poskytnu-
té manželovi (manželke) zamest-
nanca a deťom, ktoré sa na úče-
ly tohto zákona považujú za vy-
živované osoby (§ 33 ZDP) tohto 
zamestnanca alebo jeho manžel-
ky (manžela). Podľa citovaného 
ustanovenia, ak zamestnanec vy-
užil športové zariadenie s man-
želkou (manželom) alebo s vyži-
vovanými deťmi, potom hodno-
ta takéhoto nepeňažného plne-
nia je pre zamestnanca príjmom 
oslobodeným od dane. Ak by za-
mestnanec využil športové zaria-
denie s iným rodinným príslušní-
kom, napr. s matkou, potom by 
zamestnávateľ zdaniteľný nepe-
ňažný príjem nezdanil rodinné-
mu príslušníkovi, ale by ho zda-
nil zamestnancovi.

    

 �Príklad č. 5 – Rekreačné 
zariadenie:
Zamestnávateľ na marec 2019 
prenajal v rakúskych Alpách pen-
zión. Svojim zamestnancom a ich 
rodinným príslušníkom, poskyto-
val jednotlivé izby tohto penziónu 
v týždňových intervaloch na re-
kreačné účely. Hodnota týždňo-
vého pobytu v tomto penzióne na 
jednu osobu predstavovala 510 €, 
pričom v tejto sume je zahrnuté 
nielen ubytovanie, ale aj polpen-
zia. Môže zamestnávateľ celú su-
mu zamestnancom oslobodiť od 
dane v súlade s § 5 ods. 7 písm. d) 
ZDP?

V súlade s citovaným ustanove-
ním je oslobodeným príjmom od 
dane len použitie rekreačného 
zariadenia a nie hodnota stravy. 
Hodnota stravy môže byť oslo-
bodená len vtedy, ak sú splne-
né ustanovené podmienky v § 5 
ods. 7 písm. b) ZDP, čo v danom 
prípade nie sú. Vzhľadom na to, 
zamestnávateľ oslobodí od da-

ne len časť zo sumy 510 €, a to 
hodnotu poskytnutého rekreač-
ného zariadenia podľa § 5 ods. 7 
písm. d) ZDP. Hodnotu stravy, 
t. j. polpenzie zdaní zamestnan-
covi spolu s mesačnou mzdou. 
Rovnako sa posudzuje poskytnu-
tie takéhoto nepeňažného plne-
nia pre rodinných príslušníkov, 
ktorými na účely oslobodenia sú 
manžel (manželka) zamestnan-
ca a vyživované deti (§ 33 ods. 2 
ZDP). Ak by zamestnanec využil 
rekreačné zariadenie, napr. s mat-
kou, potom celá hodnota pobytu 
matky, t. j. 510 €, je pre zamest-
nanca považovaná za zdaniteľný 
príjem, ktorý zamestnávateľ zda-
ní zamestnancovi preddavkovým 
spôsobom v súlade s § 35 ZDP.

    

 �Príklad č. 6 – Rekreačné 
zariadenie:
Dlhoročný zamestnanec v de-
cembri 2018 požiadal svojho za-
mestnávateľa o preplatenie vý-
davkov na rekreáciu, ktorú ab-
solvoval so svojím postihnutým 
dieťaťom na území SR v mesia-
ci december 2018. Zamestnanec 
cestovnej kancelárii za pobyt za-
platil 1 000 €, z toho 650 € za se-
ba a 350 € za vyživované dieťaťa. 
Zamestnávateľ sa rozhodol žia-
dosti tohto zamestnanca vyhovieť 
a sumu 1 000 € zamestnancovi 
vyplatí zo sociálneho fondu v de-
cembrovej výplate. Možno hod-
notu takéhoto príspevku na rekre-
áciu oslobodiť od dane v súlade 
s § 5 ods. 7 písm. d) ZDP?

Zamestnávateľ v súlade s § 5 
ods. 7 písm. d) ZDP môže od da-
ne z príjmov oslobodiť len hod-
notu použitia rekreačného za-
riadenia, t. j. hodnotu poskytnu-
tú v nepeňažnej forme. V danom 
prípade však zamestnávateľ ne-
poskytol zamestnancovi zariade-
nie, ale mu poskytol finančný prí-

spevok, ktorý nespĺňa podmien-
ky oslobodenia v tomto ustanove-
ní. Znamená to, že zamestnávateľ 
zo sumy 1 000 €, zrazí preddavok 
na daň podľa § 35 ZDP.

Dávame do pozornosti zákon 
č. 347/2018 Z. z., ktorým sa me-
ní a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. 
o podpore cestovného ruchu 
v z. n. p. a ktorým sa menia a do-
pĺňajú niektoré zákony. V člán-
ku II tohto zákona sa s účinnos-
ťou od 1. januára 2019 do Zákon-
níka práce vkladá nový § 152a, 
ktorý v odsekoch 1 až 6 zavádza 
nový inštitút, ktorým je príspe-
vok na rekreáciu zamestnancov. 
V cit. ustanovení sú ustanovené 
podmienky, za akých zamestná-
vateľ na žiadosť zamestnanca po-
skytuje príspevok na rekreáciu 
a výška tohto príspevku. Úpra-
vou vykonanou v ZDP sa okruh 
príjmov zo závislej činnosti oslo-
bodených od dane rozširuje, a 
to o príjem, ktorým je suma prí-
spevku na rekreáciu poskytnuté-
ho zamestnávateľom zamestnan-
covi podľa § 152a Zákonníka prá-
ce (55 % oprávnených výdavkov, 
najviac však 275 € za kalendárny 
rok).

    

 �Príklad č. 7 – Vlastné 
výrobky:
Zamestnávateľ, ktorý ručne šije 
topánky, tašky a kufríky, umož-
nil svojim zamestnancom kúpiť 
si tieto výrobky so 70 % zľavou. 
Predstavuje 70 % zľava pre za-
mestnancov zdaniteľný príjem?

V danom prípade je potrebné apli-
kovať základnú charakteristiku 
príjmu, ktorá je ustanovená v § 2 
písm. c) ZDP a v § 5 ods. 2 ZDP. 
Zamestnávateľ poskytuje svojim 
zamestnancom výrobky za cenu 
nižšiu oproti cene, za ktorú pre-
dáva tieto výrobky iným osobám, 
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a preto pre zamestnanca je rozdiel 
medzi nižšou cenou a obvyklou 
cenou týchto výrobkov zdaniteľ-
ným nepeňažným príjmom. Za-
mestnávateľ tento rozdiel zdaní 
zamestnancovi spolu s jeho me-
sačnou mzdou v mesiaci, kedy si 
daný výrobok zamestnanec zakú-
pil so 70 % zľavou. V tomto prí-
pade nie je možné uplatniť oslo-
bodenie ustanovené v § 5 ods. 7 
písm. k) ZDP, nakoľko predme-
tom činnosti zamestnávateľa nie 
je poľnohospodárska výroba.

    

 �Príklad č. 8 – Vlastné 
výrobky:
Poľnohospodárske družstvo, ktoré 
sa zaoberá chovom oviec, každo-
ročne svojim zamestnancom, pred 
veľkonočnými sviatkami, poskyt-
ne bezodplatne šesť kilové jah-
niatko. Takéto jahňa má hodnotu 
49 €, a za túto sumu je predáva-
né aj iným osobám (odberateľom). 
Predstavuje hodnota jahňaťa pre 
zamestnanca zdaniteľný príjem?

V súlade s § 5 ods. 7 písm. k) ZDP 
oslobodeným príjmom od dane 
je aj nepeňažné plnenie formou 
produktov vlastnej výroby po-
skytnuté od zamestnávateľa, kto-
rého predmetom činnosti je poľ-
nohospodárska výroba, najviac 
v úhrnnej výške 200 € ročne od 
všetkých zamestnávateľov, pri-
čom ak takto vymedzené nepe-
ňažné plnenie presiahne 200 € 
ročne, do základu dane sa zahr-
nie len plnenie nad takto ustano-
venú sumu. V danom prípade sú 
splnené všetky podmienky oslo-
bodenia od dane, preto poľno-
hospodárske družstvo sumu 49 € 
zamestnancom nezdaní. Zamest-
návateľ je povinný v súlade s § 39 
ZDP sumu oslobodenú od dane 
49 € uviesť aj na mzdovom liste.

    

 �Príklad č. 9 – Sociálna 
výpomoc:

Zamestnanec býva v rodinnom 
dome spolu so svojimi rodičmi, 
ktorí sú vlastníci tohto domu. 
Silný dážď v tejto oblasti spôso-
bil vytopenie viacerých rodin-
ných domov, čo zasiahlo aj dom 
tohto zamestnanca. Vyžiadalo si 
to opravu celej jednej steny ro-
dinného domu, preto zamestna-
nec, aj jeho rodičia, museli dom 
na tri týždne opustiť a prenajať 
si na túto dobu izby v najbližšom 
penzióne. Zamestnanec mal vy-
soké výdavky súvisiace s prenáj-
mom a s opravou tohto rodinné-
ho domu, a to aj napriek tomu, že 
vlastníkmi tohto rodinného domu 
sú jeho rodičia. Svojho zamestná-
vateľa požiadal o sociálnu výpo-
moc na kompenzáciu týchto zvý-
šených výdavkov v sume 3 000 €. 
Zamestnávateľ žiadosti čiastočne 
vyhovel a rozhodol sa, že zamest-
nancovi poskytne sociálnu výpo-
moc v sume 2 000 €, pričom su-
mu 1 000 poskytne z rozdeleného 
zisku vykázaného za rok 2017 a 
1 000 € zo sociálneho fondu. Mož-
no túto sociálnu výpomoc v sume 
2 000 € podľa § 5 ods. 7 písm. l) 
ZDP považovať za príjem oslobo-
dený od dane?

V súlade s § 5 ods. 7 písm. l) ZDP 
je od dane oslobodená aj sociálna 
výpomoc z dôvodu odstraňova-
nia alebo zmiernenia následkov 
živelných udalostí poskytovaná 
z prostriedkov sociálneho fondu, 
vyplatená v úhrnnej výške naj-
viac 2 000 € za zdaňovacie obdo-
bie len od jedného zamestnávate-
ľa, pričom, ak takáto sociálna vý-
pomoc presiahne v zdaňovacom 
období 2 000 €, do základu dane 
(čiastkového základu dane) sa za-
hrnie len sociálna výpomoc nad 
takto ustanovenú sumu. Živelnou 
udalosťou sa rozumie povodeň, 
záplava, víchrica, úder blesku, 

požiar, krupobitie, zosuv pôdy, 
zrútenie skaly alebo zemín, zosuv 
alebo zrútenie lavíny a zemetra-
senie dosahujúce aspoň 5. stupeň 
medzinárodnej stupnice udávajú-
cej makroskopické účinky zemet-
rasenia. Aj napriek tomu, že za-
mestnanec nie je vlastníkom ro-
dinného domu, ktorý bol pri po-
vodniach vytopený, ale v tomto 
rodinnom dome zamestnanec tr-
vale žije, sú splnené ustanovené 
podmienky pre oslobodenie so-
ciálnej výpomoci, ktorú zamest-
návateľ na tento účel poskytol za-
mestnancovi zo sociál neho fon-
du. Znamená to, že sumu 1 000 € 
poskytnutú zo sociálneho fondu 
zamestnancovi oslobodí od dane. 
Zostávajúca suma 1 000 €, ktorú 
zamestnávateľ poskytol zamest-
nancovi zo zisku na daný účel, 
nespĺňa podmienky na oslobo-
denie od dane podľa § 5 ods. 7 
písm. l) ZDP, nakoľko bola vypla-
tená zo zisku a nie zo sociálneho 
fondu. Druhú časť sumy preto za-
mestnávateľ zdaní zamestnanco-
vi spolu s jeho mesačnou mzdou 
v súlade s § 35 ZDP.

    

 �Príklad č. 10 – Sociálna 
výpomoc:

Zamestnanec, ktorý od 15. 12. 
2017 bol dočasne práceneschopný, 
v máji 2018 požiadal zamestnáva-
teľa o sociálnu výpomoc zo soci-
álneho fondu. Dňa 3. 6. 2018 za-
mestnávateľ rozhodol, že tomuto 
zamestnancovi v júnovej výplate 
zo sociálneho fondu poskytne so-
ciálnu výpomoc v sume 1 000 €. 
Môže zamestnávateľ v tomto prí-
pade aplikovať ustanovenie § 5 
ods. 7 písm. l) ZDP, ak v deň do-
ručenia žiadosti a v deň rozhodo-
vania zamestnávateľa o poskyt-
nutí sociálnej výpomoci na tento 
účel, trvanie dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca ne-
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prekročilo prevažnú časť zdaňo-
vacieho obdobia?

V súlade s § 5 ods. 7 písm. l) ZDP 
od dane je oslobodená aj sociál-
na výpomoc z dôvodu dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamest-
nanca, ktorej nepretržité trva-
nie prekročí prevažnú časť zda-
ňovacieho obdobia, poskytovaná 
z prostriedkov sociálneho fondu. 
Za splnenie podmienky nepre-
tržitosti sa považuje aj to, ak sa 
dočasná pracovná neschopnosť 
u zamestnanca začala v predchá-
dzajúcom zdaňovacom období, 
pričom do prevažnej časti zda-
ňovacieho obdobia sa započíta-
va aj obdobie dočasnej pracovnej 
neschopnosti z predchádzajúce-
ho zdaňovacieho obdobia. Mzda 
za jún je v súlade s ustanovenia-
mi Zákonníka práce splatná poza-
du za mesačné obdobie, t. j. závä-
zok za vyplatenie júnovej mzdy 
vzniká za celý mesiac jún a preto 
splnenie ustanovenej podmienky 
v § 5 ods. 7 písm. l) ZDP v danom 
prípade zamestnávateľ sleduje 
k 30. 6. 2018. K tomuto dňu trva-
nie dočasnej pracovnej neschop-
nosti zamestnanca, vzhľadom na 
počítanie času aj z predchádza-
júceho zdaňovacieho obdobia, 
prekročilo prevažnú časť zdaňo-
vacieho obdobia. Suma 1 000 €, 
ktorú zamestnávateľ poskytol za-
mestnancovi na daný účel je príj-
mom oslobodeným od dane.

    

 �Príklad č. 11 – Doprava:
Zamestnávateľ mesačne prispieva 
všetkým svojim zamestnancom 
20 € na dopravu do zamestna-
nia a späť. Môže zamestnávateľ 
uvedené plnenie oslobodiť od da-
ne v súlade s § 5 ods. 7 písm. m) 
ZDP?

V súlade s § 5 ods. 7 písm. m) 
ZDP príjmom oslobodeným od 

dane je aj nepeňažné plnenie po-
skytnuté zamestnancovi od za-
mestnávateľa za účelom zabez-
pečenia dopravy zamestnanca na 
miesto výkonu práce a späť podľa 
§ 19 ods. 2 písm. s) ZDP vo výške 
rozdielu medzi sumou výdavkov 
preukázateľne vynaložených za-
mestnávateľom a sumou hrade-
nou zamestnancami zamestnáva-
teľovi za takto poskytnutú dopra-
vu pripadajúceho na príslušného 
zamestnanca, ak úhrada od za-
mestnancov v úhrne dosiahne as-
poň ustanovenú sumu. Keďže za-
mestnávateľ poskytol zamestnan-
com finančný príspevok na do-
pravu, nie sú splnené ustanovené 
podmienky v citovanom ustano-
vení, a preto tento príspevok je 
u zamestnanca zdaniteľným pl-
nením. Zamestnávateľ príspevok 
v sume 20 € zdaní zamestnancovi 
spolu s mesačnou mzdou v súla-
de s § 35 ZDP.

    

 �Príklad č. 12 – Doprava:

Doprava zabezpečovaná pros-
triedkami verejnej hromadnej 
dopravy nezodpovedá potrebám 
a požiadavkám stavenej spoloč-
nosti, preto sa stavebná spoloč-
nosť rozhodla pre svojich zamest-
nancov zabezpečiť dopravu do 
zamestnania a späť prostredníc-
tvom prepravnej spoločnosti. Za-
mestnanci stavebnej spoločnosti 
prijali rozhodnutie zamestnávate-
ľa a bezodplatne využívali dopra-
vu z určeného miesta do so síd-
la spoločnosti, t. j. na pravidelné 
miesto výkonu práce, ktoré ma-
li dohodnuté v pracovnej zmlu-
ve. Prepravná spoločnosť pre sta-
vebnú spoločnosť poskytovala aj 
ďalšie služby, a to rozvoz stav-
bárov zo sídla firmy na jednotli-
vé stavby, čo fakturovala pre sta-
vebnú spoločnosť osobitne. Mož-
no hodnotu dopravy poskytovanú 
zamestnancom takýmto spôso-

bom považovať za príjem oslobo-
dený od dane?

V súlade s § 5 ods. 7 písm. m) 
ZDP príjmom oslobodeným od 
dane je aj nepeňažné plnenie po-
skytnuté zamestnancovi od za-
mestnávateľa za účelom zabez-
pečenia dopravy zamestnanca na 
miesto výkonu práce a späť pod-
ľa § 19 ods. 2 písm. s) ZDP vo výš-
ke rozdielu medzi sumou výdav-
kov preukázateľne vynaložených 
zamestnávateľom a sumou hra-
denou zamestnancami zamestná-
vateľovi za takto poskytnutú do-
pravu pripadajúceho na prísluš-
ného zamestnanca, ak úhrada od 
zamestnancov v úhrne dosiah-
ne aspoň 60 % zo sumy výdav-
kov preukázateľne vynaložených 
zamestnávateľom na zabezpeče-
nie takejto dopravy. Ak úhrada 
od zamestnancov v úhrne nedo-
siahne aspoň 60 %, do základu 
dane (čiastkového základu dane) 
zamestnanca sa zahrnie plnenie 
vo výške rozdielu medzi sumou 
zodpovedajúcou 60 % zo sumy 
výdavkov preukázateľne vynalo-
žených zamestnávateľom a úhra-
dou od zamestnancov pripada-
júce na zamestnanca. V prípade 
zamestnávateľa, ktorého preva-
žujúca činnosť je výroba vyko-
návaná vo viaczmennej prevádz-
ke sú ustanovené iné podmienky 
pre oslobodenie od dane. V tomto 
prípade je potrebné prepravu do 
zamestnania a späť posudzovať 
zvlášť od rozvozu stavbárov na 
jednotlivé stavby. Rozvoz stav-
bárov na jednotlivé stavby patrí 
medzi vnútropodnikovú dopra-
vu, a hodnota takejto dopravy 
pre stavbárov nepredstavuje zda-
niteľný príjem. Nejde o poskyt-
nutie dopravy do zamestnania a 
späť, ale o poskytnutie dopravy 
z miesta výkonu práce dohodnu-
tého v pracovnej zmluve, na sku-
točný výkon práce, ktorý urču-
je vedenie spoločnosti. V prípade 
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posúdenia zdaniteľnosti hodnoty 
dopravy z vopred určeného mies-
ta do sídla spoločnosti možno 
aplikovať ustanovenie § 5 ods. 7 
písm. m) ZDP. Nakoľko zamest-
nanci neprispievajú zamestnáva-
teľovi na výdavky vynaložené na 
túto dopravu, vzniká zamestnan-
com z tohto titulu zdaniteľný prí-
jem, ktorý stavebná spoločnosť 
vypočíta v súlade s týmto ustano-
vením. Stavebná spoločnosť nie je 
výrobným podnikom, preto vý-
počet vykoná v súlade s prvým 

bodom citovaného ustanovenia, 
t. j. sumu predstavujúcu 60 % zo 
sumy výdavkov preukázateľne 
vynaložených zamestnávateľom 
prepravnej spoločnosti rozpočí-
ta na jednotlivých zamestnancov, 
ktorí túto prepravu využívali. 
Z takto vypočítanej sumy zamest-
návateľ zrazí preddavok na daň 
podľa § 35 ZDP. Ak by stavebná 
spoločnosť ku dňu výpočtu nepe-
ňažného plnenia podľa § 5 ods. 7 
písm. m) ZDP nemala k dispozícii 
faktúru od prepravnej spoločnos-

ti, t. j. nemala by vedomosť o vý-
davkoch, ktoré vynaloží na zabez-
pečenie takejto dopravy, výpočet 
nepeňažného príjmu vykoná až 
v mesiaci, v ktorom bude uvede-
nú sumu mať k dispozícii a za-
mestnancovi ho zdaní až v me-
siaci, v ktorom by výpočet toh-
to zdaniteľného nepeňažného pl-
nenia stavebná spoločnosť mohla 
vykonať, t. j. v mesiaci, v ktorom 
jej bude doručená faktúra od pre-
pravnej spoločnosti.

Ing. Zita Kajanovičová

PoISTNÉ, oDvoDY A MZDY

Platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie  
do verejnoprávnych fondov od 1. januára 2019

A. Pracovnoprávny vzťah uzatvorený na základe pracovnej zmluvy
Tabuľka č. 1:

Pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy s ustanoveným týždenným pracovným časom
(najviac 40 hodín týždenne, príp. na základe kolektívnej zmluvy aj menej, napr. 38 hodín týždenne)

Poistné Zamestnanec (resp. žiak SŠ alebo študent VŠ) Zamestnávateľ

Nemocenské 
poistenie

1,4 % z VZ
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 7,28 €

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 93,49 €.

1,4 % z VZ zamestnanca
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 7,28 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 93,49 €.

Starobné 
poistenie1

4 % z VZ
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 20,80 €

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne,
t. j. 267,12 €.

14 % z VZ zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ, 
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 72,80 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 934,92 €,
9,25 % (+ 4,75 %) z VZ1 zamestnanca, ktorý je 

sporiteľ,
najmenej zo sumy 520 € mesačne,  

t. j. 48,10 € + (24,70 €),
najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  

t. j. 617,71 € + (317,20 €).

Invalidné 
poistenie

3 % z VZ
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 15,60 €

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 200,34 €.

3 % z VZ zamestnanca
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 15,60 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 200,34 €.

Poistenie 
v nezamest-
nanosti

1 % z VZ
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 5,20 €

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 66,78 €.

1 % z VZ zamestnanca
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 5,20 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 66,78 €.

Preddavky 
na zdravotné 
poistenie4

4 % z VZ
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 20,80 € mesačne.

Upozornenie: Odpočítateľná položka4

od 380 € do 569 € mesačne (vrátane) – platenie 
poistného vo výške 4 % z nového VZ

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
najmenej zo sumy 420 € mesačne, t. j. 16,80 € mesačne.

Najviac neurčené.

10 % z VZ zamestnanca
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 52 € mesačne.

Najviac neurčené.
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Pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy s ustanoveným týždenným pracovným časom
(najviac 40 hodín týždenne, príp. na základe kolektívnej zmluvy aj menej, napr. 38 hodín týždenne)

Poistné Zamestnanec (resp. žiak SŠ alebo študent VŠ) Zamestnávateľ

Úrazové 
poistenie Neplatí

0,8 % z VZ zamestnanca
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 4,16 €,

najviac (z neobmedzeného) VZ,
t. j. aj z viac ako zo sumy 6 678 € mesačne,

napr. zo sumy 6 700 € mesačne.

Garančné 
poistenie2 Neplatí

0,25 % z VZ zamestnanca
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 1,30 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 16,69 €.

Rezervný 
fond 
solidarity

Neplatí
4,75 % z VZ zamestnanca

najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 24,70 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.

Tabuľka č. 2:

Pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy s kratším pracovným časom (§ 49 Zákonníka práce)
Poistné Zamestnanec (resp. žiak SŠ alebo študent VŠ) Zamestnávateľ

Nemocenské 
poistenie

1,4 % z VZ
najmenej zo zodp. mesačnej mzdy

(aj menej ako z min. mesačnej mzdy,  
t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu)

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 93,49 €.

1,4 % z VZ zamestnanca
najmenej zo zodp. mzdy

(aj menej ako z min. mesačnej mzdy,  
t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu)

najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 93,49 €.

Starobné 
poistenie1

4 % z VZ
najmenej zo zodp. mesačnej mzdy

(aj menej ako z min. mesačnej mzdy,  
t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu).
V úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  

t. j. 267,12 €.

14 % z VZ
zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ
najmenej zo zodp. mesačnej mzdy

(aj menej ako z min. mesačnej mzdy,  
t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu)

najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 934,92 €,
9,25 % (+ 4,75 %) z VZ1 zamestnanca, ktorý je sporiteľ.

Najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j.
617,71 € + (317,20 €).

Invalidné 
poistenie

3 % z VZ
najmenej zo zodp. mesačnej mzdy

(aj menej ako z min. mesačnej mzdy,  
t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu).

V úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 200,34 €.

3 %
najmenej zo zodp. mzdy

(aj menej ako z min. mesačnej mzdy,  
t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu).

Najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 200,34 €.

Poistenie 
v nezamest-
nanosti

1 % z VZ
najmenej zo zodp. mzdy

(aj menej ako z min. mesačnej mzdy,  
t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu).

V úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 66,78 €.

1 % z VZ zamestnanca
najmenej zo zodp. mzdy

(aj menej ako z min. mesačnej mzdy,  
t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu).

Najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 66,78 €.

Preddavky 
na zdravotné 
poistenie4

4 % z VZ
najmenej zo zodp. mesačnej mzdy

(aj menej ako z min. mesačnej mzdy,  
t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu),

z 380 € mesačne a menej, t. j. 0 €.
Upozornenie: Odpočítateľná položka4

od 380 € do 569 € mesačne (vrátane) – platenie 
poistného vo výške 4 % z nového VZ.

Najviac neurčené.

10 % z VZ zamestnanca
najmenej zo zodp. mesačnej mzdy

(aj menej ako z min. mesačnej mzdy,  
t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu).

Najviac neurčené.

Úrazové 
poistenie Neplatí

0,8 % z VZ (neobmedzeného,  
t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu),

najviac z neobmedzeného
t. j. aj z viac ako zo sumy 6 678 € mesačne,

napr. zo sumy 6 700 € mesačne.



PoISTNÉ, oDvoDY A MZDY
15

 

Pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy s kratším pracovným časom (§ 49 Zákonníka práce)
Poistné Zamestnanec (resp. žiak SŠ alebo študent VŠ) Zamestnávateľ

Garančné 
poistenie2 Neplatí

0,25 % z VZ zamestnanca
najmenej zo zodp. mzdy

(aj menej ako z min. mesačnej mzdy,  
t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu),

najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 16,69 €.

Rezervný 
fond 
solidarity

Neplatí

4,75 % z VZ zamestnanca
najmenej zo zodp. mzdy

(aj menej ako z min. mesačnej mzdy,  
t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu),

najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.

Tabuľka č. 3:

Pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy s ustanoveným týždenným pracovným časom
medzi poberateľom starobného dôchodku a zamestnávateľom

Poistné Poberateľ starobného dôchodku Zamestnávateľ

Nemocenské 
poistenie

1,4 % z VZ
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 7,28 €

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 93,49 €.

1,4 % z VZ
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 7,28 €

najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 93,49 €.

Starobné 
poistenie1

4 % z VZ
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 20,80 €

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  
t. j. 267,12 €.

14 % z VZ
zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ,

najmenej zo sumy 520 € mesačne t. j. 72,80 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 934,92 €

9,25 % (+ 4,75 %) z VZ1 zamestnanca, ktorý je sporiteľ,
najmenej zo sumy 520 € mesačne,  

t. j. 48,10 € + (24,70 €),
najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  

t. j. 617,71 € + (317,20 €).

Invalidné 
poistenie5

Neplatí,
ak zamestnanec je dôchodkovo poistený po priznaní 

starobného dôchodku – poistné neplatí
(§ 128 ods. 4 prvá veta).

Neplatí
(§ 128 ods. 4 druhá veta).

Poistenie
v nezamest-
nanosti3

Neplatí,
ak bol zamestnancovi priznaný starobný dôchodok. Neplatí

Preddavky 
na zdravotné 
poistenie4

4 % z VZ
najmenej zo sumy 520 € mesačne,

t. j. 20,80 € mesačne.
Upozornenie: Odpočítateľná položka4

od 380 € do 569 € mesačne (vrátane) – platenie 
poistného vo výške 4 % z nového VZ

od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019
najmenej zo sumy 420 € mesačne, t. j. 16,80 € mesačne.

Najviac neurčené.

10 % z VZ zamestnanca
najmenej zo sumy 520 € mesačne,

t. j. 52 € mesačne.

Najviac neurčené.

Úrazové 
poistenie Neplatí

0,8 % z VZ zamestnanca,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 4,16 €,

najviac z neobmedzeného,
t. j. aj z viac ako zo sumy 6 678 € mesačne,

napr. zo sumy 6 700 € mesačne.

Garančné 
poistenie2 Neplatí

0,25 % z VZ zamestnanca,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 1,30 €,

najviac zo sumy 6 678 € mesačne2, t. j. 16,69 €.
Rezervný 
fond 
solidarity

Neplatí
4,75 % z VZ zamestnanca,

najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 24,70 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.
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Tabuľka č. 4:

Pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy s ustanoveným týždenným pracovným časom
medzi poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 

najviac o 70 % (ktorý ešte nedovŕšil dôchodkový vek) a zamestnávateľom

Poistné Poberateľ invalidného dôchodku Zamestnávateľ

Nemocenské 
poistenie

1,4 % z VZ
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 7,28 €,

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 93,49 €.

1,4 % z VZ zamestnanca,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 7,28 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 93,49 €.

Starobné 
poistenie1

4 % z VZ
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 20,80 €,
v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 

267,12 €.

14 %z VZ zamestnanca, 
ktorý nie je sporiteľ

najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 72,80 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 934,92 €.

9,25 % (+ 4,75 %) z VZ1 zamestnanca,  
ktorý je sporiteľ

najmenej zo sumy 520 € mesačne,  
t. j. 48,10 € + (24,70 €),

najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  
t. j. 617,71 € + (317,20 €).

Invalidné 
poistenie

3 % z VZ
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 15,60 €,

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  
t. j. 200,34 €.

3 % z VZ zamestnanca
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 15,60 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 200,34 €.

Poistenie 
v nezamest-
nanosti

1 % z VZ3

najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 5,20 €,
v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 66,78 €.

1 % z VZ3 zamestnanca,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 5,20 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 66,78 €.

Preddavky 
na zdravotné 
poistenie4

2 % z VZ
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 10,40 € mesačne

Upozornenie: Odpočítateľná položka4

od 380 € do 569 € mesačne (vrátane) – platenie 
poistného vo výške 2 % z nového VZ

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
najmenej zo sumy 420 € mesačne,  

t. j. 8,40 € mesačne.
Najviac neurčené.

5 % z VZ zamestnanca,
najmenej zo sumy 520 € mesačne,

t. j. 26 € mesačne.
Najviac neurčené.

Úrazové 
poistenie Neplatí

0,8 % z VZ zamestnanca,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 4,16 €,

najviac (z neobmedzeného) VZ,
t. j. aj z viac ako zo sumy 6 678 € mesačne,

napr. zo sumy 6 700 € mesačne.

Garančné 
poistenie2 Neplatí

0,25 % z VZ zamestnanca,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 1,30 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 16,69 €.

Rezervný 
fond 
solidarity

Neplatí
4,75 % z VZ zamestnanca,

najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 24,70 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.

Tabuľka č. 5:

Pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy medzi poberateľom invalidného dôchodku priznaného 
z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a zamestnávateľom

Poistné Poberateľ invalidného dôchodku Zamestnávateľ

Nemocenské 
poistenie

1,4 % z VZ,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 7,28 €,

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 93,49 €.

1,4 % z VZ,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 7,28 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 93,49 €.
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Pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy medzi poberateľom invalidného dôchodku priznaného 
z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a zamestnávateľom

Poistné Poberateľ invalidného dôchodku Zamestnávateľ

Starobné 
poistenie1

4 % z VZ,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 20,80 €,

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  
t. j. 267,12 €.

14 % z VZ zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 72,80 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 934,92 €.

9,25 % (+ 4,75 %) z VZ1 zamestnanca, ktorý je sporiteľ,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 48,10 € + (24,70 €),

najviac zo sumy 6 678 € mesačne,
t. j. 617,71 € + (317,20 €).

Invalidné 
poistenie

3 % z VZ,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 15,60 €,

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 200,34 €.

3 % z VZ,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 15,60 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 200,34 €.

Poistenie
v nezamest-
nanosti3

neplatí3 neplatí3

Preddavky 
na zdravotné 
poistenie4

2 % z VZ,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 10,40 €.

Upozornenie: Odpočítateľná položka4

od 380 € do 569 € mesačne (vrátane) – platenie 
poistného vo výške 2 % z nového VZ

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,
najmenej zo sumy 420 € mesačne, t. j. 8,40 € mesačne.

Najviac neurčené.

5 % z VZ zamestnanca
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 26 €

Najviac neurčené.

Úrazové 
poistenie Neplatí

0,8 % z VZ zamestnanca,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 4,16 €,

najviac (z neobmedzeného) VZ,
t. j. aj z viac ako zo sumy 6 678 € mesačne,

napr. zo sumy 6 700 € mesačne.

Garančné 
poistenie2 Neplatí

0,25 % z VZ zamestnanca,
najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 1,30 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 16,69 €.

Rezervný 
fond 
solidarity

Neplatí
4,75 % z VZ zamestnanca,

najmenej zo sumy 520 € mesačne, t. j. 24,70 €,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.

B.  Dohoda o pracovnej činnosti (podľa ust. § 228a Zákonníka práce) a dohoda o vykonaní práce 
(podľa ust. § 226 Zákonníka práce)

Tabuľka č. 6: Tzv. čistý zamestnanec s dohodou o pracovnej činnosti alebo zamestnanec s dohodou o vykona-
ní práce s pravidelným mesačným príjmom (t. j. bez pracovného pomeru alebo bez výkonu samostatnej zárobkovej 
činnosti) alebo zamestnanec s dohodou o pracovnej činnosti alebo zamestnanec s dohodou o vykonaní práce 
s pravidelným mesačným príjmom popri hlavnej zárobkovej činnosti na základe pracovnej zmluvy alebo výkonu sa-
mostatnej zárobkovej činnosti, ako aj žiak strednej školy alebo študent vysokej školy (t. j. popri štúdiu na stred-
nej alebo vysokej škole) s dohodou o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom alebo žiak strednej 
školy alebo študent vysokej školy (t. j. popri štúdiu na strednej alebo vysokej škole) s dohodou o vykonaní práce 
s pravidelným mesačným príjmom podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení. (Neplatí pre 
poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, poberateľa výsluhového dô-
chodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, poberateľa invalidného výsluhového dôchodku, pre dohodu o brigádnickej práci 
študentov a pre žiaka strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa oso-
bitného predpisu a študenta vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo od-
bornú prax podľa osobitného predpisu).
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Dohoda o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom
alebo dohoda o vykonaní práce s pravidelným mesačným príjmom

Poistné Zamestnanec, žiak SŠ alebo študent VŠ 
s pravidelným mesačným príjmom (cca 13,4 %)

Zamestnávateľ
(cca 35,2 %)

Nemocenské
poistenie

1,4 % z VZ
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu
v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 93,49 €.

1,4 % z VZ zamestnanca
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 93,49 €.

Starobné
poistenie1

4 % z VZ
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu
v úhrne najviac

zo sumy 6 678 € mesačne,
t. j. 267,12 €.

14 % z VZ zamestnanca,
ktorý nie je sporiteľ podľa zákona č. 43/2004 Z. z.

t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,
9,25 % (+4,75 %) z VZ1 zamestnanca,

ktorý je sporiteľ podľa zákona č. 43/2004 Z. z.,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 934,92 € mesačne,

resp. 617,71 € + (317,20 €).

Invalidné
poistenie

3 % z VZ
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,
v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 200,34 €.

3 % z VZ zamestnanca,
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 200,34 €.

Poistenie
v nezamest-
nanosti

1 % z VZ
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu
v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 66,78 €

1 % z VZ zamestnanca
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 66,78 €.

Preddavky
na zdravotné
poistenie6

4 % z VZ
najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu.

10 % z VZ zamestnanca
najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu.

Úrazové
poistenie Neplatí

0,8 % z VZ zamestnanca
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,
najviac (z neobmedzeného),

t. j. aj z viac ako zo sumy 6 678 € mesačne,
napr. zo sumy 6 700 € mesačne.

Garančné
poistenie2 Neplatí

0,25 % z VZ zamestnanca
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu.
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 16,69 €

Rezervný 
fond
solidarity

Neplatí

4,75 % z VZ zamestnanca
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.

Tabuľka č. 7: Tzv. čistý zamestnanec s dohodou o vykonaní práce s nepravidelným mesačným príjmom (t. j. 
bez pracovného pomeru alebo bez výkonu samostatnej zárobkovej činnosti) alebo zamestnanec s dohodou o vykonaní 
práce s nepravidelným mesačným príjmom popri hlavnej zárobkovej činnosti na základe pracovnej zmlu-
vy alebo samostatnej zárobkovej činnosti alebo aj žiak strednej školy alebo študent vysokej školy (t. j. po-
pri štúdiu na strednej alebo vysokej škole) s dohodou o vykonaní práce s nepravidelným mesačným príjmom.

Zamestnanec a dohoda o vykonaní práce alebo žiak SŠ alebo študent VŠ a dohoda o vykonaní práce
s nepravidelným mesačným príjmom podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení

Poistné Zamestnanec
(cca 11 %)

Zamestnávateľ
(cca 32,8 %)

Nemocenské
poistenie Neplatí Neplatí

Starobné
poistenie1

Platí
4 % z VZ

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne,
t. j. 267,12 €.

Platí 14 % z VZ zamestnanca,
ktorý nie je sporiteľ podľa zákona č. 43/2004 Z. z.

t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu
9,25 % (+4,75 %) z VZ1 zamestnanca,

ktorý je sporiteľ podľa zákona č. 43/2004 Z. z.,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 934,92 €,

resp. 617,71 € + (317,20 €)
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Zamestnanec a dohoda o vykonaní práce alebo žiak SŠ alebo študent VŠ a dohoda o vykonaní práce
s nepravidelným mesačným príjmom podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení

Poistné Zamestnanec
(cca 11 %)

Zamestnávateľ
(cca 32,8 %)

Invalidné
poistenie

Platí
3 % z VZ

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 200,34 €.

Platí
3 % z VZ zamestnanca

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,

najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 200,34 €.
Poistenie
v nezamest-
nanosti3

Neplatí3 Neplatí3

Úrazové
poistenie Neplatí

Platí
0,8% z VZ zamestnanca

(neobmedzeného – § 138 ods. 10  
zákona o sociálnom poistení)
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,
môže byť aj viac ako zo sumy 6 678 € mesačne,

napr. zo sumy 6 700 € mesačne.

Garančné
poistenie2 Neplatí

Platí
0,25 % z VZ zamestnanca
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 16,69 €.

Rezervný 
fond
solidarity

Neplatí

Platí
4,75 % z VZ zamestnanca

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,

najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.

Zdravotné
Poistenie6

Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
4 % z VZ

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu.

Platí
10 % z VZ zamestnanca

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu.

Tabuľka č. 8: Zamestnanec – FO, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, in-
validný dôchodok alebo zamestnanec – FO, ktorej bol priznaný výsluhový dôchodok, ktorý dovŕšil dôchod-
kový vek, invalidný výsluhový dôchodok s dohodou o pracovnej činnosti alebo s dohodou o vykonaní prá-
ce s pravidelným mesačným príjmom najviac vo výške 200 € alebo s nepravidelným príjmom, ak priemerný 
mesačný príjem nepresiahne 200 € (t. j. najviac vo výške 200 € mesačne):

Zamestnanec – FO, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo 
zamestnanec – FO, ktorej bol priznaný výsluhový dôchodok, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, invalidný výsluhový 

dôchodok a dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce s pravidelným mesačným príjmom podľa  
§ 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení najviac vo výške 200 € alebo s nepravidelným príjmom,  

ak priemerný mesačný príjem nepresiahne 200 € (t. j. vo výške najviac 200 € mesačne) 

Poistné Zamestnanec
(cca 0 %)

Zamestnávateľ
(cca 1,05 %)

Nemocenské
poistenie Neplatí Neplatí

Starobné
poistenie1 Neplatí Neplatí

Invalidné
poistenie 5 Neplatí Neplatí

Poistenie
v nezamest-
nanosti3 

Neplatí3

(§ 19 ods. 3 zákona o sociálnom poistení
Neplatí3

(§ 19 ods. 3 zákona o sociálnom poistení)
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Zamestnanec – FO, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo 
zamestnanec – FO, ktorej bol priznaný výsluhový dôchodok, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, invalidný výsluhový 

dôchodok a dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce s pravidelným mesačným príjmom podľa  
§ 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení najviac vo výške 200 € alebo s nepravidelným príjmom,  

ak priemerný mesačný príjem nepresiahne 200 € (t. j. vo výške najviac 200 € mesačne) 

Poistné Zamestnanec
(cca 0 %)

Zamestnávateľ
(cca 1,05 %)

Úrazové
poistenie Neplatí

Platí
0,8 % z VZ zamestnanca

(neobmedzeného – § 138 ods. 10 zákona o sociálnom 
poistení)

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,

môže byť aj viac ako zo sumy 6 678 € mesačne.

Garančné
poistenie2 Neplatí

Platí
0,25 % z VZ zamestnanca
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 16,69 €.

Rezervný 
fond
solidarity

Neplatí Neplatí

Zdravotné
poistenie6

Neplatí
Upozornenie: Poberateľ predčasného starobného 

dôchodku platí!
4 % z VZ

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu

Neplatí
Upozornenie: Poberateľ predčasného starobného 

dôchodku platí!
10 % z VZ

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu

Tabuľka č. 9: Zamestnanec – FO, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, in-
validný dôchodok alebo zamestnanec – FO, ktorej bol priznaný výsluhový dôchodok, ktorý dovŕšil dôchod-
kový vek, invalidný výsluhový dôchodok s dohodou o pracovnej činnosti alebo s dohodou o vykonaní prá-
ce s pravidelným mesačným príjmom viac ako 200 € alebo s nepravidelným príjmom, ak priemerný mesač-
ný príjem presiahne 200 € (t. j. vo výške viac ako 200 € mesačne):

Zamestnanec – FO, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo 
FO, ktorej bol priznaný výsluhový dôchodok, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, invalidný výsluhový dôchodok a dohoda 

o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce s pravidelným mesačným príjmom podľa § 3 ods. 1 písm. a) a 
ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení viac ako 200 € alebo s nepravidelným príjmom, ak priemerný mesačný príjem 

presiahne 200 € (t. j. vo výške viac ako 200 € mesačne):

Poistné Zamestnanec
(cca 7 %)

Zamestnávateľ
(cca 22,8 %)

Nemocenské
poistenie

Neplatí
[§ 7 ods. 4 písm. c) zákona sociálnom poistení].

Neplatí
[§ 7 ods. 4 písm. c) zákona sociálnom poistení].

Starobné
poistenie1

Platí
4 % z VZ

(t. j. z rozdielu medzi mesačným príjmom alebo 
priemerným mesačným príjmom z tohto právneho 

vzťahu a sumou 200 €; § 139c ods. 2 zákona 
o sociálnom poistení v znení zákona č. 266/2017 Z. z.)

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne,
t. j. 267,12 €.

Platí
14 % z VZ zamestnanca,

ktorý nie je sporiteľ podľa zákona č. 43/2004 Z. z.
(t. j. z rozdielu medzi mesačným príjmom alebo 

priemerným mesačným príjmom z tohto právneho 
vzťahu a sumou 200 €; § 139c ods. 2 zákona 

o sociálnom poistení v znení zákona č. 266/2017 Z. z.)
t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu

9,25 % (+ 4,75 %) z VZ1 zamestnanca,
ktorý je sporiteľ podľa zákona č. 43/2004 Z. z.
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 934,92 €,

resp. 617,71 € + (317,20 €).
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Zamestnanec – FO, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo 
FO, ktorej bol priznaný výsluhový dôchodok, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, invalidný výsluhový dôchodok a dohoda 

o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce s pravidelným mesačným príjmom podľa § 3 ods. 1 písm. a) a 
ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení viac ako 200 € alebo s nepravidelným príjmom, ak priemerný mesačný príjem 

presiahne 200 € (t. j. vo výške viac ako 200 € mesačne):

Poistné Zamestnanec
(cca 7 %)

Zamestnávateľ
(cca 22,8 %)

Invalidné
poistenie5 

Platí
3 % z VZ

(t. j. z rozdielu medzi mesačným príjmom  
alebo priemerným mesačným príjmom z tohto 
právneho vzťahu a sumou 200 €; § 139c ods. 2 
zákona o sociálnom poistení v znení zákona 

č. 266/2017 Z. z.)
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu
v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne,

t. j. 200,34 €

Upozornenie:
Neplatí:

1. poberateľ starobného dôchodku alebo 
predčasného starobného dôchodku, ani

2. poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený, je 
poberateľom výsluhového dôchodku podľa 

osobitného predpisu a dovŕšil dôchodkový vek
(§ 128 ods. 4 zákona č. 252/2012 Z. z.,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
o sociálnom poistení).

Platí
3 % z VZ

(t. j. z rozdielu medzi mesačným príjmom  
alebo priemerným mesačným príjmom z tohto 
právneho vzťahu a sumou 200 €; § 139c ods. 2 
zákona o sociálnom poistení v znení zákona 

č. 266/2017 Z. z.)
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu
v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne,

t. j. 200,34 €

Upozornenie:
Neplatí:

1. za poberateľa starobného dôchodku alebo 
predčasného starobného dôchodku, ani

2. za poistenca, ktorý je dôchodkovo poistený, 
je poberateľom výsluhového dôchodku podľa 

osobitného predpisu a dovŕšil dôchodkový vek
(§ 128 ods. 4 zákona č. 252/2012 Z. z.,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
o sociálnom poistení).

Poistenie
v nezamest-
nanosti3 

Neplatí3

[§ 7 ods. 4 písm. c) zákona o sociálnom poistení]
Neplatí3

[§ 7 ods. 4 písm. c) zákona o sociálnom poistení]

Úrazové
poistenie Neplatí

Platí
0,8% z VZ zamestnanca

(neobmedzeného – § 138 ods. 10  
zákona č. 461/2003 Z. z. v z. n. p.)

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu

môže byť aj viac ako zo sumy 6 678 € mesačne,
napr. zo sumy 6 700 € mesačne

Garančné
poistenie2 Neplatí

Platí
0,25 % z VZ zamestnanca

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu

najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 16,69 €

Rezervný 
fond
solidarity

Neplatí

Platí
4,75 % z VZ zamestnanca

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu

najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  
t. j. 317,20 €

Zdravotné
poistenie6

Neplatí
Upozornenie:

Poberateľ predčasného starobného  
dôchodku platí!

4 % z VZ
najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu.

Neplatí
Upozornenie:

Poberateľ predčasného starobného  
dôchodku platí!

10 % z VZ
najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu.
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C. Dohoda o brigádnickej práci študentov (§ 227 – § 228 Zákonníka práce)
Tabuľka č. 10: Dohoda o brigádnickej práci študentov s pravidelným mesačným príjmom alebo s nepravi-
delným príjmom v prípade žiaka strednej školy (do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 18 rokov veku) 
s príjmom vo výške najviac 200 € mesačne a študenta vysokej školy (poznámka: túto dohodu je potrebné uzav-
rieť najneskôr do dovŕšenia 26 rokov veku, avšak prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov potom mož-
no vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom FO – t. j. študent dennej formy vysokoškolského štúdia 
dovŕšil 26 rokov veku) s príjmom vo výške najviac 200 € mesačne:

Žiak strednej školy (do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 18 rokov veku) s príjmom vo výške najviac 
200 € mesačne a študent vysokej školy (do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov veku) s príjmom 

vo výške najviac 200 € mesačne a dohoda o brigádnickej práci študentov s pravidelným mesačným príjmom alebo 
s nepravidelným príjmom podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení:

Poistné Zamestnanec – s pravidelným mesačným príjmom 
(alebo s nepravidelným príjmom) (cca 0 %)

Zamestnávateľ
(cca 1,05 %)

Nemocenské
poistenie Neplatí Neplatí

Starobné
poistenie Neplatí Neplatí

Invalidné
poistenie Neplatí Neplatí

Poistenie
v nezamest-
nanosti

Neplatí Neplatí

Preddavky 
na zdravotné
poistenie6

Neplatí Neplatí

Úrazové
poistenie Neplatí

0,8 % z VZ zamestnanca
(neobmedzeného – § 138 ods. 10 zákona o sociálnom 

poistení)
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu
môže byť aj viac ako zo sumy 6 678 € mesačne,

napr. zo sumy 6 700 € mesačne.

Garančné
poistenie2 Neplatí

0,25 % z VZ zamestnanca
najmenej z min. mzdy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu
najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 16,69 €.

Rezervný 
fond
solidarity

Neplatí Neplatí

Tabuľka č. 11: Dohoda o brigádnickej práci študentov s pravidelným mesačným príjmom alebo s nepravi-
delným príjmom v prípade žiaka strednej školy (do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 18 rokov veku) 
s príjmom vyšším ako 200 € mesačne a študenta vysokej školy (Poznámka: túto dohodu je potrebné uzavrieť naj-
neskôr do dovŕšenia 26 rokov veku, avšak prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov potom možno vyko-
návať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom FO – t. j. študent dennej formy vysokoškolského štúdia dovŕšil 
26 rokov veku) s príjmom vyšším ako 200 € mesačne:

Žiak strednej školy (do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 18 rokov veku) s príjmom vyšším ako 200 € 
mesačne a študent vysokej školy (do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov veku) s príjmom vyšším ako 

200 € mesačne a dohoda o brigádnickej práci študentov s pravidelným mesačným príjmom alebo s nepravidelným 
príjmom podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení:

Poistné
Zamestnanec – žiak SŠ alebo študent VŠ 
s pravidelným mesačným príjmom alebo 

s nepravidelným príjmom (cca 7 %)

Zamestnávateľ
(cca 22,8 %)

Nemocenské
poistenie

Neplatí
[§ 7 ods. 4 písm. b) zákona o sociálnom poistení 

v znení zákona č. 252/2012 Z. z.]

Neplatí
[§ 7 ods. 4 písm. b) zákona o sociálnom poistení 

v znení zákona č. 252/2012 Z. z.]



PoISTNÉ, oDvoDY A MZDY
23

 

Žiak strednej školy (do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 18 rokov veku) s príjmom vyšším ako 200 € 
mesačne a študent vysokej školy (do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov veku) s príjmom vyšším ako 

200 € mesačne a dohoda o brigádnickej práci študentov s pravidelným mesačným príjmom alebo s nepravidelným 
príjmom podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení:

Poistné
Zamestnanec – žiak SŠ alebo študent VŠ 
s pravidelným mesačným príjmom alebo 

s nepravidelným príjmom (cca 7 %)

Zamestnávateľ
(cca 22,8 %)

Starobné
poistenie1

Platí
4 % z VZ

(t. j. z rozdielu medzi mesačným príjmom alebo 
priemerným mesačným príjmom z tohto právneho 

vzťahu a sumou 200 €; § 139c ods. 2 zákona 
o sociálnom poistení v znení zákona č. 266/2017 Z. z.)

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne,
t. j. 267,12 €.

Platí
14 % z VZ zamestnanca,

ktorý nie je sporiteľ podľa zákona č. 43/2004 Z. z.
(t. j. z rozdielu medzi mesačným príjmom  

alebo priemerným mesačným príjmom z tohto 
právneho vzťahu a sumou 200 €; § 139c ods. 2 

zákona o sociálnom poistení v znení zákona 
č. 266/2017 Z. z.),

t. j. najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  
t. j. 934,92 €

9,25 % (+4,75 %) z VZ1 zamestnanca,
ktorý je sporiteľ podľa zákona č. 43/2004 Z. z.

najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  
t. j. 934,92 €

resp. 617,71 € + (317,20 €).

Invalidné
poistenie

Platí
3 % z VZ

(t. j. z rozdielu medzi mesačným príjmom alebo 
priemerným mesačným príjmom z tohto právneho 

vzťahu a sumou 200 €; § 139c ods. 2  
zákona o sociálnom poistení  

v znení zákona č. 266/2017 Z. z.)
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu
v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne,

t. j. 200,34 €.

Platí
3 % z VZ zamestnanca

(t. j. z rozdielu medzi mesačným príjmom alebo 
priemerným mesačným príjmom z tohto právneho 

vzťahu a sumou 200 €; § 139c ods. 2  
zákona o sociálnom poistení  

v znení zákona č. 266/2017 Z. z.)
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne,

t. j. 200,34 €.

Poistenie
v nezamest-
nanosti

Neplatí
[§ 7 ods. 4 písm. b) zákona o sociálnom poistení 

v znení zákona č. 252/2012 Z. z.]

Neplatí
[§ 7 ods. 4 písm. b) zákona o sociálnom poistení 

v znení zákona č. 252/2012 Z. z.]

Preddavky
na zdravotné 
poistenie6

Neplatí Neplatí

Úrazové
poistenie Neplatí

0,8 % z VZ zamestnanca
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,
najviac (z neobmedzeného)

aj z viac ako zo sumy 6 678 € mesačne.

Garančné
poistenie2 Neplatí

0,25 % z VZ zamestnanca
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,
najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  

t. j. 16,69 €.

Rezervný
fond 
solidarity

Neplatí

Platí
4,75 % z VZ zamestnanca

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
najmenej zo sumy 2,989 € za hodinu,

najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  
t. j. 317,20 €.
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D. Samostatne zárobkovo činné osoby a platenie poistného od 1. januára 2019 do 30. júna 2019
Tabuľka č. 12:

SZČO s (hrubým ročným) príjmom za rok 2017 nižším ako 5 472 €
a poistné od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

Nemocenské 
poistenie

Neplatí, môže platiť dobrovoľne 4,4 % z VZ najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 20,98 €,
v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 293,83 €.

Starobné 
poistenie1

Neplatí, môže platiť dobrovoľne, ak nie je sporiteľ 18 % z VZ, najmenej zo sumy 477 € mesačne,  
t. j. 85,86 €; v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 1 202,04 €,

ak je sporiteľ1 13,25 % (+ 4,75 %) z VZ, najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 63,20 € (+ 22,65 €)
v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 884,83 € (+ 317,20 €).

Invalidné 
poistenie

Neplatí, môže platiť dobrovoľne 6 % z VZ,
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 28,62 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 400,68 €.

Poistenie 
v nezamest-
nanosti

Neplatí; môže platiť dobrovoľne 2 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 9,54 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 133,56 €.

Preddavky 
na zdravotné 
poistenie4

14 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 66,78 €.

Úrazové 
poistenie Neplatí

Garančné 
poistenie Neplatí

Rezervný 
fond 
solidarity

Neplatí,
ak je dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou, je povinný platiť 4,75 % z VZ,

najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 22,65 €,
v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.

Tabuľka č. 13:

SZČO – ktorej bol priznaný starobný dôchodok (t. j. poberateľ starobného dôchodku)
s (hrubým ročným) príjmom za rok 2017 nižším ako 5 472 € a poistné od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

Nemocenské 
poistenie

Neplatí; môže platiť dobrovoľne 4,4 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 20,98 €,

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 293,83 €.

Starobné 
poistenie1

Neplatí; môže platiť dobrovoľne, ak nie je sporiteľ 18 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 85,86 €

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 1 202,04 €, ak je sporiteľ1 13,25 % (+ 4,75 %) z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 63,20 € (+ 22,65 €)

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 884,83 € (+ 317,20 €).
Invalidné 
poistenie5 Neplatí

Poistenie 
v nezamest-
nanosti3

Neplatí

Preddavky 
na zdravotné 
poistenie4

14 % z VZ
najmenej z minimálneho základu, t. j. 50 % z priemernej mesačnej mzdy, t. j. zo sumy 477 € mesačne,  

t. j. 66,78 €.
Úrazové 
poistenie Neplatí

Garančné 
poistenie Neplatí

Rezervný 
fond 
solidarity

Neplatí,
ak je dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou je povinný platiť 4,75 % z VZ

najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 22,65 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.
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Tabuľka č. 14:

SZČO – ktorej bol priznaný invalidný dôchodok (t. j. poberateľ invalidného dôchodku) z dôvodu poklesu schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % s (hrubým ročným) príjmom za rok 2017 nižším ako 5 472 €  

a poistné od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
Nemocenské 
poistenie

Neplatí, môže platiť dobrovoľne 4,4 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 20,98 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 293,83 €.

Starobné 
poistenie1

Neplatí, môže platiť dobrovoľne,
ak nie je sporiteľ 18 % z VZ

najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 85,86 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 1 202,04 €,
ak je sporiteľ1 13,25 % (+ 4,75 %) z VZ, najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 63,20 € (+22,65 €)

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 884,83 € (+ 317,20 €).
Invalidné 
poistenie

Neplatí, môže platiť dobrovoľne 6 % z VZ,
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 28,62 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 400,68 €.

Poistenie 
v nezamest-
nanosti3

Neplatí, môže platiť dobrovoľne 2 % z VZ,
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 9,54 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 133,56 €.

Preddavky 
na zdravotné 
poistenie4

Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
7 % z VZ

najmenej z minimálneho základu, t. j. 50 % z priemernej mesačnej mzdy,
t. j. najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 33,39 €.

Úrazové 
poistenie Neplatí

Garančné 
poistenie Neplatí

Rezervný 
fond 
solidarity

Neplatí,
ak je dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou je povinný platiť 4,75 % z VZ, najmenej zo sumy 477 € 

mesačne, t. j. 22,65 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.

Tabuľka č. 15:

SZČO – ktorej bol priznaný invalidný dôchodok (t. j. poberateľ invalidného dôchodku) z dôvodu poklesu schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % s (hrubým ročným) príjmom za rok 2017 nižším ako 5 472 €  

a poistné od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
Nemocenské 
poistenie

Neplatí, môže platiť dobrovoľne 4,4 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 20,98 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 293,83 €.

Starobné 
poistenie1

Neplatí, môže platiť dobrovoľne, ak nie je sporiteľ 18 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 85,86 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 1 202,04 €

ak je sporiteľ1 13,25 % (+ 4,75 %) z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 63,20 € (+ 22,65 €), v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  

t. j. 884,83 € (+ 317,20 €).
Invalidné 
poistenie

Neplatí, môže platiť dobrovoľne 6 % z VZ,
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 28,62 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 400,68 €.

Poistenie 
v nezamest-
nanosti3

Neplatí

Preddavky 
na zdravotné 
poistenie4

Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
7 % z VZ

najmenej z minimálneho základu, t. j. 50 % z priemernej mesačnej mzdy, najmenej zo sumy 477 € mesačne, 
t. j. 33,39 €.

Úrazové 
poistenie Neplatí

Garančné 
poistenie Neplatí

Rezervný 
fond 
solidarity

Neplatí,
ak je dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou je povinný platiť 4,75 % z VZ

najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 22,65 €,
v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.
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Tabuľka č. 16:

SZČO s (hrubým ročným) príjmom za rok 2017 vyšším ako 5 472 € a poistné od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

Nemocenské 
poistenie

4,4 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 20,98 €,  

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 293,83 €.

Starobné 
poistenie1

Ak nie je sporiteľ 18 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 85,86 €,  

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 1 202,04 €,
ak je sporiteľ1

13,25 % (+ 4,75 %) z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 63,20 € (+ 22,65 €),  

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  
t. j. 884,83 € (+ 317,20 €).

Invalidné 
poistenie

6 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 28,62 €,  

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 400,68 €.
Poistenie 
v nezamest-
nanosti

Neplatí;
môže platiť dobrovoľne 2 % z VZ

najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 9,54 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 133,56 €.

Preddavky 
na zdravotné 
poistenie4

Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
14 % z VZ

najmenej z minimálneho základu, t. j. 50 % z priemernej mesačnej mzdy,
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 66,78 €.

Úrazové 
poistenie Neplatí

Garančné 
poistenie Neplatí

Rezervný 
fond 
solidarity

4,75 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 22,65 €,  

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.

Tabuľka č. 17:

SZČO – ktorej bol priznaný starobný dôchodok (t. j. poberateľ starobného dôchodku)
s (hrubým ročným) príjmom za rok 2017 vyšším ako 5 472 € a poistné od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

Nemocenské 
poistenie

4,4 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 20,98 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 293,83 €.

Starobné 
poistenie1

Ak nie je sporiteľ 18 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 85,86 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 1 202,04 €.

Invalidné 
poistenie5 Neplatí

Poistenie 
v nezamest-
nanosti3

Neplatí 

Preddavky 
na zdravotné 
poistenie4

Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
14 % z VZ

najmenej z minimálneho základu, t. j. 50 % z priemernej mesačnej mzdy,
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 66,78 €.

Úrazové 
poistenie Neplatí

Garančné 
poistenie Neplatí

Rezervný 
fond 
solidarity

4,75 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 22,65 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.
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Tabuľka č. 18:

SZČO – ktorej bol priznaný invalidný dôchodok (t. j. poberateľ invalidného dôchodku) s poklesom schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % s (hrubým ročným) príjmom za rok 2017 vyšším ako 5 472 €

a poistné od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
Nemocenské 
poistenie

4,4 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 20,98 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 293,83 €.

Starobné 
poistenie1

Ak nie je sporiteľ 18 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 85,86 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 1 202,04 €,

ak je sporiteľ1

13,25 % (+ 4,75 %) z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 63,20 € (+ 22,65 €), v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  

t. j. 884,83 € (+ 317,20 €).
Invalidné 
poistenie

6 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 28,62 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 400,68 € mesačne.

Poistenie 
v nezamest-
nanosti3

Neplatí, 
môže platiť dobrovoľne 2 % z VZ

najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 9,54 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 133,56 €.

Preddavky 
na zdravotné 
poistenie4

Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
7 % z VZ

najmenej z minimálneho základu, t. j. 50 % z priemernej mesačnej mzdy,
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 33,39 €.

Úrazové 
poistenie Neplatí

Garančné 
poistenie Neplatí

Rezervný 
fond 
solidarity

4,75 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 22,65 €

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.

Tabuľka č. 19:

SZČO – ktorej bol priznaný invalidný dôchodok (t. j. poberateľ invalidného dôchodku) s poklesom schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % s (hrubým ročným) príjmom za rok 2017 vyšším ako 5 472 €

a poistné od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
Nemocenské 
poistenie

4,4 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 20,98 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 293,83 €.

Starobné 
poistenie1

ak nie je sporiteľ 18 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 85,86 €

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 1 202,04 €
ak je sporiteľ1

13,25 % (+ 4,75 %) z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 63,20 € (+ 22,65 €)

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 884,83 € (+ 317,20 €).
Invalidné 
poistenie

6 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 28,62 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 400,68 €.

Poistenie 
v nezamest-
nanosti3

Neplatí,
môže platiť dobrovoľne 2 % z VZ

najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 9,54 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 133,56 €.

Preddavky 
na zdravotné 
poistenie4

Od 1. 1. 2019 do. 30. 6. 2019
7 % z VZ

najmenej z minimálneho základu, t. j. 50 % z priemernej mesačnej mzdy,
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 33,39 €.

Úrazové 
poistenie Neplatí

Garančné 
poistenie Neplatí
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SZČO – ktorej bol priznaný invalidný dôchodok (t. j. poberateľ invalidného dôchodku) s poklesom schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % s (hrubým ročným) príjmom za rok 2017 vyšším ako 5 472 €

a poistné od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
Rezervný 
fond 
solidarity

4,75 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 22,65 €,  

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.

Tabuľka č. 20:

SZČO popri zamestnaní s (hrubým ročným) príjmom za rok 2017 vyšším ako 5 472 € a poistné od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

Nemocenské 
poistenie

4,4 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 20,98 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 293,83 €.

Starobné 
poistenie1

Ak nie je sporiteľ 18 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 85,86 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 1 202,04 €

ak je sporiteľ1

13,25 % (+ 4,75 %) z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 63,20 € (+ 22,65 €), v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne,  

t. j. 884,83 € (+ 317,20 €).

Invalidné 
poistenie

6 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 28,62 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 400,68 €.

Poistenie 
v nezamest-
nanosti

Neplatí,
môže platiť dobrovoľne 2 % z VZ,

najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 9,54 €, v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 133,56 €.

Preddavky 
na zdravotné 
poistenie4

Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
14 % z VZ

najmenej z minimálneho základu, t. j. 50 % z priemernej mesačnej mzdy, najmenej zo sumy 477 € mesačne, 
t. j. 66,78 €.

Úrazové 
poistenie Neplatí

Garančné 
poistenie Neplatí

Rezervný 
fond 
solidarity

4,75 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 22,65 €,  

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €.

Tabuľka č. 21:

SZČO popri zamestnaní napr. s príjmom z pracovného pomeru vo výške 6 700 € mesačne a s hrubým ročným príjmom 
zo SZČ za rok 2017 vyšším ako 5 472 € a platenie poistného od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 z vymeriavacieho základu zo SZČ 

napr., vo výške 490 € mesačne (t. j., ak SZČO má VZ od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 vo výške 490 €)
Nemocenské 
poistenie Neplatí

Starobné 
poistenie Neplatí

Invalidné 
poistenie Neplatí

Poistenie 
v nezamest-
nanosti

Neplatí

Preddavky 
na zdravotné 
poistenie4

Platí aj ako SZČO 14 % z VZ, napr. zo sumy 490 € mesačne, t. j. 68,60 €

Úrazové 
poistenie Neplatí
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SZČO popri zamestnaní napr. s príjmom z pracovného pomeru vo výške 6 700 € mesačne a s hrubým ročným príjmom 
zo SZČ za rok 2017 vyšším ako 5 472 € a platenie poistného od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 z vymeriavacieho základu zo SZČ 

napr., vo výške 490 € mesačne (t. j., ak SZČO má VZ od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 vo výške 490 €)
Garančné 
poistenie Neplatí

Rezervný 
fond 
solidarity

4,75 % z VZ
najmenej zo sumy 477 € mesačne, t. j. 22,65 €,

v úhrne najviac zo sumy 6 678 € mesačne, t. j. 317,20 €,
(v tomto prípade 4,75 % zo sumy 490 € mesačne, t. j. 23,27 €).

Legenda:
1  Sadzba poistného na starobné poistenie pre zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o sta-

robnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom 
sporení“).

SP – ak je zamestnanec sporiteľ = zamestnávateľ od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 platí za zamestnanca, ktorý je sporiteľ a nevypláca sa 
mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení 9,25 % z VZ na sta-
robné poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o sociálnom po-
istení“) a 4,75 % na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
Sadzba poistného na starobné poistenie pre SZČO, ktorá je sporiteľ podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení.
SP – ak je povinne dôchodkovo poistená SZČO, ktorá je sporiteľ a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný 
dôchodok podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 platí 13,25 % z VZ na starobné poistenie 
podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. a 4,75 % na starobné dôchodkové sporenie pod-
ľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
2  V zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. povinne garančne poistený nie je 

zamestnávateľ uvedený v § 7 ods. 1 a v § 7 ods. 2 tohto zákona, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu a zamestnávateľ, 
na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z. n. p. Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľom, na ktorý nemôže byť vyhlásený konkurz je:
 ● štátna rozpočtová organizácia,
 ● štátna príspevková organizácia,
 ● štátny fond,
 ● obec,
 ● vyšší územný celok alebo
 ● iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát,
 ● Národná banka Slovenska,
 ● Fond ochrany vkladov alebo
 ● garančný fond investícií.

3  Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôcho-
dok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá 
má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek [§ 19 ods. 3 písm. b) zákona o sociálnom poistení]. Povinné nemocen-
ské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce ale-
bo dohody o pracovnej činnosti zaniká priznaním starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhové-
ho dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v z. n. p., ako aj dovŕšením dôchodkového veku poberateľa výsluhového dôchodku podľa cit. zákona.

4  Od 1. 1. 2015 je zavedená tzv. odpočítateľná položka pre poistné na zdravotné poistenie, ktorá platí naďalej aj v kalendárnom 
roku 2019, a to už len v prípade zamestnancov:
 ● v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy,
 ● v štátnozamestnaneckom pomere,
 ● v služobnom pomere alebo
 ● v obdobnom pracovnom vzťahu (napr. podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, atď. – t. j. 

policajti, hasiči, colníci, sudcovia, prokurátori, atď.).
Najvyššia suma odpočítateľnej položky je v prípade zamestnancov pracujúcich za minimálnu mzdu, ktorá od 1. januára 2019 je vo 
výške 520 € mesačne, avšak odpočítateľná položka je aj naďalej od 1. januára 2019 (najviac) v sume 380 € mesačne (4 560 € za celý 
kalendárny rok 2019). V prípade, ak vymeriavací základ uvedených subjektov (t. j. hrubá mzda, príjem) bol a je nižší ako 380 € me-
sačne, odpočítateľná položka je vo výške tohto príjmu (§ 16 ods. 18 prvá veta zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 364/2014 
Z. z.), t. j. poistné na zdravotné poistenie v tomto prípade je 0 € mesačne (tabuľka č. 2).
Výška odpočítateľnej položky s rastúcou (hrubou) mzdou (vymeriavacím základom) v rozhodujúcom období (t. j. v kalendárnom 
roku 2016, 2017, 2018, ako aj v kalendárnom roku 2019) sa znižuje o dvojnásobok časti mzdy (t. j. tej časti mesačného vymeriavacie-
ho základu), ktorá je vyššia ako 4 560 € (§ 13a ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z., ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. v z. n. p.), t. j. ktorá je vyššia ako 380 € mesačne (§ 16 ods. 17 veta zákona č. 580/2004 Z. z. v znení záko-
na č. 364/2014 Z. z.).
Výpočet sumy odpočítateľnej položky (OP): OP = 380 € – [(VZ – 380 €) x 2]
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Ak je (hrubá) mzda (vymeriavací základ) v rozhodujúcom období (t. j. v kalendárnom roku 2016, 2017, 2018, ako aj v kalendárnom 
roku 2019) vo výške najmenej 6 840 € (t. j. aspoň 570 € mesačne), odpočítateľná položka je 0 € mesačne. To znamená, že zamestnan-
ci v pracovnom pomere (na základe pracovnej zmluvy), štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pra-
covnom vzťahu, ktorí zarobia viac ako 569 € mesačne, t. j. najmenej 570 € mesačne, odpočítať si už nemôžu nič, pretože odpočíta-
teľná položka je 0 € a naďalej sú povinní (riadne) platiť poistné na zdravotné poistenie zo svojej (hrubej) mzdy (t. j. ako do 31. 12. 
2014, v roku 2015, 2016, 2017 aj 2018), t. j. z vymeriavacieho základu, ktorý je najmenej (aspoň) 570 € mesačne (tabuľky č. 1, 3, 4 a 5).
Vzhľadom na to možno konštatovať, že od 1. 1. 2019 (ako aj od 1. 1. 2015, od 1. 1. 2016, od 1. 1. 2017 a od 1. 1. 2018) poistné zamest-
nanca na zdravotné poistenie (4 % zo sumy 570 €, t. j., na ktorú sa už nevzťahuje tzv. odpočítateľná položka) bolo a je (aj v kalendár-
nom roku 2019) najmenej v sume 22,80 € mesačne (resp., v prípade osoby so zdravotným postihnutím najmenej 11,40 € mesačne, t. j. 
2 % z 570 €) a poistné zamestnávateľa na zdravotné poistenie (10 % zo sumy 570 €, t. j., na ktorú sa už nevzťahuje tzv. odpočítateľ-
ná položka) za tohto zamestnanca bola a je (aj v kalendárnom roku 2019) najmenej v sume 57 € mesačne (resp. v prípade osoby so 
zdravotným postihnutím najmenej 28,50 € mesačne, t. j. 5 % z 570 €).
Výpočet sumy odpočítateľnej položky (OP): OP = 380 € – [( VZ – 380 €) x 2].
Výpočet (nového) vymeriavacieho základu zníženého o sumu odpočítateľnej položky (NVZ), z ktorého sa platí (znížené) poistné na 
zdravotné poistenie, t. j. v rozpätí od 381 € najviac do 569 € mesačne: NVZ = VZ – OP
NVZ = VZ – {380 € – [( VZ – 380 €) x 2]}.
V prípade, ak má zamestnanec od 1. januára 2019 napr. (hrubú) minimálnu mzdu (t. j. mesačný vymeriavací základ) vo výške 520 € 
mesačne, odpočítateľná položka je vo výške 100 € a nový vymeriavací základ je vo výške 420 €. Zamestnanec s minimálnu mzdou vo 
výške 520 € mesačne (v hrubom) zaplatí po novom od 1. januára 2019 (vo februári 2019 za mesiac január 2019) poistné na zdravot-
né poistenie len zo sumy 420 € mesačne, t. j. 16,80 € mesačne (4 %), takže poistné na zdravotné poistenie sa mu zníži o 4 € mesačne, 
avšak jeho zamestnávateľ platí poistné na zdravotné poistenie z vymeriavacieho základu zamestnanca nezníženého o odpočítateľnú 
položku, t. j. zo sumy 520 € mesačne, t. j. 52 € mesačne (10 %), resp. v prípade, ak ide o zamestnanca so zdravotným postihnutím vo 
výške 26 € mesačne (5 %).
Výpočet:

 ● 520 € – vymeriavací základ zamestnanca (t. j. hrubá mzda) – od 1. januára 2019 najnižšia (minimálna) mzda,
 ● 520 € – 380 € = 140 € – časť vymeriavacieho základu prevyšujúceho sumu 380 €,
 ● 140 € x 2 = 280 € – dvojnásobok časti vymeriavacieho základu prevyšujúceho sumu 380 €,
 ● 380 € – 280 € = 100 € – odpočítateľná položka je vo výške 100 €.

Výpočet sumy odpočítateľnej položky (OP) podľa vzorca:
 ● OP = 380 € – [( VZ – 380 €) x 2]
 ● OP = 380 € – [(520 € – 380 €) x 2] = 380 € – (140 € x 2)= 380 € – 280 € = 100 €

Zníženie vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) o odpočítateľnú položku: 520 € – 100 €
520 € – 100 € = 420 € – suma nového vymeriavacieho základu (NVZ), z ktorej sa platí poistné na zdravotné poistenie od 1. 1. 2019
Výpočet (nového) vymeriavacieho základu zníženého o sumu odpočítateľnej položky (NVZ), z ktorého sa platí (znížené) poistné na 
zdravotné poistenie, t. j. v rozpätí od 381 € najviac do 569 € mesačne (podľa vzorca):

 ● NVZ = VZ – OP
 ● 520 € – 100 € = 420 €
 ● NVZ = VZ – [380 € – (VZ – 380 €) x 2]
 ● NVZ = 520 € – [380 € – (520 € – 380 €) x 2] = 520 € – [380 – (140 € x 2)] = 520 € – (380 – 280 €) = 520 € – 100 € = 420 €
 ● 420 € x 4 % = 16,80 € – preddavok zamestnanca na poistné na zdravotné poistenie od 1. 1. 2019
 ● 520 € x 4 % = 20,80 € – preddavok zamestnanca na poistné na zdravotné poistenie z hrubej mzdy, t. j. z vymeriavacieho základu 

520 €, rozdiel: 20,80 € – 16,80 € = 4 € mesačne,
 ● 420 € x 2 % = 8,40 € – preddavok zamestnanca so zdravotným postihnutím na poistné na zdravotné poistenie od 1. 1. 2019
 ● 520 € x 2 % = 10,40 € – preddavok zamestnanca so zdravotným postihnutím na poistné na zdravotné poistenie z hrubej mzdy, t. j. 

z vymeriavacieho základu 520 €, rozdiel: 10,40 € – 8,40 € = 2 € mesačne
Upozornenie: Od 1. januára 2019 vymeriavací základ zamestnávateľa na účely platenia poistného na zdravotné poistenie je vyme-
riavací základ jeho zamestnanca neznížený o odpočítateľnú položku podľa § 13a, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak (§ 13 ods. 4 
zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. v z. n. p.). Z uvedeného vyplýva, 
že od 1. januára 2018 (aj v roku 2019) sa odpočítateľná položka na účely zdravotného poistenia uplatňuje len v prípade zamestnan-
cov, avšak pre zamestnávateľov už neplatí.
520 € x 10 % = 52 € – preddavok zamestnávateľa na poistné na zdravotné poistenie za zamestnanca od 1. 1. 2019
520 € x 5 % = 26 € – preddavok zamestnávateľa na poistné na zdravotné poistenie za zamestnanca so zdravotným postihnutím od 
1. 1. 2019
Od 1. 1. 2017 v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 356/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a 
o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým sa menia a do-
pĺňajú niektoré zákony došlo k určeniu iba minimálneho vymeriavacieho základu pre zamestnancov, SZČO a tzv. samoplatiteľov, 
avšak došlo k zrušeniu maximálneho (najvyššieho) vymeriavacieho základu pre uvedené subjekty. Uvedené platí aj pre rok 2019.
5 V zmysle § 128 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. (od 1. 1. 2015) platí, že poist-
né na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasné-
ho starobného dôchodku a ani poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona 
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č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a dovŕšil dôchod-
kový vek. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je poistenec podľa prvej vety.
6 V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. za zamestnanca na účely tohto 
zákona sa považuje FO, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 a má nárok na príjem zo zá-
vislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. okrem (t. j. s vý-
nimkou) príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z vý-
sluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa § 65 a 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom pois-
tení v z. n. p., poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov sta-
robného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku a dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku 
z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalid-
ného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo pobe-
rateľov invalidného dôchodku.

Z uvedeného vyplýva, že na účely zdravotného poistenia FO:
a) s príjmami z dohody o brigádnickej práci študentov – t. j. bez zreteľa na ich výšku,
b) s príjmami z dohody o vykonaní práce v prípade:

 ● poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa § 65 
a 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p.,

 ● poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,
 ● poberateľov starobného dôchodku alebo
 ● poberateľov invalidného dôchodku,

c) s príjmami z dohody o pracovnej činnosti v prípade:
 ● poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa oso-

bitného predpisu,
 ● poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,
 ● poberateľov starobného dôchodku alebo
 ● poberateľov invalidného dôchodku

sa nepovažujú za zamestnancov a vzhľadom na túto skutočnosť tieto subjekty z týchto príjmov z uvedených dohôd o prácach vyko-
návaných mimo pracovného pomeru poistné na zdravotné poistenie neplatia.

Na základe uvedeného poistné na zdravotné poistenie platia:
 ● zamestnanci s príjmami z dohody o vykonaní práce alebo z dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom 

alebo s nepravidelným príjmom (t. j. bez pracovného pomeru alebo bez výkonu samostatnej zárobkovej činnosti alebo aj popri za-
mestnaní na základe pracovnej zmluvy v pracovnom pomere alebo popri výkone samostatnej zárobkovej činnosti), ako aj

 ● žiaci strednej školy a študenti vysokej školy s príjmami z dohody o vykonaní práce alebo z dohody o pracovnej činnosti s pra-
videlným mesačným príjmom alebo s nepravidelným príjmom bez ohľadu na výšku dosahovaného príjmu (t. j. bez dohody o bri-
gádnickej práci študentov alebo aj popri dohode o brigádnickej práci študentov), ako aj

 ● poberateľ predčasného starobného dôchodku s príjmami z dohody o vykonaní práce alebo z dohody o pracovnej činnosti 
s pravidelným mesačným príjmom alebo s nepravidelným príjmom.

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Dopady zvýšenia sumy minimálnej mzdy  
na mzdové veličiny

Súčasťou celkovej mzdy za-
mestnanca sú, okrem základ-

nej a motivačnej zložky mzdy aj 
doplnkové plnenia, ktorých väč-
šina predstavuje mzdové zvý-
hodnenia, resp. „príplatky“. Sú-
časná právna úprava garantuje 
minimálnu výšku týchto plnení, 
ktorá je priamo závislá od výš-
ky minimálnej mzdy ustanovenej 
nariadením vlády pre príslušný 
kalendárny rok.

Nakoľko sa od 1. 1. 2019 výška mi-
nimálnej mzdy zvyšuje, dochá-
dza aj k zvýšeniu minimálnej výš-
ky mzdových príplatkov. V akej 
výške je zamestnávateľ povinný 
uplatňovať mzdové príplatky uvá-
dzame v tomto článku, ktorý nad-
väzuje na článok Úprava minimál-
nej mzdy od 1. januára 2019 uve-
rejnený v predchádzajúcom čísle.

Mzdové zvýhodnenia majú špe-
cifický charakter, pretože nárok 

na ne vzniká len za určitých ob-
jektívne splnených predpokla-
dov spojených s výkonom práce. 
V súlade so zákonom č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce v z. n. p. je 
zamestnávateľ povinný posky-
tovať zamestnancovi len tieto 
druhy príplatkov:

 ● mzdové zvýhodnenie za prácu 
nadčas,

 ● mzdové zvýhodnenie za prácu 
vo sviatok,
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 ● mzdové zvýhodnenie za prácu 
v sobotu a v nedeľu,

 ● mzdové zvýhodnenie za prácu 
v noci,

 ● mzdovú kompenzáciu za sťa-
žený výkon práce,

a ďalej aj plnenia:
 ● mzdu za každú hodinu neak-

tívnej časti pracovnej pohoto-
vosti na pracovisku,

 ● náhradu za každú hodinu ne-
aktívnej časti pracovnej poho-
tovosti mimo pracoviska,

 ● odstupné,
 ● odchodné.

Zákonník práce stanovuje mini-
málnu nárokovú výšku mzdových 
zvýhodnení (príplatkov) ako:

 ● príslušné % zo sumy hodi-
novej minimálnej mzdy pre 
40-hodinový týždenný pracov-
ný čas, ustanovenej príslušným 

nariadením vlády SR na prís-
lušný kalendárny rok (uvede-
ná sadzba je spodnou hrani-
cou aj na prevádzkach, kde je 
dohodnutý alebo zamestnáva-
teľom určený kratší týždenný 
pracovný čas, napr. 37,5 hodi-
ny týždenne) alebo ako

 ● príslušné % zo sumy priemer-
ného hodinového zárobku za-
mestnanca, pričom priemerný 
hodinový zárobok zamestnan-
ca nemôže byť nižší ako suma 
platnej minimálnej mzdy (ak 
je odmeňovanie zamestnancov 
dohodnuté v kolektívnej zmlu-
ve) alebo nemôže byť nižší ako 
sadzba minimálneho mzdové-
ho nároku pre príslušný stupeň 
náročnosti práce (ak odmeňo-
vanie zamestnancov nie je do-
hodnuté v kolektívnej zmluve).

Súčasná právna úprava umož-
ňuje dohodnúť poskytovanie zá-
konných mzdových zvýhodne-
ní aj vo vyšších sadzbách ako sú 
garantované Zákonníkom prá-
ce, príp. dohodnúť poskytovanie 
aj iných „fakultatívnych“ mzdo-
vých príplatkov, napr. príplatok 
za prácu v odpoludňajších pra-
covných zmenách, príplatok za 
prácu vo výškach, príplatok za 
znalosť a používanie cudzích ja-
zykov, príplatok za prácu v dele-
ných zmenách). 

Pri poskytovaní dobrovoľných 
príplatkov nevzniká nárok na tie-
to typy príplatkov „zo zákona“, 
ale na základe dohody v pracov-
nej zmluve, resp. v kolektívnej 
zmluve [§ 43 ods. 1 Zákonníka 
práce].

Prehľad – Minimálna výška mzdových plnení pre rok 2019

Parameter Sadzba

Mzda za neaktívnu pracovnú pohotovosť  
na pracovisku (§ 96 Zákonníka práce)

pomerná časť základnej zložky mzdy, najmenej vo výške 
hodinovej minimálnej mzdy*

Náhrada mzdy za neaktívnu pracovnú pohotovosť 
mimo pracoviska (§ 96 Zákonníka práce) najmenej vo výške 20 %hodinovej minimálnej mzdy*

Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas 
(§ 121 Zákonníka práce)

najmenej vo výške 25 %(35 %, ak ide o rizikové práce) 
priemerného hodinového zárobku zamestnanca**

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok  
(§ 122 Zákonníka práce)

najmenej vo výške 100 %priemerného hodinového 
zárobku zamestnanca**

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu  
(§ 122a Zákonníka práce)

najmenej vo výške 50 % (25 % od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019) 
hodinovej minimálnej mzdy*

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu  
(§ 122b Zákonníka práce)

najmenej vo výške 100 %(50% od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019) 
hodinovej minimálnej mzdy*

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu  
(§ 123 Zákonníka práce)

najmenej vo výške 40 % (30 % od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019) 
hodinovej minimálnej mzdy*

Mzdové zvýhodnenie za rizikovú nočnú prácu  
(§ 123 Zákonníka práce)

najmenej vo výške 50 %(35 % od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019) 
hodinovej minimálnej mzdy*

Kompenzácia za sťažený výkon práce  
(§ 124 Zákonníka práce) najmenej vo výške 20 % hodinovej minimálnej mzdy*

Legenda: 
* Základňou pre výpočet najnižšej právne garantovanej sumy plnenia je výška hodinovej minimálnej mzdy ustanovená nariadením 
vlády SR pre príslušný kalendárny rok, t. j. pre rok 2019 vo výške 2,989 €.
** Ak je priemerný zárobok zamestnanca nižší ako minimálna mzda, na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok v kalendárnom me-
siaci, v ktorom vznikla potreba priemerný zárobok použiť, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tejto minimálnej 
mzde. Ak u zamestnávateľa nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve a priemerný zárobok zamestnanca 
je nižší ako príslušný minimálny mzdový nárok, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tomuto minimálnemu mzdo-
vému nároku.
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Prehľad – Minimálna výška mzdových plnení pre rok 2019

Parameter od 1. 1. 2019
do 30. 4. 2019

od 1. 5. 2019
do 31. 12. 2019

Mzda za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku 2,989 € (100 % z MM)
Náhrada mzdy za neaktívnu pracovnú pohotovosť 0,5978 € (20 % z MM)
Príplatok za prácu nadčas 0,74725 € (25 % z PHZ)
Príplatok za prácu vo sviatok 2,989 € (100% z PHZ)
Príplatok za prácu v sobotu 0,74725 € (25 % z MM) 1,4945 € (50 % z MM)
Príplatok za prácu v nedeľu 1,4945 € (50 % z MM) 2,989 € (100 % z MM)
Príplatok za nočnú prácu 0,8967 € (30 % z MM) 1,1956 € (40 % z MM)
Príplatok za nočnú rizikovú prácu 1,04615 € (35 % z MM) 1,4945 € (50 % z MM)
Kompenzácia za sťažený výkon práce 0,5978 € (20 % z MM)

Legenda: MM – minimálna mzda, PHZ – priemerný hrubý zárobok.

Právna úprava neupravuje za-
okrúhľovanie minimálnej výšky 
príplatkov. V prípade, že zamest-
návateľ bude zaokrúhľovať hod-
noty na najbližší eurocent, môže 
uplatniť len zaokrúhľovanie sme-
rom nahor. Napríklad, príplatok 
za prácu v sobotu je od 1. 1. 2019 
do 30. 4. 2019 najmenej vo výš-
ke 0,74725 €. Ak by chcel zamest-
návateľ uvedenú hodnotu za-
okrúhliť na dve desatinné mies-
ta, možnosť zaokrúhliť je len sme-
rom nahor, t. j. na sumu 0,75 €.

Výška mzdových veličín sa naj-
častejšie určuje ako pomerná časť 
alebo príslušné percento hodino-
vej minimálnej mzdy ustanovenej 
v nariadení vlády pre príslušný 
kalendárny rok. Ide predovšet-
kým o ďalej uvedené parametre.

Sadzba mzdového zvýhodnenia 
za prácu nadčas (§ 121 Zákonní-
ka práce) sa poskytuje najmenej 
v sume 25 % priemerného hodi-
nového zárobku zamestnanca, 
t. j.:

 ● v roku 2018 vo výške 0,68975 €,
 ● v roku 2019 vo výške 0,74725 €.

Sadzba mzdového zvýhodnenia 
za prácu vo sviatok (§ 122 Zákon-
níka práce) sa poskytuje najmenej 
v sume 100 % (do 30. 4. 2018 naj-
menej v sume 50 %) priemerného 

hodinového zárobku zamestnan-
ca, t. j.:

 ● od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018 vo 
výške 1,3795 €,

 ● od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018 vo 
výške 2,7590 €,

 ● v roku 2019 vo výške 2,989 €.

Sadzba mzdového zvýhodne-
nia za prácu v sobotu (§ 122a Zá-
konníka práce) sa poskytuje naj-
menej v sume 25 % (od 1. 5. 2019 
v sume 50 %) minimálnej hodino-
vej mzdy [pri derogačnej klauzu-
le najmenej v sume 20 % a od 1. 5. 
2019 v sume 45 % minimálnej ho-
dinovej mzdy], t. j.:

 ● od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018 vo 
výške 0,68975 € (pri derogačnej 
klauzule 0,5518 €),

 ● od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 vo 
výške 0,74725 € (pri derogačnej 
klauzule 0,5978 €),

 ● od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019 vo 
výške 1,4945 € (pri derogačnej 
klauzule 1,34505 €).

Sadzba mzdového zvýhodnenia 
za prácu v nedeľu (§ 122b Zákon-
níka práce) sa poskytuje najmenej 
v sume 50 % (od 1. 5. 2019 v su-
me 100 %) minimálnej hodino-
vej mzdy [pri derogačnej klauzu-
le najmenej v sume 40 % a od 1. 5. 
2019 v sume 90 % minimálnej ho-
dinovej mzdy], t. j.:

 ● od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018 vo 
výške 1,3795 € (pri derogačnej 
klauzule 1,1036 €),

 ● od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 vo 
výške 1,4945 € (pri derogačnej 
klauzule 1,1956 €),

 ● od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019 vo 
výške 2,989 € (pri derogačnej 
klauzule 2,6901 €).

Sadzba mzdového zvýhodnenia 
za nočnú prácu I. – ak nejde o ri-
zikovú prácu (§ 123 Zákonníka 
práce) sa poskytuje od 1. 5. 2018 
najmenej v sume 30 % minimálnej 
hodinovej mzdy (do 30. 4. 2018 
najmenej v sume 20 %) a od 1. 5. 
2019 najmenej v sume 40 % mini-
málnej hodinovej mzdy [pri dero-
gačnej klauzule od 1. 5. 2018 naj-
menej v sume 25 % a od 1. 5. 2019 
v sume 35 % minimálnej hodino-
vej mzdy], t. j.:

 ● od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018 vo 
výške 0,5518 € (20 % minimál-
nej hodinovej mzdy),

 ● od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018 vo 
výške 0,8277 € (30 % minimál-
nej hodinovej mzdy) a pri dero-
gačnej klauzule 0,68975 € (25 % 
minimálnej hodinovej mzdy),

 ● od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 vo 
výške 0,8967 € (30 % minimál-
nej hodinovej mzdy) a pri dero-
gačnej klauzule 0,74725 € (25 % 
minimálnej hodinovej mzdy),



PoISTNÉ, oDvoDY A MZDY
34

DA
NE

 A 
ÚČ

TO
VN

ÍC
TV
O

v 
pr

ax
i

 ● od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019 vo 
výške 1,1956 € (40 % minimál-
nej hodinovej mzdy) a pri dero-
gačnej klauzule 1,04615 € (35 % 
minimálnej hodinovej mzdy).

Sadzba mzdového zvýhodnenia 
za nočnú prácu II., ak ide o rizi-
kovú prácu sa poskytuje od 1. 5. 
2018 najmenej v sume 35 % mini-
málnej hodinovej mzdy (do 30. 4. 
2018 najmenej v sume 20 %) a od 
1. 5. 2019 najmenej v sume 50 % 
minimálnej hodinovej mzdy, t. j.:

 ● od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018  
vo výške 0,5518 € (20 % mini-
málnej hodinovej mzdy),

 ● od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018  
vo výške 0,96565 € (35 % mini-
málnej hodinovej mzdy),

 ● od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019  
vo výške 1,04615 € (35 % mini-
málnej hodinovej mzdy),

 ● od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019  
vo výške 1,4945 € (50 % mini-
málnej hodinovej mzdy).

Užitočná rada: Za obdobie noč-
nej práce sa považuje práca vyko-
návaná v čase medzi 22.00 hodi-
nou a 6.00 hodinou. Výška mzdo-
vého zvýhodnenia za nočnú prácu 
ustanovenej v Zákonníku práce je 
najnižšou garantovanou sumou a 
v tejto výške sa uplatní aj na pra-
coviskách, kde je ustanovený pra-
covný čas na menej ako 40 ho-
dín týždenne, príp. ak zamestna-
nec pracuje na skrátený pracovný 
úväzok. Uvedený postup platí aj 
pre výplatu mzdovej kompenzácie 
za sťažený výkon práce.

Sadzba mzdovej kompenzácie 
za sťažený výkon práce (§ 124 
Zákonníka práce) sa poskytuje 
najmenej v sume v 20 % minimál-
nej hodinovej mzdy, bez ohľadu 
na dĺžku ustanoveného týžden-
ného pracovného času na praco-
visku, t. j.:

 ● v roku 2018 vo výške 0,5518 €,
 ● v roku 2019 vo výške 0,5978 €.

Minimálna výška mzdovej kom-
penzácie za sťažený výkon prá-
ce nie je záväzná napr. pre dob-
rovoľne dohodnuté zvýhodnenia, 
ktoré zamestnávateľ poskytu-
je pri pôsobení iných vplyvov na 
pracovné prostredie (než sú usta-
novené v Zákonníku práce). Ide 
o iné faktory, ktoré zamestnan-
covi prácu sťažujú alebo zamest-
nanca negatívne ovplyvňujú ale-
bo ide o pôsobenie zákonom usta-
novených faktorov, ale pri nižšej 
intenzite.

Náhrada za čas neaktívnej čas-
ti pracovnej pohotovosti mimo 
pracoviska (§ 96 ods. 5 Zákonní-
ka práce) sa poskytuje najmenej 
vo výške 20 % minimálnej mzdy, 
t. j.:

 ● v roku 2018 vo výške 0,5518 €,
 ● v roku 2019 vo výške 0,5978 €.

Mzda za čas neaktívnej časti pra-
covnej pohotovosti na pracovis-
ku (§ 96 ods. 3 Zákonníka práce) 
sa poskytuje zamestnancovi vo 
výške pomernej časti jeho základ-
nej zložky mzdy, najmenej však 
vo výške minimálnej mzdy v eu-
rách na hodinu, t. j. počnúc 1. 1. 
2019 sa zvyšuje zo sumy 2,759 € 
na sumu 2,989 €.

Užitočná rada: Pod pomernou 
časťou mzdy sa rozumie u me-
sačne odmeňovaného zamestnan-
ca alikvótna časť mesačnej mzdy, 
ktorá zodpovedá počtu hodín vy-
konanej neaktívnej časti pracovnej 
pohotovosti na pracovisku a u ho-
dinovo odmeňovaného zamestnan-
ca sadzba hodinovej tarifnej mzdy, 
ktorá je vynásobená počtom hodín 
neaktívnej časti pracovnej pohoto-
vosti na pracovisku.

Platný alebo pravdepodobný 
prie merný hodinový zárobok za-
mestnanca, ktorý je pre ustanove-
ný týždenný pracovný čas na pra-

covisku najmenej vo výške mini-
málnej hodinovej mzdy pre prí-
slušný stupeň náročnosti práce, 
napríklad pre 1. stupeň náročnos-
ti práce a ustanovený pracovný 
čas 40 hodín týždenne je vo výške 
2,9890 €, pre 1. stupeň náročnosti 
práce a ustanovený pracovný čas 
38,75 hodín je vo výške 3,0854 €, 
pre 1. stupeň náročnosti práce a 
ustanovený pracovný čas 37,5 ho-
dín týždenne je vo výške 3,1883 €. 
Ak je odmeňovanie zamestnan-
cov dohodnuté v kolektívnej 
zmluve, spodnou garantovanou 
hranicou priemerného zárobku 
zamestnanca je suma minimálnej 
mzdy dohodnutá v kolektívnej 
zmluve. V prípade, že je priemer-
ný zárobok zamestnanca nižší 
ako minimálna mzda dohodnutá 
v kolektívnej zmluve, a na ktorú 
by zamestnancovi vznikol nárok 
v mesiaci, v ktorom nastala potre-
ba priemerný zárobok použiť, za-
mestnávateľ má povinnosť prie-
merný zárobok zamestnanca zvý-
šiť na úroveň minimálnej mzdy, 
ktorá je v kolektívnej zmluve do-
hodnutá, a to od platnosti usta-
novenia v kolektívnej zmluve. 
Ak odmeňovanie zamestnancov 
dohodnuté v kolektívnej zmlu-
ve nie je, spodnou garantovanou 
hranicou priemerného zárobku 
zamestnanca je suma príslušného 
minimálneho mzdového nároku, 
ktorú ustanovuje Zákonník prá-
ce ako:

 ● násobok hodinovej minimálnej 
mzdy pri ustanovenom týžden-
nom pracovnom čase 40 hodín 
a koeficienta minimálnej mzdy, 
ktorý môže nadobúdať hodno-
ty od 1,0 po 2,0 v závislosti od 
stupňa náročnosti pracovného 
miesta,

 ● násobok mesačnej minimálnej 
mzdy (ak ide o mesačne od-
meňovaného zamestnanca) pri 
ustanovenom týždennom pra-
covnom čase 40 hodín a koefi-
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cienta minimálnej mzdy, ktorý 
môže nadobúdať hodnoty od 
1,0 po 2,0 v závislosti od stupňa 
náročnosti pracovného miesta.

V prípade, že je priemerný hodi-
nový zárobok zamestnanca nižší 
ako príslušná suma minimálneho 
mzdového nároku určená so zre-
teľom na náročnosť práce, je po-
trebné zvýšiť priemerný zárobok 
zamestnanca na sumu zodpo-
vedajúcu tomuto minimálnemu 
mzdovému nároku.

 �Príklad č. 10:

Zamestnanec vykonával prácu, 
ktorá podľa zložitosti ním vyko-
návaných činností, zodpovedala 
3. stupňu náročnosti práce. Od 
1. 1. 2019 sa zamestnanec so za-
mestnávateľom dohodli na zme-
ne obsahu pracovnej zmluvy a za-
mestnanec bol zaradený na pra-
covné miesto, ktoré zodpovedá 
4. stupňu náročnosti práce (od-
meňovanie zamestnancov v ko-
lektívnej zmluve nie je u zamest-
návateľa dohodnuté). Pracovný 
úväzok zamestnanca zostal ne-
zmenený, t. j. v rozsahu 40 ho-
dín týždenne. Priemerný hodino-
vý zárobok zamestnanca bol pred 
preradením vo výške 4,2809 €. Je 
zamestnávateľ povinný ku dňu 
preradenia zamestnanca výšku 
jeho priemerného hodinového zá-
robku upraviť?

Ak odmeňovanie zamestnancov 
nie je dohodnuté v kolektívnej 
zmluve, priemerný hodinový zá-
robok zamestnanca musí byť naj-
menej vo výške príslušného mini-
málneho mzdového nároku, kto-
rú ustanovuje Zákonník práce 
pre príslušný stupeň náročnosti 
práce. Od 1. 1. 2019 je suma mini-
málneho hodinového mzdového 
nároku pre 4. stupeň náročnosti 
práce pre ustanovený pracovný 
čas 40 hodín týždenne vo výške 

4,7824 €. Vzhľadom na to, že prie-
merný zárobok zamestnanca je 
po preradení nižší ako tento mini-
málny mzdový nárok, t. j. 4,2809 < 
4,7824, odo dňa preradenia je za-
mestnávateľ povinný zvýšiť za-
mestnancovi priemerný hodino-
vý zárobok na sumu 4,7824 €.

    

Daňový bonus a zamestnanecká 
prémia
Daňový bonus predstavuje daňo-
vé zvýhodnenie, ktoré si zamest-
nanec môže uplatniť na každé vy-
živované dieťa žijúce s ním v do-
mácnosti. Ide o príjem, ktorý je 
od dane oslobodený. Vyplatený 
daňový bonus znižuje zamest-
nancovi jeho daňovú povinnosť 
– preddavok na daň (ak si uplat-
ňuje nárok na daňový bonus me-
sačne) alebo daň (ak si uplatňu-
je nárok na daňový bonus až po 
skončení zdaňovacieho obdobia). 
Výška daňového bonusu sa upra-
vuje vždy k 1. januáru príslušné-
ho zdaňovacieho obdobia rovna-
kým koeficientom ako sa zvyšuje 
suma životného minima k 1. júlu 
predchádzajúceho zdaňovacie-
ho obdobia. Z uvedeného vyplý-
va, že suma daňového bonusu sa 
každoročne upraví vtedy, ak sa 
upraví aj suma životného mini-
ma. Takto upravená suma daňo-
vého bonusu sa zaokrúhľuje na 
eurocent nahor.

S účinnosťou od 1. 7. 2018 sa na 
základe opatrenia MPSVR SR 
č. 196/2018 Z. z. o úprave súm ži-
votného minima zvýšila suma ži-
votného minima na jednu plnole-
tú fyzickú osobu zo sumy 199,48 € 
na sumu 205,07 €, a preto sa bu-
de od 1. 1. 2019 uplatňovať suma 
mesačného daňového bonusu vo 
výške:

21,56 x 1,028 = 22,16368  
po zaokrúhlení na 22,17 €.

Ročný nárok na daňový bonus za 
rok 2019 bude vo výške 266,04 € 
[12 x 22,17 €], čo znamená mesač-
ne prilepšenie o 0,61 € v porovna-
ní s predchádzajúcou výškou da-
ňového bonusu.

Zamestnanec (na rozdiel od sa-
mostatne zárobkovo činných 
osôb) si môže uplatňovať nárok 
na daňový bonus aj mesačne. Jed-
nou podmienok na priznanie bo-
nusu je, že mesačný zdaniteľný 
príjem zamestnanca bude vo výš-
ke aspoň polovice platnej mini-
málnej mzdy, t. j.:

 ● pre rok 2018 mesačný príjem 
aspoň vo výške 240,00 €,

 ● pre rok 2019 mesačný príjem 
aspoň vo výške 260,00 €.

Zamestnanec, ktorý si nárok 
na bonus neuplatňoval mesač-
ne, môže si ho „douplatňovať“ 
pri vysporiadaní svojej daňovej 
povinnosti v ročnom zúčtova-
ní preddavkov na daň alebo for-
mou podania daňového prizna-
nia. Podmienkou je, že dosia-
hol v zdaňovacom období zdani-
teľné príjmy zo závislej činnosti 
(§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o da-
ni z príjmov v z. n. p. – ďalej len 
„ZDP“) alebo príjmy z podnika-
nia (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) aspoň vo 
výške 6-násobku platnej mini-
málnej mzdy:

 ● pre rok 2018 ročný zdaniteľný 
vo výške 2 880 € (6 x 480 €),

 ● pre rok 2019 ročný zdaniteľný 
vo výške 3 120 € (6 x 520 €).

Ak zamestnanec (daňovník) v zda-
ňovacom období dosiahol zdani-
teľné príjmy aspoň vo výške po-
lovice minimálnej mzdy len v nie-
ktorých kalendárnych mesiacoch 
a zamestnávateľ priznal v týchto 
kalendárnych mesiacoch daňový 
bonus, nestráca nárok na už pri-
znaný daňový bonus.
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Inštitút zamestnaneckej prémie 
(ZP) sa prvýkrát použil pri vy-
konaní ročného zúčtovania pred-
davkov na daň z príjmov zo zá-
vislej činnosti, príp. pri podaní 
daňového priznania za rok 2009. 
Zamestnanecká prémia je založe-
ná na princípe negatívnej dane. 
Nárok na prémiu môže vzniknúť 
len zamestnancom (nie podnika-
teľom!), ktorí počas roka dosiah-
nu tak nízky príjem, že si nedo-
kážu uplatniť celú nezdaniteľ-
nú časť základu dane na daňov-
níka. Pri jej priznaní platia prísne 
pravidlá. Nárok na zamestnanec-
kú prémiu si zamestnanec môže 
uplatniť až po skončení zdaňo-
vacieho obdobia v ročnom zúč-
tovaní preddavkov na daň ale-
bo podaním daňového priznania. 
Suma zamestnaneckej prémie 
závisí od dosiahnutých posu-
dzovaných zdaniteľných príj-
mov zamestnanca, ktorých výška 
je odvodená od platnej minimál-
nej mzdy ustanovenej nariade-
ním vlády pre príslušné zdaňova-
cie obdobie.

Ak zamestnanec za príslušný ka-
lendárny rok dosiahne posudzo-
vané zdaniteľné príjmy v úhrnnej 
výške zodpovedajúcej aspoň 
6-násobku minimálnej mzdy, t. j. 
pre rok 2018 vo výške 2 880 € (pre 
rok 2019 vo výške 3 120 €), a sú-
časne v sume nižšej ako 12-ná-
sobok minimálnej mzdy, t. j. pre 
rok 2018 vo výške 5 760 € (pre rok 
2019 vo výške 6 240 €), zamestna-
necká prémia sa vypočíta podľa 
vzorca:

ZP2018 = [19 % z (NČZD 2018 – 
ZD zo sumy 12-násobku MM)] / 

12 x počet mesiacov*

Legenda: *Ak daňovník poberal posu-
dzované príjmy menej ako 12 kalendár-
nych mesiacov, vzniká mu nárok na po-
mernú časť zamestnaneckej prémie za 
každý kalendárny mesiac, za ktorý pobe-
ral posudzované príjmy.

ZP = 19 % (3 830,02 – 4 988,16), 
kedy ide o:

19 % podiel z rozdielu ročnej 
výšky nezdaniteľnej časti zákla-
du dane na daňovníka (NČZDD) 
platnej pre rok 2018 a základu 
dane určeného z ročného príjmu 
vo výške 12-násobku platnej mi-
nimálnej mzdy (pre rok 2018 vo 
výške 4 988,16 €). Vzhľadom na 
mechanizmus výpočtu zamest-
naneckej prémie, zamestnanco-
vi pri takto nízkych posudzova-
ných zdaniteľných príjmoch ná-
rok na zamestnaneckú prémiu 
nevznikne (výsledkom výpočtu 
je záporné číslo). Ak zamestnanec 
za kalendárny rok 2018 dosiah-
ne posudzované zdaniteľné príj-
my v úhrnnej výške rovnej 12-ná-
sobku minimálnej mzdy a viac, 
t. j. 5 760 € a viac, zamestnanecká 
prémia sa vypočíta podľa vzorca:

ZP2018 = [19 % z (NČZD2018 –  
ZD zo sumy posudzovaných 

 príjmov)] / 12 x počet mesiacov,

ZP = (19 % z (3 830,02 –  
ZD zo sumy posudzovaných  

príjmov), kedy ide o:

19 % podiel z rozdielu ročnej výš-
ky nezdaniteľnej časti základu da-
ne na daňovníka pre kalendárny 
rok 2018 a reálneho základu da-
ne zamestnanca, vypočítaného 
zo skutočne dosiahnutých posu-
dzovaných zdaniteľných príjmov 
zamestnanca. V takomto prípade 
zamestnancovi nárok na zamestna-
neckú prémiu môže vzniknúť, ak 
v roku 2018 zaplatil poistné a prí-
spevky, ktoré sa viažu k zdaniteľ-
ným príjmom zo závislej činnosti 
vo vyššej sume (napr. zaplatil ne-
doplatok z ročného zúčtovania po-
istného na zdravotné poistenie).

Odmena za produktívnu prácu 
pri praktickom vyučovaní
Právnu úpravu problematiky od-
borného vzdelávania a prípravy 

v stredných odborných školách 
upravuje zákon č. 184/2009 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a prípra-
ve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v z. n. p. (ďalej len 
„zákon o odbornom vzdeláva-
ní“). Zákon o odbornom vzdelá-
vaní upravuje dva spôsoby prak-
tického vyučovania žiakov, ktoré 
sa považujú za neoddeliteľnú sú-
časť ich odborného vzdelávania a 
ktorého cieľom je zabezpečiť ply-
nulý prechod žiakov zo vzdeláva-
nia na trh práce a zvýšiť ich uplat-
niteľnosť na trhu práce. Súčasťou 
finančnej motivácie žiaka pre jeho 
účasť na praktickom vyučovaní 
je aj jeho finančné zabezpečenie. 
Zamestnávateľ poskytuje finanč-
né zabezpečenie žiaka podľa § 27 
zákona o odbornom vzdelávaní. 
K formám finančného zabezpeče-
nie žiaka patria:

 ● Odmena za produktívnu prá-
cu, ktorú poskytuje zamestná-
vateľ.

Ak sa zamestnávateľ rozhodol, že 
žiak s učebnou zmluvou (v systé-
me duálneho vzdelávania) bude 
vykonávať praktické vyučovanie 
aj v školskej dielni (nielen na pra-
covisku zamestnávateľa), a to do 
rozsahu 50 % z celkového rozsa-
hu praktického vyučovania za ce-
lé štúdium, odmena za produk-
tívnu prácu sa uhrádza z pros-
triedkov tohto zamestnávateľa.

 ● Podnikové štipendium, ktorú 
poskytuje zamestnávateľ.

 ● Motivačné štipendium, ktorú 
poskytuje štát prostredníctvom 
školy.

Praktické vyučovanie sa vykoná-
va na pracovisku zamestnávate-
ľa alebo na pracovisku praktické-
ho vyučovania v systéme duálne-
ho vzdelávania. Žiakovi, ktorý na 
praktickom vyučovaní vykonáva 
produktívnu prácu, sa poskytuje 
odmena. Od 1. 9. 2018 vypláca za-
mestnávateľ odmenu za produk-



PoISTNÉ, oDvoDY A MZDY
37

 

tívnu prácu najmenej vo výške 
50 % hodinovej minimálnej mzdy 
ustanovenej príslušným nariade-
ním vlády (do 31. 8. 2018 sa od-
mena za produktívnu prácu po-
skytovala vo výške 50 % až 100 % 
hodinovej minimálnej mzdy), t. j.:

 ● v roku 2018 (od 1. 9. 2018) je 
odmena najmenej 1,3795 €,

 ● v roku 2019 je odmena najme-
nej 1,4945 €.

Zamestnávateľ môže pravidlá pri-
znania odmeny za produktívnu 
prácu vrátane jej výšky upraviť 
aj v internom predpise zamestná-
vateľa a pri určovaní výšky od-
meny zohľadniť prístup žiaka 
k plneniu pracovných úloh a po-
kynov inštruktora alebo majstra 
odbornej výchovy obdobne, ako 
je tomu pri odmeňovaní zamest-
nancov zamestnávateľa.

Odmena za produktívnu prácu 
žiaka strednej školy a príjem štu-
denta vysokej školy v čase odbor-
nej praxe sa považuje za zdani-
teľný príjem zo závislej činnosti, 
ale nepodlieha odvodom na zdra-
votné a sociálne poistenie. S účin-
nosťou od 1. 9. 2018 sa za daňový 
uznaný výdavok zamestná vateľa 
v súlade s § 19 ods. 2 písm. c) 
bod 4 ZDP považujú výdavky 
vynaložené na odmenu za pro-
duktívnu prácu najviac do výš-
ky 100 % z hodinovej minimálnej 
mzdy, na podnikové štipendium, 
na hmotné zabezpečenie žiaka 
a ďalej aj výdavky na poskytova-
nie praktického vyučovania a na 
prevádzku strednej odbornej ško-
ly nad rámec poskytnutých nor-
matívnych finančných prostried-
kov. To znamená, že odmena za 
produktívnu prácu sa považu-
je za daňový výdavok zamestná-
vateľa len do výšky 100 % platnej 
minimálnej hodinovej mzdy. Od-
mena poskytovaná žiakovi nad 
túto výšku nie je pre zamestnáva-
teľa daňovým výdavkom.

Pár slov na záver
Výška minimálnej mzdy v jed-
notlivých členských štátoch eu-
rópskej únie (ďalej aj „EÚ“) je roz-
dielna. Zákonná minimálna mzda 
sa väčšinou vzťahuje na všetkých 
zamestnancov alebo aspoň na veľ-
kú väčšinu zamestnancov v danej 
krajine. Je stanovená zákonom, 
často po konzultácii so sociálny-
mi partnermi alebo priamo na zá-
klade zákonnej medzisektorovej 
dohody. Minimálne mzdy v člen-
ských štátoch európskej únie zve-
rejňuje štatistický úrad európskej 
únie so sídlom v Luxembursku 
(Eurostat) a to dvakrát ročne. Vy-
povedajú o situácii k 1. januáru a 
1. júlu každého roka. Minimálne 
mzdy sa vo všeobecnosti uvádza-
jú ako mesačné mzdové sadzby 
za hrubé príjmy, teda pred odpo-
čítaním dane z príjmu príspevkov 
na sociálne zabezpečenie, ktoré 
platia zamestnanci.

V januári 2018 bola zákonná mini-
málna mzda stanovená v 22 z 28 
členských štátov európskej únie 
(výnimku tvorili Dánsko, Talian-
sko, Cyprus, Rakúsko, Fínsko a 
Švédsko). Štáty, ktoré nemajú mi-
nimálnu mzdu určenú zákonom, 
ju stanovujú spravidla na základe 
kolektívnych zmlúv. Minimálna 
mzda sa potom líši v závislosti od 
odvetvia, pozície, druhu práce, 
veku a ďalších faktorov. K 1. ja-
nuáru 2018 sa minimálne mesač-
né mzdy v jednotlivých členských 
štátoch výrazne odlišovali, a to od 
261 € v Bulharsku do 1 999 € v Lu-
xembursku (pozri nasledujúcu ta-
buľku).

Minimálna mzda k 1. januáru 2018

Členský štát 
EÚ

Mesačná MM
v roku 2018

Luxembursko 1 999 €
Írsko 1 614 €
Holandsko 1 578 €

Členský štát 
EÚ

Mesačná MM
v roku 2018

Belgicko 1 563 €
Nemecko 1 498 €
Francúzsko 1 498 €
Spojené 
kráľovstvo 1 401 €

Španielsko 859 €
Slovinsko 843 €
Malta 748 €
Grécko 684 €
Portugalsko 677 €
Poľsko 503 €
Estónsko 500 €
Slovensko 480 €
Česko 478 €
Chorvátsko 462 €
Maďarsko 445 €
Lotyšsko 430 €
Rumunsko 408 €
Litva 400 €
Bulharsko 261 €

Členské štáty EÚ, na ktoré sa 
vzťahuje zber údajov Eurosta-
tom, možno na základe výšky zá-
konných hrubých mesačných mi-
nimálnych miezd vyjadrených 
v eurách rozdeliť do troch rôz-
nych skupín; tretie krajiny sú 
uvedené na obrázku 1 ako samo-
statná skupina.

Prvá skupina, v ktorej boli zá-
konné minimálne mzdy v janu-
ári 2018 nižšie ako 500 € mesač-
ne. Do prvej skupiny patria tieto 
členské štáty EÚ: Bulharsko, Lit-
va, Rumunsko, Lotyšsko, Maďar-
sko, Chorvátsko, Česká republi-
ka a Slovensko. Ich zákonné mi-
nimálne mzdy dosahovali 261 € 
v Bulharsku až 480 € na Sloven-
sku.

Druhá skupina, v ktorej boli zá-
konné minimálne mzdy v januá-
ri 2018 aspoň 500 €, ale nižšie ako 
1 000 € mesačne. Do druhej sku-
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piny patria tieto členské štáty EÚ: 
Estónsko, Poľsko, Portugalsko, 
Grécko, Malta, Slovinsko a Špa-
nielsko. Ich zákonné minimál-
ne mzdy sa pohybovali od 500 € 
v Estónsku do 859 € v Španielsku.

Tretia skupina, v ktorej boli v ja-
nuári 2018 zákonné minimálne 
mzdy aspoň 1 000 € mesačne. Do 
tejto skupiny patria tieto členské 
štáty EÚ: Spojené kráľovstvo, Ne-
mecko, Francúzsko, Belgicko, Ho-
landsko, Írsko a Luxembursko. 

Ich zákonné minimálne mzdy sa 
pohybovali od 1 401 € v Spoje-
nom kráľovstve do 1 999 € v Lu-
xembursku.

Vo všetkých kandidátskych kra-
jinách EÚ boli minimálne mzdy 
podobné mzdám v prvej skupi-
ne a pohybovali sa od 181 € v Al-
bánsku do 446 € v Turecku. Výš-
ka minimálnej mzdy v Spojených 
štátoch amerických (v ktorých zá-
konná minimálna mzda dosahuje 

výšku 1 048 € za mesiac) patrí do 
rozpätia tretej skupiny.

Inštitút minimálnej mzdy upra-
vuje zákon č. 663/2007 Z. z. o mi-
nimálnej mzde v z. n. p. Tento zá-
kon upravuje poskytovanie mi-
nimálnej mzdy zamestnancovi 
v pracovnoprávnom vzťahu ale-
bo v obdobnom pracovnom vzťa-
hu na zabezpečenie minimálnej 
úrovne príjmu zamestnanca za 
vykonanú prácu.

Vývoj minimálnej mzdy od roku 1996

Právny predpis Dátum účinnosti
Minimálna mzda

Hodinová Mesačná

Zákon č. 90/1996 Z. z. 1. 4. 1996 14,60 2 700,00

Zákon č. 366/1997 Z. z. 1. 1. 1998 16,20 3 000,00

Zákon č. 56/1999 Z. z. 1. 4. 1999 19,40 3 600,00

Zákon č. 346/1999 Z. z. 1. 1. 2000 21,60 4 000,00

Nariadenie č. 298/2000 Z. z. 1. 10. 2000 23,80 4 400,00

Zdroj: Eurostat

Obrázok 1
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Právny predpis Dátum účinnosti
Minimálna mzda

Hodinová Mesačná

Nariadenie č. 411/2001 Z. z. 1. 10. 2001 26,60 4 920,00

Nariadenie č. 225/2002 Z. z. 30. 4. 2002 28,30 4 920,00

Nariadenie č. 514/2002 Z. z. 1. 10. 2002 32,00 5 570,00

Nariadenie č. 400/2003 Z. z. 1. 10. 2003 35,00 6 080,00

Nariadenie č. 525/2004 Z. z. 1. 10. 2004 37,40 6 500,00

Nariadenie č. 428/2005 Z. z. 1. 10. 2005 39,70 6 900,00

Nariadenie č. 540/2006 Z. z. 1. 10. 2006 43,70 7 600,00

Nariadenie č. 450/2007 Z. z. 1. 10. 2007 46,60 8 100,00

Zákon č. 663/2007 Z. z. 1. 2. 2008 46,60 8 100,00

Nariadenie č. 422/2008 Z. z. 1. 1. 2009 1,698 295,50

Nariadenie č. 441/2009 Z. z. 1. 1. 2010 1,768 307,70

Nariadenie č. 408/2010 Z. z. 1. 1. 2011 1,822 317,00

Nariadenie č. 343/2011 Z. z. 1. 1. 2012 1,880 327,20

Nariadenie č. 326/2012 Z. z. 1. 1. 2013 1,941 337,70

Nariadenie č. 321/2013 Z. z. 1. 1. 2014 2,023 352,00

Nariadenie č. 297/2014 Z. z. 1. 1. 2015 2,184 380,00

Nariadenie č. 279/2015 Z. z. 1. 1. 2016 2,328 405,00

Nariadenie č. 280/2016 Z. z. 1. 1. 2017 2,500 435,00

Nariadenie č. 278/2017 Z. z. 1. 1. 2018 2,759 480,00

Nariadenie č. 300/2018 Z. z. 1. 1. 2019 2,989 520,00

Ing. Iveta Matlovičová

PRÁvo PRE EKoNÓMov

Vybrané povinnosti prevádzkovateľov e-shopov  
pri spracúvaní osobných údajov

Predaj tovaru a služieb zákaz-
níkom cez internet sa v sú-

časnosti teší čoraz väčšej obľu-
be. V zásade ide o predaj tovaru a 
služieb s využitím informačných 
a komunikačných technológií 
a webových aplikácií v sieti inter-
net, pričom tento predaj sa usku-
točňuje medzi predávajúcim, kto-
rým je prevádzkovateľ e-shopu 
a zákazníkom. Ide o uzavretie 
zmluvy na diaľku, pričom za úče-
lom uzavretia tejto zmluvy do-
chádza medzi oboma stranami 

k výmene informácií, medzitým 
aj k poskytnutiu osobných údajov 
zákazníka.

Každý prevádzkovateľ e-shopu 
má k dispozícii minimálne zák-
ladné informácie o svojich zákaz-
níkoch, a to meno, priezvisko, ad-
resu zákazníka, prípadne doručo-
vaciu adresu (ak je iná ako adresa 
zákazníka), e-mail zákazníka, je-
ho telefónne číslo alebo číslo úč-
tu. Tieto údaje sú považované za 
osobné údaje.

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo 
účinnosť Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzic-
kých osôb pri spracúvaní osob-
ných údajov a o voľnom pohybe 
týchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (ďalej len „na-
riadenie GDPR“).

Pravidlá v spracúvaní osobných 
údajov, ktoré prinieslo nariade-
nie GDPR sú pre niektorých pre-
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vádzkovateľov e-shopov úplnou 
novinkou. 

Tento článok poukazuje na nie-
ktoré povinnosti prevádzkova-
teľov e-shopov pri spracúvaní 
osobných údajov podľa nariade-
nia GDPR.

Právne základy spracúvania 
osobných údajov v e-shope
Na to, aby prevádzkovateľ e-sho-
pu mohol spracúvať osobné úda-
je zákazníkov (a nielen ich) mu-
sí, v súlade so zásadou zákonnos-
ti, disponovať primeraným práv-
nym základom.

V rámci prevádzkovania interne-
tového obchodu dochádza k spra-
cúvaniu osobných údajov zákaz-
níkov a využitiu týchto právnych 
základov:

 ● Objednávka tovaru/služieb, 
ktorá vedie k uzavretiu kúp-
nej zmluvy – právnym zák-
ladom takéhoto spracúvania 
osobných údajov zákazníkov 
je zmluva s dotknutou oso-
bou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) 
nariadenia GDPR. Spracúva-
nie osobných údajov zákazní-
ka v tomto prípade prebieha 
bez potreby súhlasu zákazníka, 
nakoľko právnym základom 
spracúvania jeho osobných 
údajov je práve konkrétna 
zmluva uzavretá na diaľku me-
dzi zákazníkom a e-shopom.

 ● Marketingová komunikácia 
so zákazníkom e-shopu – ani 
v tomto prípade nie je potreb-
né získavať súhlas od zákazní-
ka, nakoľko spracúvanie osob-
ných údajov prebieha na zák-
lade oprávneného záujmu pre-
vádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 
písm. f) nariadenia GDPR. 
Oprávnený záujem spočíva na-
príklad v informovaní zákazní-
ka o novom tovare a službách 
daného e-shopu s cieľom pod-
poriť ich predajnosť.

 ● Marketingová komunikácia 
s osobou, ktorá v e-shope  ešte 
nenakúpila (bez predchádza-
júceho právneho vzťahu) – 
v tomto prípade je právnym zá-
kladom spracúvania osobných 
údajov súhlas dotknutej osoby 
podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) naria-
denia GDPR.

 ● Vernostný program, pričom 
právnym základom takéhoto 
spracúvania je súhlas dotknu-
tej osoby.

 ● Spotrebiteľské súťaže, pričom 
právnym základom takéhoto 
spracúvania je aj v tomto prípa-
de súhlas dotknutej osoby.

Získané osobné údaje môže pre-
vádzkovateľ internetového ob-
chodu spracúvať len na konkrét-
ne vymedzený a výslovne uve-
dený legitímny účel. Spracúvanie 
osobných údajov spôsobom, kto-
rý je nezlučiteľný s takýmto úče-
lom, je vylúčené. Vyplýva to zo 
zásady obmedzenia účelu.

Spracúvanie len nevyhnutných 
údajov
V zmysle zásady minimalizácie 
údajov je prevádzkovateľ e-sho-
pu povinný spracúvať len také 
osobné údaje, ktoré sú nevyhnut-
né na dosiahnutie konkrétneho 
účelu spracúvania. V nadväznos-
ti na účely a právne základy uve-
dené skôr ide najmä o tieto údaje:

 ● účel – uzavretie zmluvy (ob-
jednávka tovaru/služieb) – na-
pr. titul, meno, priezvisko, ad-
resa bydliska, adresa doda-
nia tovaru, ak je iná ako adre-
sa bydliska, e-mailová adresa, 
telefónne číslo, číslo bankové-
ho účtu, ak sa platba realizuje 
na účet,

 ● účel priamy marketing (bez 
ohľadu, na to, či je základom 
spracúvania oprávnený záu-
jem prevádzkovateľa alebo sú-
hlas dotknutej osoby) – titul, 

meno, priezvisko a e-mailová 
adresa,

 ● účel vernostný program – titul, 
meno, priezvisko, adresa byd-
liska alebo e-mailová adresa a 
prípadne ďalšie údaje (napr. 
v závislosti od toho, akým spô-
sobom sú poskytované výhody 
plynúce z vernostného progra-
mu),

 ● účel spotrebiteľská súťaž – 
zoznam spracúvaných osob-
ných údajov závisí od podmie-
nok súťaže uvedených v štatú-
te/pravidlách súťaže, o ktorých 
majú byť dotknuté osoby infor-
mované pred udelením súhla-
su so spracúvaním ich osob-
ných údajov na účel súťaže.

Informačná povinnosť 
prevádzkovateľa e-shopu

Prevádzkovateľ je povinný infor-
movať dotknuté osoby o spracú-
vaní ich osobných údajov. K spl-
neniu informačnej povinnosti 
musí dôjsť najneskôr v okamihu 
získania osobných údajov. Pre-
vádzkovateľ e-shopu je povin-
ný informačnú povinnosť plniť 
iniciatívne, nie až na žiadosť do-
tknutej osoby.

Prevádzkovateľ dotknutej oso-
be poskytuje informácie ustano-
vené v čl. 13 ods. 1 až 3 nariade-
nia  GDPR, ak osobné údaje zís-
kal priamo od dotknutej osoby 
a podľa čl. 14 ods. 1 a 2 naria-
denia, ak osobné údaje nezískal 
priamo od dotknutej osoby. Prí-
kladom si tuácie, keď prevádzko-
vateľ  e-shopu získa údaje od inej 
ako dotknutej osoby je napr. situ-
ácia, keď niekto objedná darček 
pre dotknutú osobu.

Zoznam informácií, ktoré sa ma-
jú poskytnúť, ak sú osobné údaje 
získané priamo od dotknutej oso-
by (čl. 13 nariadenia GDPR):
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Informácie podľa čl. 13 nariadenia GDPR:
 ● identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
 ● účel spracúvania osobných údajov,
 ● právny základ spracúvania osobných údajov,
 ● oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
 ● kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
 ● kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
 ● identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu,
 ● zamýšľaný prenos osobných údajov do zahraničia a identifikácie primeraných záruk,

ďalšie doplňujúce informácie:
 ● doba uchovávania osobných údajov/kritériá na jej určenie,
 ● právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom,
 ● právo na opravu osobných údajov,
 ● právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie osobných údajov,
 ● právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 ● právo na prenosnosť osobných údajov,
 ● právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 ● právo podať návrh na začatie konania na úrad,
 ● informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo 

požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a informácie o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť 
osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

 ● o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania – informácie o použitom postu-
pe, význame a dôsledkoch takého spracúvania pre dotknutú osobu.

Zoznam informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje nie sú získané priamo od dotknutej osoby 
(čl. 14 nariadenia GDPR):

Informácie podľa čl. 14 nariadenia GDPR:
 ● identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
 ● účel spracúvania osobných údajov,
 ● právny základ spracúvania osobných údajov,
 ● kategórie spracúvaných osobných údajov
 ● oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
 ● kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
 ● kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
 ● identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu,
 ● zamýšľaný prenos osobných údajov do zahraničia a identifikácie primeraných záruk,

ďalšie doplňujúce informácie:
 ● doba uchovávania osobných údajov/kritériá na jej určenie,
 ● právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom,
 ● právo na opravu osobných údajov,
 ● právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie osobných údajov,
 ● právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 ● právo na prenosnosť osobných údajov,
 ● právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 ● právo podať návrh na začatie konania na úrad,
 ● informácie o tom, z ktorého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácia, či pochádzajú z verejne prístup-

ných zdrojov,
 ● o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania – informácie o použitom postu-

pe, význame a dôsledkoch takého spracúvania pre dotknutú osobu.
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Informácie musia byť poskytnu-
té v stručnej, transparentnej, zro-
zumiteľnej a ľahko dostupnej for-
me, musia byť formulované jasne 
a jednoducho. Informovať možno 
rôznymi spôsobmi (nie je vylú-
čená kombinácia viacerých mož-
ností) – napr. na webovom sídle 
e-shopu, zaslaním informácií do 
e-mailu.

Prevádzkovateľ informuje svojich 
zákazníkov o ich právach v posta-
vení dotknutej osoby, čiže o prá-
vach podľa čl. 15 až čl. 22 naria-
denia GDPR, najmä o práve na-
mietať voči spracúvaniu na účely 
priameho marketingu a o práve 
odvolať súhlas so spracúvaním.

Ak sa spracúvanie osobných úda-
jov zakladá na oprávnenom záuj-
me prevádzkovateľa, prevádzko-
vateľ informuje zákazníka o tom, 
ktoré oprávnené záujmy sleduje. 
V tomto prípade je prevádzkova-
teľ tiež povinný vykonať test pro-
porcionality.

Práva zákazníka e-shopu  
ako dotknutej osoby

Vyplývajúc z nariadenia GDPR je 
zákazník e-shopu dotknutou oso-
bou, čiže fyzickou osobou, ktorej 
osobné údaje sú spracúvané pre-
vádzkovateľom e-shopu. Dot-
knu tá osoba má podľa nariadenia 
GDPR určité práva, ktoré si mô-
že voči prevádzkovateľovi e-sho-
pu kedykoľvek uplatniť. Dotknu-
tá osoba disponuje nasledovnými 
právami:

Právo na prístup k údajom

Toto právo obsahuje v sebe prá-
vo dotknutej osoby získať od pre-
vádzkovateľa e-shopu potvrdenie 
o tom, či sa spracúvajú jej osobné 
údaje. Ak áno, tak dotknutá oso-
ba má právo získať prístup k tým-
to údajom.

Právo na opravu
V súlade s týmto právom má do-
tknutá osoba právo na to, aby 
prevádzkovateľ opravil nespráv-
ne údaje dotknutej osoby ale dot-
knutá osoba má aj právo na dopl-
nenie neúplných osobných úda-
jov.

Právo na výmaz
Ak osobné údaje už nie sú po-
trebné na účel, na ktorý sa zís-
kali, tak má dotknutá osoba prá-
vo na ich vymazanie. To isté platí, 
ak dotknutá osoba odvolá súhlas 
so spracúvaním osobných údajov 
a neexistuje iný právny základ 
pre ďalšie spracúvanie.

Právo na obmedzenie spracúvania
Obmedzenie spracúvania osob-
ných údajov v zásade znamená, 
že prevádzkovateľ pozastavu-
je ďalšie spracovateľské operá-
cie s osobnými údajmi a údaje len 
uchováva.

Právo na prenosnosť (portabilitu)
Toto právo umožňuje dotknutej 
osobe získanie jej osobných úda-
jov, ktoré poskytla prevádzko-
vateľovi, v štruktúrovanom, bež-
ne používanom a strojovo čita-
teľnom formáte, pričom cieľom 
tohto práva je premiestniť osob-
né údaje z jedného informačného 
systému do druhého, prípadne aj 
k inému prevádzkovateľovi, ak je 
to technicky možné.

Právo namietať
Ak sa spracúvanie osobných úda-
jov zákazníka uskutočňuje na zá-
klade oprávneného záujmu pre-
vádzkovateľa e-shopu (napr. na 
účely priameho marketingu), má 
zákazník právo kedykoľvek na-
mietať proti takémuto spracúva-
niu jeho osobných údajov.

Na toto právo musí byť dotknu-
tá osoba výslovne upozornená 
najneskôr pri prvej komunikácii 

s ňou a toto právo musí byť pre-
zentované jasne a oddelene od 
akýchkoľvek iných informácií.

Po tom, čo zákazník uplatní prá-
vo namietať, je prevádzkovateľ 
e-shopu povinný ihneď ukončiť 
spracúvanie osobných údajov na 
účely priameho marketingu a tie-
to osobné údaje už na účely pria-
meho marketingu nespracúvať.

Právo odvolať súhlas
V prípade, ak sa spracúvanie 
uskutočňuje na základe súhla-
su zákazníka (napr. vernostný 
program, spotrebiteľská súťaž), 
môže zákazník kedykoľvek svoj 
súhlas so spracúvaním odvo-
lať. V takom prípade je prevádz-
kovateľ e-shopu povinný ukon-
čiť spracúvanie osobných údajov, 
ktoré boli spracúvané na základe 
súhlasu.

Ak sa spracúvanie uskutočňuje 
na základe súhlasu, je prevádz-
kovateľ e-shopu povinný, podľa 
čl. 13 ods. 2 písm. c) nariadenia 
 GDPR, vopred zákazníka infor-
movať o jeho práve tento súhlas 
kedykoľvek odvolať.

Pri vybavovaní žiadostí dotknu-
tých osôb by všetky informá-
cie a oznámenia prevádzkovate-
ľa internetového obchodu sme-
rom k dotknutej osobe mali byť 
v stručnej, transparentnej, zrozu-
miteľnej a ľahko dostupnej forme, 
formulované jasne a jednoducho, 
musí sa zohľadniť kategória do-
tknutých osôb, ktorej sú oznáme-
nia a informácie adresované.

V súlade s nariadením GDPR je 
prevádzkovateľ e-shopu povinný 
žiadosť dotknutej osoby vybaviť 
do jedného mesiaca od jej doruče-
nia. V prípade potreby môže pre-
vádzkovateľ predĺžiť vybavova-
nie žiadosti o ďalšie dva mesiace, 
ale o predĺžení lehoty je povinný 
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dotknutú osobu upovedomiť. In-
formácie a oznámenia by sa mali 
spravidla poskytovať rovnakým 
spôsobom, akým si dotknutá oso-
ba uplatní svoje právo, ak nepo-
žiada o iný spôsob.

Vedenie záznamov 
o spracovateľských činnostiach
Čl. 30 nariadenia GDPR obsahuje 
povinnosť prevádzkovateľa viesť 
záznamy o spracúvaní osobných 
údajov. Záznamy musia byť vy-
hotovované v písomnej, aj v elek-
tronickej forme (čl. 30 ods. 3). 
Každý prevádzkovateľ interne-
tového obchodu je povinný viesť 
záznamy o spracovateľských čin-
nostiach vždy vo vzťahu k týmto 
spracovateľským činnostiam:

 ● objednávka tovaru alebo slu-
žieb (uza vretie kúpnej zmluvy),

 ● priamy marketing,
 ● vernostný program,
 ● spotrebiteľská súťaž – len vte-

dy, ak súťaže organizuje pra-
videlne, lebo ak ide o príleži-
tostné organizovanie (napr. je-
denkrát ročne), uplatňuje sa 
výnimka podľa čl. 30 ods. 5 na-
riadenia GDPR.

Prevádzkovateľ záznamy ucho-
váva u seba, nie je potrebné ich 
predkladať Úradu na ochranu 
osobných údajov SR. Úradu ich 
predkladá iba v prípade kontroly.

Vzťahy so sprostredkovateľmi
Prevádzkovateľ internetového ob-
chodu môže poveriť spracúva-
ním alebo aj časťou spracúvania 
sprostredkovateľa, napr. na účel 
vyhodnotenia súťaže organizova-
nej prevádzkovateľom, zasielania 
newslettrov a pod.

Nariadenie GDPR v čl. 4 ods. 8 za 
sprostredkovateľa považuje „fy-
zickú alebo právnickú osobu, orgán 
verejnej moci, agentúru alebo iný 

subjekt, ktorý spracúva osobné úda-
je v mene prevádzkovateľa“.

Sprostredkovateľ spracúva osob-
né údaje podľa pokynov pre-
vádzkovateľa, v rozsahu a pod-
ľa sprostredkovateľskej zmluvy 
alebo iného právneho aktu, ktorý 
zaväzuje sprostredkovateľa vo-
či prevádzkovateľovi. Sprostred-
kovateľská zmluva a iný právny 
akt musia spĺňať náležitosti pod-
ľa čl. 28 ods. 3 nariadenia GDPR, 
ako najmä:

 ● predmet a dobu spracúvania,
 ● povahu a účel spracúvania,
 ● typ osobných údajov,
 ● kategórie dotknutých osôb,
 ● povinnosti a práva prevádzko-

vateľa,
 ● oprávnenie spracúvať osobné 

údaje prevádzkovateľom len 
na základe zdokumentovaných 
pokynov prevádzkovateľa,

 ● poučenie a povinnosť mlčanli-
vosti oprávnených osôb aj zo 
strany sprostredkovateľa,

 ● povinnosť sprostredkovateľa 
vykonať všetky opatrenia pri-
jaté pri posúdení vplyvu na 
ochranu údajov,

 ● dodržiavať podmienky zapoje-
nia ďalšieho sprostredkovateľa 
podľa nariadenia GDPR,

 ● a ďalšie.

Na to aby prevádzkovateľ so 
sprostredkovateľom uzatvoril 
spro stredkovateľskú zmluvu nie 
je potrebný súhlas dotknutej oso-
by.

Bezpečnosť spracúvania  
osobných údajov
Z nariadenia GDPR vyplýva pre-
vádzkovateľom povinnosť pri-
jať primerané technické a organi-
začné opatrenia s cieľom zaistiť 
úroveň bezpečnosti spracúvania 
osobných údajov primeranú rizi-
ku tohto spracúvania. Prevádzko-
vateľ e-shopu je zodpovedný za 

bezpečnosť a ochranu osobných 
údajov po celý čas ich spracúva-
nia.

Prevádzkovateľ internetového ob-
chodu je podľa čl. 25 nariadenia 
GDPR povinný zabezpečiť ochra-
nu už v štádiu, kedy spracúvanie 
ešte nie je začaté, pričom zohľad-
ní najnovšie poznatky a nákla-
dy na vykonanie opatrení ako aj 
povahu, rozsah, kontext a účely 
spracúvania. Opatrenia nastaví 
podľa potrieb vzhľadom na vlast-
né prostredie a zohľadní bezpeč-
nostné štandardy, ktoré sú bežné 
pre danú spracovateľskú činnosť, 
napr. zabezpečí počítač, v ktorom 
dochádza k spracúvaniu osob-
ných údajov zákazníkov antiví-
rusovým programom, legálnym 
softvérom.

Jednými z najštandardnejších opat-
rení, ktoré prevádzkovateľ inter-
netového obchodu prijme, sú naj-
mä (nielen):

 ● technické opatrenia: antivírus, 
heslo k počítaču, zabezpečenie 
objektu pomocou mechanic-
kých zábranných prostriedkov 
(mreže, uzamykateľné dvere), 
zabezpečenie objektu pomocou 
technických zábranných pros-
triedkov (alarm),

 ● organizačné opatrenia: pouče-
nie oprávnených osôb (zamest-
nancov, ak ich má) o spracúva-
ní osobných údajov, poučenie 
o povinnosti zachovávať ml-
čanlivosť, vzdelávanie opráv-
nených osôb a pod.

V prípade porušenia ochrany 
osobných údajov, ktoré povedie 
k riziku pre práva a slobody fy-
zických osôb (napr. sprístupnenie 
databázy zákazníkov a ich osob-
ných údajov neoprávneným oso-
bám) je prevádzkovateľ e-shopu 
povinný takéto porušenie ozná-
miť úradu, a to do 72 hodín po 
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tom ako sa o tejto skutočnosti do-
zvedel, v niektorých prípadoch 
aj dotknutej osobe, a to bez zby-
točného odkladu. Jedným z opat-
rení, ktoré môže prevádzkovateľ 
prijať je postup (interný predpis) 
pri oznamovaní porušenia ochra-
ny osobných údajov úradu a do-
tknutej osobe.

Záver

Od 25. mája 2018 je nutné postu-
povať podľa novej legislatívy, naj-
mä nariadenia GDPR, upravujú-
cej spracúvanie osobných údajov.

Prijatie bezpečnostných opatre-
ní, alebo splnenie ďalších pod-

mienok, ktoré stanovuje nariade-
nie GDPR však nemožno zovšeo-
becňovať a jednotlivé povinnos-
ti prevádzkovateľov e-shopov sa 
môžu meniť s prihliadnutím na 
konkrétne spracúvanie osobných 
údajov.

JUDr. Tatiana Mičudová

PoDvoJNÉ ÚČTovNÍCTvo

Povinnosti orgánov obchodných spoločností 
pri zostavovaní, schvaľovaní a zverejňovaní informácií

V Slovenskej republike je vy-
kazovanie finančných a ne-

finančných informácií legislatív-
ne upravované predovšetkým 
zákonom č. 431/2002 Z. z. o úč-
tovníctve v z. n. p. (ďalej len „zá-
kon o účtovníctve“). Vykazova-
nie oboch typov informácií v SR, 
v rozsahu požadovanom smer-
nicami Európskeho parlamen-
tu a Rady (EÚ) – EPaR (predo-
všetkým smernice EPaR 2013/34/
EÚ o ročných účtovných závier-
kach, konsolidovaných účtov-
ných závierkach a súvisiacich 
správach určitých druhov podni-
kov v z. n. p.), sa rozšírilo s účin-
nosťou od 1. januára 2017 ako sú-
časť výročnej správy. 

Charakter informácií nie je vždy 
jednoznačne identifikovateľný 
ako finančná či nefinančná infor-
mácia a tvorí komplexnú infor-
máciu týkajúcu sa činnosti a pô-
sobenia podniku tak v minulos-
ti, prítomnosti, ale aj predpokla-
danej, či plánovanej budúcnosti. 
Preto forma a štruktúra výročnej 
správy nie je žiadnou právnou 
úpravou stanovená a je ponecha-
ná na konkrétnu účtovnú jednot-
ku, ktorá ju zostavuje. Jej obsaho-
vá náplň je definovaná predovšet-

kým vymenovaním požadova-
ných zverejňovaných informácií 
v závislosti od kritérií stanove-
ných v zákone o účtovníctve tak, 
ako sme sa tejto problematike ve-
novali v č. 9/2018 časopisu Dane 
a účtovníctvo v praxi.

Povinnosti účtovných jednotiek 
obchodných spoločností a ich prís-
lušných orgánov súvisiace s pred-
kladaním na schválenie, preroko-
vaním a schvaľovaním účtovnej 
závierky (ÚZ) a výročnej správy 
sú upravené predovšetkým v zá-
kone č. 513/1991 Z. z. Obchodný 
zákonník v z. n. p. (ďalej len „Ob-
chodný zákonník“). Účtovné jed-
notky zriadené za iným účelom 
ako dosahovanie zisku (nadácie, 
politické strany, obce, rozpočto-
vé a príspevkové organizácie) po-
stupujú podľa príslušných špeci-
fických požiadaviek podľa typu 
účtovnej jed notky. V tomto prí-
spevku sa budeme bližšie veno-
vať práve požiadavkám a usta-
noveniam Obchodného zákon-
níka spojeným so zostavovaním, 
schvaľovaním a zverejňovaním fi-
nančných aj nefinančných infor-
mácií o obchodných spoločnos-
tiach.

Všeobecné požiadavky 
pri zostavovaní, schvaľovaní 
a zverejňovaní finančných 
a nefinančných informácií
Všeobecné požiadavky pri zosta-
vovaní, schvaľovaní a zverejňo-
vaní finančných a nefinančných 
informácií sú riešené v Hlave IV 
Obchodného zákonníka – Účtov-
níctvo podnikateľov, konkrétne 
v odsekoch § 40.

Akciová spoločnosť, jednoduchá 
spoločnosť na akcie, spoločnosť 
s ručením obmedzeným, druž-
stvo a štátny podnik sú povin-
né predložiť riadnu individuál-
nu ÚZ a mimoriadnu individu-
álnu ÚZ na schválenie príslušné-
mu orgánu tak, aby ju tento orgán 
schválil do dvanástich mesiacov 
odo dňa, ku ktorému sa riadna 
individuálna ÚZ a mimoriad-
na individuálna ÚZ zostavuje. 
Iná zapísaná osoba má tieto po-
vinnosti, len ak jej to ukladá oso-
bitný predpis. Právnická osoba je 
povinná uložiť riadnu individu-
álnu ÚZ a mimoriadnu indivi-
duálnu ÚZ do zbierky listín do 
deviatich mesiacov odo dňa jej 
zostavenia. To neplatí, ak sa do 
zbierky listín ukladá podľa oso-
bitného predpisu. Povinnosť ulo-
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ženia do zbierky listín sa pova-
žuje za splnenú uložením v re-
gistri ÚZ podľa zákona o účtov-
níctve. Ak zákon o účtovníctve 
právnickej osobe zapísanej v ob-
chodnom registri ukladá povin-
nosť vyhotoviť výročnú správu 
a táto výročná správa obsahuje 
ÚZ overenú audítorom, ÚZ mô-
že byť uložená ako súčasť výroč-
nej  správy.

Akciová spoločnosť, spoločnosť 
s ručením obmedzeným, druž-
stvo a štátny podnik ukladajú 
riadnu individuálnu ÚZ a mimo-
riadnu individuálnu ÚZ do zbier-
ky listín po jej schválení prísluš-
ným orgánom. Iná zapísaná oso-
ba má túto povinnosť, len ak jej to 
ukladá osobitný zákon. Príslušný 
orgán akciovej spoločnosti, spo-
ločnosti s ručením obmedzeným, 
družstva a štátneho podniku je 
povinný predložiť riadnu indivi-
duálnu ÚZ a mimoriadnu indivi-
duálnu ÚZ na schválenie do šies-
tich mesiacov po uplynutí úč-
tovného obdobia. Ak príslušný 
orgán akciovej spoločnosti, spo-
ločnosti s ručením obmedzeným, 
družstva a štátneho podniku ne-
schváli predloženú ÚZ do troch 
mesiacov od predloženia, ukladá 
sa do zbierky listín obchodného 
registra neschválená ÚZ. V tom-
to prípade je akciová spoločnosť, 
spoločnosť s ručením obmedze-
ným, družstvo a štátny podnik 
povinný uložiť neschválenú ÚZ 
do 30 dní od márneho uplynutia 
trojmesačnej lehoty.

Ak osobitný zákon – zákon o úč-
tovníctve zapísanej osobe ukladá 
povinnosť overiť ÚZ audítorom, 
ukladá sa do zbierky listín ÚZ 
overená audítorom spolu s audí-
torskou správou, menom, byd-
liskom fyzickej osoby alebo ob-
chodným menom, sídlom a iden-
tifikačným číslom právnickej oso-
by a s evidenčným číslom zápisu 

overujúceho audítora v zozname 
audítorov. Ak je audítorom práv-
nická osoba, uvádza sa aj meno 
a bydlisko fyzických osôb, ktoré 
za audítora vykonali audit.

Ak sa do zbierky listín ukladá ne-
overená ÚZ, postupuje účtovná 
jednotka podľa ustanovení zá-
kona o účtovníctve týkajúcich sa 
ukladania dokumentov do regis-
tra ÚZ. Konkrétne, podľa zákona 
o účtovníctve platia tieto ustano-
venia o vkladaní do registra ÚZ:

 ● Účtovná jednotka ukladá riad-
nu individuálnu ÚZ a mimo-
riadnu individuálnu ÚZ v re-
gistri najneskôr do šiestich me-
siacov od dátumu, ku ktorému 
sa zostavuje ÚZ, ak osobitný 
predpis neustanovuje inak.

 ● Účtovná jednotka ukladá riad-
nu konsolidovanú ÚZ a mimo-
riadnu konsolidovanú ÚZ spo-
lu so správou audítora v registri 
najneskôr do jedného roka od 
skončenia účtovného obdobia.

 ● Výročné správy, individuál-
nu aj konsolidovanú, je účtov-
ná jednotka povinná uložiť do 
registra najneskôr do 1 roka od 
skončenia účtovného obdobia, 
za ktoré sa tieto výročné sprá-
vy vyhotovujú.

Ak účtovná jednotka nemá schvá-
lenú ÚZ do lehoty určenej na po-
vinnosť uloženia do registra, 
ukladá táto účtovná jednotka ne-
schválenú ÚZ a oznámenie o dá-
tume schválenia ÚZ do registra 
dodatočne, najneskôr do 15 pra-
covných dní od je schválenia, 
vzor oznámenia je stanovený Mi-
nisterstvom financií SR, a to opat-
rením č. 22497/2014-74, ktorým sa 
ustanovuje vzor oznámenia o dá-
tume schválenia účtovnej závier-
ky v z. n. p. Oznámenie o schvá-
lení ÚZ sa podáva vždy elektro-
nickou formou prostredníctvom 
elektronickej podateľne FR SR a 
jeho súčasťou je povinná príloha, 

v ktorej sa uvedie dátum schvá-
lenia ÚZ. Účtovná jednotka, na 
ktorú sa vzťahuje povinnosť ove-
rovania ÚZ audítorom, ukladá 
v registri aj správu audítora, pri-
čom ak účtovná jednotka nemá 
ÚZ overenú v lehote určenej na 
povinnosť uloženia do registra, 
ukladá neoverenú ÚZ a správu 
audítora uloží v registri dodatoč-
ne, najneskôr do jedného roka od 
skončenia účtovného obdobia, za 
ktoré sa ÚZ zostavuje. Ak po ulo-
žení ÚZ v registri do schválenia 
ÚZ účtovná jednotka otvorí úč-
tovné knihy, uloží do registra no-
vú schválenú ÚZ bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 15 pracov-
ných dní od jej schválenia.

Ak po uložení výročnej správy 
v registri účtovná jednotka me-
ní obsah výročnej správy, uloží 
do registra novú výročnú sprá-
vu bez zbytočného odkladu. Úč-
tovná jednotka, na ktorú sa vzťa-
huje povinnosť vyhotovenia in-
dividuálnej výročnej správy, je 
povinná uložiť riadnu individu-
álnu výročnú správu a mimoriad-
nu individuálnu výročnú sprá-
vu v registri najneskôr do jedné-
ho roka od skončenia účtovné-
ho obdobia ktorého sa týka, ak 
osobitný predpis neustanovuje 
inak. Účtovná jednotka, na ktorú 
sa vzťahuje povinnosť vyhotove-
nia konsolidovanej výročnej sprá-
vy, je povinná uložiť riadnu kon-
solidovanú výročnú správu a mi-
moriadnu konsolidovanú výroč-
nú správu v registri najneskôr do 
jedného roka od skončenia úč-
tovného obdobia ktorého sa týka. 
Všetky dokumenty, t. j. riadne in-
dividuálne ÚZ, mimoriadne indi-
viduálne ÚZ a oznámenie o dá-
tume schválenia ÚZ vyhotovené 
v súčasnosti už výlučne v elek-
tronickej podobe prostredníc-
tvom elektronickej podateľne FR 
SR podľa zákona č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (daňový poriadok) 
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a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p. doručí daňové-
mu úradu (v minulosti sa v lis-
tinnej podobe doručili daňové-
mu úradu, ktorý ich následne 
previedol do elektronickej podo-
by), a daňový úrad overí, či majú 
správne vyplnené všeobecné ná-
ležitosti a či ÚZ obsahuje všetky 
súčasti. Ak daňový úrad zistí ne-
dostatky, vyzve účtovnú jednot-
ku na ich odstránenie. Dokumen-
ty prevedené do elektronickej po-
doby postúpi daňový úrad v elek-
tronickej podobe prostredníctvom 
FR SR prevádzkovateľovi registra, 
ktorým je podľa zákona o účtov-
níctve rozpočtová organizácia mi-
nisterstva financií – DataCentrum. 
Dokumenty účtovných jednotiek 
verejnej správy sa doručujú pre-
vádzkovateľovi registra, t. j. Data-
Centru prostredníctvom systému 
štátnej pokladnice. Účtovná jed-
notka, ktorá zostavuje ÚZ podľa 
IFRS/EÚ, uvedená v § 17a záko-
na o účtovníctve zverejňuje naj-
menej po dobu jedného roka na 
svojom webovom sídle:

 ● informáciu o uložení individu-
álnej ÚZ v registri ÚZ,

 ● úplnú individuálnu ÚZ v tom 
istom rozsahu a tej istej lehote 
ako ju ukladá v registri ÚZ.

 �Príklad č. 1:
Čo sa môže stať v prípade nespl-
nenia povinnosti uloženia doku-
mentov do zbierky listín podľa 
Obchodného zákonníka?

Súd na návrh štátneho orgánu, na 
návrh osoby, ktorá osvedčí práv-
ny záujem, alebo aj z vlastného 
podnetu rozhodne o zrušení spo-
ločnosti, ak spoločnosť nesplnila 
povinnosť uložiť do zbierky listín 
individuálnu ÚZ za najmenej dve 
účtovné obdobia nasledujúce po 
sebe [§ 68 ods. 6 písm. f) Obchod-
ného zákonníka].

    

 �Príklad č. 2:
Čo sa môže stať v prípade nespl-
nenia povinnosti uloženia doku-
mentov do registra ÚZ podľa zá-
kona o účtovníctve?

Ak účtovná jednotka neuložila 
účtovné dokumenty podľa záko-
na o účtovníctve do registra ÚZ, 
neuložila ich v správnej podo-
be, doručené podanie bolo poda-
né na nesprávnom vzore, neobsa-
huje náležitosti alebo súčasti a úč-
tovná jednotka chyby neodstráni-
la v príslušných lehotách, daňový 
úrad ju vyzve na odstránenie ne-
dostatkov (podľa § 23b ods. 1 ale-
bo ods. 6 zákona o účtovníctve) 
v ním určenej lehote a poučí ju 
o následkoch spojených s ich ne-
odstránením. Ak účtovná jednot-
ka nedostatky v požadovanom 
rozsahu odstráni v lehote urče-
nej daňovým úradom vo výzve 
na odstránenie nedostatkov, po-
važuje sa takto doručené podanie 
za podané bez nedostatkov v deň 
pôvodného doručenia podania. 
Ak účtovná jednotka nevyhovie 
výzve daňového úradu na odstrá-
nenie nedostatkov v plnom rozsa-
hu a v určenej lehote, považuje sa 
podanie dokumentov podľa zá-
kona o účtovníctve za nedoruče-
né, s čím môžu byť spojené sank-
cie a pokuty uvedené v texte ďa-
lej.

    

Opakované spáchanie správne-
ho deliktu podľa zákona o účtov-
níctve (napr. nezostavenie ÚZ úč-
tovnou jednotkou, nevedenie úč-
tovníctva účtovnou jednotkou, 
vykonávanie účtovných zápisov 
účtovnou jednotkou mimo účtov-
ných kníh, vykonávanie účtov-
ného zápisu o účtovnom prípa-
de, ktorý nevznikol, zatajovanie a 
nezaúčtovanie skutočnosti, ktorá 
je predmetom účtovníctva, neu-
loženia dokumentov podľa § 23a 

a 23b zákona o účtovníctve do 
RÚZ, nezverejnenie dokumentov 
podľa § 23d zákona o účtovníctve 
alebo nevyhovenie výzve pod-
ľa § 23b ods. 1 alebo ods. 6 v ur-
čenej lehote alebo určenom roz-
sahu, nedania overiť účtovnú zá-
vierku alebo súlad údajov účtov-
nej závierky s výročnou správou 
audítorom a tým porušenia usta-
novenia § 19, § 22 alebo § 22a zá-
kona o účtovníctve) sa považu-
je za osobitne závažné poruše-
nie zákona o účtovníctve. Daňo-
vý úrad pri opakovanom zistení 
spáchania správneho deliktu ulo-
ží pokutu podľa deviatej časti zá-
kona o účtovníctve – Záverečné 
ustanovenia, § 38 ods. 1 c) a mô-
že aj podať podnet na zrušenie 
živnostenského oprávnenia. Výš-
ka pokuty sa vypočíta z hodno-
ty vykazovaného majetku v súva-
he alebo z hodnoty majetku vy-
kazovaného vo výkaze o majetku 
a záväzkoch. Zároveň je však sta-
novená maximálna výška poku-
ty pre jednotlivé správne delikty. 
Pri ukladaní pokuty daňový úrad 
prihliada na závažnosť, mieru za-
vinenia, dobu trvania, následky a 
okolnosti, pri ktorých k správne-
mu deliktu došlo.

Za správny delikt podľa zákona 
o účtovníctve – neuloženia do-
kumentov do RÚZ podľa § 23a 
a 23b, nezverejnenia dokumen-
tov podľa § 23d alebo nevyhove-
nia výzve správcu dane o nápra-
vu podľa § 23b ods. 1 alebo ods. 6 
v určenej lehote alebo určenom 
rozsahu, správca dane podľa § 38 
ods. 2 b) zákona o účtovníctve 
uloží pokutu do 2 % z celkovej 
sumy majetku vykázanej v súva-
he zostavenej za kontrolované úč-
tovné obdobie v ocenení uprave-
nom o korekčné položky, najviac 
však 1 000 000 €, príp. vo výkaze 
o majetku a záväzkoch zostave-
nom za kontrolované účtovné ob-
dobie, najviac 1 000 000 €.
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Osobitosti jednotlivých typov 
účtovných jednotiek zapísaných 
v obchodnom registri a ich orgánov 
pri zostavovaní, schvaľovaní 
a zverejňovaní finančných 
a nefinančných informácií

Osobité povinnosti a požiadav-
ky na orgány jednotlivých typov 
účtovných jednotiek pri zostavo-
vaní, schvaľovaní a zverejňova-
ní finančných a nefinančných in-
formácií sú v Obchodnom zákon-
níku riešené pri ich charakteristi-
ke a ustanoveniach týkajúcich sa 
konkrétnych typov obchodných 
spoločností takto:

Podľa dielu IV Obchodného zá-
konníka – Spoločnosť s ručením 
obmedzeným: Konatelia spoloč-
nosti s ručením obmedzeným 
predkladajú valnému zhromaž-
deniu na schválenie riadnu indi-
viduálnu ÚZ a mimoriadnu in-
dividuálnu ÚZ a návrh na roz-
delenie zisku alebo úhradu strát 
v súlade so spoločenskou zmlu-
vou a stanovami. Ak osobitný zá-
kon (zákon o účtovníctve) ukladá 
spoločnosti povinnosť vyhotoviť 
výročnú správu, konatelia pred-
kladajú valnému zhromaždeniu 
na prerokovanie spolu s riadnou 
alebo mimoriadnou individuál-
nou ÚZ aj výročnú správu. Val-
né zhromaždenie spoločníkov je 
najvyšším orgánom spoločnosti. 
Do jeho pôsobnosti patrí aj schva-
ľovanie riadnej individuálnej ÚZ 
a mimoriadnej individuálnej ÚZ 
a rozhodnutie o rozdelení zisku 
alebo úhrade strát.

Dozorná rada spoločnosti s ruče-
ním obmedzeným preskúmava 
ÚZ, ktoré je spoločnosť povinná 
vyhotovovať podľa zákona o úč-
tovníctve a návrh na rozdelenie 
zisku alebo úhradu strát a pred-
kladá svoje vyjadrenie valnému 
zhromaždeniu.

Podľa dielu V Obchodného zá-
konníka – Akciová spoločnosť: 
Predstavenstvo akciovej spoloč-
nosti zabezpečuje riadne vede-
nie účtovníctva spoločnosti, ulo-
ženie výročnej správy do zbier-
ky listín a jej zverejnenie, zostave-
nie a uloženie konsolidovanej ÚZ 
a konsolidovanej výročnej správy 
spoločnosti do zbierky listín a jej 
zverejnenie, ak má spoločnosť ta-
kéto povinnosti, a predkladá val-
nému zhromaždeniu na schvále-
nie riadnu individuálnu ÚZ a mi-
moriadnu individuálnu ÚZ, ktoré 
je spoločnosť povinná vyhotovo-
vať podľa osobitného predpisu 
(zákon o účtovníctve), a návrh 
na rozdelenie zisku alebo úhradu 
strát v súlade so stanovami.

Príslušná ÚZ sa zasiela akcioná-
rom, ktorí vlastnia akcie na me-
no najmenej 30 dní pred dňom 
konania valného zhromaždenia. 
Ak spoločnosť vydala akcie na 
doručiteľa, hlavné údaje tejto ÚZ 
sa v tej istej lehote uverejnia spô-
sobom ustanoveným zákonom 
(Obchodným zákonníkom) a ur-
čeným stanovami na zvolávanie 
valného zhromaždenia. Účtovná 
závierka sa musí tiež akcionárom 
poskytnúť na nahliadnutie v sídle 
spoločnosti v lehote ustanovenej 
zákonom (Obchodným zákonní-
kom) a určenej stanovami na zvo-
lanie valného zhromaždenia.

Akcionár, ktorý je majiteľom ak-
cií na doručiteľa a ktorý zriadil na 
akcie spoločnosti záložné právo 
v prospech spoločnosti, má prá-
vo vyžiadať si zaslanie kópie ÚZ 
na svoje náklady a nebezpečen-
stvo na ním uvedenú adresu. Na 
tieto práva musia byť akcionári 
upozornení v pozvánke na valné 
zhromaždenie alebo v oznámení 
o konaní valného zhromaždenia. 
Stanovy môžu určiť aj ďalší spô-
sob, akým je spoločnosť povinná 
poskytnúť akcionárom ÚZ.

Predstavenstvo akciovej spoloč-
nosti predkladá valnému zhro-
maždeniu na prerokovanie spo-
lu s riadnou individuálnou ÚZ 
alebo mimoriadnou individuál-
nou ÚZ výročnú správu vyhoto-
venú podľa osobitného predpi-
su – zákona o účtovníctve. V le-
hotách určených stanovami, naj-
menej však jedenkrát ročne, ako 
súčasť výročnej správy predkla-
dá predstavenstvo valnému zhro-
maždeniu na prerokovanie sprá-
vu o podnikateľskej činnosti spo-
ločnosti a o stave jej majetku.

Dozorná rada akciovej spoloč-
nosti preskúmava ÚZ, ktoré je 
spoločnosť povinná vyhotovovať 
podľa zákona o účtovníctve a ná-
vrh na rozdelenie zisku alebo na 
úhradu strát a predkladá svoje 
vyjadrenie valnému zhromažde-
niu. Do pôsobnosti valného zhro-
maždenia patrí schválenie riad-
nej individuálnej ÚZ a mimoriad-
nej individuálnej ÚZ, rozhodnu-
tie o rozdelení zisku alebo úhrade 
strát a určení tantiém. Povinnosť 
uloženia výročnej správy, kon-
solidovanej ÚZ a konsolidovanej 
výročnej správy do zbierky listín 
sa považuje za splnenú ich ulože-
ním v registri ÚZ podľa zákona 
o účtovníctve. Členovia predsta-
venstva, ktorí porušili svoje po-
vinnosti pri výkone svojej pôsob-
nosti, sú povinní spoločne a ne-
rozdielne nahradiť škodu, ktorú 
tým spoločnosti spôsobili. Sú po-
vinní nahradiť škodu, ktorá spo-
ločnosti vznikne aj tým, že nezve-
rejní výročnú správu a konsolido-
vanú výročnú správu.

Podľa Hlavy II Obchodného zá-
konníka – Družstvo: Družstvo 
je povinné zostaviť individuál-
nu ÚZ. Predstavenstvo predkla-
dá členskej schôdzi na schválenie 
riadnu individuálnu ÚZ, mimo-
riadnu individuálnu ÚZ a návrh 
na rozdelenie zisku alebo úhradu 
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Vyradenie sporných a rizikových pohľadávok 
z účtovníctva z hľadiska dane z príjmov

strát v súlade so stanovami. Čle-
novia družstva si môžu vyžiadať 
riadnu individuálnu ÚZ a mimo-
riadnu individuálnu ÚZ a návrh 
na rozdelenie zisku a úhrady strát 
na nahliadnutie.

Ak osobitný zákon (zákon o úč-
tovníctve) ukladá družstvu po-
vinnosť vyhotoviť výročnú sprá-
vu, predstavenstvo predkladá 
členskej schôdzi na prerokova-
nie spolu s riadnou individuál-
nou ÚZ alebo mimoriadnou in-
dividuálnou ÚZ výročnú správu. 
Ak tak určujú stanovy, predsta-
venstvo zabezpečí vypracovanie 
výročnej správy o hospodáre-
ní družstva, ktorá obsahuje pre-
hľad obchodnej činnosti v uply-
nulom roku a predpoklady jeho 
ďalšieho podnikania, ako aj ďal-
šie skutočnosti určené stanovami. 
Výročnú správu o hospodárení 
družstva predkladá predstaven-

stvo spolu s riadnou individuál-
nou ÚZ alebo mimoriadnou in-
dividuálnou ÚZ na prerokovanie 
členskej schôdzi. Do pôsobnosti 
členskej schôdze patrí aj schvaľo-
vať riadnu individuálnu ÚZ a mi-
moriadnu individuálnu ÚZ. Kon-
trolná komisia sa vyjadruje k ÚZ, 
ktoré je družstvo povinné vyho-
tovovať podľa zákona o účtovníc-
tve a k návrhu na rozdelenie zis-
ku alebo k návrhu úhrady straty 
družstva.

Podľa Dielu XIX Obchodného zá-
konníka – Zmluva o tichom spo-
ločenstve: V prípade tichého spo-
ločníka je podnikateľ povinný na 
požiadanie poskytnúť informácie 
o podnikateľskom zámere na bu-
dúce obdobie a o predpoklada-
nom vývoji stavu majetku a finan-
cií týkajúcich sa podnikania, na 
ktorom sa tichý spoločník podie-
ľa svojím vkladom podľa zmluvy 

o tichom spoločenstve. Podnika-
teľ je povinný na požiadanie po-
skytnúť tichému spoločníkovi kó-
piu ÚZ, ak zákon ukladá podnika-
teľovi povinnosť mať ÚZ overenú 
audítorom, a výročnú správu. Ak 
zo zmluvy medzi podnikateľom 
a tichým spoločníkom nevyplýva 
iný spôsob poskytnutia informá-
cií a listín, podnikateľ je povinný 
na žiadosť tichého spoločníka za-
slať požadované informácie alebo 
kópie listín tichému spoločníkovi 
na ním uvedenú adresu na vlast-
né náklady, inak je povinný ich 
poskytnúť v mieste svojho sídla. 
Tichý spoločník je oprávnený na-
hliadať do všetkých obchodných 
dokladov a účtovných záznamov 
týkajúcich sa podnikania, na kto-
rom sa podieľa svojím vkladom 
podľa zmluvy o tichom spoločen-
stve.

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

PRoBLÉMY Z PRAXE

Starostlivosť o pohľadávky a 
ich úhradu je pre podnikateľa 

nemenej dôležitý proces ako zís-
kavanie zákaziek, pretože až po 
úhrade pohľadávky je možné po-
važovať obchod za úspešne zavŕ-
šený. Základom úspešného ob-
chodu je prevencia pred uzav-
retím obchodu s nespoľahlivým 
partnerom, prípadne so zlým ob-
sahom. Aj dobré obchodné vzťa-
hy sa môžu časom zmeniť, čo ne-
musí byť spôsobené zlým úmys-
lom druhej strany, ale môže ísť 
aj o druhotnú platobnú neschop-
nosť.

Ak vstupuje firma do obchod-
ného vzťahu s novým obchod-

ným partnerom, mala by dôsled-
ne overiť jeho údaje z obchodné-
ho, prípadne živnostenského re-
gistra – pre úplné označenie na 
dokladoch, prípadne neskôr na 
žalobnom návrhu. Vhodná je aj 
priebežná kontrola aktuálnosti 
údajov. Na ďalšie obchodovanie 
môže mať vplyv aj zmena v spo-
ločníkoch. V prípade pochybnosti 
o solventnosti obchodného part-
nera je vhodné nahliadnuť do re-
gistra účtovných závierok, do kto-
rého je každá spoločnosť povinná 
ukladať ročnú účtovnú závierku. 
Na internete na stránkach ob-
chodného registra sa nachádza aj 
evidencia úpadcov právnických 
osôb.

V rámci prevencie je dôležité do-
držiavanie základných pravidiel 
uzatvárania zmluvných vzťahov. 
Je prirodzené, že nie každá zmlu-
va je v písomnej forme, často ide 
len o plnenie dodávky na zákla-
de objednávok. Dodávateľ by mal 
uzatvoriť aspoň rámcovú zmlu-
vu, v ktorej si obchodní partneri 
dohodnú základné princípy spo-
lupráce. Ide napr. o sankcie v prí-
pade neplnenia zmluvného vzťa-
hu, napr. úroky z omeškania pri 
nesplnení peňažných pohľadá-
vok, zmluvnú pokutu či možnos-
ti ukončenia zmluvného vzťahu.

Po neuhradení pohľadávky v le-
hote splatnosti je potrebné včas 
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upozorniť svojho  obchodného 
partnera na uplynutie lehoty 
splatnosti faktúry. Ak dlžník ani 
po upomienke faktúru nezapla-
tí, je potrebné tento problém rie-
šiť. Vhodným postupom je obrá-
tiť sa včas s riešením záležitosti 
na právnika, ktorý zašle dlžníko-
vi kvalifikovanú výzvu, aby v le-
hote stanovenej vo výzve dlžník 
dobrovoľne splnil svoj záväzok. 
V prípade jeho nesplnenia upo-
zorniť dlžníka na využitie mož-
nosti vymáhať svoju pohľadávku 
aj prostredníctvom súdu.

Ak je dlžník ochotný svoj závä-
zok reálne riešiť, avšak z jeho po-
hľadu nie je možné, aby svoj zá-
väzok uhradil okamžite, veriteľ 
by mal požiadať dlžníka o písom-
né uznanie záväzku, najlepšie 
formou notárskej zápisnice.  Túto 
je možné v prípade nesplnenia 
záväzku dlžníka využiť ako exe-
kučný titul na priame vymáha-
nie pohľadávky prostredníctvom 
súdneho exekútora, bez nutnosti 
súdneho konania. Ak dlžník od-
mieta uznanie záväzku vo forme 
notárskej zápisnice, riešením je aj 
písomné uznanie záväzku dlžní-
ka s úradne overeným podpisom 
(napr. pre možnosť prípadného 
podania návrhu na vyhlásenie 
konkurzu na dlžníka). Písomné 
uznanie záväzku je vhodné spo-
jiť so splátkovým kalendárom. 
V prípade pochybnosti o solvent-
nosti partnera by si mal dodáva-
teľ zabezpečiť pohľadávku nie-
ktorým zo zabezpečovacích ná-
strojov (zmluvná pokuta, ruče-
nie, záložné právo a pod.).

Ak sa javí pohľadávka nevymo-
žiteľná alebo náklady s jej vy-
máhaním presiahnu hodnotu 
pohľadávky, vhodným riešením 
je odpis pohľadávky. Odpis po-
hľadávky je jednostranným úko-
nom na strane veriteľa, ktorý od-
píše pohľadávku pri trvalom 

upustení od jej vymáhania. Odpis 
pohľadávky je jedným zo spôso-
bov definitívneho vyradenia po-
hľadávky z majetku spoločnos-
ti z iného dôvodu, ako je úhrada 
alebo započítanie. Odpis pohľa-
dávok však nemožno stotožňovať 
so zánikom pohľadávky. Odpis 
predstavuje trvalé upustenie od 
jej vymáhania.

Podľa § 68 ods. 5 Postupov účto-
vania v PÚ sa na ťarchu účtu 546 
– Odpis pohľadávky účtuje odpis 
pohľadávky pri trvalom upustení 
od jej vymáhania, ako aj odpis po-
hľadávky podľa zákona č. 7/2005 
Z. z. o konkurze a reštrukturali-
zácii a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v z. n. p. (ďalej len 
„o konkurze a reštrukturalizá-
cii“). Ako súvzťažný účet sa pou-
žije niektorý z účtov pohľadávok 
v závislosti od toho, o akú pohľa-
dávku ide, napr. účet 311 – Odbe-
ratelia, 314 – Poskytnuté preddav-
ky a pod. Pred vyradením pohľa-
dávky z účtovníctva je potrebné 
skúmať, či k odpisovanej pohľa-
dávke nie je v účtovníctve vytvo-
rená opravná položka, v takom 
prípade vzniká povinnosť súčas-
ne zúčtovať vytvorenú opravnú 
položku. Ak je vytvorená oprav-
ná položka k pohľadávke v o výš-
ke 100 % pri vyradení pohľadáv-
ky sa musí zúčtovať vytvorená 
opravná položka.

Napr.:

Text MD D Suma 
v €

Pohľadávka 311 – 300
Tvorba opravnej 
položky v 100 % 547 391 300
Vyradenie 
pohľadávky 391 311 300

aby boli po vyradení pohľadávky 
účty 311 a 391 nulové.

Daňovým nákladom je náklad do 
výšky odpisu menovitej hodnoty 

pohľadávky, ktorá bola zahrnutá 
do zdaniteľných príjmov vrátane 
istiny z nesplatenej pôžičky u da-
ňovníka podľa § 20 ods. 4 záko-
na č. 595/2003 Z. z. o dani z príj-
mov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) 
a u daňovníka (napr. banky), kto-
rý vykonáva obchodnú činnosť 
spočívajúcu v poskytovaní spo-
trebiteľských úverov, alebo jej ne-
uhradenej časti vrátane úrokov 
z omeškania a poplatkov z omeš-
kania a iných platieb, ktoré zvy-
šujú pohľadávku z dôvodu one-
skorenej úhrady (ďalej len „prís-
lušenstvo“), ak je toto príslušen-
stvo zahrnuté do základu dane, 
alebo výdavok do výšky odpisu 
postupníkom uhradenej obstará-
vacej ceny pohľadávky nadobud-
nutej postúpením u daňovníka 
zisťujúceho základ dane podľa 
§ 17 ods. 1 písm. b) a c) ZDP alebo 
u daňovníka, ktorý účtoval v sú-
stave podvojného účtovníctva a 
zmenil spôsob účtovania na úč-
tovanie v sústave jednoduchého 
účtovníctva pri pohľadávkach už 
zahrnutých do príjmov v pred-
chádzajúcich zdaňovacích obdo-
biach, v ktorých účtoval v sústave 
podvojného účtovníctva, ak:

 ● Súd zamietol návrh na vy-
hlásenie konkurzu pre nedo-
statok majetku alebo zastavil 
konkurzné konanie pre ne-
dostatok majetku, alebo zru-
šil konkurz z dôvodu, že ma-
jetok dlžníka nepostačuje na 
úhradu výdavkov a odmenu 
správcu konkurznej podsta-
ty, alebo zrušil konkurz z dô-
vodu, že majetok úpadcu ne-
postačuje ani na úhradu po-
hľadávok proti podstate, alebo 
ak dôjde k zrušeniu konkur-
zu podľa § 167v zákona o kon-
kurze a reštrukturalizácii, a to 
aj u daňovníka, ktorý nepri-
hlásil pohľadávku, ale sa pre-
ukáže uznesením súdu o zru-
šení konkurzu z dôvodu, že 
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majetok dlžníka nepostačuje 
na úhradu výdavkov a odme-
nu správcu konkurznej pod-
staty, alebo uznesením súdu, 
že majetok úpadcu nepostaču-
je ani na úhradu pohľadávok 
proti podstate, alebo oznáme-
ním v Obchodnom vestníku, že 
konkurzná podstata nepokryje 
náklady konkurzu.

 ● To vyplýva z výsledku kon-
kurzného konania alebo re-
štrukturalizačného konania 
ale bo z výsledku oddlženia 
splátkovým kalendárom.

 ● Dlžník zomrel a pohľadávka 
nemohla byť uspokojená ani 
vymáhaním od dedičov dlžní-
ka.

 ● Exekúciu alebo výkon rozhod-
nutia súd alebo exekútor za-
staví z dôvodu, že po vzniku 
exekučného titulu nastali okol-
nosti, ktoré spôsobili zánik vy-
máhaného nároku.

 ● Exekúciu alebo výkon roz-
hodnutia súd alebo exekútor 
zastaví podľa § 61n zákona 
č. 233/1995 Z. z. o súdnych exe-
kútoroch a exekučnej činnosti 
(Exekučný poriadok) a o zme-
ne a doplnení ďalších zákonov 
v z. n. p. (ďalej len „Exekučný 
poriadok“) z dôvodu, že:
 − povinný zanikol bez právne-

ho nástupcu alebo dedičské 
konanie po povinnom bolo 
zastavené z dôvodu, že neza-
nechal žiadny majetok, alebo 
len majetok nepatrnej hod-
noty,

 − pri exekúcií vedenej na ma-
jetok právnickej osoby sa do 
30 mesiacov od začatia exe-
kúcie alebo od posledné ze-
xekvovaného majetku nepo-
darilo zistiť majetok alebo 
príjmy, ktoré by mohli byť 
postihnuté exekúciou a kto-
ré by stačili aspoň na úhradu 
trov exekútora,

 − pri exekúcii vedenej na maje-
tok fyzickej osoby sa do pia-

tich rokov od začatia exekú-
cie alebo od posledného ze-
xekvovania majetku nepo-
darilo zistiť majetok alebo 
príjmy, ktoré by mohli byť 
postihnuté exekúciou a kto-
ré by stačili aspoň na úhradu 
trov exekúcie.

To sa vzťahuje aj na ostatné po-
hľadávky evidované daňovní-
kom voči tomu istému dlžní-
kovi.

 ● To vyplýva z rozhodnutia Ra-
dy pre riešenie krízových si-
tuácií.

Odpis pohľadávok z dôvodu 
nedostatku majetku
Za daňový výdavok sa uznáva 
náklad do výšky odpisu pohľa-
dávky, ak súd:

 ● zamietol návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok ma-
jetku alebo

 ● zastavil konkurzné konanie 
pre nedostatok majetku, alebo

 ● zrušil konkurz z dôvodu, že 
majetok dlžníka nepostačuje 
na úhradu výdavkov a odme-
nu správcu konkurznej podsta-
ty, alebo

 ● zrušil konkurz z dôvodu, že 
majetok úpadcu  nepostačuje 
ani na úhradu pohľadávok 
proti podstate.

Toto platí aj u daňovníka, kto-
rý neprihlásil pohľadávku, ak sa 
preukáže uznesením súdu o zru-
šení konkurzu z dôvodu, že maje-
tok dlžníka nepostačuje na úhra-
du výdavkov a odmenu správcu 
konkurznej podstaty, alebo uzne-
sením súdu, že majetok úpadcu 
nepostačuje ani na úhradu pohľa-
dávok proti podstate.

Odpis pohľadávky voči dlžníkovi, 
u ktorého súd zastavil konkurzné 
konanie pre nedostatok majetku
Ak súd v konkurznom konaní po 
tom, čo ustanovil dlžníkovi pred-

bežného správcu, zistí, že maje-
tok dlžníka nebude postačovať 
ani na úhradu nákladov konkur-
zu (t. j. pohľadávok, ktoré vznik-
nú po vyhlásení konkurzu v sú-
vislosti so správou a speňaže-
ním konkurznej podstaty, odme-
na správcu a ďalšie pohľadávky, 
o ktorých to ustanovuje tento zá-
kon) konkurzné konanie pre ne-
dostatok majetku zastaví. Zasta-
venie konkurzného konania pre 
nedostatok majetku (§ 20 zákona 
o konkurze a reštrukturalizácii) je 
podklad pre daňový odpis pohľa-
dávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) 
bod 1 ZDP. Daňovník túto sku-
točnosť preukazuje právoplat-
ným uznesením súdu. Uznesenie 
o zastavení konkurzného kona-
nia súd zverejňuje v Obchodnom 
vestníku a doručuje navrhovate-
ľovi a dlžníkovi.

Z účtovného hľadiska je dátumom 
uskutočnenia účtovného prípadu 
najskôr dátum nadobudnutia prá-
voplatnosti tohto uznesenia. Za-
účtovaný odpis pohľadávky je da-
ňovo účinný, ak uznesenie nado-
budlo aj právoplatnosť.

 �Príklad č. 1:
Spoločnosť Alfa, s. r. o., evidu-
je voči spoločnosti Delta, s. r. o., 
pohľadávku z 5. 10. 2014 vo výš-
ke 5 000 €. Dňa 4. 7. 2018 bolo 
v Obchodnom vestníku zverejne-
né uznesenie súdu o začatí kon-
kurzného konania voči spoloč-
nosti Delta, s. r. o., a to na návrh 
iného veriteľa. Na základe ziste-
nia predbežného správcu súd za-
stavil konkurzné konanie, preto-
že spoločnosť Delta, s. r. o., ne-
má majetok v postačujúcej hodno-
te na úhradu nákladov konkurzu. 
Uznesenie o zastavení konkurz-
ného konania pre nedostatok ma-
jetku súd zverejnil v Obchodnom 
vestníku dňa 20. 10. 2018, ozná-
menie o právoplatnosti uznesenia 
bolo zverejnené 15. 11. 2018.
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Spoločnosť sa rozhodla v rokoch 2015 a 2016 vytvoriť k pohľadávke opravnú položku v zmysle § 20 ods. 14 
ZDP. Spoločnosť Alfa, s. r. o., sa rozhodla na základe právoplatného rozhodnutia súdu odpísať pohľadávku 
vo výške 5 000 € do daňových výdavkov, a to podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP.

Účtovanie:

Dátum Text účtovnej operácie Má dať Dal Suma v €
2014 Vznik pohľadávky 311 602 5 000
2015 Tvorba opravnej položky podľa § 20 ods. 14 ZDP 547 391 1 000
2016 Tvorba opravnej položky podľa § 20 ods. 14 ZDP 547 391 1 500
2018 Zúčtovanie opravnej položky 391 311 2 500
2018 Odpis pohľadávky daňový 546 311 2 500

Keďže tvorba opravnej položky 
bola v roku 2015 a 2016 daňovo 
uznaná, pri odpise pohľadávky 
v roku 2018 sa základ dane uprav 
v súlade s § 17 ods. 28 písm. b) 
ZDP takto:

 ● zvýši sa o sumu opravnej po-
ložky, ktorá bola uznaná za da-
ňový výdavok – úprava sa vy-
koná pri zistení základu da-
ne pripočítaním sumy 2 500 € 
k výsledku hospodárenia,

 ● zníži sa o odpis pohľadáv-
ky vo výške menovitej hod-
noty, t. j. 5 000 €, keďže do ná-
kladov (účet 546) bolo účtova-
né o odpise pohľadávky v su-
me 2 500 €, neúčtovne sa do 
základu dane zahrnie len roz-
diel v sume 2 500 € (5 000 € – 
2 500 €).

    

Odpis pohľadávky voči dlžníkovi, 
u ktorého súd zrušil konkurz 
pre nedostatok majetku
Ak súd konkurz vyhlási a násled-
ne zistí, že majetok v konkurze 

nepostačuje na úhradu pohľadá-
vok proti podstate, je to dôvod na 
zrušenie konkurzu podľa záko-
na o konkurze a reštrukturalizá-
cii. Zrušenie konkurzu pre nedo-
statok majetku podľa tohto usta-
novenia je skutočnosť pre odpis 
pohľadávok do daňových výdav-
kov. Uznesenie o zrušení konkur-
zu a jeho právoplatnosť súd zve-
rejňuje v Obchodnom vestníku.

Daňovým výdavkom je odpis po-
hľadávky v tom zdaňovacom ob-
dobí, v ktorom uznesenie súdu 
nadobudlo právoplatnosť. Rozho-
dujúcou podmienkou pre daňový 
odpis pohľadávky je, že daňovník 
má k dispozícii uznesenie, ktorým 
vie preukázať zrušenie konkur-
zu z dôvodu, že majetok dlžní-
ka nepostačuje ani na úhradu vý-
davkov a odmenu správcu kon-
kurznej podstaty, alebo uznesenie, 
ktorým vie preukázať zrušenie 
konkurzu z dôvodu, že majetok 
dlžníka nepostačuje ani na úhradu 
pohľadávok proti podstate.

 �Príklad č. 2:

Spoločnosť Beta, s. r. o., evidovala 
pohľadávku voči svojmu odbera-
teľovi Gama, s. r. o., zo dňa 15. 5. 
2016 vo výške 3 500 €. Na odbe-
rateľa bol 10. 1. 2018 vyhlásený 
konkurz. Spoločnosť pohľadáv-
ku v zákonnej lehote neprihlásila. 
Konkurzný súd v zmysle § 102 
zákona o konkurze a reštruktu-
ralizácii uznesením, ktoré nado-
budlo právoplatnosť 6. 10. 2018, 
zrušil konkurz na základe ziste-
nia, že majetok úpadcu neposta-
čuje ani na úhradu pohľadávok 
proti podstate.

Spoločnosť Beta, s. r. o., na zák-
lade rozhodnutia súdu o zruše-
ní konkurzu pre nedostatok ma-
jetku odpísala pohľadávku do da-
ňovo uznaných nákladov pod-
ľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP. Túto 
skutočnosť preukazuje spoloč-
nosť právoplatným uznesením 
súdu o zrušení konkurzu.

Účtovanie:

Dátum Text účtovnej operácie Má dať Dal Suma v €
2016 Vznik pohľadávky 311 602 3 500
2018 Odpis pohľadávky daňový 546 311 3 500

Odpis tejto pohľadávky je uznaným daňovým výdavkom. Podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP je daňovým 
výdavkom odpis menovitej hodnoty pohľadávky, ak súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedo-
statok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku.
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Odpis pohľadávky je daňovým 
výdavkom aj v prípade, že súd 
zrušil konkurz z dôvodu, že ma-
jetok dlžníka nepostačuje na ani 
na úhradu výdavkov a odmenu 
správcu konkurznej podstaty.

Odpis pohľadávky na základe 
výsledku konkurzného konania

Daňovým výdavkom (nákladom) 
je aj odpis pohľadávky voči dlžní-
kovi, ktorý je v konkurze, na zá-
klade výsledku konkurzného ko-
nania. Výsledkom konkurzu je 
schválený konečný rozvrh vý-
ťažku. Pohľadávky, ktoré nebo-
lo možné uspokojiť v celom roz-

sahu, sa uspokojujú pomerne. Ak 
je konečný rozvrh výťažku schvá-
lený, doručuje sa veriteľom zve-
rejnením v Obchodnom vestníku. 
Na základe schváleného konečné-
ho rozvrhu výťažku, z ktorého sa 
veritelia dozvedia výšku svojho 
uspokojenia, možno neuspokoje-
né pohľadávky jednorazovo od-
písať do daňových nákladov.

 �Príklad č. 3:
Spoločnosť Alfa, s. r. o., evido-
vala pohľadávku voči spoločnosti 
Delta, s. r. o., za dodané služby vo 
výške 6 000 € zo dňa 15. 5. 2014. 
Na majetok spoločnosti Delta, 
s. r. o., bol dňa 10. 10. 2016 vy-

hlásený konkurz, spoločnosť  Alfa, 
s. r. o., pohľadávku prihlásila 
v zákonom stanovenom termíne. 
Prihlásená pohľadávka bola ziste-
ná a v rámci konkurzu uspokoje-
ná vo výške 1 500 €. Po splnení 
schváleného konečného rozvrhu 
výťažku súd konkurz právoplatne 
zrušil dňa 11. 8. 2018.

Rozdiel medzi výškou prihláse-
nej pohľadávky a uspokojením 
pohľadávky vo výške 4 500 €, je 
daňovo uznaným nákladom pod-
ľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 ZDP. 
Podkladom pre tento odpis je 
schválený konečný rozvrh výťaž-
ku.

Účtovanie:

Dátum Text účtovnej operácie Má dať Dal Suma v €
2014 Vznik pohľadávky 311 602 6 000
2018 Čiastočná úhrada pohľadávky podľa konečného rozvrhu 221 311 1 500
2018 Odpis pohľadávky daňový 546 311 4 500

Odpis pohľadávok voči dlžníkom 
v reštrukturalizačnom konaní

U veriteľa je daňovým výdavkom 
(nákladom) odpis pohľadávky vo 
výške menovitej hodnoty pohľa-
dávky alebo jej neuhradenej čas-
ti vrátane úrokov z omeškania a 
poplatkov z omeškania a iných 
platieb, ktoré zvyšujú pohľadáv-
ku z dôvodu oneskorenej úhra-
dy, ak je toto príslušenstvo zahr-
nuté do základu dane, alebo vý-
davok do výšky odpisu postupní-
kom uhradenej obstarávacej ceny 
pohľadávky nadobudnutej po-
stúpením u daňovníka zisťujúce-
ho základ dane podľa § 17 ods. 1 
písm. b) a c) ZDP, alebo u da-

ňovníka, ktorý účtoval v sústave 
podvojného účtovníctva a zme-
nil spôsob účtovania na účtova-
nie v sústave jednoduchého úč-
tovníctva pri pohľadávkach už 
zahrnutých do príjmov v pred-
chádzajúcich zdaňovacích obdo-
biach, v ktorých účtoval v sústa-
ve podvojného účtovníctva ak to 
vyplýva z výsledku reštrukturali-
začného konania.

 �Príklad č. 4:
Spoločnosť Beta, s. r. o., 4. 11. 
2017 prihlásila do reštruktu-
ralizačného konania pohľadáv-
ku splatnú v 7/2015 vo výške 
6 000 €. Uznesením súdu bolo 
reštrukturalizačné konanie ukon-

čené a právoplatnosť nadobudlo 
dňa 3. 6. 2018. Spoločnosti Be-
ta, s. r. o., bola priznaná úhrada 
pohľadávky do výšky 30 %. Po-
hľadávka v priznanej sume bo-
la uhradená 28. 7. 2018. Ako má 
spoločnosť postupovať pri účto-
vaní?

Z reštrukturalizačného konania 
vyplýva spoločnosti nárok na 
čiastočnú úhradu pohľadávky vo 
výške 30 % (1 800 €). Odpis ne-
uhradenej časti pohľadávky vo 
výške 70 % (4 200 €) je daňovým 
nákladom spoločnosti. Spoloč-
nosť zaúčtuje odpis neuhradenej 
časti pohľadávky na ťarchu účtu 
546 – Odpis pohľadávky.

Účtovanie:

Dátum Text účtovnej operácie Má dať Dal Suma v €
2015 Vznik pohľadávky 311 602 6 000
2018 Čiastočná úhrada pohľadávky podľa reštrukturalizačného plánu 221 311 1 800
2018 Odpis pohľadávky daňový 546 311 4 200
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Odpis pohľadávky ak exekúciu 
alebo výkon rozhodnutia súd alebo 
exekútor zastaví

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. h) 
bod 4 ZDP umožňuje odpísať po-
hľadávku do daňových nákla-
dov aj v prípade, ak exekúciu ale-
bo výkon rozhodnutia súd alebo 
exekútor zastaví z dôvodu, že po 
vzniku exekučného titulu nasta-
li okolnosti, ktoré spôsobili zá-
nik vymáhaného nároku. Zákon 
o dani z príjmov akceptuje odpis 
pohľadávky, ktorá je predmetom 
exekučného konania aj v tom prí-
pade, ak súd alebo exekútor exe-
kúciu zastaví, a to z dôvodu, že 
majetok dlžníka nepostačuje na 
krytie nákladov exekučného ko-
nania, t. j. odmenu exekútora, ná-
hradu hotových výdavkov a ná-
hradu za stratu času. Do daňo-

vých výdavkov možno podľa § 19 
ods. 2 písm. h) bod 5 ZDP odpí-
sať, okrem pohľadávky, ktorá bo-
la predmetom exekúcie, aj ostat-
né pohľadávky voči tomu isté-
mu dlžníkovi, ktoré exekúciou 
neboli vymáhané. Daňovník pri 
odpise pohľadávky musí dôvo-
dy zastavenia exekúcie preukázať 
uznesením súdu.

 �Príklad č. 5:

Spoločnosť Alfa, s. r. o., evidu-
je v účtovníctve pohľadávku voči 
podnikateľovi za poskytnuté služ-
by vo výške 4 000 € splatnú v ro-
ku 2008. Táto pohľadávka jej bo-
la priznaná aj právoplatným súd-
nym rozhodnutím. Podnikateľ 
svoj záväzok dobrovoľne neuhra-
dil. Spoločnosť Alfa, s. r. o., poda-
la v októbri 2012 návrh na vyko-

nanie exekúcie. Poverený súdny 
exekútor vykonal nevyhnutné šet-
renie a zistil, že podnikateľ ukon-
čil podnikateľskú činnosť, dlho-
dobo je bez pracovného pomeru 
a iných príjmov a nevlastní žia-
den majetok. Dňa 25. 7. 2018 exe-
kútor exekúciu zastavil, a to pod-
ľa § 61n Exekučného poriadku.

Spoločnosť Alfa, s. r. o., na zákla-
de takéhoto právoplatného uzne-
senia môže odpísať pohľadáv-
ku do nákladov. Náklad vo výš-
ke odpisu pohľadávky na základe 
uznesenia o zastavení exekúcie 
z dôvodu, že majetok dlžníka ne-
postačuje ani na úhradu trov exe-
kútora, je daňovo uznaným vý-
davkom v súlade s § 19 ods. 2 
písm. h) bod 5 ZDP. Preukazným 
dokladom je rozhodnutie exekú-
tora o zastavení exekúcie.

Účtovanie:

Dátum Text účtovnej operácie Má dať Dal Suma v €
2014 Vznik pohľadávky 311 602 2 000
2018 Odpis pohľadávky 546 311 2 000

Veriteľ preukáže oprávnenosť od-
pisu právoplatným rozhodnutím 
exekútora o zastavení exekúcie. 
Spoločnosť následne odpísala do 
daňových výdavkov aj ďalšiu po-
hľadávku voči podnikateľovi.

    

Odpis pohľadávky voči zomretému 
dlžníkovi
Odpis menovitej hodnoty pohľa-
dávky alebo jej neuhradenej časti 
vrátane príslušenstva voči zomre-
tému dlžníkovi je daňovým vý-
davkom, ak pohľadávka nemoh-
la byť uspokojená ani vymáha-
ním od dedičov dlžníka. Pohľa-
dávku môžete odpísať v prípade, 
ak podľa § 463 Občianskeho zá-
konníka dedič odmietne dedič-
stvo, ak poručiteľ nezanechal ma-
jetok alebo zanechal majetok ne-

patrnej hodnoty a súd ho vydal 
tomu, kto sa postaral o pohreb. 
Ak sa má odpísať takáto pohľa-
dávka do daňovo uznaných ná-
kladov, je nutné mať k dispozí-
cii právoplatné uznesenie súdu, 
či už o zastavení konania, ak po-
ručiteľ nezanechal majetok alebo 
zanechal nepatrný majetok, kto-
rý vydal osobe majúcej nákla-
dy s pohrebom poručiteľa, alebo 
uznesenie, resp. osvedčenie o de-
dičstve, v ktorom súd potvrdí, 
že dedičstvo, ktoré nenadobudol 
žiadny dedič, pripadlo štátu.

Ak bolo vedené voči dlžníkovi 
exekučné konanie a tento zomrel, 
pričom nezanechal žiadny maje-
tok alebo len majetok nepatrnej 
hodnoty je exekútor oprávnený 
exekúciu voči zomrelému dlžní-
kovi zastaviť.

 �Príklad č. 6:

Spoločnosť Alfa, s. r. o., eviduje 
v účtovníctve pohľadávku z roku 
2016 za vykonané práce v sume 
2 500 € voči fyzickej osobe, ktorá 
zomrela. V dedičskom konaní súd 
zistil, že majetok poručiteľa je ne-
patrný a vydal ho osobe (dedičo-
vi), ktorá mala náklady s pohre-
bom poručiteľa.

Spoločnosť na základe tejto sku-
točnosti odpísala pohľadávku 
do nákladov, a táto je podľa § 19 
ods. 2 písm. h) bod 3 ZDP daňo-
vo uznaným nákladom. Preukaz-
ným dokladom je rozhodnutie 
súdu o zastavení dedičského ko-
nania pre nepatrný majetok, kto-
rý vydal osobe majúcej náklady 
s pohrebom poručiteľa.
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Účtovanie:

Dátum Text účtovnej operácie Má dať Dal Suma v €
2016 Vznik pohľadávky 311 602 1 500
2018 Odpis pohľadávky daňovo účinný 546 311 1 500

 �Príklad č. 7:

Spoločnosť Delta, s. r. o., eviduje 
v účtovníctve pohľadávku z roku 
2013 za vykonané práce v sume 
4 000 € voči fyzickej osobe. Pohľa-
dávku spoločnosť odovzdala v ro-

ku 2016 na vymáhanie exekúto-
rovi. V roku 2017 dlžník zomrel. 
V dedičskom konaní súd zistil, 
že poručiteľ nezanechal žiadny 
majetok. Dňa 25. 9. 2018 exekú-
tor exekúciu zastavil, a to podľa 
§ 61n Exekučného poriadku.

Spoločnosť na základe tejto sku-
točnosti odpísala pohľadávku 
do nákladov, a táto je podľa § 19 
ods. 2 písm. h) bod 5 ZDP daňo-
vo uznaným nákladom. Preukaz-
ným dokladom je rozhodnutie 
exekútora o zastavení exekúcie.

Účtovanie:

Dátum Text účtovnej operácie Má dať Dal Suma v €
2013 Vznik pohľadávky 311 602 4 000
2018 Odpis pohľadávky daňovo účinný 546 311 4 000

Daňovo účinne možno odpísať aj 
pohľadávku, ku ktorej je možné 
tvoriť daňovú opravnú položku

Daňovým výdavkom je aj od-
pis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 
písm. r) ZDP do výšky oprav-
nej položky, ktorá by bola uzna-
ná za daňový výdavok podľa ust. 
§ 20 ods. 14 ZDP. Keďže tento 
odpis pohľadávky je viazaný na 
možnosť daňovo uznanej tvor-
by opravnej položky k tejto po-
hľadávke, platia pre odpis pohľa-
dávky rovnaké podmienky ako 
pre tvorbu opravnej položky. Zá-
kladnou podmienkou pre odpis 
pohľadávok do daňových výdav-

kov je, aby tieto pohľadávky bo-
li zahrnuté do zdaniteľných príj-
mov, to znamená, aby pri vzniku 
boli účtované do výnosov. Daňo-
vo uznaným teda nemôže byť od-
pis pohľadávok, ktoré vznikli z ti-
tulu úverov, pôžičiek, preddav-
kov a tiež pohľadávok nadobud-
nutých postúpením, vkladom, 
darovaním alebo dedením. Sku-
točnosť, že musí ísť o nepreml-
čané pohľadávky, vyplýva z § 20 
ods. 2 písm. b) ZDP.

 �Príklad č. 8:
Spoločnosť Alfa, s. r. o., evidu-
je v účtovníctve pohľadávku voči 
spoločnosti Beta, s. r. o., vo výške 

4 400 €. Pohľadávka bola splatná 
dňa 1. 3. 2015. Dlžník nereaguje 
na upomienky, a zo všetkých okol-
ností je zrejmé, že táto pohľadáv-
ka nebude zaplatená.

Spoločnosť Alfa, s. r. o., sa v sep-
tembri 2018 rozhodla neuhrade-
nú pohľadávku v plnej výške od-
písať do nákladov. Odpísaná po-
hľadávka spĺňa podmienky pre 
tvorbu opravnej položky do výš-
ky 100 % menovitej hodnoty (po-
hľadávka bola zahrnutá do príj-
mov, od splatnosti uplynulo viac 
ako 1 080 dní). Odpis pohľadávky 
bude v zdaňovacom období roka 
2018 daňovým výdavkom.

Účtovanie:

Dátum Text účtovnej operácie Má dať Dal Suma v €
2015 Vznik pohľadávky 311 602 4 400
2018 Odpis pohľadávky daňovo účinný 546 311 4 400

Účtovná jednotka mohla postupovať aj iným spôsobom. V minulých obdobiach mohla vytvoriť k rizikovej 
pohľadávke opravnú položku.

Účtovanie:

Dátum Text účtovnej operácie Má dať Dal Suma v €
2015 Vznik pohľadávky 311 602 4 400
2017 Tvorba zákonnej opravnej položky vo výške 50 % 547 391 2 200
2018 Zúčtovanie opravnej položky 391 311 2 200
2018 Odpis pohľadávky daňovo účinný 546 311 2 200
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Keďže tvorba opravnej položky 
bola v roku 2017 daňovo uzna-
ná, pri odpise pohľadávky v roku 
2018 sa základ dane upraví v sú-
lade s § 17 ods. 28 písm. b) ZDP 
takto:

 ● zvýši sa o sumu opravnej po-
ložky, ktorá bola uznaná za da-
ňový výdavok – úprava sa vy-
koná pri zistení základu da-
ne pripočítaním sumy 2 200 € 
k výsledku hospodárenia,

 ● zníži sa o odpis pohľadáv-
ky vo výške menovitej hod-
noty, t. j. 4 400 €, keďže do ná-
kladov (účet 546) bolo účtova-
né o odpise pohľadávky v su-

me 2 200 €, neúčtovne sa do 
základu dane zahrnie len roz-
diel v sume 2 200 € (4 400 € – 
2 200 €).

    

 �Príklad č. 9:

Spoločnosť Delta, s. r. o., evidu-
je v účtovníctve pohľadávku za 
dodávku tovaru voči spoločnosti 
 Gama, s. r. o., vo výške 6 000 €. 
Pohľadávka bola splatná dňa 1. 3. 
2015. Dlžník odmieta uznať exis-
tenciu pohľadávky z dôvodu, že 
dodávku tovaru neprevzal. Veri-
teľ postúpil pohľadávku na vymá-

hanie súdnou cestou. Na základe 
dokazovania súd nepriznal verite-
ľovi pohľadávku z dôvodu, že ten-
to nevedel preukázať že odporca 
tovar prevzal.

Spoločnosť Delta, s. r. o., sa v sep-
tembri 2018 rozhodla na zákla-
de súdneho rozhodnutia pohľa-
dávku v plnej výške odpísať do 
nákladov. Odpísaná pohľadávka 
nespĺňa žiadne z ustanovení zá-
kona o dani z príjmov o odpise 
pohľadávok. Odpis pohľadávky 
bude v zdaňovacom období roka 
2018 nedaňovým nákladom.

Účtovanie:

Dátum Text účtovnej operácie Má dať Dal Suma v €
2015 Vznik pohľadávky 311 604 6 000
2018 Odpis pohľadávky daňovo neúčinný 546 311 6 000

Záver
Odpis neuhradenej pohľadáv-
ky je len nutným riešením, ako 
vyradiť neuhradenú pohľadáv-
ku z účtovníctva. Cieľom podni-
kateľa musí byť takejto situácii 
predchádzať, včasným upomí-
naním dlžníka, zmierovacím ko-
naním alebo súdnym konaním. 
Aj keď takéto opatrenia nevedú 
vždy k požadovanému výsled-
ku, umožňujú daňovníkovi zís-
kať dostatok podkladov pre da-
ňovo uznaný odpis pohľadávky. 

Osobitnú pozornosť musí pod-
nikateľ venovať pohľadávkam 
po lehote splatnosti. Je potrebné 
uvedomiť si, že po splatnosti po-
hľadávky začína plynúť premlča-
cia lehota, ktorá je vo všeobecnos-
ti v obchodno-právnych vzťahoch 
stanovená na 4 roky a v občian-
skoprávnych vzťahoch na 3 roky. 
Po uplynutí tejto lehoty sa môže 
stať, že dlžník v súdnom kona-
ní vznesie námietku premlčania 
a v tomto prípade už ani súd ne-
môže pohľadávku priznať.

Podnikatelia často po prvom ne-
úspešnom pokuse o vymoženie po-
hľadávky upustia od ďalších kro-
kov k jej vymoženiu, pohľadávka 
sa časom stáva premlčanou a tým 
nevymožiteľnou. 

Odpis premlčanej pohľadávky 
bez podkladov o jej neúspešnom 
súdnom vymáhaní nie je možné 
uznať za daňový výdavok. Preto 
je potrebné svoje pohľadávky rie-
šiť včas.

Ing. Anton Kolembus

Podpora turistického ruchu v Slovenskej republike

Národná rada SR  schválila no-
velu zákona č. 91/2010 Z. z. 

o podpore cestovného ruchu 
v z. n. p. Touto novelou sa menia 
a dopĺňajú, okrem spomínaného 
zákona, aj ďalšie, ktorými sú naj-
mä:

 ● Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákon-
ník práce v z. n. p. (ďalej len 
„Zákonník práce“),

 ● Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociál-
nom fonde a o zmene a doplne-
ní zákona č. 286/1992 Zb. o da-
niach z príjmov v z. n. p. (ďa-
lej len „zákon o sociálnom fon-
de“),

 ● Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v z. n. p. (ďalej len 
„ZDP“).

Návrh zákona bol do NR SR 
predložený skupinou poslancov 
a podľa dôvodovej správy s cie-
ľom podpory domáceho cestov-
ného ruchu prostredníctvom za-
vedenia nových nástrojov finan-
covania jeho rozvoja. Medzi ná-
stroje financovania cestovného 
ruchu patria:

 ● rekreačný poukaz,
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 ● podpora rozvoja cykloturisti-
ky a

 ● poskytovanie investičnej po-
moci pre oblasť cestovného ru-
chu.

Možnosť poskytovania príspevku 
na rekreáciu zamestnancov má 
zvýšiť motiváciu pre ekonomicky 
aktívne fyzické osoby s rodinami 
stráviť dovolenku na Slovensku 
za finančne zvýhodnených pod-
mienok, pričom sa do praxe zavá-
dza nový inštitút príspevok na re-
kreáciu zamestnancov.

Dôležité pojmy
Aby sme mohli aplikovať tento 
nový právny predpis, je potreb-
né sa oboznámiť s niektorými zá-
kladnými pojmami, ako sú napr.:

 ● Podpora cestovného ruchu: 
Aktivity smerujúce k zvýše-
niu počtu domácich a zahranič-
ných návštevníkov, k predĺže-
niu ich pobytu na území SR a 
k zvýšeniu ich prínosu pre hos-
podárstvo.

 ● Prenocovanie: Prenocovanie fy-
zickej osoby v zariadení pre-
vádzkovanom ekonomickým 
subjektom poskytujúcim služ-
by prechodného ubytovania, 
za ktoré odviedol obci miestnu 
daň za ubytovanie.

 ● Nástroje financovania rozvoja 
cestovného ruchu:
 − rekreačný poukaz,
 − podpora rozvoja cykloturis-

tiky, a to najmä infraštruk-
túry líniového typu, cyklotu-
ristického značenia, objektov 
doplnkovej infraštruktúry, 
mapových podkladov a pro-
pagácie,

 − poskytovanie investičnej po-
moci pre oblasť cestovného 
ruchu.

 ● Rekreačný poukaz: Osobitný 
platobný prostriedok alebo ob-
dobný technický prostriedok 
uchovávajúci majetkovú hod-
notu elektronicky, vydávaný 

limitovaným poskytovateľom. 
Možno ho použiť len na úze-
mí SR, u poskytovateľov slu-
žieb, ktorí majú zmluvný vzťah 
s limitovaným poskytovateľom 
vydávajúcim rekreačný pou-
kaz; rekreačný poukaz sa vy-
dáva pre fyzickú osobu a je ne-
prenosný a je platný do konca 
kalendárneho roka, v ktorom 
bol vydaný.

Poznámka: Limitovaným poskyto-
vateľom podľa zákona č. 492/2009 
Z. z. o platobných službách 
v z. n. p. je osoba poskytujúca služ-
by založené na osobitných platob-
ných prostriedkoch alebo obdob-
ných technických prostriedkoch 
uchovávajúcich majetkovú hodno-
tu elektronicky, ktoré sa môžu po-
užívať len obmedzene alebo len na 
osobitný účel a ktoré spĺňajú jednu 
z týchto podmienok:
1. môžu sa používať na nákup to-

varu alebo služieb len v priesto-
roch limitovaného poskytovate
ľa alebo v rámci obmedzenej 
siete poskytovateľa tovaru alebo 
služby na základe priamej ob-
chodnej dohody s limitovaným 
poskytovateľom,

2. môžu sa používať na nákup ob-
medzeného sortimentu tovaru 
alebo služieb a vydávajú sa li-
mitovaným poskytovateľom.

(Pozri https://www.nbs.sk/sk/do-
hladnadfinancnymtrhom/do-
hlad/limitovaniposkytovatelia.)

Rekreačné poukazy budú môcť 
teda vydávať len oprávnené sub-
jekty a zamestnávateľ môže vy-
davateľovi rekreačných pouka-
zov platiť poplatok za sprostred-
kovanie vo výške najviac 3 % z je-
ho hodnoty.

Zákonník práce
Do Zákonníka práce bolo vlože-
né nové ustanovenie § 152a, kto-

ré z pracovnoprávneho hľadiska 
upravuje realizáciu novej podpo-
ry cestovného ruchu v SR.

Zamestnávatelia, ktorí budú prí-
spevok na rekreáciu poskytovať, 
sú rozdelení do dvoch skupín. 
Zamestnávatelia, ktorí zamestná-
vajú:
1. viac ako 49 zamestnancov (t. j., 

ak má zamestnávateľ 49 za-
mestnancov, už nie je v tejto 
skupine) a

2. menej ako 50 zamestnancov 
(v tejto skupine sú zamestnáva-
telia, ktorí majú 49 zamestnan-
cov a menej).

Rozdiel je v tom, že zamestnáva-
telia zahrnutí do 1. skupiny, sú 
povinní príspevok na rekreáciu 
poskytnúť (na základe žiadosti 
zamestnanca) a teda ide o nárok 
zamestnanca, ktorý je zamestná-
vateľ povinný splniť, pričom za-
mestnávatelia z druhej skupiny 
takýto príspevok môžu (na zákla-
de žiadosti zamestnanca) poskyt-
núť dobrovoľne.

Poznámka: Počet  zamestnávaných 
zamestnancov je priemerný evi-
denčný počet zamestnancov za 
predchádzajúci kalendárny rok.

Forma príspevku, akou sa prí-
spevok na rekreáciu poskytuje je:

 ● v peňažnej forme alebo
 ● v nepeňažnej forme, poskyt-

nutím rekreačného poukazu, 
ktorý by mal mať formu pla-
tobného prostriedku uchová-
vajúceho majetkovú hodnotu 
elektronicky, t. j. by mal vyze-
rať podobne ako elektronické 
stravovacie karty a podobným 
spôsobom by sa mal v praxi aj 
používať.

Výška príspevku na rekreáciu je 
poskytnutá:

 ● vo výške 55 % oprávnených 
výdavkov, najviac však v sume 
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275 € za kalendárny rok (t. j. je 
ustanovená aj minimálna a aj 
maximálna hranica hodnoty 
príspevku),

 ● zamestnancovi, ktorý má do-
hodnutý pracovný pomer na 
kratší pracovný čas, v pomer-
nej výške tak, že sa najvyššia 
suma príspevku na rekreáciu 
za kalendárny rok zníži v po-
mere zodpovedajúcom kratšie-
mu pracovnému času (t. j., ak 
má zamestnanec dohodnutý 
pracovný pomer napr. na tzv. 
polovičný úväzok, zamestná-
vateľ prispieva na rekreáciu vo 
výške 55 % oprávnených ná-
kladov, najviac však vo výške 
137,50 € za kalendárny rok, čo 
je polovica z 275 €).

Zamestnanec musí spĺňať pod-
mienky:

 ● byť v pracovnom pomere,

 ● o príspevok požiada (poskytu-
je ho zamestnávateľ na základe 
žiadosti zamestnanca) a

 ● jeho pracovný pomer ku dňu 
podania žiadosti trvá u toh-
to zamestnávateľa nepretržite 
najmenej 24 mesiacov.

Poznámka: Zamestnanec môže za 
kalendárny rok požiadať o príspe-
vok na rekreáciu len jedného za-
mestnávateľa. Zákon tiež ustano-
vuje, že zamestnanca, ktorý po-
žiadal o príspevok na rekreáciu, 
zamestnávateľ nemôže znevýhod-
niť v porovnaní so zamestnancom, 
ktorý o tento príspevok nepožia-
dal. (Napr. pri zvyšovaní odmeny 
za prácu, alebo pri poskytovaní od-
mien a pod.)

Oprávnené výdavky, v prípade, 
že zákon ustanovuje výšku prí-
spevku v nadväznosti na opráv-
nené výdavky, sú preukázateľné 
výdavky zamestnanca na:

 ● služby cestovného ruchu spo-
jené s ubytovaním najmenej na 
dve prenocovania na území SR,

 ● pobytový balík obsahujúci uby-
tovanie najmenej na dve preno-
covania a stravovacie služby 
alebo iné služby súvisiace s re-
kreáciou na území SR,

 ● ubytovanie najmenej na dve 
prenocovania na území SR, 
ktorého súčasťou môžu byť 
stravovacie služby,

 ● organizované viacdenné ak-
tivity a zotavovacie podujatia 
počas školských prázdnin na 
území SR pre dieťa zamestnan-
ca, ktoré navštevuje:
 − základnú školu alebo
 − niektorý z prvých štyroch 

ročníkov gymnázia s osem-
ročným vzdelávacím progra-
mom.

Okruh osôb, na ktoré možno prí-
spevok poskytnúť podľa § 152a 
ods. 5 Zákonníka práce a ktorí sa 
so zamestnancom zúčastňujú na 
rekreácii:

 ● dieťa (podrobnosti v ďalšom 
texte),

 ● manželský partner alebo
 ● iná osoba žijúca so zamestnan-

com v spoločnej domácnosti 
(napr. môže ísť o druha/druž-
ku zamestnanca, ak žijú v spo-
ločnej domácnosti, alebo napr. 
slobodný zamestnanec žije ro-
dičmi v spoločnej domácnosti 
a zúčastnia sa rekreácie s ním 
a pod.),

(Podľa dôvodovej správy k zá-
konu cit.: „Predpokladom oprávne-
nosti výdavkov zamestnanca na ta-
kéhoto rodinného príslušníka je tiež 
skutočnosť, že rodinný príslušník sa 
zúčastňuje rekreácie spolu so zamest-
nancom a zamestnanec priamo znáša 
tieto oprávnené výdavky na rekreáciu 
rodinného príslušníka.“)

Pri poskytovaní príspevku na re-
kreácie je uvažované s dieťaťom 

v dvoch rovinách, a to poskytova-
nie príspevku na:

 ● tzv. tábory počas prázdnin (ob-
medzené vekom dieťaťa) a

 ● rekreáciu (nie je obmedzený 
vek dieťaťa).

Zamestnávateľ môže poskytnúť 
príspevok na organizované viac-
denné aktivity a zotavovacie po-
dujatia počas školských prázdnin 
na dieťa (tábory počas prázdnin), 
ktoré navštevuje základnú školu 
alebo niektorý z prvých štyroch 
ročníkov gymnázia s osemroč-
ným vzdelávacím programom. 
Dôležité však je, že za dieťa za-
mestnanca sa považuje aj dieťa:

 ● zverené zamestnancovi do ná-
hradnej starostlivosti na zákla-
de rozhodnutia súdu alebo

 ● zverené zamestnancovi do sta-
rostlivosti pred rozhodnutím 
súdu o osvojení alebo

 ● iné dieťa žijúce so zamestnan-
com v spoločnej domácnos-
ti (iným dieťaťom žijúcim so 
zamestnancom v domácnosti 
môže byť napr. dieťa druhého 
s manželov).

Náhradná starostlivosť podľa 
§ 1 zákona č. 627/2005 Z. z. o prí-
spevkoch na podporu náhrad-
nej starostlivosti o dieťa v z. n. p., 
ktorý upravuje poskytovanie prí-
spevkov, ktorými štát podporu-
je náhradnú starostlivosť o dieťa, 
ako sociálnych dávok, ak náhrad-
nú starostlivosť o dieťa vykoná-
va osobne na základe rozhodnu-
tia súdu iná fyzická osoba ako ro-
dič, je:

 ● zverenie maloletého dieťaťa do 
osobnej starostlivosti inej fyzic-
kej osoby než rodiča,

 ● pestúnska starostlivosť,
 ● poručníctvo, ak sa poručník 

osobne stará o dieťa; to nepla-
tí, ak sa poručník osobne stará 
o dieťa, ktorého rodičia nie sú 
plnoletí,
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 ● dočasné zverenie dieťaťa do 
starostlivosti osoby, ktorá má 
záujem stať sa pestúnom,

 ● zverenie dieťaťa do starostli-
vosti fyzickej osoby rozhod-
nutím súdu o nariadení pred-
bežného opatrenia, ak súd ko-
ná o zverení dieťaťa do náhrad-
nej starostlivosti tejto fyzickej 
osobe,

 ● zverenie dieťaťa do predosvoji-
teľskej starostlivosti alebo

 ● zverenie dieťaťa do starostli-
vosti fyzickej osoby rozhodnu-
tím súdu o nariadení predbež-
ného opatrenia, ak súd koná 
o zverení dieťaťa do predosvo-
jiteľskej starostlivosti.

Poznámka: V cit. zákone nie je vý-
slovne uvedené osvojené dieťa. 
Osvojením (v minulosti adopciou) 
rodičia dieťa prijímajú za svoje a 
osvojené dieťa dostáva novú iden-
titu (priezvisko, nový rodný list, 
v ktorom sú osvojitelia zapísaní 
ako rodičia dieťaťa...). Podľa § 97 
ods. 1 a 2 zákona č. 36/2005 Z. z. 
o rodine a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v z. n. p. osvoje-
ním vzniká medzi osvojiteľom a 
osvojencom rovnaký vzťah, aký 
je medzi rodičmi a deťmi. Medzi 
osvojencom a príbuznými osvoji-
teľa vzniká osvojením príbuzen-
ský vzťah. Osvojitelia majú pri 
výchove detí rovnakú zodpoved-
nosť a rovnaké práva a povinnos-
ti ako rodičia. O osvojení rozhodu-
je súd na návrh osvojiteľa. Nová 
rodina je teda rovnocenná s kto-
roukoľvek inou rodinou a teda ne-
patrí medzi tzv. náhradné rodiny. 
Osvojené dieťa je na účely rekre-
ačných poukazov v pozícii vlastné-
ho dieťaťa.

Oprávnenými výdavkami sú aj 
preukázané výdavky zamestnan-
ca, okrem výdavkov na manžela, 
výdavky na dieťa:

 ● vlastné,

 ● zverené zamestnancovi do ná-
hradnej starostlivosti na zákla-
de rozhodnutia súdu alebo

 ● dieťa zverené zamestnancovi 
do starostlivosti pred rozhod-
nutím súdu o osvojení a

 ● inú osobu žijúcu so zamestnan-
com v spoločnej domácnosti,

ktoré sa so zamestnancom zúčast-
ňuje na rekreácii. V tomto prípa-
de pod pojem „iná osoba žijúca 
so zamestnancom v spoločnej do-
mácnosti“ môžeme zahrnúť napr. 
dieťa druhého z manželov.

Ak nebol príspevok na rekreá-
ciu poskytnutý v nepeňažnej for-
me (rekreačný poukaz), zamest-
nanec preukáže zamestnávateľo-
vi oprávnené výdavky najneskôr 
do 30 dní odo dňa skončenia re-
kreácie predložením účtovných 
dokladov, ktorých súčasťou mu-
sí byť označenie zamestnanca. 
Zamestnávateľ poskytne zamest-
nancovi príspevok na rekreáciu 
po predložení účtovných dokla-
dov v najbližšom výplatnom ter-
míne určenom u zamestnávateľa 
na výplatu príjmu zo závislej čin-
nosti, ak sa zamestnávateľ so za-
mestnancom nedohodne inak.

Lehotu v súvislosti s rekreáciou 
zamestnanca posudzujeme z hľa-
diska:

 ● nepeňažného príjmu (rekreač-
ný poukaz), ktorý platí do kon-
ca kalendárneho roka, v kto-
rom bol vystavený alebo

 ● peňažného príjmu – príspe-
vok na rekreáciu, ktorá zača-
la v jednom kalendárnom roku 
a nepretržite trvá v nasledujú-
com kalendárnom roku, sa bu-
de považovať za príspevok na 
rekreáciu za kalendárny rok, 
v ktorom rekreácia začala.

Zákon o sociálnom fonde
S účinnosťou od roku 2019 bol 
doplnený § 7, ktorý obsahuje zá-

sady čerpania sociálneho fondu 
o možnosť prispievať na rekreácie 
zamestnancov nad rozsah usta-
novený osobitnými predpismi.

Zákon o dani z príjmov

Pre dotknutých zamestnancov je 
príspevok na rekreáciu v peňaž-
nej aj v nepeňažnej forme od dane 
oslobodený. Pre zamestnávate-
ľa sú príspevky na rekreáciu po-
skytnuté v rozsahu a za podmie-
nok ustanovených Zákonníkom 
práce daňovým výdavkom. Prí-
spevky na rekreáciu poskytnuté 
vo výške viac ako 55 % oprávne-
ných výdavkov alebo v sume viac 
ako 275 € ročne nie sú daňovým 
výdavkom zamestnávateľa.

Aj fyzické osoby s príjmami podľa 
§ 6 ods. 1 a 2 ZDP (SZČO) môžu 
uvažovať s výdavkami na rekreá-
ciu, ktoré sú uznaným daňovým 
výdavkom v rozsahu, vo výške 
a za podmienok ustanovených 
pre zamestnancov podľa Zákon-
níka práce, avšak len u toho da-
ňovníka, ktorý vykonáva činnosť 
nepretržite najmenej 24 mesia-
cov a zároveň mu príspevok ne-
poskytol jeho zamestnávateľ (ak 
okrem týchto príjmov poberal aj 
príjmy zo závislej činnosti).

Upozornenie: V zákone o dani 
z príjmov bolo upravené aj zne-
nie § 11 v súvislosti s uplatňo-
vaním nezdaniteľnej časti zákla-
du dane na kúpeľnú starostlivosť. 
Podľa novely zákona o dani z príj-
mov nebude možné uplatnenie tej-
to nezdaniteľnej časti základu da-
ne vtedy, ak bol na dotknutý po-
byt poskytnutý príspevok na re-
kreáciu od zamestnávateľa alebo 
bol zahrnutý do daňových výdav-
kov daňovníka s príjmami podľa 
§ 6 ods. 1 a 2 ZDP ako príspevok 
na rekreáciu.
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 �Príklad č. 1:
Zamestnávateľ mal v roku 2019 
priemerný evidenčný počet za-
mestnancov 68. V januári 2020 
však z prevádzkových dôvodov 
znížil počet zamestnancov na po-
lovicu a do konca roka nezvyšoval 
stav zamestnancov.

V roku 2020 mu aj tak vzniká po-
vinnosť poskytovania príspevku 
na rekreáciu, pretože sa vychádza 
z priemerného evidenčného poš-
tu zamestnancov za predchádza-
júci rok.

    

 �Príklad č. 2:
Jozef bol na víkendovom pobyte 
s manželkou, pričom sa tohto po-

bytu zúčastnil jeho syn z prvé-
ho manželstva a dcéra manžel-
ky z prvého manželstva, ktorí eš-
te študujú a žijú s Jozefom v spo-
ločnej domácnosti. Cena pobytu 
za štyri osoby bola 500 €, v čom 
boli započítané dva nocľahy a pl-
ná penzia. Jozef pracuje u zamest-
návateľa, ktorý mal za predchá-
dzajúci kalendárny rok priemer-
ný evidenčný počet zamestnancov 
200 a teda má povinnosť na zák-
lade žiadosti zamestnanca vypla-
tiť príspevok na rekreáciu.

Vzhľadom na to, že dcéra man-
želky (dcéra druhého z manželov 
podľa znenia zákona o dani z príj-
mov) nie je jeho vlastnou, nie je 

ním osvojená, možno ju považo-
vať za „inú osobu žijúcu so za-
mestnancom v domácnosti“ a te-
da na základe žiadosti zamestná-
vateľ Jozefovi vyplatí 55 % z ceny 
pobytu za všetky osoby, t. j. 275 €.

Záver

Novelizáciou niektorých iných 
zákonov vznikne od 1. januára 
2019 nárok na príspevok na rekre-
áciu nielen zamestnancom pracu-
júcim v pracovnom pomere, ale aj 
zamestnancom v štátnozamest-
naneckom pomere, colníkom, po-
licajtom, hasičom a vojakom.

Ing. Viera Mezeiová

Současná omezení metod používaných  
ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu

Na transferové ceny je v sou-
časné době nahlíženo z ně-

kolika perspektiv, přičemž se jis-
tě jejich stanovení dotýká mno-
ha oborů počínaje manažerským 
účetnictvím a právem konče. Sa-
motný pojem transferová cena či 
převodní cena je zpravidla pou-
žíván v oblasti daňového práva 
hmotného či daňového účetnictví 
(Roun, 2007). Označení předací či 
vnitropodniková cena je spíše po-
užíváno v oblasti manažerského 
účetnictví (Roun, 2007). Všechna 
uvedená sousloví jsou si však vý-
znamově blízká a v textu článku 
budou bez dalšího zaměňo vána.

Teoretický základ celého  pojetí 
předacích cen jednoznačně vy-
chází z účetnictví manažerského, 
přestože nyní zasahuje značnou 
měrou i do finančního a daňové-
ho. Důvodem nutnosti úpravy té-
to oblasti byly i jsou situace, kdy 

účetní jednotka obsahuje v rám-
ci jejího celku jednotlivé divize, 
které jsou povinné reportovat fi-
nanční výsledky vedení celé účet-
ní jednotky (Král, 2003). Jsou te-
dy určeni divizionální manažeři 
odpovídající za finanční výsledky 
jím svěřené části podniku. Cílem 
divizionálních manažerů je po-
té dosáhnout co nejlepšího hos-
podářského výsledku jejich útva-
ru, což nutně vede k otázce jakým 
způsobem mají být nastaveny ce-
ny, za něž jedna část podniku na-
kupuje produkty či služby od di-
vize druhé. Heath, Huddart a 
Slotta (2009) označují tyto čás-
ti podniku, za něž je sledována 
efektivnost vynakládaných pro-
středků za tzv. zisková centra (aj. 
profit center), která jsou jakékoliv 
organizační sub-jednotky podni-
ku, k nimž jsou přiděleny jak ná-
klady, tak k nim vztahující se vý-
nosy podniku. Tato zisková cen-

tra jsou následně pojímána jako 
jeho samostatně hospodařící čás-
ti v rámci systému manažerského 
rozhodování. Ziskovými centry 
mohou samozřejmě být i samo-
statné společnosti v rámci jaké-
hokoliv podnikového uskupení, 
koncernu či holdingu.

Cílem tohoto článku je v prvé řa-
dě poukázat na skutečnosti, které 
jsou aktuálně při stanovování tzv. 
převodní ceny pro účely rozděle-
ní výnosu mezi koncernové pod-
niky opomíjeny, a v jejichž dů-
sledku dochází k ne úplně přes-
nému stanovení transferové ceny, 
a dále dovodit, kterými opatření-
mi by mohlo dojít k odstranění 
nedostatků. Obecně se lze domní-
vat, že i přes bezchybné dodržení 
metodiky stanovení převodní ce-
ny, mohou být výsledné hodnoty 
převodních cen zkreslené či ne-
přesné.
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Aktuální pojetí pøevodních cen
Byla-li v podniku zřízena výše 
uvedená zisková centra a rovněž 
přidělena příslušným divizionál-
ním manažerům odpovědnost za 
finanční výsledky jimi spravova-
né části podniku či samostatné 
společnosti v koncernu, bude se 
poté konkrétní zodpovědná oso-
ba jistě snažit maximalizovat zisk. 
Formálně tento vztah může být 
zapsán jako (Hořejší et al., 2010):

max p = (P * q – TC)

Existuje-li poté více ziskových 
středisek, respektive alespoň dvě, 
je nutné pro správné rozděle-
ní zisku či ztráty interně poskyt-
nutých služeb či prodaného zbo-
ží stanovit převodní cenu. Me-
tody, které jsou pro tyto potřeby 
obvykle definovány v odborně li-
teratuře (například Roun, 2007 či 
Heath, Huddart a Slotta, 2009), 
jsou následující:
1. předací cena odvozená od trž-

ní (aj. Market based Transfer pri-
cing);

2. předací cena stanovená doho-
dou (aj. Negotiated Transfer Pri-
cing);

3. předací cena odvozená z nákla-
dů (aj. Costbased Transfer Pri-
cing):
a) formou přirážky k nákla-

dům (aj. Costplus);
b) jako dvousložková na úrovni 

variabilních nákladů a fixní-
ho poplatku (aj. Variable Cost 
plus a Lump Sum Charge);

c) na úrovni variabilních plus 
nákladů příležitosti (aj. Va-
riable Cost plus Opportunity 
cost).

Dále jsou rovněž uváděny meto-
dy dvojí předací ceny pro oceně-
ní vnitropodnikových výkonů t. j. 
rozdílně pro kupujícího a prodá-
vajícího. Poté však dochází k ne-
jednotnosti ceny na úrovni kon-

cernu a suma výsledků hospoda-
ření není konzistentní s celkovým 
výsledkem hospodaření vykáza-
ným na úrovni koncernu. Tato 
úvaha přitom vychází ze skuteč-
nosti, že jednotlivá zisková centra 
dosahují maximalizace zisku při 
jiné ceně, než která je obvykle sta-
novena na úrovni koncernu uve-
denými metodami, čímž dochází 
k neefektivitě (Heath, Huddart a 
Slotta, 2009). Jednotlivé složky ce-
ny mohou samozřejmě být stano-
veny na úrovni různých agregač-
ních stupňů kalkulačního vzor-
ce tzn. například pouze nákladů 
přímých variabilních či úplných 
nákladů atd. Rovněž je možné 
uvažovat rozdílné ceny na úrov-
ni plánové či jakékoliv předem 
stanovené kalkulace a kalkulace 
skutečných nákladů (Roun, 2007).

Naproti tomu v oblasti daňové-
ho práva jsou definovány meto-
dy svoji podstatou poněkud od-
lišné od uvedeného. Rozdílnost 
je způsobena zejména odlišnos-
tí použití transferové ceny. V ma-
nažerském účetnictví má předa-
cí cena sloužit pro interní oceně-
ní výkonu stanovené na základě 
logicky odůvodnitelného kritéria 
s přihlédnutím k nákladům vy-
naloženým na zjištění takovéto 
ceny. Daňové pojetí se však pří-
liš nezajímá nákladností postupu 
spočívajícího ve zjištění transfero-
vé ceny, ale primárním zájmem 
je určení ceny u konkrétního zis-
kového centra na takové úrovni, 
kterou by bylo možné dosáhnout 
při totožné transakci s nezávislou 
osobou, tedy za podmínky tržní-
ho odstupu (aj. arm`s lenght princi-
ple) (OECD, 2010 taktéž Solilová, 
Bílková, Vrtalová, 2010). Došlo 
rovněž k definování metod, kte-
ré jsou dle směrnice OECD o pře-
vodních cenách pro nadnárodní 
podniky a daňové správy (dále 
i jen „směrnice OECD“ či „směr-
nice o převodních cenách“) pou-

žitelné pro ocenění vnitropodni-
kového/koncernového výkonu 
adekvátní, a díky nímž bude mi-
nimalizováno riziko nerovnoměr-
ného rozložení daňového břeme-
ne do jednotlivých daňových ju-
risdikcí vůči podstatě daných 
transakcí. Pravidlo tržního odstu-
pu bylo implementováno i přímo 
do samotného českého zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
konkrétně poté do § 23 ods. 7 či 
obdobně do § 17 ods. 5 slovenské-
ho zákona č. 595/2003 Z. z., o da-
ni z príjmov. V obou případech je 
uvedenými předpisy předvídáno 
stanovení ceny mezi spřízněními 
osobami t. j. ziskovými centry da-
ňovým subjektem způsobem, tak 
jako by byla cena transakce sjed-
nána mezi nezávislými osobami. 
Bližší vymezení metod stanove-
ní převodní ceny pro účely čes-
kého daňového práva lze nalézt 
v pokynech řady D k uplatňová-
ní vybraných ustanovení směrni-
ce (na tomto místě také Solilová, 
Bílková, Vrtalová, 2010, aj.). Přes-
tože se jedná o podzákonné před-
pisy, mohou tyto metodické po-
kyny založit tzv. obecnou správní 
praxi, která by měla představovat 
interní pravidla pro správce da-
ně, jimiž by se měl řídit dle Usne-
sení Ústavního soudu ze dne 
28. 8. 2001, č. j. IV. ÚS 146/01. Da-
ňový subjekt tak v souladu se zá-
sadou legitimního očekávání mů-
že stanovit cenu jednou z metod 
obsažených v dotčeném pokynu 
s určitou mírou jistoty, že jejich 
použití nebude zpochybněno. Sa-
mozřejmě tato skutečnost nic ne-
říká daňovému subjektu o riziku 
nesprávného stanovení převod-
ní ceny, nikoliv použitím meto-
dy explicitně neuvedené v dotče-
ném podzákonném předpise, ale 
pouze fakt, že použití té konkrét-
ní metody nebude zpochybněno 
za předpokladu jejího správného 
zvolení na základě funkční a rizi-
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kové analýzy. Přípustné jsou po-
té v podmínkách České republi-
ky následující způsoby stanovení 
transferové ceny (pokyn D-332 a 
navazující, OECD, 2010 či Solilo-
vá, Bílková, Vrtalová, 2010):

1. tradiční transakční metody:
a) srovnatelná nezávislá cena 

(aj. Comparable Uncontrolled 
Price taktéž CUP);

b) cena při opětovném prodeji 
(aj. Resale Price taktéž RPM);

c) cena stanovená na základě 
nákladů a přirážky (aj. Cost-
Plus Price běžněji označova-
né jako COST+);

2. transakční ziskové metody:
a) rozdělení zisku (aj. Profit 

Split);
b) čisté rozpětí (aj. Transactional 

Net Margin taktéž TNMM).

Slovenská úprava je v zásadě 
shodná s uvedeným (srov. § 18 
ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov. Z pohledu trest-
ně právního je nutné podotknout, 
že na problematiku přenášení zis-
ku ke zdanění do jiné daňové ju-
risdikce není zcela totožný napříč 
různými členskými státy OECD. 
Přestože v České republice by se 
v případě úmyslného záměrné-
ho přenesení zisku ke zdanění do 
výhodnější daňové jurisdikce jed-
nalo o trestný čin dle § 240 záko-
na č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
(srov. Šámal et al., 2012), ve Spoje-
ných státech amerických nepova-
žují za trestné a ani neetické op-
timalizaci rozložení daňové zátě-
že mezi koncernové podniky se 
sídlem v různých daňových juris-
dikcích, neboť nikdo nemůže být 
trestán za to, jakým způsobem 
optimalizuje svoji koncernovou 
strukturu. Rovně nelze trestat 
subjekt, jež se snaží svojí činnos-
tí dosáhnout maximálního zisku 
po zdanění [převzato z McGee, 
2010 – Learned Hand, Commi-
ssioner v Newman 159 F.2d.848  

( CA-2, 1947)]. Otázkou však je, do 
jaké míry lze takovéto rozhodnutí 
považovat za přijatelné na úrovní 
mezinárodního práva daňového. 
Zejména tedy vezmeme-li v úva-
hu kontext směrnice o převod-
ních cenách.

Byť obecně není obvyklé, že by 
civilní právo zasahovalo i do ob-
lasti nastavení převodních cen, 
v českém a slovenském právním 
prostředí přeci jenom do jisté mí-
ry stanovuje podmínky, za nichž 
by měl manažer konkrétního zis-
kového centra, v tomto případě 
výhradně samostatné společnos-
ti, jednat, aby nevznikla finanč-
ní újma či škoda obecně přísluš-
né společnosti, jež by byl povinen 
nahradit. Úvaha vychází z obec-
né povinnosti jednatele/řídícího 
člena statutárního orgánu jednat 
s péčí řádného hospodáře. Pří-
padné vzniklé odpovědnosti z to-
hoto titulu se jednatel či jiný řídí-
cí člen statutárního orgánu zpros-
tí, pouze došlo-li či dojde-li v do-
hledné době k vyrovnání újmy 
v rámci koncernu (srov. § 71 a 
§ 72 zákona č. 90/2012 Sb. o ob-
chodních společnostech a druž-
stvech (zákon o obchodních kor-
poracích) a § 145a či § 194 zákona 
č. 513/1991 Zb., Obchodný zákon-
ník), na tomto místě blíže Lasák, 
Pokorná, Čáp, Doležil et al., 2014). 
Dle předchozí české právní úpra-
vy platné do 31. 12. 2013 však tato 
výjimka neplatila, čímž se jedna-
tel stával odpovědným za újmu 
způsobenou prodejem zboží či 
poskytnutím služby za netržních 
podmínek (Petr, Hájek, 2011).

Srovnání uvedených metod 
stanovení pøedací ceny 
z hlediska použitelnosti

Při komparaci všech výše uve-
dených požadavků a metod sta-
novení převodních cen se nabízí 

z důvodu jednotnosti použití me-
tod definovaných v pokynu Ge-
nerálního finančního ředitelství 
D – 332 a § 18 zákona č. 595/2003 
Z. z., o daniach z príjmov. V ta-
kovém případě by však musel 
být rozsah použitelných a vnitř-
ně konzistentních metod skuteč-
ně zúžen pouze na ty, které jsou 
akceptovány správcem daně. 
Z hlediska manažerského účet-
nictví by se pravděpodobně ne-
jednalo o problematický postup, 
neboť pro něj je přípustné i sta-
novení převodní ceny na zákla-
dě tržních principů. Není však 
již dále stanoveno, zda by bylo 
přípustné postupovat způsobem 
rozdělení zisku či čistého zisko-
vého rozpětí. Tyto metody se po-
užívají především, pokud je ob-
tížné získat potřebné informa-
ce či jejich kvalita není uspoko-
jivá ( Solilová,  Bílková, Vrtalová, 
2010), případně při specifickém 
rozložení funkcí a rizik mezi oba 
subjekty. Z logického hlediska 
by však jejich použití i pro účely 
manažerského účetnictví nemělo 
být vyloučeno, neboť odpovídá-
-li zjištěné rozdělení zisku (Profit 
Split) či ziskové rozpětí (TNMM) 
profitu, jež by bylo možné gene-
rovat nezávisle na nastavených 
vnitropodnikových podmínkách 
a struktuře koncernu, není dů-
vod takovéto metody nepřipustit. 
Výsledek hospodaření ziskové-
ho centra poté bude jednoznačně 
ovlivnitelný manažerem ziskové-
ho centra a rovněž bude možné 
srovnatelného hodnocení zisko-
vého centra s jinými částmi kon-
cernu ve skupině. V této situaci 
by však podnik měl také uvažo-
vat a respektovat daňová pravi-
dla mateřské společnosti se síd-
lem v jiné daňové jurisdikci (Car-
ter, Maloney, Van Vranken, 1998). 
V rámci Evropské Unie se zpra-
vidla na úrovni použitých metod 
o problém jednat nebude, neboť 
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ODPIS ZÁVäZKu

Spoločnosť eviduje neuhradenú 
prijatú faktúru so splatnosťou 
08/2010 vo výške 10 000 €. O túto 
sumu nebol upravovaný základ 
dane. Vyradí faktúru z účtovníc-
tva (321 / 648). Aký to bude mať 
vplyv na základ dane?

Spoločnosť eviduje faktúru so 
splatnosťou 04/2015. V roku 2016 
a 2017 spoločnosť zvýšila základ 
dane (20 %, 50 %). Neskôr zistila, 
že dlžník zrušil živnosť ešte v ro-
ku 2015. Vyradí faktúru iba zápi-
som 321 / 648 alebo by mala po-
dávať dodatočné daňové prizna-
nie?

V prvom prípade neuvádzate, či 
ste dodávateľskú faktúru zahrnu-
li do základu dane ako pripočí-
tateľnú položku. Predpokladám, 
že áno, lebo v roku 2013 bola tá-
to povinnosť pri záväzkoch, kto-
ré boli neuhradené po splatnosti 
viac ako 36 mesiacov. V tom prí-

pade podľa § 17 ods. 32 písm. b) 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z prímov v z. n. p., sa pre stano-
venie základu dane zníži výsle-
dok hospodárenia o sumu, ktorá 
bola zaúčtovaná do výnosov v sú-
vislosti s odpísaním záväzku.

K druhej otázke by som chcel 
uviesť, že skutočnosť, že veriteľ 
zrušil živnosť neznamená, že zá-
väzok zanikol. Záväzok by ste 
mali z účtovníctva vyradiť až 
v tom účtovnom období, keď za-
nikne možnosť jeho vymáhania. 
Z toho dôvodu by som v roku 
2018 uplatnil v daňovom priznaní 
pripočítateľnú položku 50 % hod-
noty záväzku. Až keď zanikne 
povinnosť uhradiť záväzok (na-
príklad jeho premlčaním), zaúč-
tujete vyradenie záväzku a z da-
ňového hľadiska budete postupo-
vať obdobne ako v prvom prípa-
de.

Ing. Ondrej Baláž

OSLOBODENIE OD DANE
Slovenský platiteľ DPH dodá-
va tovar do iného členského štá-
tu EÚ – dodávateľ je platiteľ re-
gistrovaný pre DPH na Sloven-
sku, odberateľ (objednávateľ) je 
z Holandska pre DPH registrova-
ný v Holandsku. Prepravca tova-
ru je prepravná spoločnosť z Čes-
ka. Tovar bol prevzatý v Nemec-
ku (nemecká firma s registráciou 
pre DPH v Nemecku). Faktúra má 
byť vystavená na Holandskú fir-
mu... – uplatňuje sa oslobodenie 
od DPH na Slovensku? Aké do-
klady podľa § 43 je treba dolo-
žiť pre preukázanie splnenia pod-
mienok oslobodenia od DPH?

V danom prípade sa na doda-
ní tovaru zúčastňujú tri osoby, 
ktoré sú identifikované pre DPH 
v troch rôznych členských štátoch 
EÚ (Nemecko, Slovensko, Ho-
landsko), pričom predmetom ob-
chodu medzi týmito osobami je 
dodanie toho istého tovaru.

veškeré země by měly postupo-
vat v souladu se směrnicí OECD. 
Příležitostně se stává, že obě da-
ňové jurisdikce dojdou při stano-
vení předací ceny danou meto-
dou k různým výsledkům, což je 
však otázka použitých údajů pro 
provedení srovnávací analýzy, 
a následné aplikování zpravidla 
čl. 24 příslušné smlouvy o zame-
zení dvojímu zdanění mezi dotče-
nými zeměmi tzn. vyřešení vznik-
lé distorze dohodou obou států. 
Není-li však země, v níž se nachá-
zí mateřská společnost koncernu 
či dceřiná, členem OECD ani ne-
ní aplikována výměna informa-
cí, může poté docházet k tomu, že 

budou stanoveny i rozdílné meto-
dy pro nastavení předací ceny.

V takovém případě by bylo nutné 
stanovení dvou sad transferových 
cen s tím, že jeden z výsledků bu-
de rozhodný pro účely stanove-
ní základu daně v první a druhý 
v další daňové jurisdikci. Bude 
se poté jednat o situaci obdobnou 
s rozdílným nastavením předa-
cích cen pro manažerské účet-
nictví a pro zjištění základu da-
ně. Ziskové centrum a nadřazená 
společnost budou používat sys-
tém dvou účetních knih, z nichž 
každá bude obsahovat údaje po-
třebné pro stanovení té konkrétní 

transferové ceny (Hiemann, Rei-
chelstein, 2012). Rovněž následně 
můžeme uvažovat o derivátu vý-
še uvedených možností, a to sys-
tému tří druhů transferové ceny 
pro jednu jedinou transakci. Pro 
manažerské účetnictví by poté 
cena byla stanovena tak, aby by-
lo dosaženo maximálního zisku 
(dle rovnice 1) a pro kupujícího a 
prodávajícího způsoby, které bu-
dou vnitřně konzistentní s poža-
davky daňového hmotného prá-
va v konkrétní zemi.

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

Jan Hájek

NAŠA PoRADŇA
Otázky a odpovede
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NAŠA PoRADŇA 
Pri tomto obchode môže ísť z da-
ňového hľadiska o tzv. trojstran-
ný obchod, ak sú splnené aj os-
tatné podmienky stanovené 
v § 45 ods. 1 zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodno-
ty v z. n. p. (ďalej len „zákon 
o DPH“).

Ak sú splnené podmienky pre 
trojstranný obchod, prvý odbera-
teľ (slovenský platiteľ) nie je po-
vinný platiť daň pri nadobudnu-

tí tovaru z iného členského štátu a 
nadobudnutie tovaru u tejto oso-
by sa považuje za zdanené.

Slovenský platiteľ vyhotoví pre 
druhého odberateľa (holandský 
platiteľ) faktúru, ktorá nebude 
obsahovať sumu dane a v ktorej 
uvedie slovnú informáciu „pre-
nesenie daňovej povinnosti“. Zo 
záznamov vedených podľa § 70 
zákona o DPH musí byť zrej-
má dohodnutá odplata za doda-

nie tovaru druhému odberateľovi 
a názov a adresa druhého odbe-
rateľa.

Slovenský platiteľ vypĺňa riadky 
35 a 36 daňového priznania, a to 
za zdaňovacie obdobie, v ktorom 
bol tovar dodaný holandskému 
odberateľovi. Slovenský platiteľ 
podáva aj súhrnný výkaz podľa 
§ 80 ods. 1 písm. c) zákona o DPH.

Ing. Marián Drozd

Dátum Povinnosť

20. 2. 2019
(streda)

Podanie žiadosti o registráciu pre DPH u zdaniteľnej osoby, ktorá má sídlo, miesto podnikania 
alebo prevádzkareň v tuzemsku (príp. má bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v tuzemsku) 
a ktorej obrat k 31. 1. 2019 za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov 
dosiahol sumu 49 790 €.

25. 2. 2019
(pondelok)

Podanie daňového priznania k DPH za mesiac január 2019 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi 
dane, ale vznikla im povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. a splatnosť 
tejto dane.

Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za január 2019 pre platiteľov  
podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. s mesačným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto 
dane.

Podanie súhrnného výkazu za mesiac január 2019 platiteľmi DPH, ak v tomto mesiaci realizovali 
zdaniteľný obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. a majú povinnosť podať 
súhrnný výkaz mesačne.

Podanie daňového priznania k spotrebným daniam z minerálneho oleja, z tabakových 
výrobkov, z alkoholických nápojov, z elektriny, uhlia a zemného plynu za mesiac január 2019 
a splatnosť týchto daní.

28. 2. 2019
(štvrtok)

Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov FO u daňovníkov, ktorých posledná  
známa daňová povinnosť presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej 
povinnosti.

Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov PO u daňovníkov, ktorých daň  
za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej 
daňovej povinnosti.

Splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel u daňovníka, ktorého 
predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €, a to vo výške  
1/12 predpokladanej dane.

Predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej 
činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom 
bonuse za mesiac január 2019.

Prevod finančných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu alebo na osobitný bankový 
účet sociálneho fondu, ak nie je dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu.

Kalendár daňových a odvodových povinností

SERvIS PoDNIKATEĽoM
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Dátum Povinnosť

28. 2. 2019
(štvrtok)

Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku na verejné zdravotné poistenie 
odvádzaných za zamestnanca a zamestnávateľa z príjmov za mesiac január 2019, ak nie je 
u zamestnávateľa určený deň výplaty.
Podanie oznámenia o začatí uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby  
za dodanie tovaru alebo služby, ktorú daňovník uplatňuje od 1. februára 2019.

5. 3. 2019
(utorok)

Podanie oznámenia o skončení uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby 
za dodanie tovaru alebo služby, ktorej uplatňovanie daňovník skončil povinne zo zákonných 
dôvodov v mesiaci február 2019.

8. 3. 2019
(piatok)

Splatnosť preddavku na verejné zdravotné poistenie SZČO a samoplatiteľov za mesiac február 
2019.
Splatnosť poistného na sociálne poistenie povinne poistenými SZČO a dobrovoľne poistenými 
fyzickými osobami za mesiac február 2019.
Splatnosť poistného na sociálne poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom,  
za zamestnancov s príjmom plynúcim z neplatne skončeného pracovného vzťahu zamestnanca 
k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného 
sociálneho poistenia zamestnanca, ak boli tieto príjmy vyplatené v mesiaci február 2019.
Vykázanie celkovej výšky vyplatených dividend a výšky preddavku na poistné z vyplatených 
dividend za mesiac február 2019 príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľom dividendy so sídlom 
na území SR a splatnosť preddavku.

11. 3. 2019
(pondelok)

Vystavenie a doručenie potvrdenia zamestnancovi o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby  
zo závislej činnosti z údajov uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa § 39 
ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. v z. n. p., ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, 
preddavkov na daň, dane, na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu 
za rok 2018, ak o vystavenie dokladu zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa do 5. februára 2019.

15. 3. 2019
(piatok)

Odvedenie zrazenej dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. 
v z. n. p. z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka vo 
februári 2019 a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom príjmu podľa § 44 zákona 
č. 595/2003 Z. z. v z. n. p. v prípade úhrady vykonanej vo februári 2019 a oznámenie tejto 
skutočnosti miestne príslušnému správcovi dane.

Ing. Veronika Solíková, PhD., Účtovná jednotka, s. r. o.
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 Odborné autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Odborné autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, 
a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú 
postupovať podľa obsahu odborných autorských diel.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október. Celoročné 
predplatné je 115 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Návrh a úprava obálky: www.sueweb.sk
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