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Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu počas  
dočasného pridelenia

Ust. § 57 ods. 2 ZP súvisí s  rozšírenou praxou vyplácania zamestnancov 
(najmä agentúr dočasného zamestnávania) počas dočasného pridelenia for-
mou cestovných náhrad (ktoré nepodliehali dani z príjmu ani odvodom), 
namiesto poskytovania porovnateľnej mzdy. Od 1. marca 2015 prichádza 
k zmene oprávneného subjektu, ktorý môže zamestnanca vyslať na pra-
covnú cestu, resp. zahraničnú pracovnú cestu počas jeho dočasného pri-
delenia k užívateľskému zamestnávateľovi. 

Vyslanie na pracovnú cestu – čas pred, počas a po skončení dočasného 
pridelenia

Príklad:

Zamestnanec, ktorého pracovný pomer vznikol od 4. septembra 2015, má byť 
dočasne pridelený k užívateľskému zamestnávateľovi od 7. septembra 2015. Kto 
vyšle zamestnanca na zaškolenie (realizované mimo sídla ADZ a ktoré má byť 
pracovnou cestou) pred dočasným pridelením v dňoch 4. septembra až 6. sep-
tembra 2015?

Vo väzbe na § 57 ZP je potrebné rozlíšiť:
•	 čas pred dočasným pridelením – napr. školenie zamestnanca pred do-

časným pridelením – na pracovnú cestu zamestnanca vysiela ADZ (a nie 
užívateľský zamestnávateľ, keďže ešte nezačalo dočasné pridelenie),

•	 čas dočasného pridelenia – zamestnanca môže vyslať na pracovnú cestu 
len užívateľský zamestnávateľ (a teda nie ADZ alebo zamestnávateľ, ktorý 
nie je ADZ a dočasne pridelil zamestnanca),

•	 čas po skončení dočasného pridelenia (napr. ak ide o medziobdobie me-
dzi dvoma prideleniami) – na pracovnú cestu zamestnanca vysiela ADZ.

Príklad:

Užívateľský zamestnávateľ má od 7. septembra 2015 dočasne prideleného za-
mestnanca od ADZ. Miesto výkonu práce zamestnanca počas dočasného pri-
delenia je sídlo prevádzky v Trnave. Užívateľský zamestnávateľ potrebuje, aby 
10. októbra 2015 zamestnanec absolvoval pracovnú cestu do jeho prevádzky 
v Nitre. Kto vyšle zamestnanca na pracovnú cestu a aké je postavenie užívateľ-
ského zamestnávateľa a jeho povinnosti?
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Na pracovnú cestu zamestnanca počas dočasného pridelenia vyšle užívateľ-
ský zamestnávateľ, ktorý sa v zmysle § 57 ods. 2 ZP dostáva do postavenia 
zamestnávateľa na tieto účely. Vznikajú mu teda povinnosti vo väzbe na 
skutočnosti spojené s vyslaním zamestnanca na pracovnú cestu (ktoré stano-
vuje zákon o cestovných náhradách). Podľa § 1 ods. 3 zákona o cestovných 
náhradách tento zákon upravuje aj poskytovanie náhrad osobám pri pra-
covných cestách počas dočasného pridelenia. V tejto súvislosti užívateľský 
zamestnávateľ (a nie zamestnávateľ alebo ADZ) napr.:
•	 v zmysle § 3 ods. 1 zákona o cestovných náhradách: písomne určí miesto 

jeho nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto 
skončenia pracovnej cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej 
cesty. Zamestnávateľ je pritom povinný prihliadať na oprávnené záujmy 
zamestnanca;

•	 v zmysle § 36 ods. 1 zákona o cestovných náhradách: je povinný poskyt-
núť zamestnancovi preddavok na náhrady podľa tohto zákona do sumy 
predpokladaných náhrad (ďalej len „preddavok“) pri vyslaní na zahranič-
nú pracovnú cestu. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi 
preddavok pri inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady iba na žia-
dosť zamestnanca;

•	 v zmysle § 36 ods. 8 zákona o cestovných náhradách: je povinný do desia-
tich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať 
vyúčtovanie pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok 
na náhrady podľa tohto zákona a uspokojiť nároky zamestnanca, ak nie je 
v kolektívnej zmluve alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohod-
nutá alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, 
najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalen-
dárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady.

Zároveň zamestnanec plní povinnosti podľa zákona o cestovných ná-
hradách voči užívateľskému zamestnávateľovi (ako zamestnávateľovi 
na tieto účely). Napr. v zmysle § 36 ods. 7 zákona o cestovných náhra-
dách je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia pracov-
nej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto 
zákona predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vy-
účtovanie náhrad a vrátiť nevyúčtovaný preddavok, ak nie je v kolektív-
nej zmluve alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá alebo 
vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však 
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Evidencia pracovného času u dočasne pridelených zamestnancov 

Ust. § 99 ZP upravuje povinnosť viesť evidenciu pracovného času zamest-
nanca. V § 99 ZP sa vymedzuje, na ktorom mieste sa vedie evidencia 
pracovného času počas dočasného pridelenia. U dočasne pridelených 
zamestnancov sa evidencia pracovného času musí počas dočasného pride-
lenia viesť v mieste výkonu práce (počas dočasného pridelenia) (väzba 
na § 58 ods. 5 ZP) – t. j. tam, kde sa práca spravidla skutočne vykonáva 
(spravidla, keďže je tu aj možnosť pracovnej cesty). Technické zabezpečenie, 
napr. kde sa evidencia umiestni, či možno použiť napr. elektronický sys-
tém užívateľského zamestnávateľa, je už na dohode ADZ alebo zamestná-
vateľa, ktorý nie je ADZ a zamestnanca dočasne pridelil a užívateľského 
zamestnávateľa.

Dovolenka počas dočasného pridelenia

Ust. § 115 ZP osobitne upravuje otázku dovolenky pri dočasnom pridelení 
zamestnanca podľa § 58 ZP, t. j. aj otázku dovolenky zamestnanca, ktorého 
ADZ dočasne pridelila. 

Čerpanie dovolenky u užívateľského zamestnávateľa

Ak bol zamestnanec dočasne pridelený na výkon práce pre iného (slovo „iné-
ho“ je tu nadbytočné, vždy ide o pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi 
a ADZ alebo zamestnávateľ nie je užívateľský zamestnávateľ) užívateľského za-
mestnávateľa, poskytne mu dovolenku alebo jej časť tento zamestnávateľ 
(t. j. užívateľský zamestnávateľ).

Uvedené znamená nasledovné:

•	 Nárok na rozsah dovolenky sa spravuje druhou vetou § 58 ods. 9 ZP, 
podľa ktorej pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a pod-
mienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť 
najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca uží-
vateľského zamestnávateľa, a § 58 ods. 11 písm. a), podľa ktorého pra-
covnými podmienkami a podmienkami zamestnávania sú pracovný 
čas, prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, 
práca v noci, dovolenka a sviatky.
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V tejto súvislosti zákon obsahuje dva modely:
•	 model č. 1 – účinný od 1. marca 2015 do 31. augusta 2015,
•	 model č. 2 – účinný od 1. septembra 2015.

Model č. 1 – účinný od 1. marca 2015 do 31. augusta 2015

Skončenie uplynutím ochrannej doby (§ 252l ods. 1 ZP)

Tento model je obsahom prechodných ustanovení (§ 252l ZP). V pracovnej 
verzii sa tento čas „predĺženia“ nazval ochranná doba ako počet dní, o ktoré 
sa „predlžuje“ pracovný pomer na určitú dobu, odo dňa skončenia dočasné-
ho pridelenia. V tomto prípade sa vychádza z dvoch skutočností:
1. ide o jednostranné skončenie dočasného pridelenia užívateľským za-

mestnávateľom alebo ADZ (t. j. nejde o dohodu zamestnanca a ADZ 
o skončení dočasného pridelenia alebo o skončenie dočasného pridele-
nia zamestnancom),

2. ide o predčasné skončenie dočasného pridelenia, t. j. jeho skončenie 
pred dátumom skončenia pracovného pomeru na určitú dobu s ADZ 
(napr. pracovný pomer na určitú dobu bol dojednaný s dátumom skončenia 
31. decembra 2015; predčasným skončením je dočasné pridelenie, ktoré sa 
skončí skôr ako 31. decembra 2015).

V nadväznosti na toto predčasné a jednostranné skončenie dočasného pri-
delenia zákon rieši, čo nastáva s pracovným pomerom na určitú dobu. Práv-
ny následok je nasledujúci:
•	 zo zákona nastávanie „zrušenie“ pôvodne zmluvne dohodnutej doby 

trvania pracovného pomeru na určitú dobu (pracovný pomer na urči-
tú dobu s agentúrnym zamestnancom sa musí dojednať dátumom jeho 
skončenia, napr. 31. decembra 2015 – zo zákona sa tento dátum ruší),

•	 zo zákona platí nový dátum/deň skončenia pracovného pomeru na 
určitú dobu (zákon nahradil pôvodnú dohodu zmluvných strán no-
vým dátumom/dňom).

Počet dní predĺženia 

Za dohodnutú dobu trvania (t. j., ako by sa na nej dohodli zmluvné strany) 
tohto pracovného pomeru sa považuje doba, ktorá sa skončí uplynutím:
•	 14 dní odo dňa skončenia dočasného pridelenia, ak od vzniku pracovného 

pomeru do skončenia dočasného pridelenia uplynulo menej ako 6 mesiacov,


