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Europe Network, 2020. 
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Úvod 

Dňa 1. mája 2019 oslávilo Slovensko 15. výročie svojho vstupu do Európskej únie. Práve 1. mája 2004 sa 

Slovenská republika, spolu s ďalšími deviatimi krajinami, stala súčasťou spoločenstva, v ktorom od jeho 

vytvorenia vládne najdlhšie obdobie mieru v Európe. Slovensko sa stalo rovnocenným partnerom krajín, 

ktoré dnes spolu s ním tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú 

sloboda, demokracia, či solidarita. Vnútorný trh Európskej únie je jednotný trh, v ktorom je zaručený 

voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb a v ktorom majú európski občania slobodu žiť, pracovať, 

študovať a podnikať. 

Publikácia je zameraná predovšetkým na cezhraničné poskytovanie služieb a s tým spojené vysielanie 

pracovníkov vo vybraných krajinách. Nakoľko mnohí podnikatelia majú záujem poskytovať služby v 

zahraničí len jednorazovo resp. nie natrvalo, prichádza do úvahy využitie inštitútu cezhraničného 

poskytovania služieb, ktorý umožňuje podnikateľovi poskytovať služby aj na území iného členského štátu 

EÚ, a to len na základe oprávnenia jeho domovského štátu. Takýmto spôsobom sa vie podnikateľ vyhnúť 

administratívnemu a finančnému zaťaženiu, ktoré spočíva v získaní oprávnenia na podnikanie v 

hostiteľskom štáte a v zriaďovaní si podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na 

území iného štátu, v ktorom chce dočasne poskytovať služby cezhranične. 

Európska únia upravila pravidlá pre vyslaných pracovníkov v snahe dosiahnuť spravodlivú rovnováhu 

medzi pracovnými právami a slobodným poskytovaním služieb. Smernica má konkrétnejšie za cieľ 

zabezpečiť spravodlivé mzdy a rovnaké podmienky pre vyslaných pracovníkov a miestne spoločnosti v 

hostiteľskej krajine pri zachovaní zásady voľného pohybu služieb. V júni 2018 bola odsúhlasená revízia 

smernice o vysielaní pracovníkov, nové pravidlá sa začnú aplikovať od 30. 7. 2020. Bohužiaľ tieto 

zmenené pravidlá vysielania pracovníkov ešte viac sťažia a skomplikujú. 

Vzhľadom k problematike témy a niekedy rôznym výkladom v jednotlivých krajinách, nemôžu byť 

predložené informácie považované za úplné a postačujúce. A nemôže byť brané ako právne záväzné 

vysvetlenie príslušných právnych systémov jednotlivých členských štátov Európskej únie. Odporúčame, 

aby sa podnikatelia/spoločnosti vysielaných pracovníkov informovali u styčných orgánov jednotlivých 

členských štátov EÚ (nájdete na konci tejto publikácie). 
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1. Základná charakteristika hospodárstva Nemecka 
Nemecká spolková republika (NSR) je najsilnejšou európskou ekonomikou (štvrtou najväčšou 

ekonomikou sveta), tretím najväčším exportérom sveta s vôbec najvyšším prebytkom zahranično-

obchodnej výmeny a kľúčovým hospodárskym partnerom SR. NSR sa v súčasnosti nachádza vo fáze 

spomalenia hospodárskeho rastu. Spolková vláda vo svojej ostatnej prognóze znížila odhad rastu HDP v 

tomto roku na úroveň 0,5%. Dôvodom sú obavy z neriadeného Brexitu, obchodného konfliktu medzi CN 

a US, logistické problémy automobilového sektora a nedostatok pracovných síl. Podľa predbežných 

údajov Štatistického úradu rast nemeckej ekonomiky v prvom štvrťroku 2019 vzrástol len o 0,4%. 

Rozhodujúcim impulzom relatívne pozitívneho vývoja ekonomiky bola domáca spotreba naopak verejné 

investície stagnovali. Dlhodobo pozitívny ekonomický vývoj sa prejavuje aj na trhu práce, počet 

nezamestnaných klesol na historicky najnižšiu úroveň 1,4 mil. 

Cenu, za ktorú bolo Nemecko “vykúpené “z hospodárskej recesie, však stále nesplatilo. Dlh verejných 

financií je stále nad úrovňou maastrichtských kritérií 60,9% HDP. Prebytok štátneho rozpočtu už piaty 

rok za sebou však vytvára solídnu bázu znižovania zadlženosti. Prostredníctvom prebytku štátneho 

rozpočtu Spolková vláda plánuje investovať vyšší objem finančných prostriedkov v oblasti sociálnych 

transferov, školstva, vedy a výskum, digitalizácie a obrany. Zvýšenie výdavkov si vyžiadajú aj investície 

v oblasti bezpečnosti a integrácie migrantov na pracovný trh. 

Rizikom projektovaného scenára je podľa názoru ekonómov stúpajúca miera protekcionizmu (USA, 

BREXIT, CN), európska dlhová kríza, volatilita dopytu expandujúcich ekonomík (predovšetkým Číny), 

negatívny demografický vývoj a paradoxne vysoká miera zamestnanosti. Pozitívom z pohľadu SR je 

predovšetkým nezanedbateľný podiel kontinuálneho rastu dovozu a spotreby domácností na hospodárskej 

expanzii Nemecka na ktorej Prostredníctvom dodávateľských spoločností resp. priamo nemeckých 

investorov na Slovensku profitujeme. Analytici spolkovej banky sa zhodujú, že katalyzátorom 

hospodárskej expanzie NSR bude v najbližších rokoch aj naďalej zahraničný dopyt stimulovaný nárastom 

objednávok z tretích krajín a európskych trhov s nezanedbateľným podielom verejnej resp. súkromnej 

spotreby na hospodárskom raste Nemecka. 

1.1 Pracovný trh 
Pozitívny hospodársky vývoj NSR sa v plnej miere prejavuje na trhu práce. V roku 2018 bolo v Nemecku 

zamestnaných rekordných 45 mil. ľudí resp. 1,4 mil. nezamestnaných. Spolková vláda predpokladá aj 

naďalej stabilný vývoj úrovne zamestnanosti, rizikom je integrácia migrantov na nemecký pracovný trh. 

Pesimistická je perspektíva pracovného trhu v súvislosti s demografickým vývojom, ktorý sa spolková 

vláda snaží zmierniť podporou duálneho vzdelávania, digitalizácie a migrácie kvalifikovanej pracovnej 

sily. Spomedzi krajín EÚ má NSR šieste najvyššie náklady na pracovnú silu (vrátane odvodov a 

daňového zaťaženia) 36,30 EUR brutto na hodinu. Platná zákonom stanovená minimálna mzda je v 

Nemecku 8,84 EUR/na hodinu. Zamestnanci na plný úväzok v roku 2018 zarobili v priemerne 3938 

EUR brutto. Vyššie náklady na pracovnú silu sú najmä v odvetví poisťovníctva, IT a energetiky. Reálne 

mzdy v Nemecku v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 1,3%.   
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1.2. Hlavné odvetvia hospodárstva 
Najvyšší podiel na tvorbe HDP Nemecka v roku 2018 zaznamenal sektor priemyslu ďalej nasledovalo 

odvetvie služieb a poľnohospodárstvo. Najvyšší reálny rast si pripísalo odvetvie informačných a 

komunikačných technológií. 

1.2.1. Automobilový priemysel 
Automobilový sektor je rozhodujúcim priemyselným odvetvím a hybnou silou rozvoja nemeckého 

hospodárstva. Spolu so subdodávateľským sektorom zásadne prispieva k hospodárskemu rastu, pozitívnej 

obchodnej a investičnej bilancii a rastu zamestnanosti. Automobilový priemysel je katalyzátorom inovácií 

a výskumno-vývojových aktivít nielen v NSR. Automobily a ich časti sú podobne ako na Slovensku 

najdôležitejšou exportnou komoditou Nemecka. Význam automobilového priemyslu sa prostredníctvom 

mulitiplikatívneho efektu prejavuje aj v ostatných odvetviach hospodárstva a tak výrazným podielom 

prispieva k celkovej produkcii nemeckej ekonomiky. Trendom súčasnosti je vývoj a produkcia 

automobilov s alternatívnym pohonom (predovšetkým elektromobilita), autonómnym riadením a 

digitalizácia v znamení štvrtej priemyselnej revolúcie. 

1.2.2 Strojárstvo 
Je vôbec najdôležitejším priemyselným odvetvím Nemeckej spolkovej republiky z pohľadu 

zamestnanosti a obratu. V roku 2018 strojársky priemysel zaznamenal obrat na úrovni 232 mld. EUR 

(+2,8%) a zamestnával viac ako mil. pracovníkov. Najvyšší nárast objemu export smeroval do Číny. 

Nemecký strojársky priemysel sa na svetovom exporte podieľa približne 11%. Nemecký zväz 

strojárskeho priemyslu (VDMA) počíta v tomto roku s ďalším rastom produkcie a objemu vývozu. 

Obavou je stagnáciou odbytu US a pokles objednávok z Japonska.  

1.2.3. Chemický priemysel 
S 10% podielom na celkovom vývoze NSR chemický priemysel v roku 2018 zamestnával 300 tis. 

pracovníkov v 1209 spoločnostiach a je šiestym najväčším zamestnávateľom v NSR. Význam nemeckého 

chemického priemyslu zdôrazňuje fakt, že výrobky sa okrem iného používajú ako polotovar na ďalšie 

spracovanie v ostatných odvetviach. Podľa údajov Zväzu chemického priemyslu nárast objednávok a 

produkcie súvisí s priaznivým kurzom EUR pri exportoch a nárastom zahraničného dopytu. Obrat 

spoločností z odvetvia chemického priemyslu v roku 2018 predstavoval sumu 116 mld. EUR (+2,1%) a v 

nasledujúcom období očakáva kontinuálny rast produkcie. 

1.2.4. Elektrotechnický priemysel 
Elektrotechnický priemysel je v Nemeckej spolkovej republike tretím najväčším priemyselným odvetvím 

a piatym najväčším trhom s elektrotechnikou na svete. Až 12% celkového obratu nemeckého 

spracovateľského priemyslu má pôvod práve v elektrotechnickom priemysle. Elektrotechnický priemysel 

tvorí 10% priemyselnej výroby a 3% HDP Nemecka, zamestnáva 880 tis. pracovníkov, z toho viac ako 

180 tis. inžinierov. V roku 2018 odvetvie dosiahlo celkový obrat vo výške 193 mld. EUR. 

1.2.5  Stavebníctvo 
Odvetvie stavebníctva sa na celkovej produkcii hospodárstva podieľa necelými 10% a zamestnáva 812 

tis. pracovníkov. Obrat v roku 2018 dosiahol 234,7 mld. EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

vzrástol o 2,7% vo všetkých troch segmentoch (výstavba verejných, komerčných budov a budov určených 

na bývanie). Podľa prognózy Zväzu nemeckého stavebného priemyslu by mal obrat v stavebníctve v roku 

2019 vzrásť o 4%. Spoločnosti by mali profitovať z nutnosti výstavby nájomných bytov, výstavby 
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podpornej digitálnej a cestnej infraštruktúry a realizácii stavebných úprav v snahe zvyšovania 

energetickej efektívnosti.  

1.3 Podnikateľská legislatíva 
Výhradnú kompetenciu v oblasti riadenia zahraničného obchodu a tvorby podnikateľskej legislatívy v 

Nemecku má Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky resp. ministerstvá hospodárstva 

jednotlivých spolkových krajín. Elementárny základ legislatívy v oblasti obchodných vzťahov je v NSR 

upravený Obchodným zákonníkom. Zákon okrem iného stanovuje zásadu rovnosti medzi zahraničnými a 

tuzemskými podnikateľskými subjektmi. NSR je členskou krajinou Európskej únie, preto je povinná 

riadiť sa pravidlami spoločnej obchodnej politiky EÚ podobne ako Slovenská republika. 

1.3.1 Daňový system 
Daňový systém v Nemecku je progresívny a má tri úrovne (spolkovú, krajinskú a obecnú), detailné 

informácie k daňovému systému sú dostupné na internetovej stránke Spolkového ministerstva financií → 

www.bundesfinanzministerium.de resp. Nemecko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory → 

www.dsihk.sk.  

 Daň z pridanej hodnoty je v súčasnosti 19 % (od 1.1.2007). Množstvo tovarov a služieb (potraviny, 

knihy, časopisy, atď.) podlieha 7 % zdaneniu. 

 Daň z príjmu právnických osôb sa odvádza výlučne z kapitálových spoločností (GmbH, AG). 

Daňové zaťaženie kapitálových spoločností vo väzbe na zisk (daň z príjmu právnických osôb a 

živnostenská daň) klesla znížením sadzby dane z príjmu právnických osôb z 25 % na 15 %. Reálne 

daňové zaťaženie je v Nemecku v rozpätí od 29,83 % do 31 %. 

 Živnostenská daň, sa odvádza mestskému alebo obecnému daňovému úradu, výnimku tvoria 

slobodné povolania a odvetvie poľnohospodárstva. Výška dane závisí od zisku a lokality, v ktorej sa 

podnik nachádza. Podľa údajov Nemeckej obchodnej komory priemerná sadzba živnostenskej dane 

predstavuje 14 %. 

 Spotrebné dane v Nemecku sa uplatňujú na nasledovné komodity: lieh a alkoholické nápoje, 

minerálne oleje a palivá, tabak a tabakové výrobky, pivo, šumivé víno, víno a vínne medziprodukty, 

tabak a káva. Za výber daní zodpovedá Spolková colná správa aj pri dovoze z krajín, ktoré sú členmi 

EÚ. 

 Daň z príjmu fyzických osôb: progresívny systém zdaňovania v rozpätí od 15 % - 45 %. 

 Solidárna daň slúži na financovanie kohéznej politiky krajiny. Sadzba predstavuje 5,5% 

vymeriavacieho základu dane, ktorým je daň z príjmov. 

 Daň z dedičstva a darovania: výška dane je závislá od daňovej triedy (tri triedy) a výšky hodnoty 

predmetu zdanenia. Sadzby sa pohybujú v rozpätí od 0%-50%. 

 Daň z kapitálových výnosov v Nemecku predstavuje 20% (z dividend) resp. 30% (zrážka  z úrokov). 

             

     

1.4  Obchodné zvyklosti v teritóriu 
Nemecká spolková republika je členskou krajinou Európskej únie, spoločnosti sú prevažne spoľahlivé, 

plnia si svoje záväzky, sú však náročné na dodržiavanie zmluvných podmienok, kvality a dohodnutých 

termínov. Obchodné zvyklosti v Nemecku sa neodlišujú od obvyklých konvencií vo vyspelých krajinách 

EÚ. 

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/
http://www.dsihk.sk/
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Odporúčame dodržiavať najmä nasledovné zásady: 

 dodržiavať podmienky kontraktov – cenu, termín dodania a predovšetkým kvalitu objednaného 

tovaru; flexibilita pri reakcii na dopyty je považovaná za samozrejmosť; 

 nutnosť písomnej formy kontraktu – v zmluve obsiahnuť všetky možné riziká a precízne stanoviť 

práva a povinnosti oboch zmluvných strán; 

 stanovenie konkurenčnej ceny; 

 obchodný kontakt a prezentačné materiály – osobný kontakt je preferovanou formou dohadovania 

kontraktu, odporúča sa oslovovať firmy s kvalitne vypracovanou ponukou s priloženým firemným 

profilom a sprievodným listom; firemné listy zasielať s firemnou hlavičkou, v počiatkoch je 

preferovaný kontakt formou e-mailu; 

 web stránka spoločnosti – táto forma prezentácie je považovaná za samozrejmú. Bilingválna verzia je 

v medzinárodnom obchode takmer nevyhnutnosťou; pri prezentácií produktov odporúčame na stránke 

informovať aj o získaných certifikátoch, výsledkoch skúšok a testov, ako aj získaných oceneniach a 

hodnoteniach; odporúča sa uvádzať referencie medzinárodných klientov; obsah web-stránky by sa 

mal zamerať na prezentáciu výrobného programu s vizuálnou ukážkou produktov. 

 

1.4.1 Klasifikácia tovaru a kvalitatívne požiadavky 
V súlade s predpismi a princípmi fungovania jednotného vnútorného trhu Európskeho spoločenstva môže 

byť tovar, ktorý je uvedený na trh jedného členského štátu, bez ďalších administratívnych požiadaviek 

uvedený na trh v ostatných členských štátoch Európskeho spoločenstva. Slovenskí exportéri sa však môžu 

stretnúť s požiadavkami nemeckých odberateľov na certifikáciu tovarov v nemeckých skúšobniach. Vo 

všeobecnosti tovary musia spĺňať vysoké kvalitatívne požiadavky (plnenie DIN noriem). Niektoré 

nemecké spoločnosti v rámci quality managementu vyžadujú aj tzv. podnikové normy pre jednotlivé 

komponenty, materiály a produkty. 

1.4.2 Balenie a doprava 
Balenie tovaru zodpovedá bežným štandardom v medzinárodnom obchode. Sypké a drobné komodity sa 

dodávajú v rôznych vreciach a hmotnostiach (do 50 kg), väčšie objemy sa dodávajú v big bagoch. 

Stavebné hmoty sa dodávajú spravidla voľne uložené. Väčšie konštrukcie (napr. oceľové zvárané 

konštrukcie a komponenty, podvozky, ramená a iné) sa dodávajú na oceľových paletách. Balenie tovaru 

je v réžii dodávateľa. Odberateľ spravidla vyžaduje stanovenie cien pri parite EXW a s dodaním na 

miesto určenia DDU, predovšetkým z dôvodu oddelenia netto ceny tovaru a služby od ceny dopravy. 

1.4.3 Označovanie tovaru 
Jednotlivé smernice EÚ o označovaní výrobkov aj s odkazom na príslušnú implementačnú normu 

členskej krajiny možno nájsť na → http://europa.eu.int/eur-lex.  

Za základné podmienky označovania tovarov na trhoch EÚ možno považovať: 

 popis tovaru, označenie druhu 

 názov a adresa výrobcu a baliarne, alebo názov predajcu 

 netto váha 

 šarža, dátum výroby 

 minimálna doba trvanlivosti 

 podmienky skladovania, ak si to vyžaduje typ výrobku 

http://europa.eu.int/eur-lex
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 zloženie výrobku 

 návod na použitie, v prípade, že si to vyžaduje typ výrobku 

V prípade, že slovenský podnikateľský subjekt dodáva tovar priamo konečným spotrebiteľom v 

Nemecku, je povinný, ak dodávaný tovar podlieha nariadeniu o obaloch (Verpackungsverordnung → 

http://bundesrecht.juris.de/verpackv_1998/BJNR237900998.html,)  zabezpečiť zber a likvidáciu takto 

distribuovaných obalov prostredníctvom systému zeleného bodu – Grüner Punkt (http://www.gruener-

punkt.de).  V prípade, že dodáva tovar nemeckým distribučným alebo veľkoobchodným firmám, je táto 

povinnosť spravidla predmetom dohody oboch strán.  

1.4.4 Marketingová stratégia pri vývoze do teritória 
Pri orientácii na nemecký trh sa slovenským exportérom ponúka niekoľko alternatív, ktoré okrem 

klasického vývozu tovarov služieb zahŕňajú vytváranie nových kooperačných vzťahov, predovšetkým v 

oblasti subdodávok pre automobilový priemysel, strojársky, elektrotechnický priemysel a IT.  

Vlastné exportné aktivity môžu slovenské firmy praktizovať v NSR viacerými spôsobmi: 

 predajom na báze provízie prostredníctvom výhradného zástupcu alebo sprostredkovateľa 

 predajom priamo konečným odberateľom, veľkoobchodu alebo obchodným reťazcom 

 predajom prostredníctvom vlastnej odbytovej organizácie založenej podľa nemeckého 

 práva 

Vzhľadom na pomerne vysoké náklady spojené so vstupom na nemecký trh väčšina vývozcov preferuje 

predaj prostredníctvom importných firiem, veľkoobchodov, obchodných reťazcov alebo 

sprostredkovateľov obchodu. V prípade záujmu o predaj spotrebných tovarov je nevyhnutná podpora 

predaja produktu prostredníctvom reklamy. Nemeckí partneri vyžadujú aktívny prístup od 

dodávateľských firiem. Z dôvodu kapitálovej náročnosti je odporúčané na nemecký trh vstúpiť 

prostredníctvom sprostredkovateľa. Efektívny je predaj v spotrebiteľských baleniach pod inou značkou. V 

tomto prípade rozhoduje predovšetkým kvalita produktu, cena a dodržiavanie zmluvných termínov. Na 

priemyselný trh je vhodné vstúpiť priamo a nadviazať kontakt s odberateľmi polotovarov, komponentov, 

súčiastok a priemyselných komodít, ktoré nie sú určené priamo pre spotrebiteľský trh a pri ktorých nie je 

potrebné vynakladať prostriedky na reklamu a podporu predaja produktu. 

V prípade, že sa slovenská firma rozhodne pre predaj prostredníctvom importérov, obchodných 

spoločností, zástupcov a sprostredkovateľov môže potenciálnych obchodných partnerov identifikovať 

prostredníctvom nasledujúcich inštitúcií: 

 Spolkový zväz nemeckého exportu – BDEx → www.bdexport.de  

 Spolkový zväz nemeckého veľkoobchodu a zahraničného obchodu → www.bga.de  

 Združenie nemeckých hospodárskych zväzov pre sprostredkovanie obchodu → www.cdh.de  

 Obchodná a priemyselná komora (Industrie und Handelskammer) → www.dihk.de  

 Spolkový zväz nemeckého priemyslu → www.bdi.de  

 Remeselná komora → www.handwerk.de  

 

Súkromné databázy firiem: 

 www.wlw.de 

http://bundesrecht.juris.de/verpackv_1998/BJNR237900998.html
http://www.gruener-punkt.de/
http://www.gruener-punkt.de/
http://www.bdexport.de/
http://www.bga.de/
http://www.cdh.de/
http://www.dihk.de/
http://www.bdi.de/
http://www.handwerk.de/
http://www.wlw.de/
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 www.firmenfinden.de 

 www.branchenbuch.de 

 www.gelbe-seiten.de 

 www.creditreform.de 

 

Zoznam zväzov, združení a asociácií: → http://www.verbaende.com  

 Vhodnou platformou na nadviazanie obchodných kontaktov a zverejňovanie dopytov je tiež Germany 

trade and invest → http://www.gtai.de  

1.5  Založenie spoločnosti 
Elementárny základ legislatívy v oblasti obchodných vzťahov je v Nemeckej spolkovej republike 

upravený Obchodným zákonníkom. Zákon okrem iného stanovuje zásadu rovnosti medzi zahraničnými a 

tuzemskými podnikateľskými subjektmi. V prípade, že sa slovenská firma rozhodne v Nemecku založiť 

pobočku svojej obchodnej spoločnosti, má podľa nemeckého obchodného práva nasledovné možnosti: 

Formy pobočky obchodnej spoločnosti: 

a) právne nezávislá pobočka zahraničnej firmy – organizačná zložka (Zweigniederlassung) – je 

integrálnou súčasťou zahraničnej firmy. Registrácia sa vykonáva na príslušnom registračnom súde 

(Amtsgericht). 

b) právne závislá pobočka – samostatný právny subjekt, registrácia sa realizuje na príslušnom 

živnostenskom úrade (Gewerbeamt), v prípade samostatného podnikateľa a právnickej osoby na 

registračnom súde (Amtsgericht). 

Právne formy obchodných spoločnosti v NSR: 

a) samostatný podnikateľ (Einzelkaufmann) 

b) spoločnosť občianskeho práva (Gesellschaft bürgelichen Rechts GbR) 

c) otvorená obchodná spoločnosť (Offene Handelsgesellschaft OHG) 

d) spoločnosť partnerov (Partnerschaftsgesellschaft) 

e) komanditná spoločnosť (Kommanditgesellschaft KG) 

f) spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH) 

g) zmiešaná spoločnosť s ručením obmedzeným a komanditná spoločnosť(GmbH&CoKG) 

h) akciová spoločnosť (Aktiengesellschaft AG) 

i) komanditná spoločnosť na akcie (Kommanditgesellschaft auf Aktien KgaA) 

j) tiché partnerstvo (Stille Gesellschaft) 

k) European Company (Societas Europea) 

Od 1. mája 2004 majú v Nemecku právo zakladať spoločnosť a živnosti bez výrazných obmedzení aj 

občania SR. Začať podnikanie v Nemecku je možné po splnení kritérií, ktoré stanovuje zákon o 

živnostenskom podnikaní (Gewerbeordnung). Základnou podmienkou je deklarovanie odbornosti a 

kompetencie na výkon danej funkcie, ktoré stanovuje živnostenský zákon. V Nemecku v zásade platí 

sloboda živnostenského podnikania, ale táto je prostredníctvom špeciálnych právnych predpisov 

obmedzená. Rýchlosť procesu zakladania spoločnosti a ohlasovania živnosti je z tohto dôvodu závislá od 

činnosti, ktorú slovenský subjekt v Nemecku plánuje vykonávať. Pri zakladaní spoločnosti je z tohto 

dôvodu vhodné osloviť miestnu obchodnú a priemyselnú komoru, respektíve príslušnú miestnu remeselnú 

komoru, ktorá Vám v konkrétnom prípade poskytne užitočné informácie. 

http://www.firmenfinden.de/
http://www.branchenbuch.de/
http://www.gelbe-seiten.de/
http://www.creditreform.de/
http://www.verbaende.com/
http://www.gtai.de/
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1.5.1 Ohlasovanie živnosti 
Každý subjekt, ktorý chce v Nemecku samostatne podnikať musí ohlásiť živnosť príslušnému miestnemu 

(mestskému) úradu oddeleniu prihlasovania živností (Ordnungsamt, Gewerbeamt) v mieste, kde bude 

registrované sídlo spoločnosti. Živnosť sa v Nemecku prihlasuje pred začatím podnikania 

prostredníctvom formulára GewA 1. Pri registrácii živnosti je potrebné doložiť platný cestovný pas alebo 

občiansky preukaz. Prihlásenie je príslušným miestnym alebo mestským úradom potvrdené do troch dní 

následne prihlasovateľ získa živnostenské oprávnenie (Gewerbeschein). Pri ohlasovaní živnosti musí 

žiadateľ dokladovať dosiahnuté odborné vzdelanie a nevyhnutnú dĺžku odbornej praxe. 

1.5.2 Zakladanie obchodných spoločností 
Do obchodného registra sa zapisujú všetky formy spoločností obchodného charakteru na úrovni 

„Kaufmann “, ktoré sa riadia obchodným zákonníkom a spoločnosti, ktoré prekračujú stanovenú hranicu 

povinnosti registrovať sa v obchodnom registri. Právnická osoba vzniká dňom zápisu do obchodného 

registra. Pred zápisom do obchodného registra sa odporúča konzultovať náležitosti spoločenskej zmluvy 

(najmä názov firmy, predmet podnikania) s príslušnou miestnou priemyselnou a obchodnou komorou 

www.ihk.de s cieľom vyhnúť sa dodatočným nákladom v prípade nesprávneho udania údajov. Podať 

návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra je oprávnený iba určený konateľ, v prípade viacerých 

konateľov musí byť návrh podaný všetkými konateľmi. Podpisy budú registračným súdom uznané iba 

vtedy, ak sú overené notárom. Spravidla zabezpečuje notár aj všetky prihlasovacie formality voči 

registračnému súdu.  

Návrh na zápis spoločnosti sa predkladá na príslušnom obvodnom súde (Amtsgericht) – registračnom 

súde (Registergericht). K návrhu na zápis je potrebné predložiť spoločenskú zmluvu overenú notárom, 

legitimáciu konateľa, zoznam spoločníkov, povolenie pri činnostiach vyžadujúcich zvláštne povolenie 

(Gewerbeerlaubnis, Genehmigungsurkunde), vyhlásenie o dispozícii základného imania v predpísanej 

výške, vyhlásenie, uistenie o tom, že konateľ nie je odsúdený kvôli konkurznému deliktu alebo zákazu 

činnosti. Pred zápisom do obchodného registra registračný súd zašle dokumentáciu Priemyselnej a 

obchodnej komore, ktorá vydá stanovisko k predmetu podnikania a názvu spoločnosti. Súd uskutoční 

zápis do obchodného registra. Následne je potrebné ohlásiť činnosť aj príslušnému mestskému alebo 

miestnemu úradu (oddelenie Ordnungsamt, Gewerbeamt), ktorý do troch dní vydá licenciu 

(Gewerbeschein). 

Dĺžka trvania založenia spoločnosti je závislá od predmetu činnosti a prípadnej potreby špeciálnych 

povolení pre výkon činnosti. Štandardne trvá založenie spoločnosti s ručením obmedzeným 20-45 dní a 

celkové náklady na založenie spoločnosti sú zhruba 1500 EUR. Podstatne lacnejšia je registrácia fyzickej 

osoby (Einzelkaufmann), kde sa pohybujú náklady súvisiace s registráciou v obchodnom registri zhruba 

od 250 - 450 EUR. 

Informácie o nemeckých firmách 

Základné informácie o nemeckých firmách je možné získať na elektronickom obchodnom registri firiem 

→ www.unternehmensregister.de. V Nemecku je predpísané povinné členstvo v obchodnej a priemyselnej 

komore (www.dihk.de) alebo remeselnej komore (www.handwerk.de). Základné informácie o budúcom 

zmluvnom partnerovi z Nemecka je možné získať bezplatne od príslušnej obchodnej a priemyselnej 

komory alebo remeselnej komory. Zoznam insolventných spoločností je zverejnený na web stránke → 

www.insolvenzbekanntmachungen.de. Podrobnejšie referencie o spoločnosti je možné získať za poplatok 

od banky, prostredníctvom advokátskych kancelárií resp. špecializovaných faktoringových spoločností. 

http://www.unternehmensregister.de/
http://www.insolvenzbekanntmachungen.de/
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1.6. Vysielanie zamestnancov 
 

1.6.1 Všeobecné informácie 
Váš zamestnávateľ vás môže dočasne vyslať pracovať do inej krajiny EÚ. Počas tohto obdobia budete 

mať postavenie „vyslaného pracovníka" a budú sa na vás vzťahovať niektoré pracovné podmienky a 

práva, ktoré majú pracovníci hostiteľskej krajiny. 

Vyslanie môže trvať dovtedy, kým bude potrebné splniť konkrétnu úlohu. Po skončení vyslania by ste sa 

mali vrátiť do krajiny EÚ, z ktorej ste boli vyslaní. 

1.6.2 Pracovné podmienky 
Podmienky zamestnania pracovníkov v hostiteľskej krajine sa na vás vzťahujú len vtedy, ak sú 

výhodnejšie než podmienky vo vašej domovskej krajine.  

Tieto pracovné podmienky a podmienky zamestnania sa týkajú: 

 minimálnej mzdy: vaša mzda nemôže byť nižšia ako miestna minimálna mzda alebo mzda stanovená 

vo všeobecne záväzných kolektívnych zmluvách vo vašom pracovnom odvetví, ak existujú v 

hostiteľskej krajine, 

 maximálnej dĺžky pracovného času, 

 minimálneho času odpočinku, 

 ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, 

 podmienok najímania pracovníkov cez agentúry dočasného zamestnávania, 

 pracovných podmienok pre tehotné ženy, ženy, ktoré nedávno porodili, a pre mládež (vo veku do 18 

rokov), 

 rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami a ďalších pravidiel na predchádzanie diskriminácii. 

Zamestnávateľ vám môže zaplatiť aj cestovné náklady, ubytovanie a stravu v krajine EÚ, do ktorej vás 

vyšle, ak je to stanovené v právnych predpisoch vašej domovskej krajiny. Tieto príspevky sa musia 

vyplácať nad rámec minimálnej mzdy. 

1.6.3 Ďalšie práva 
Ak ste boli vyslaný do inej krajiny EÚ: 

 nebudete potrebovať pracovné povolenie, za predpokladu, že nie ste vyslaní z Chorvátska do 

Rakúska, kde v niektorých odvetviach stále platia určité obmedzenia; 

 nebudete potrebovať uznanie vašej odbornej kvalifikácie; je však možné, že v prípade niektorých 

profesií sa od vás bude vyžadovať písomné vyhlásenie: viac informácií obsahujú pravidlá EÚ o 

uznávaní odborných kvalifikácií; 

 pri odchode do dôchodku nebudete musieť kontaktovať orgány sociálneho zabezpečenia v 

krajinách, do ktorých ste boli v minulosti vyslaní – úrady hostiteľskej krajiny nebudú mať na váš 

dôchodok žiaden vplyv; 

 ak dĺžka vášho vyslanie presiahne 3 mesiace, budete musieť registrovať svoj pobyt na príslušných 

úradoch; 

 práva na dávky v nezamestnanosti sa vo vašej hostiteľskej krajine neakumulujú; 

 práva na trvalý pobyt sa vo vašej hostiteľskej krajine neakumulujú. 
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1.6.4 Daň z príjmu 
Ak v hostiteľskej krajine pracujete menej ako šesť mesiacov, nemali by ste byť povinný platiť tam daň z 

príjmu. Celoeurópske právne predpisy určujúce krajinu, ktorá môže zdaniť váš príjem počas vyslania, 

však neexistujú. Túto otázku môžu upravovať vnútroštátne právne predpisy alebo daňové zmluvy medzi 

krajinami EÚ. 

1.6.5 Sociálne zabezpečenie v zahraničí 
Ak máte ako vyslaný pracovník aj naďalej spadať pod systém sociálneho zabezpečenia vo svojej 

domovskej krajine, musíte vy alebo váš zamestnávateľ požiadať inštitúciu sociálneho zabezpečenia vo 

vašej domovskej krajine o vystavenie formulára PD A1 Prenosný formulár A1 platí len 24 mesiacov. 

Ak vyslanie do inej krajiny EÚ trvá dlhšie, môžete buď: 

 prejsť do systému sociálneho zabezpečenia krajiny, do ktorej ste vyslaní, alebo 

 požiadajte o predĺženie platnosti vášho formulára sociálneho zabezpečenia, aby ste sa mohli byť aj 

naďalej poistení vo svojej domovskej krajine. 

Predĺženie platnosti sociálneho zabezpečenia sa udeľuje len na základe vzájomnej dohody medzi orgánmi 

domovskej a hostiteľskej krajiny a len ak je to vo vašom záujme. Ďalšie informácie o sociálnom 

zabezpečení počas pracovného vyslania do inej krajiny EÚ. 

1.6.6 Povinnosti domáceho zamestnávateľa voči Národnému inšpektorátu práce 
Domáci zamestnávateľ je povinný Národnému inšpektorátu práce alebo inšpektorátu práce na základe 

jeho žiadosti poskytnúť informácie na účely identifikácie vyslania a kontroly dodržiavania pravidiel 

vyslania z územia SR na územie iného členského štátu EÚ. 

Predmetným zákonom sa zároveň mení ustanovenie § 5 Zákonníka práce upravujúce vysielanie 

zamestnanca. § 5 Zákonníka prác sa dopĺňa novými odsekmi 4 a 5, ktoré ustanovujú, čo sa považuje za 

vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb a kto sa považuje za vysielajúceho 

zamestnávateľa. 

Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb je jeho cezhraničné : 

a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi 

vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, 

ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania 

pracovnoprávny vzťah, 

b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi 

vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, 

alebo 

c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a 

zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah. 

Vysielajúci zamestnávateľ je: 

a) domáci zamestnávateľ, ktorým je zamestnávateľ usadený v Slovenskej republike vysielajúci 

zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia Slovenskej republiky na územie iného 

členského štátu Európskej únie. 
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b) Domáci zamestnávateľ môže vyslať domáceho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z 

územia SR na územie iného členského štátu EÚ na základe písomnej dohody, ktorá musí obsahovať 

najmä 

a. deň začatia a skončenia vyslania, 

b. druh práce počas vyslania, 

c. miesto výkonu práce počas vyslania, 

d. mzdové podmienky počas vyslania. 

V prípade dočasného pridelenia zamestnanca musí tieto náležitosti obsahovať dohoda o dočasnom 

pridelení (§ 58 ods. 5 Zákonníka práce). 

Zdroj: Národný inšpektorát práce Košice 

1.6.7 Povinnosti voči sociálnej poisťovni 
Vstupom Slovenska do Európskej únie (EÚ) sa aj na občanov Slovenska začala uplatňovať európska 

legislatíva. Podľa nej je osoba poistená v štáte, v ktorom reálne vykonáva činnosť, t. j. tam, kde sa práca 

realizuje. Zároveň môže byť poistená na sociálne zabezpečenie výlučne v jednom členskom štáte EÚ. 

Zamestnanec 

 Ak som bol pred výkonom práce v štáte EÚ na Slovensku zamestnanec (ukončený prac. pomer na 

Slovensku), nemám voči Sociálnej poisťovni žiadne odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti. 

Všetky povinnosti vo vzťahu k pracovnému pomeru na Slovensku vrátane odhlásenia zo systému 

sociálneho poistenia za mňa vykoná zamestnávateľ. Skutočnosť, že idem vykonávať činnosť do 

zahraničia, nie je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni. 

 Ak idem vykonávať činnosť do EÚ počas dovolenky (napr. na dva týždne zbierať ovocie), je 

potrebné, aby som Sociálnu poisťovňu požiadal o určenie uplatniteľnej legislatívy 

prostredníctvom žiadosti Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne 

vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ. Žiadosť 

je dostupná aj v každej pobočke Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé 

podklady podľa usmernenia uvedeného na konci príslušnej žiadosti. Žiadosť sa podáva preto, že 

osoba môže byť poistená na sociálne zabezpečenie výlučne v jednom štáte EÚ a je potrebné 

určiť, ktorý to bude. 

 Ak idem vykonávať činnosť do štátu EÚ pre zahraničného zamestnávateľa (najčastejšie do 

Česka, Maďarska a Rakúska), pričom naďalej mám pracovný pomer na území Slovenska so 

slovenským zamestnávateľom (najčastejšie sa to týka osôb bývajúcich v pohraničných 

oblastiach), je potrebné, aby som Sociálnu poisťovňu požiadal o určenie uplatniteľnej legislatívy 

prostredníctvom žiadosti Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne 

vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ. Žiadosť 

je dostupná aj v každej pobočke Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé 

podklady podľa usmernenia uvedeného na konci príslušnej žiadosti. 

 Ak vykonávam činnosť pre slovenského zamestnávateľa, pričom činnosť sa vykonáva na území 

viacerých členských štátov EÚ (napr. letuška, vodič kamióna, farmaceutický reprezentant s 

pôsobnosťou na území Česka a Slovenska, atď.), je potrebné, aby som Sociálnu poisťovňu 

požiadal o určenie uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom žiadosti Žiadosť o určenie 

uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo 

viacerých členských štátoch EÚ. Žiadosť je dostupná aj v každej pobočke Sociálnej poisťovne. K 



 
 
 

 
15 

 

žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé podklady podľa usmernenia uvedeného na konci príslušnej 

žiadosti. 

 Ak vykonávam činnosť pre slovenského zamestnávateľa, pričom činnosť idem vykonávať do 

iného štátu EÚ, z dôvodu aktuálnej zákazky na obdobie kratšie ako 24 mesiacov, je potrebné, aby 

som mal pri sebe dokument A1 (potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, 

ktoré sa vzťahujú na držiteľa) z dôvodu vyslania. Tento dokument potvrdzuje, že poistné na 

sociálne zabezpečenie sa má naďalej odvádzať na území Slovenska. Ak uvedeným dokumentom 

nedisponujem, musím byť poistený na území štátu, kde vykonávam činnosť. Uvedený dokument 

vybavuje zamestnávateľ. Zároveň za mňa plní prípadné odhlasovacie povinnosti na území 

Slovenska a prihlasovacie povinnosti v štáte výkonu činnosti, ak mi nevybaví príslušný 

dokument. 

SZČO 

 Ak som pred výkonom práce v štáte EÚ bol na Slovensku povinne poistenou SZČO, zánik 

poistenia mi oznamuje Sociálna poisťovňa. Pokiaľ o zániku povinného poistenia neinformovala 

Sociálna poisťovňa SZČO do 20 dní od zániku tohto poistenia, nakoľko nemala informáciu o 

vzniku poistenia v inom štáte EÚ, odporúčame, aby SZČO kontaktovala Sociálnu poisťovňu a 

oznámila jej skutočnosti potrebné na posúdenie zániku poistenia. 

 Ak som pred výkonom práce v štáte EÚ nebol na Slovensku povinne poistenou SZČO, nemám 

voči Sociálnej poisťovni žiadne odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti. Skutočnosť, že 

idem vykonávať činnosť do zahraničia, nie je potrebné Sociálnej poisťovni oznámiť. 

 Ak vykonávam činnosť ako SZČO na Slovensku, pričom idem činnosť vykonávať do iného štátu 

EÚ, z dôvodu získanej zákazky na obdobie kratšie ako 24 mesiacov, je potrebné, aby som 

požiadal o vystavenie dokumentu A1 z dôvodu vyslania, aby som naďalej zostal poistený na 

sociálne zabezpečenie na území Slovenska (Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z 

dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ). 

Žiadosť je k dispozícii v každej pobočke Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť 

jednotlivé podklady v zmysle usmernenia uvedeného na konci príslušnej žiadosti. Ak nepožiadam 

o uplatnenie inštitútu vyslania, potom sa na mňa odo dňa začatia vykonávania činnosti v inom 

štáte EÚ začne uplatňovať v oblasti sociálneho zabezpečenia legislatíva tohto štátu a ak som bol 

povinne poistenou SZČO, tak zánik poistenia mi oznamuje Sociálna poisťovňa s tým, že o 

uplatňovaní inej ako slovenskej legislatívy informujem Sociálnu poisťovňu. 

 Ak vykonávam činnosť v štáte EÚ (či už ako zamestnanec, resp. SZČO) a zároveň naďalej 

vykonávam činnosť ako SZČO na Slovensku (napr. päť dní v týždni v Rakúsku a cez víkend na 

Slovensku), je potrebné, aby som Sociálnu poisťovňu požiadal o určenie uplatniteľnej legislatívy 

prostredníctvom príslušnej žiadosti (ak činnosť v zahraničí vykonávam ako zamestnanec, 

využijem Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako 

zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských 

štátoch EÚ; ak činnosť v zahraničí vykonávam ako SZČO, využijem Žiadosť o určenie 

uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná 

v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ). Žiadosť je dostupná aj v každej pobočke 

Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé podklady v zmysle usmernenia 

uvedeného na konci príslušnej žiadosti. Žiadosť sa podáva preto, že osoba môže byť v tom istom 

čase poistená na sociálne zabezpečenie výlučne v jednom štáte EÚ a je potrebné určiť, ktorý to 

bude. 
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1.7 Novinky v pravidlách pre vysielanie pracovníkov od 30.7.2020! 
 

V júni 2018 bola prijatá smernica 2018/957, ktorá mení smernicu 96/71/ES o vysielaní pracovníkov. Táto 

smernica a s ňou spojené zmeny sa začnú aplikovať od 30.7.2020, čo bude znamenať ďalšie komplikácie 

pre zamestnávateľov, ktorí vysielajú svojich zamestnancov: 

Zamestnávateľ musí v prvom rade rozlíšiť vyslanie od pracovnej cesty. O pracovnú cestu sa jedná vtedy, 

ak zamestnanec necestuje do zahraničia za účelom vykonávať tam prácu v zmysle poskytovanie služieb 

svojho zamestnávateľa. Pracovnou cestou je preto účasť na konferencii, veľtrhu, ale napríklad aj 

obchodné rokovanie. Pracovná cesta nemá žiadne časové ohraničenie. 

Podľa § 5 ods. 4 Zákonníka práce v platnom znení (od 1.7.2020 § 5 ods. 6 Zákonníka práce), vyslaním 

zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb je jeho cezhraničné: 

a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi 

vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, 

ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania 

pracovnoprávny vzťah, 

V praxi si pod písmenom a) predstavíme napríklad zmluvu o dielo alebo zmluvu o poskytnutí nejakej 

konkrétnej služby napr. upratovania. Vysielajúci – slovenský zamestnávateľ udeľuje svojmu vyslanému 

zamestnancovi naďalej pracovné pokyny a zodpovedá svojmu zmluvnému partnerovi za jeho prácu. 

b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak 

medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania 

pracovnoprávny vzťah, 

v tomto prípade hovoríme aj o koncernovom vyslaní, kedy slovenský zamestnávateľ vyšle svojho 

zamestnanca dočasne pracovať do materskej alebo sesterskej spoločnosti v zahraničí. Nie je rozhodujúce 

kto udeľuje pokyny a kto zodpovedá za pracovný výkon. Tieto skutočnosti môžu byť predmetom dohody 

medzi vysielajúcim a hosťujúcim zamestnávateľom. 

alebo 

c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a 

zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah. 

Dočasné pridelenie predpokladá, že vysielajúci zamestnávateľ má povolenie na agentúrnu činnosť 

(agentúra dočasného zamestnávania) alebo existujú u zamestnávateľa podľa § 58a ods. 1 Zákonníka práce 

objektívne prevádzkové dôvody. 

Ak zamestnávateľ vysiela zamestnanca musí existovať dohoda medzi ním a zahraničným (hosťujúcim) 

zamestnávateľom a ďalšia dohoda medzi ním a zamestnancom. Pracovná zmluva sa neukončuje, ale 

naďalej zostáva v platnosti. 

Dohoda o vyslaní so zamestnancom musí obsahovať: 

 minimálne deň začatia a deň skončenia vyslania, 

 druh práce počas vyslania, 

 miesto výkonu práce počas vyslania,  

 mzdové podmienky počas vyslania. 
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Pri inštitúte vyslania je potrebné si uvedomiť, že vyslanie je charakterizované najmä dočasnosťou. Ak 

chce slovenský podnikateľ dlhodobo vykonávať svoju činnosť v inom členskom štáte EÚ, mal by si tam 

zriadiť spoločnosť alebo organizačnú zložku svojej slovenskej spoločnosti. 

Dočasnosť je v každom právnom poriadku charakterizovaná inak. Niekde je vymedzená konkrétnou 

dobou, inde sa použite len všeobecné kritérium toho, aký je zámer podnikateľa. Aj pri jednej dlhodobej 

zákazke, ako aj je pri viacerých zákazkách napr. na tri mesiace môže ísť o dočasnosť. 

Okrem povinností vyplývajúcich z pracovného práva, je zamestnávateľ povinný požiadať príslušnú 

pobočku Sociálnej poisťovne o vystavenie prenosného formuláru A1. Tento formulár preukazuje, že 

zamestnanec je sociálne poistený v Slovenskej republike a teda nemusí byť sociálne poistený v štáte do 

ktorého bol na výkon prác vyslaný. Zároveň by zamestnávateľ mal konzultovať vysielanie zamestnancov 

aj so svojim daňovým poradcom. 

Členský štát do ktorého bol slovenský zamestnanec vyslaný je oprávnený skontrolovať či sú splnené 

podmienky vyslania a či sú k dispozícii dokumenty, ktoré splnenie podmienok vyslania preukazujú. 

Týmito dokumentami sú najmä: formulár A1, kópia hlásenia o vyslaní, mzdové podklady (pracovná 

zmluva, výplatná páska, záznamy o mzde, podklady týkajúce sa určenia výšky mzdy) a záznamy o 

pracovnom čase zamestnanca. 

Od 30. júla 2020 čakajú vyslaných zamestnancov a vysielajúcich zamestnávateľov viaceré zmeny, 

spôsobené prijatím novelizácie1 k smernici o vysielaní a jej prevzatím do právneho poriadku SR. 

1.7.1 Obmedzenie dĺžky vyslania 
Vyslanie bude obmedzené na obdobie 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia na 18 mesiacov. Vyslanie 

trvajúce dlhšie ako 12 mesiacov (resp. 18) je možné, avšak na vyslaného zamestnanca sa nebude 

vzťahovať len tzv. tvrdé jadro, ale všetky uplatniteľné pracovné podmienky, ktoré platia v členskom štáte 

výkonu práce. 

Ak sa vyslaný pracovník nahrádza iným vyslaným pracovníkom vykonávajúcim „tú istú úlohu na tom 

istom mieste”, za trvanie vyslania sa považuje súhrnné trvanie období vyslania dotknutých jednotlivých 

vyslaných pracovníkov. 

1.7.2 Rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste 
Zamestnávateľ dnes pri vyslaní podľa písm. a) uvedeného vyššie vyslanému zamestnancovi platí len 

minimálne mzdové tarify platné v členskom štáte, do ktorého je zamestnanec vyslaný. Od 30.7.2020, ale 

bude povinný mu zabezpečiť rovnaké odmeňovanie, ako majú bežní zamestnanci v danom členskom 

štáte. Odmeňovanie je chápané širšie ako minimálne mzdové tarify, čiže zamestnávateľ musí vyslanému 

zamestnancovi zaplatiť aj všetky príplatky, resp. odmeny, na ktoré majú zamestnanci daného členského 

štátu nárok podľa vnútroštátnych všeobecne záväzných právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv. 

V súvislosti s odmeňovaním treba zdôrazniť, že cestovné náklady, stravné a ubytovacie náklady, ktoré 

slúžia ako náhrada skutočne vynaložených nákladov spojených s vyslaním, sa nezapočítavajú do mzdy. 

Touto novou úpravou zanikne jeden z dôležitých rozdielov medzi vyslaním a dočasným pridelením, kedy 

pri vyslaní stačilo poskytnúť pracovníkovi minimálnu mzdu členského do ktorého bol vyslaný a naopak 

pri dočasnom pridelení bola povinnosť poskytnúť pracovníkovi porovnateľnú mzdu. 
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1.7.3 Rozšírenie tzv. tvrdého jadra 
Na vyslaného pracovníka sa povinne vzťahuje iba časť právneho poriadku štátu, do ktorého je vyslaný, 

ide o pracovné podmienky tvoriace tzv. tvrdé jadro. Tzv. tvrdé jadro sa novou smernicou rozšíri o dve 

nové podmienky.  

Na vyslaného pracovníka sa bude vzťahovať právny poriadok krajiny, do ktorej je vyslaný, aj v prípade: 

a) podmienok ubytovania pracovníkov, ktoré zamestnávateľ poskytuje pracovníkom, ktorí sú mimo 

svojho obvyklého miesta výkonu práce, 

b) prídavkov alebo náhrad cestovných nákladov, stravných a ubytovacích nákladov pre pracovníkov 

mimo domova z pracovných dôvodov. 

Výnimka pre cestnú dopravu 

Nová smernica o vysielaní pracovníkov sa momentálne nevzťahuje na odvetvie cestnej dopravy. 

Ustanovenia tejto smernice sa budú na cestnú dopravu uplatňovať odo dňa nadobudnutia účinnosti 

pripravovaných právnych predpisov v rámci balíka predpisov v oblasti mobility. 

1.8 Registračné povinnosti voči nemeckým úradom 
Ešte pred samotným vyslaním zamestnancov je potrebné splniť si registračnú povinnosť voči Finančnej 

kontrole nelegálnej práce (Generalzolldirektion, Direktion VII, Finanzkontrolle Schwarzarbeit). 

Hlásenie sa podáva v najjednoduchšom prípade prostredníctvom formulára 0033035. Je možné ho 

nájsť, spolu s ostatnými formulármi pre komplikovanejšie prípady (nočná práca, práca na zmeny a i.), na 

webovej stránke uvedeného úradu. 

Hlásenie obsahuje najmä údaje o zamestnancoch, trvaní vyslania, mieste výkonu práce, zástupcovi v 

Nemecku, mieste, na ktorom budú uložené požadované pracovnoprávne podklady a pod. Jeho súčasťou je 

aj čestné vyhlásenie o splnení povinností ohľadom pracovných podmienok a príspevkov na dovolenku. 

Okrem toho je potrebné zaregistrovať sa aj na SOKA-BAU. 

 SOKA-BAU je nemecký orgán, ktorého úlohou je riadiť a dohliadať nad dovolenkovým 

systémom zamestnancov pracujúcich v stavebnom priemysle v Nemecku. 

Vzhľadom na špecifiká tohto odvetvia (závislosť od počasia, častá zmena zamestnávateľa a i.) by 

mnohým pracovníkom v tomto odvetví nárok na dovolenku ani nevznikol. Preto bol vyvinutý špeciálny 

systém umožňujúci „šetrenie si“ dovolenky u rôznych zamestnávateľov na jednom konte vedenom u 

SOKA-BAU. 

Dovolenku je možné vybrať si u aktuálneho zamestnávateľa. Aby nebol aktuálny zamestnávateľ týmto 

znevýhodnený, platia všetci zamestnávatelia v stavebnom sektore príspevky SOKA-BAU, z ktorých sú 

následne financované nároky zamestnancov na dovolenku. Zamestnávateľovi, ktorý poskytol náhradu 

mzdy počas dovolenky, následne tieto náklady SOKA-BAU refunduje. 

Odmeny za poskytnuté prác podliehajú zdaneniu zvláštne zrážkovou daňou (tzv. Bauabzugsbesteuerung). 

Objednávateľ stavebných prác (kam patrí napr. aj elektro profesie, ak sa týkajú stavebníctva) je tak 

povinný zraziť čiastku vo výške 15% z každej faktúry (to znamená, že dodávateľ dostane iba 85% z 

fakturovanej čiastky) a túto sumu musí odviesť príslušnému finančnému úradu v Nemecku. O zrazených 

15% potom môže požiadať firma na nemeckom finančnom úrade a po splnení príslušných podmienok ju 

môže získať späť. Zrážka dane sa nemusí vykonať v prípade, že dodávateľ služby predloží svojmu 
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objednávateľovi potvrdenie o oslobodení od zrážkovej dane, čo je pochopiteľne z hľadiska cash-flow 

výhodnejšie.  

Informácie o zrážkovej dani pre stavebníctvo v Nemecku (česky) 

 http://www.finanzamt.sachsen.de/srazkova-dan-na-stavebni-prace-6113.html  

Kto je povinný sa registrovať?  

Povinnosť registrovať sa a platiť príspevky SOKA-BAU majú v zásade všetci zamestnávatelia (domáci aj 

zahraniční), ktorých zamestnanci pracujú na stavbách v Nemecku. Výnimku predstavujú zahraniční 

zamestnávatelia, ktorí v domovskom štáte prispievajú do obdobného systému (napr. BUAK v Rakúsku). 

Výška príspevkov 

Sadzba príspevku je od januára 2016 vo výške 14,5 % zo sumy hrubých mesačných miezd všetkých 

(stavebných) zamestnancov vyslaných do Nemecka. Príspevok je splatný každý mesiac k 20. dňu. 

 

Pri vyslaní stavebných robotníkov do Nemecka je potrebné zohľadniť najmä: 

• Zákon o kogentných pracovných podmienkach cezhranične vyslaných zamestnancov a 

zamestnankýň a pre zamestnancov a zamestnankyne pravidelne zamestnaných v domovskom 

štáte (Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für 

regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, „AEntG“); 

• Spolkovú rámcovú kolektívnu zmluvu pre oblasť stavebníctva (Bundesrahmentarifvertrag für das 

Baugewerbe, „BRTV “); 

• Kolektívnu zmluvu o konaní pred sociálnymi pokladňami v stavebníctve (Tarifvertrag über das 

Sozialkassenverfahren im Baugewerbe, „VTV“); 

• Kolektívnu zmluvu o úprave minimálnych miezd v stavebníctve na území Nemeckej spolkovej 

republiky (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe im Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland, „TV Mindestlohn“) 

1.8.1 Ďalšie povinnosti zamestnávateľa 
Okrem vyššie uvedeného sa na (slovenského) hosťujúceho zamestnávateľa vzťahujú aj ďalšie povinnosti. 

Ide najmä o povinnosť riadne a v súlade s nemeckými predpismi evidovať pracovný čas a povinnosť 

predložiť v prípade kontroly napr. nasledovné dokumenty v nemeckom jazyku:  

 

(i) pracovné zmluvy, 

(ii) záznamy o evidencii pracovného času,  

(iii) výplatné listiny – zúčtovanie mzdy, 

(iv) potvrdenia o skutočnom vyplatení mzdy.  

 

Ďalší balík dokumentov je potrebné mať k dispozícii v prípade, ak u zamestnávateľa bol zavedený 

flexibilný pracovný čas. 

V prípade kontroly nelegálneho zamestnávania vznikajú povinnosti tak zamestnávateľovi, ako aj 

zamestnancovi. Zamestnanec je napr. povinný na výzvu kontrolóra predložiť občiansky preukaz alebo 

http://www.finanzamt.sachsen.de/srazkova-dan-na-stavebni-prace-6113.html
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pas. Kontrolóri majú právo vstupu do priestorov a právo vyžiadať si a skontrolovať doklady, ako aj právo 

nahliadať do účtovných a mzdových podkladov. Zamestnávateľ je povinný najmä strpieť vyššie uvedené 

a poskytnúť kontrolórom potrebnú súčinnosť. Zhrňujúco možno povedať, že kontrolóri majú 

porovnateľné oprávnenia ako polícia pri vyšetrovaní priestupkov a trestných činov. 

1.9 Ručenie druhého zmluvného partnera 
Ak vysielajúci zamestnávateľ nesplní svoje príspevkové povinnosti voči SOKA-BAU, alebo ich splní iba 

čiastočne, bude SOKA-BAU požadovať svoje nároky ohľadom dlžnej čiastky od zadávateľa, t.j. 

nemeckého zmluvného partnera. Rovnaký princíp platí aj vo vzťahu k výplate minimálnej mzdy. 

Sankcie 

Za porušenie vyššie uvádzaných povinností môže byť udelená hosťujúcemu zamestnávateľovi sankcia až 

do výšky 500.000,- EUR. Podstatnou hrozbou je aj možnosť uložiť sankciu zákazu účasti na verejnom 

obstarávaní. 

1.9.1 Nahlásenie - notifikácia vyslaných zamestnancov 
Notifikácia vyslaných zamestnancov znamená, že vysielajúci podnik musí najneskôr tesne pred vyslaním 

nahlásiť svoje vyslaných zamestnancov. Vyslaní zamestnanci majú mať vždy so sebou doklad o tom, že 

notifikácia bola riadne vykonaná. Spôsob prevedenia notifikácie sa v poslednej dobe v mnohých krajinách 

zjednocuje, často sa jedná o on-line prihlásení do národného systému hostiteľskej krajiny. Firma sa 

spravidla pred prvým vyslaním zamestnancov do danej krajiny zaregistruje na príslušnom serveri. Vyplní 

základné informácie o podniku a získa prístupové údaje (meno a heslo), s ktorými je potom možné 

zadávať jednotlivé vyslania. Pri notifikáciu vyslaných zamestnancov je obvykle tiež nutné zadať zástupcu 

vysielajúceho podniku v hostiteľskej krajine či informácie o výške miezd vyplácaných vyslaným 

zamestnancom. Väčšinou je nutné nahlásiť vyslaných zamestnancov vždy a bez ohľadu na dĺžku vyslania. 

On-line ohlasovací formulár pre Nemecko - Meldeportal-Mindestlohn (anglicky, nemecky, francúzsky) 

→https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal  

Zoznam odborov, u ktorých sa vykonáva ohlasovanie zamestnancov vyslaných v rámci cezhraničného 

poskytovania služieb do Nemecka (anglicky) 

→http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employersposting/Obligatory-notification-

workers-posted/Notification/notification_node.html  

1.9.2 Kvalifikačné požiadavky zamestnancov 
Ak sa jedná o dočasné a príležitostné poskytovanie služieb v inej členskej krajine v regulovanej profesii 

prostredníctvom vyslaných zamestnancov, je potrebné ohlásiť výkon vysielajúcej firmy ešte pred prvým 

výkonom činnosti v hostiteľskej krajine na príslušných úradoch tejto členskej krajiny. Procedúra bola 

zavedená smernicou o uznávaní odborných kvalifikácií 2005/36 / ES26.Ohlásenie platí jeden rok, potom 

je potrebné ho obnoviť. Vykonáva sa ohlásenie kvalifikácia podniku a nie ohlásenie kvalifikácia 

vyslaných zamestnancov. 

Prvé ohlásenie kvalifikácia sa dopĺňa nasledujúcimi doklady s prekladmi do príslušných jazykov: 

 Doklady o kvalifikácii zodpovedného zástupcu podniku s príslušným prekladom. Ak je 

kvalifikácia regulovaná v hostiteľskej krajine a nie je regulovaná v krajine pôvodu, stačí, ak podnik 

https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal
http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employersposting/Obligatory-notification-workers-posted/Notification/notification_node.html
http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employersposting/Obligatory-notification-workers-posted/Notification/notification_node.html
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túto činnosť vo svojej krajine vykonával legálne minimálne po dobu jedného roka v uplynulých 

desiatich rokoch. 

 Dôkazy o tom, že podnik je legálne usadený vo svojej domovskej krajine. 

 Dokladom o občianstve zodpovedného zástupcu podniku. 

Obnovenie ohlásenie kvalifikácia (po uplynutí 1 roka) už spravidla nie je nutné dokladať vyššie 

spomínanými doklady. 

V zozname profesií regulovaných v jednotlivých krajinách EÚ je u príslušnej profesie uvedený aj orgán, u 

ktorého je potrebné vykonať ohlásenie kvalifikácie. Bohužiaľ, tento zoznam nie je vždy úplne presný a 

správny, pre niektoré krajiny ešte nie je úplne kompletný. 

Navyše názvy a definície jednotlivých profesií-činností sa v rôznych krajinách líši. Dá sa povedať, že 

pokiaľ je určitá profesia v tomto zozname uvedená, je isté, že je regulovaná. Ak v ňom uvedená nie je, nie 

je celkom isté, že sa skutočne jedná o neregulovanú profesiu. V prípade pochybností je vhodné obrátiť sa 

na kontaktné miesta pre kvalifikácie. 

Ohlásenie kvalifikácie je na rozdiel od uznania kvalifikácie iba ohlasovacej procedúra, takže po vykonaní 

ohlásení nie je zvyčajne potrebné vyčkávať na vyjadrenie príslušného orgánu. Pokiaľ má však príslušný 

uznávací orgán pochybnosti o kvalifikácii podniku, môže podnik vyzvať na predloženie ďalších dokladov 

o kvalifikácii alebo urobiť iné opatrenia. 

V prípade prvého poskytnutia služieb u regulovaných povolaní, ktoré môžu mať dôsledky pre verejné 

zdravie alebo bezpečnosť, môže príslušný orgán hostiteľského členského štátu pred prvým cezhraničným 

poskytnutím služby skontrolovať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb - jedná sa o tzv. overenie 

kvalifikácie. Problémom je, že stále ešte nie je pre všetky štáty EÚ k dispozícii zoznam regulovaných 

profesií, u ktorých je nutné podstúpiť komplikovanejšiu povoľovaciu procedúru overenia. Často sa jedná 

o zdravotnícke profesie, ale v Nemecku je potrebné overiť napr. i činnosť kachliara, v Rakúsku napr. 

kozmetičky. Pri overení kvalifikácie treba vyčkať na vyjadrenie kompetentných orgánov, ak toto 

vyjadrenie nedorazí priebehu troch mesiacov (v Rakúsku dvoch mesiacov), môže podnik postupovať tak, 

akoby mu bola kvalifikácia overená (tzv. tichý súhlas). 

Odkaz na smernicu o uznávaní odborných kvalifikácií 2005/36 / ES v platnom znení nájdete v užitočných 

webových stránkach v závere publikácie.  

 

1.9.3 Kvalifikačné požiadavky SZČO 
SZČO musia obdobne ako vysielajúca firmy zistiť, či je profesia, ktorú bude cezhranične poskytovať, v 

hostiteľskej krajine regulovaná. Zoznamy regulovaných profesií pre jednotlivé členské štáty, ktoré sú 

uvedené na serveri europa.eu, často nie sú úplne kompletné, hoci sa situácia postupne lepší. Preto je 

niekedy vhodnejšie využívať zoznamy regulovaných profesií na stránkach kompetentných inštitúcií 

zodpovedných za kvalifikácie v jednotlivých štátoch. 

→http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/hwo/gesamt.pdf  (nemecky, Anlage A zákona) 

V prípade cezhraničného poskytovania služieb v profesiách, ktoré sú v hostiteľskej krajine regulované, 

musí SZČO cezhraničné poskytovanie služieb ohlásiť ešte pred ich začatím. Ohlásenie sa zasiela na 

príslušný kompetentný orgán hostiteľského členského štátu a dopĺňa sa: 

o Dokladom o štátnej príslušnosti SZČO - prostá kópia pasu či občianskeho preukazu. 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/hwo/gesamt.pdf
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o Dokladom, že poskytovateľ služby je legálne usadený v krajine pôvodu a že tu nemá zakázanú 

činnosť - živnostenský list alebo výpis z živnostenského registra s prekladom do príslušného jazyka. 

o Pre profesie, ktoré sú v krajine pôvodu regulované, doklady o kvalifikácii s príslušnými prekladmi. 

o Pre profesie, ktoré v krajine pôvodu regulované nie sú, doklad, že SZČO danú činnosť vo svojej 

krajine vykonávala minimálne po dobu jedného roka v uplynulých desiatich rokoch s príslušnými 

prekladmi. 

1.9.4 Styčné orgány v členských štátoch EÚ pri vysielaní zamestnancov 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb č. 96/71 

ES vyžaduje od jednotlivých členských štátov vzájomnú spoluprácu a zdieľanie potrebných informácií. 

Za týmto účelom boli vo všetkých členských štátoch EÚ zriadené národné styčné centrá a orgány 

zodpovedné za monitorovanie podmienok zamestnávania počas vyslania. Tieto styčné centrá boli 

zriadené ako kontaktné miesta tak pre príslušné štátne orgány jednotlivých členských štátov EÚ, ako aj 

pre vysielajúcich zamestnávateľov a samotných zamestnancov. 

Hlavné úlohy styčných orgánov sú: 

a) poskytovať všeobecné informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania pri 

vyslaní 

b) kontrolovať dodržiavanie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania 

c) poskytovať príslušnému orgánu iného členského štátu EÚ informácie na účely identifikácie vyslania a 

kontroly dodržiavania pravidiel vyslania a ďalšie informácie súvisiace s vyslaním 

d) prešetrovať skutočnosti súvisiace s vyslaním. 
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2. Základná charakteristika hospodárstva Rakúska 
Rakúsko je 4. najbohatšou krajinou EÚ. Ako u väčšiny vyspelých ekonomík, rozhodujúci podiel v 

národnom hospodárstve predstavuje sektor služieb (63 %). Podiel výrobného sektora (24,7 %) je možné 

považovať za nadpriemerný a dlhodobo stabilný. Rast priemyselnej produkcie vzrástol v roku 2018 

nominálne o 9,5 % na 175 mld. eur. Nadpriemerný nárast výroby zaznamenal ropný priemysel a 

spoločnosti dodávajúce plyn a teplo. Priemyselné zákazky zaznamenali nárast nových objednávok (na 

108,1 mld. eur, t. j. + 6 mld. eur). Takmer 3 zo štyroch objednávok pochádzajú zo zahraničia. Cieľovými 

krajinami pre dodávky tovaru boli v 2018 DE (30 %), US (7,1%) a IT (6,5 %). S daňou z príjmov 

právnických osôb vo výške 25 % ponúka AT priaznivé podnikateľské prostredie, berúc do úvahy masívnu 

daňovú konkurenciu zo strany východnej Európy. 

Pri celkovom daňovom zaťažení vo výške 22,4 % sú dane platené v AT nižšie ako v IT (23,1 %), DE 

(29,3 %), či FR (34,9 %). Rakúsko je významným zahraničným investorom najmä v Nemecku (24,8 mld. 

eur), Holandsku (17,6 mld. eur), Českej republike (12,8 mld. eur), Maďarsku (7,74 mld. eur a na 

Slovensku (6,64 mld. eur r. 2017). Podstatná časť priamych zahraničných investícií smeruje do 

bankovníctva a poisťovníctva.  

Rozhodujúci význam pre krajinu má zahraničný obchod. Podiel vývozu tovarov a služieb na HDP 

dosahuje takmer 54,5 %. Export je široko diverzifikovaný a preto menej náchylný na ekonomickú krízu. 

Silnú závislosť rakúskej ekonomiky od vzájomného obchodu s krajinami EÚ dokazuje skutočnosť, že 

69,9 % vývozu a 70,87 % dovozu smeruje do/z krajín EÚ, pričom najdôležitejšími obchodnými partnermi 

sú DE, USA, IT, FR a CH. Krajinu charakterizuje úzka prepojenosť na nemeckú ekonomiku a silná 

závislosť na bilaterálnych obchodných vzťahoch (43 % importu a 30 % exportu). V druhej polovici roka 

2018 profitovala krajina z vysokého dopytu zoskupenia krajín v NAFTA (+13,6 %) a BRIC (+9,1 %). 

Hospodársky život je organizovaný, v krajine existuje povinné členstvo spoločností a živnostníkov v 

Rakúskej obchodnej komore (Wirtschaftskammer Österreich) a v Komore zamestnancov 

(Arbeiterkammer). 

V roku 2018 zaznamenala krajina rast HDP na úrovni 2,7 %. Ide o najsilnejší rast od roku 2011. 

Najvýraznejšie rástli dodávky energie a vody, stavebníctvo a sektor služieb (doprava). Domáca spotreba 

bola porovnateľná s rokom 2017. Prognózy EK a inštitútu WIFO pre rok 2019 predpovedajú spomalenie 

rastu na 1,7 %. Na hlavných exportných trhoch sa však dopyt po rakúskych výrobcoch ukazuje byť 

odolný. Nedostatky výroby v nemeckom automobilovom priemysle, ktoré boli vyvolané nevyriešenými 

postupmi certifikácie na jeseň 2018 mali negatívny vplyv na domácich dodávateľov komponentov. Hoci 

export v priebehu roka 2019 spomalil, bude aj naďalej predstavovať pozitívny príspevok k rastu HDP a to 

najmä vďaka silnému dopytu US po kapitálových statkoch a dynamickej aktivite v strednej a východnej 

Európe.  

2.1 Pracovný trh 
Miera nezamestnanosti v Rakúsku v roku 2018 dosiahla podľa Eurostat 4,9 %, podľa národnej štatistiky 

7,7 %. V roku 2018 dosiahol počet nezamestnaných 220 100. Z celkového počtu nezamestnaných bolo 67 

% domácich, 33 % cudzincov. Nezamestnanosť mladých poklesla na 9,4 %; dlhodobo nezamestnaných 

evidujú úrady práce 1,4 % a nezamestnanosť starších ľudí je 3,9 %. Po rokoch silného zamerania sa na 

podporu a integráciu utečencov sa plánuje v nasledovných rokoch sústrediť ministerka práce na dlhodobo 

nezamestnaných, starších ľudí a ženy. Na tento rok (2019) je naplánované sústrediť sa na podporu 

mladých ľudí a rozšírenie požiadavky povinného vzdelávania na 18 rokov, ako aj záruku na odbornú 

prípravu do 25 roku života. Osobitná dôležitosť sa pripisuje posilňovaniu odbornej výučby, vytvorenie 
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nových učňovských zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky digitalizácie, s cieľom včas identifikovať potrebu 

digitálnych zručností a schopností so zámerom pripraviť ľudí na ciele politiky trhu práce. 

Vláda znížila na rok 2019 rozpočet úradov práce na 1,25 mld. eur. Silný hospodársky rast a dostatok 

voľných pracovných miest si vyžiadalo prispôsobenie politík trhu práce. Tento rok majú úrady práce v 

úmysle zamerať sa na medziregionálne sprostredkovanie pracovných miest a vzdelávanie kvalifikovaných 

pracovníkov. Priemerná hodinová mzda v roku 2018 predstavovala 33,96 eur. Vo výrobnom sektore 

dosiahla 36,87 € a v sektore služieb 32,45 €. V oblasti finančných a poisťovacích služieb (58,02 €) a 

"dodávkach energie" 54,53 €. Zamestnávatelia zaplatil 73 % celkových mzdových nákladov na mzdy, 27 

% tvorili nepriame náklady. 

Chudobou a sociálnym vylúčením bolo ohrozených 1,5 mil. osôb, aj keď definícia chudoby v rakúskych 

podmienkach dáva široké možnosti interpretácie. V Rakúsku sú chudobou ohrození tí, ktorí majú 

mesačne k dispozícii menej ako 1 238 eur. 

2.2 Hlavné odvetvia hospodárstva 
V rakúskej hospodárskej štruktúre dominujú prevažne malé a stredné podniky. Medzi najdôležitejšie 

sektory a regionálne priority rakúskeho hospodárstva patrí: potravinársky a nápojový priemysel, 

strojárstvo a oceľové konštrukcie, chémia a automobilový priemysel, elektrický a elektronický 

priemysel a drevársky a papierenský priemysel. Uvedené odvetvia taktiež predstavujú veľkú časť 

rakúskeho vývozu. V poľnohospodárstve je zamestnaných 1 % obyvateľstva, vyprodukuje cca 2 % 

hrubého sociálneho produktu. V priemysle je zamestnaných cca 27 % obyvateľov. Priemysel vytvorí cca 

33 % HSP. V sektore služieb je zamestnaných takmer 68 % populácie AT, sektor vytvorí 65 % HSP. 

Rakúsko je post industriálnou krajinou s dominantným postavením tretieho sektora. 

2.2.1 Poľnohospodárstvo 
V rakúskom poľnohospodárstve (primárny sektor) prevažujú malé rodinné farmy, dôraz je kladený na 

ekologickú formu hospodárenia. Podiel sektora na HDP dosiahol v r. 2018 1,3 %. Veľká pozornosť sa 

venuje propagácii domácich regionálnych výrobkov. Rakúsko zaujíma vo svete popredné miesto v oblasti 

biologického poľnohospodárstva. Podiel biologicky obhospodarovanej pôdy na celkovej 

poľnohospodárskej pôde vo výške 14 % (23 477 prevádzok) je najväčší v Európe. V živočíšnej výrobe je 

najvýznamnejším poľnohospodárskym produktom mlieko, nasleduje hovädzie a bravčové mäso, hydina, 

vajcia. V rastlinnej výrobe najviac obilie, strukoviny, zelenina, rastliny a kvety, ovocie, zemiaky. 

Významný podiel na produkcii má tiež víno, ktoré sa vyrába najmä vo vinárskych oblastiach v Dolnom 

Rakúsku a v Burgenlande. V roku 2018 dosiahol rakúsky export vín nový rekord, 52,6 mil. litrov vína v 

hodnote viac ako 170 mil. eur. Vynikajúcemu výsledku pomohol export mimo EÚ, ktorý dosiahol 30 % 

podiel; nárast zaznamenal dopyt v napr. US (+ 20%) a Kanade (+ 66 %). 

2.2.2 Priemysel 
Rakúsky priemysel (sekundárny sektor) je z veľkej časti postavený na produkcii malých a stredných 

podnikov; priemysel sa na HDP podieľa 28,5 %. Viac než 75 % všetkých priemyselných podnikov 

zamestnáva menej ako desať zamestnancov a iba 1,0 % priemyslových podnikov má viac ako 250 

zamestnancov. Najväčší podiel zamestnaných pripadá na strojárenský a kovospracujúci priemysel. 

Rakúsky priemysel je silne závislý na exporte, šesť z desiatich eur zarába Rakúsko v zahraničí. Najväčší 

podiel vyvezenej produkcie na objeme domácej výroby pripadá na automobilový a strojárenský 

priemysel. 
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Priemyselná produkcia zrástla v r. 2018 o 9,5 % na 175 mld. eur. Výrazne nadpriemerný nárast výroby 

zaznamenal ropný priemysel a spoločnosti dodávajúce plyn a teplo, ktorú sú silne závislé od 

medzinárodného vývoja cien ropy a zemného plynu. Ak vylúčime tieto dva priemyselné odvetvia, 

zvýšenie hodnoty produkcie sa zníži na 5,3 %. Priemyselné zákazky zaznamenali nárast nových 

objednávok na 108 mld. eur. Takmer 3 zo štyroch objednávok pochádzajú zo zahraničia. 

Najvýznamnejším exportným trhom je Nemecko (30 %), nasledované US (7,1 %) a Talianskom (6,5 %). 

Ďalším pozitívom je vývoj zamestnanosti v domácom priemysle. Celkový počet zamestnancov sa zvýšil o 

2,8 % na 453 tis. osôb. Plusom je i zvýšenie počtu učňov v odbore, nárast o 4 % na 15 754 učňov vo viac 

ako 1 200 firmách. 

2.2.3 Stavebníctvo 
V stavebníctve pôsobia predovšetkým malé a stredné podniky, v stavebných profesiách pôsobí i veľký 

počet SZČO. Podľa štatistík Austria je počet stavebných podnikov, ktoré zamestnávajú menej ako desať 

zamestnancov približne 25 000, kým počet stavebných podnikov s viac ako 250 zamestnancami je iba 71. 

K najväčším stavebným firmám patria: STRABAG, Porr, Swietelsky Bau, Habau a Wolf Holding. V 

roku 2018 pôsobilo v stavebníctve 14 tis. firiem, ktoré zamestnávali 183 648 zamestnancov (vrátane 3 tis 

učňov). Hodnota produkcie presiahla 37,5 mld. eur. 

2.2.4 Služby 
Sektor služieb (terciárny sektor) má podielom 70,2 % na HDP významnú úlohu v rakúskom hospodárstve 

a to z hľadiska konkurencieschopnosti pre celý sektor výroby (priemysel, remeslá). Pôsobí v ňom 

približne 130 000 firiem (bez finančných služieb, firiem spravujúcich nehnuteľnosti a verejných služieb). 

V sektore služieb zohráva dôležitú úlohu sektor cestovného ruchu. Za rok 2018 navštívilo Rakúsko cez 

30,8 mil. zahraničných turistov, čo predstavuje viac ako 149 mil. prenocovaní (najviac z DE, NL, CH, 

UK a CZ). 

2.3 Podnikateľská legislatíva 
Systém riadenia zahraničného obchodu 

Zahraničný obchod v Rakúsku riadi Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu a hospodárstvo (BMDW). Do 

jeho kompetencie spadá legislatíva v oblasti zahraničného obchodu, kontrola exportu, obchodná a 

investičná politika. Pod BMDW pôsobí štátna agentúra na podporu prílevu zahraničných investícií do 

Rakúska Austrian Business Agency (ABA), ktorá je pendantom slovenského SARIO. Hlavným cieľom 

ABA je podpora zahraničných investorov pri ich etablovaní sa na rakúskom trhu. ABA má zastúpenie v 

New Yorku a v Tokiu a regionálne zastúpenia v jednotlivých spolkových krajinách. Poskytuje 

potenciálnym zahraničným investorom informácie, podporu a poradenstvo. 

2.3.1 Daňový systém 
Daňový systém v Rakúsku je dvojpilierový. Hlavným zdrojom zdanenia v prvom pilieri sú príjmy a zisky 

fyzických a právnických osôb. Druhým zdrojom zdanenia sú rôzne formy transakčných daní (napr. daň z 

pridanej hodnoty). Detailné informácie k daňovému systému sú dostupné na internetovej stránke 

Spolkového ministerstva financií MF AT, v AJ na stránke ABA. Vzhľadom na komplexnosť 

problematiky daní a odvodov a skutočnosti, že zodpovednosť za výpočet, podanie a odvedenie dane má 

vo väčšine prípadov daňovník, odporúča sa využiť služby daňových poradcov. Rakúsko naďalej zostáva 

na špičke EÚ vo výške daňového a odvodového zaťaženia (51,5 %, Zdroj: PWC Paying Taxes 2019). 

 Daň z príjmu (Lohnsteuer/Einkommensteuer, ESt) - Zdaňujú sa ňou príjmy fyzických osôb 

(zamestnancov i SZČO), jej výška je odstupňovaná progresívnou tarifou od 0 po 55 %. 
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 Daň zo zisku /z príjmu právnických osôb (Körperschaftssteuer, KöSt) - Podliehajú jej právnické 

osoby (akciové spoločnosti, s.r.o., spolky, súkromné inštitúcie, korporácie, združenia osôb s právnou 

subjektivitou, a i.). Daňová sadzba je 25 % zo zisku. 

 Daň z obratu / daň z pridanej hodnoty (Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer, USt) - Daň z obratu je to isté 

ako daň z pridanej hodnoty, v Rakúsku sa používa historický názov Umsatzsteuer. Je obsiahnutá v 

cenách výrobkov a služieb a spravidla má výšku 20%. Výnimku tvoria napr. potraviny a knihy, tie sú 

zdanené 10-13 %. 

 Spotrebné dane (Verbrauchssteuer) - Dane sa uplatňujú na komodity ako alkoholické nápoje, pivo, 

 víno, šumivé víno, tabak a tabakové výrobky, minerálne oleje, palivá a vykurovacie palivá. 

 Daň z výnosu kapitálu (Kapitalertragssteuer, KESt) - Podliehajú jej tuzemské a v tuzemsku získané 

zahraničné výnosy z kapitálu, najmä podiely na zisku z akcií a podielov na s.r.o., zisky z typicky 

tichých spoločností, úroky z výnosov bankových vkladov a cenných papierov. Výška je 27,5%. 

Vyberá sa odpočítaním z kapitálového výnosu. 

 Majetkové dane - Dedičská a majetková daň neexistuje. Daň z nehnuteľností (Grundsteuer)patrí 

medzi najnižšie na svete. 

2.4 Obchodné zvyklosti, špecifiká trhu 
Od mája 2011 platí v Rakúsku v rámci cezhraničného poskytovania služieb úplná voľnosť pohybu. Pre 

žiadateľov o prácu platia rovnaké podmienky ako pre rakúskych občanov, zahraničné firmy však musia 

dodržiavať v rámci cezhraničného poskytovania služieb rakúske mzdové a sociálne podmienky. V 

ostatnom období sa proti sociálnemu a mzdovému dumpingu bráni Rakúsko sprísňovaním legislatívy, 

kontrolami a sankcionovaním. Podrobné informácie sú uverejnené na webovom sídle Platformy pre 

vysielaných pracovníkov v SJ na stránke → www.entsendeplattform.at.  

Informácie o podnikaní v Rakúsku sú k dispozícii na stránke Rakúskej obchodnej komory WKO v 

slovenskom jazyku. Na základe Smernice EÚ o službách je firmám uľahčené poskytovanie služieb v 

rámci EÚ tým, že všetky úradné procedúry možno uskutočňovať on-line na jednotnom kontaktnom 

mieste → http://www.eap.gv.at/.  Informácie o práci a pobyte sú k dispozícii na stránke → ams/leben-

slowakei-arbeiten-oesterreich   

Rakúski obchodní partneri sú spravidla príjemní, otvorení, vecní. Rakúšania vedia vytvoriť pre rokovanie 

dobré prostredie. Sú dobrí hostitelia a rozhovory mimo rokovania sú pokračovaním procesu nastolenia 

alebo prehĺbenia dôvery. Často sa pripomína spoločná história (v kladnom zmysle slova). Ako rokovací 

jazyk používajú Rakúšania prirodzene najradšej nemčinu. Nie je však problém viesť rokovanie v 

anglickom jazyku. 

2.4.1 Klasifikácia tovaru, balenie a označovanie tovaru 
V súlade s predpismi a princípmi fungovania jednotného vnútorného trhu Európskeho spoločenstva môže 

byť tovar, ktorý je uvedený na trh jednej členskej krajiny, bez ďalších administratívnych požiadaviek 

uvedený na trh v ostatných ČK EÚ. Balenie tovaru zodpovedá bežným štandardom v medzinárodnom 

obchode, je v réžii dodávateľa. Smernicu EÚ o označovaní výrobkov s odkazom na príslušnú 

implementačnú normu členskej krajiny je možné nájsť na → eur-lex.europa.eu.   

Vyhodnotenie odbytových možností SR 

Rakúske obchodné spoločnosti disponujú zásluhou dlhoročných skúseností rozsiahlym knowhow o 

svetových obchodných trhoch, predovšetkým stredo- a východoeurópskych. Vďaka tomu môžu byť 

http://www.entsendeplattform.at/
https://www.wko.at/site/mehrsprachige_info/Slovencina.html
http://www.eap.gv.at/
https://www.ams.at/service-arbeitsuchende/arbeitsuche/europaweite-vermittlung/eures-arbeitsuchende/leben-slowakei-arbeiten-oesterreich
https://www.ams.at/service-arbeitsuchende/arbeitsuche/europaweite-vermittlung/eures-arbeitsuchende/leben-slowakei-arbeiten-oesterreich
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk
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nápomocné pri vývoji exportných podnikov. Tranzitný obchod, teda prepojenie dvoch trhov 

prostredníctvom rakúskeho sprostredkovateľa, naberá čoraz viac na význame. Spolupráca s rakúskymi 

zahraničnoobchodnými spoločnosťami pri prieskume exportných trhov je vo väčšine prípadov 

najvhodnejšou alternatívou. Pre národných a medzinárodných prepravcov prináša minimalizáciu rizík pri 

vstupe na trh a prieskume trhu, nízko nákladové využívanie dlhoročne nadobúdaného obchodného know-

how, premostenie vzdialeností a časových rozdielov medzi trhmi, rozsiahle poznatky v oblasti finančných 

stratégií a logistiky. Databázu partnerov z radov európskych obchodných expertov či iné dôležité 

informácie z oblasti zahraničného obchodu môžete nájsť na → www.foreign-trade.at. 

2.4.2 Marketing a reklama 
Náklady na propagáciu sú v Rakúsku vo všeobecnosti vysoké, obzvlášť v najmasovejších médiách 

(televízia a tlačoviny). Aj napriek tomu je dôležité nepodceniť význam propagácie a reklamy. Informácie 

o printových médiách, vydavateľoch a cenách inzercie je možné získať na Zväze rakúskych vydavateľov 

novín. Dôležité informácie a analýzy rakúskych médií sú na → http://www.media-analyse.at/.  

Najdôležitejšie printové médiá v Rakúsku sú denníky Die Presse, Der Standard, Wiener Zeitung, 

magazíny Profil, Format, Trend, Gewinn. Medzi denníky s najväčším počtom výtlačkov patrí Kronen 

Zeitung, Österreich, Kleine Zeitung, Heute, Kurier. Údaje a štatistiky o rakúskom mediálnom priestore sú 

na → http://mediaresearch.orf.at.  

Účasť na veľtrhoch, či už v pozícii návštevníka alebo vystavovateľa, má veľký význam najmä pri vstupe 

na trh. Bližšie informácie o veľtrhoch v Rakúsku a ich termínoch nájdete na → http://www.messen-

austria.at. 

2.4.3 Dovozné spoločnosti, obchodní zástupcovia, distribučný systém 
Pre predaj tovarov a služieb existuje v Rakúsku rozsiahla sieť distribučných kanálov a na ich prepravu je 

k dispozícii vynikajúca dopravná infraštruktúra. Najbežnejšou metódou dovozu je predaj prostredníctvom 

veľkoobchodných importérov. Rakúsky spotrebiteľ dáva často prednosť nákupu od rakúskych dovozcov, 

pretože ich považuje za spoľahlivého garanta termínov, kvality a za partnera, ktorý dobre pozná domáce 

zvyklosti. Jednotliví importéri dovážajú tovar z celého sveta, iní sa špecializujú na určité krajiny či 

regióny. Rakúsky Obchodný zákonník povoľuje tiež priamy dovoz tovarov formou maloobchodu. 

Výhodnou formou pre vstup na rakúsky trh je import prostredníctvom samostatného obchodného 

zástupcu, ktorý vystupuje vo vlastnom mene, no na účet zadávateľa. Jeho provízie sú splatné až po 

uskutočnení obchodu. Pre vyhľadávanie obchodných zástupcov je k dispozícii on-line databáza 

(http://register.handelsagenten.at/index.html).  Vo všeobecnosti sa odporúča stanoviť práva a povinnosti 

podniku ako zadávateľa a obchodného zástupcu formou písomnej zmluvy o zastúpení.  

2.5 Podmienky zriadenia spoločnosti, formy, zákonná úprava 
V Rakúsku môžete podnikať ako individuálny podnikateľ (Einzelnunternehmen, SZČO), protokolovaný 

individuálny podnikateľ (Protokolliertes Einzelunternehmen), môžete si založiť spoločnosť s ručením 

obmedzeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH), otvorenú spoločnosť (Offene Gesellschaft, 

OG), komanditnú spoločnosť (Kommanditgesellschaft, KG), spolok (Verein), družstvo (Genossenschaft), 

akciovú spoločnosť (Aktiengesellschaft, AG) a spoločnosť občianskeho práva (Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts, GesbR). 

 Otvorená spoločnosť (Offene Gesellschaft, OG) znamená, že aspoň 2 osoby podnikajú pod 

spoločným menom a ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene celým svojím majetkom. Základom 

http://www.foreign-trade.at/
http://www.media-analyse.at/
http://mediaresearch.orf.at/
http://www.messen-austria.at/
http://www.messen-austria.at/
http://register.handelsagenten.at/index.html
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je spoločenská zmluva, ktorá môže byť uzavretá aj ústne. Systém je podobný našej v.o.s. Spoločníci 

podliehajú SVA poisteniu a individuálnemu zdaneniu príjmov. Vklad do spoločnosti je možný aj vo 

forme služieb/výkonov a pri obrate do 700 tis. € je možnosť vedenia jednoduchého účtovníctva. 

Spoločnosť existuje až od zápisu v Obchodnom registri. 

 Komanditná spoločnosť (Kommanditgesellschaft KG) je podobná ako v SR. Komplementári ručia 

za záväzky celým majetkom, komandisti len do výšky vkladu. Základom je rovnako ako u OG 

spoločenská zmluva, ktorá môže byť uzavretá aj ústne. Každý spoločník musí jasne deklarovať, či je 

komandista alebo komplementár, komandista môže byť zamestnanec, samostatne činná osoba, 

investor. Pri obrate do 700 tis. € je možné viesť jednoduché účtovníctvo. 

 Spoločnosť s ručením obmedzeným GmbH. Základné imanie štandardnej spoločnosti je min. 10 

tis. €, z toho 5 tis. € je potrebné vložiť na bankový účet novozaloženej spoločnosti v rakúskej banke. 

Po zaregistrovaní firmy v obchodnom registri je možné vložené peniaze vybrať a použiť vo firme. 

Pobyt v AT nie je potrebný pre občanov EÚ. K založeniu spoločnosti je potrebné sídlo spoločnosti. 

 Spoločnosť občianskeho práva (Gesellschaft bürgerlichen Rechts GesbR) je voľné združenie 

podnikateľov pod jedným menom, zväčša za účelom spoločného projektu, tendra atď. Založenie 

neupravujú žiadne formálne predpisy, základom je spoločenská zmluva, ktorá môže 

 byť aj ústna. Pokiaľ prekročí hranicu ročného obratu 700 tis. €, musí sa automaticky 

pretransformovať do inej právnej formy a nemôže byť zapísaná v Obchodnom registri. 

Možnosti získania informácií o spoločnosti a miestnom trhu 

Rakúsko patrí medzi 15 krajín EÚ s najvyšším životným štandardom, z čoho vyplývajú vysoké 

požiadavky na technickú úroveň a kvalitu tovarov a služieb vstupujúcich na rakúsky trh. Špecifickosť 

trhu môžu záujemcom priblížiť spoločnosti zaoberajúce sa prieskumom trhu a marketingom, zastrešené v 

zväze WKÖ Fachverband Werbung und Marktkommunikation. Kontaktné adresy jednotlivých 

potenciálnych zákazníkov možno získať Prostredníctvom komerčných adresárov, napr.: Herold Business 

Data AG, Compass Verlag GmbH, Wer liefert was? GmbH, Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki 

KG, Hoppenstedt Wirtschaftsinformationen GmbH, alebo prostredníctvom Wirtschaftsservice Wiener 

Zeitung. 

2.5.1 Ponuka, objednávka, obchodná zmluva 
Ponuka predložená rakúskemu obchodnému partnerovi by mala obsahovať (v nemčine alebo angličtine) 

precízny popis tovaru, ceny vrátane rabatu v EUR alebo USD, dodacie podmienky podľa 

INCOTERMS, dodaciu lehotu, maximálne dodacie množstvo, dobu platnosti ponuky, ilustrovanú 

reklamnú brožúru a pri spotrebnom tovare sú bežné vzorky. Po zaslaní objednávky očakávajú rakúske 

firmy od dodávateľa potvrdenie objednávky. Pokiaľ došlo v objednávke k zmene podmienok oproti 

ponuke, musí to dodávateľ v potvrdení objednávky zdôrazniť. Pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy s 

rakúskym partnerom sa odporúča partnera dôkladne preveriť, zmluvu starostlivo naformulovať, pre 

riešenie prípadných sporov presadzovať slovenský právny poriadok a miesto príslušného súdu v SR. Toto 

riešenie je pre slovenskú firmu lacnejšie a jednoduchšie, hoci často ťažko dosiahnuteľné. Kontrakty 

uzatvárané s rakúskymi partnermi sú pomerne voľné, čo sa týka formy a obsahu. Obsahové náležitosti 

kontraktov predstavujú predovšetkým ustanovenia upravujúce ochranu spotrebiteľa. Zmluvy môžu byť 

uzatvárané aj ústnou formou, kvôli právnym dôsledkom sa však odporúča písomná forma. Prevod 

vlastníctva tovarov sa neuskutočňuje podpisom zmluvy, ale pri odovzdaní tovaru kupujúcemu prípadne 

prepravcovi. Pre úpravu dodacích podmienok sa odporúča používať INCOTERMS. 
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2.5.2 Platobné podmienky, lehoty 
Platobné lehoty sú vyjednávané individuálne a líšia sa v závislosti od konkrétnych odvetví. Za normatívne 

PP možno považovať platbu do desiatich dní odo dňa vystavenia faktúry so zľavou alebo do 30 dní odo 

dňa vystavenia faktúry netto. Pre zabezpečenie pohľadávok sa dá využiť niekoľko nástrojov – výhrada 

vlastníctva, kaucia, bankové záruky, prevod zákonných práv, hypotéka. Najrozšírenejšou formou je 

výhrada vlastníctva. Slúži predovšetkým na zabezpečenie kúpnej ceny pre predávajúceho. Predávajúci si 

vyhradzuje vlastníctvo až do úplného zaplatenia tovaru kupujúcim. Výhrada vlastníctva môže byť 

uskutočnená neformálne, odporúča sa však písomná forma. V prípade konkurzu kupujúceho má 

predávajúci právo na navrátenie tovaru, ktorý bol predmetom takejto dohody. 

Platobná neschopnosť. V medzinárodnom porovnaní je priemerné platobné obdobie v Rakúsku pomerne 

krátke, odklad či meškanie platieb sa vyskytuje zriedkavo. Zároveň sa však platobná neschopnosť 

vyskytuje častejšie, ako je v EÚ bežné. Informácie v oblastiach finančné správy, úverové možnosti firiem, 

vymáhanie podlžností, správa pohľadávok poskytujú Dun & Bradstreet - Information Services GesmbH, 

Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki KG, Wirtschaftsauskunftei Maria Wisur GmbH, 

Kreditschutzverband von 1870, AKV EUROPA - Alpenländischer Kreditorenverband, Proinform 

Wirtschaftsinformationen GmbH alebo Proinform Wirtschaftsinformationen GmbH. 

2.6. Vysielanie zamestnancov 
 

2.6.1 Všeobecné informácie 
Váš zamestnávateľ vás môže dočasne vyslať pracovať do inej krajiny EÚ. Počas tohto obdobia budete 

mať postavenie „vyslaného pracovníka" a budú sa na vás vzťahovať niektoré pracovné podmienky a 

práva, ktoré majú pracovníci hostiteľskej krajiny. 

Vyslanie môže trvať dovtedy, kým bude potrebné splniť konkrétnu úlohu. Po skončení vyslania by ste sa 

mali vrátiť do krajiny EÚ, z ktorej ste boli vyslaní. 

2.6.2 Pracovné podmienky 
Podmienky zamestnania pracovníkov v hostiteľskej krajine sa na vás vzťahujú len vtedy, ak sú 

výhodnejšie než podmienky vo vašej domovskej krajine.  

Tieto pracovné podmienky a podmienky zamestnania sa týkajú: 

 minimálnej mzdy: vaša mzda nemôže byť nižšia ako miestna minimálna mzda alebo mzda stanovená 

vo všeobecne záväzných kolektívnych zmluvách vo vašom pracovnom odvetví, ak existujú v 

hostiteľskej krajine, 

 maximálnej dĺžky pracovného času, 

 minimálneho času odpočinku, 

 ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, 

 podmienok najímania pracovníkov cez agentúry dočasného zamestnávania, 

 pracovných podmienok pre tehotné ženy, ženy, ktoré nedávno porodili, a pre mládež (vo veku do 18 

rokov), 

 rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami a ďalších pravidiel na predchádzanie diskriminácii. 



 
 
 

 
30 

 

Zamestnávateľ vám môže zaplatiť aj cestovné náklady, ubytovanie a stravu v krajine EÚ, do ktorej vás 

vyšle, ak je to stanovené v právnych predpisoch vašej domovskej krajiny. Tieto príspevky sa musia 

vyplácať nad rámec minimálnej mzdy. 

2.6.3 Ďalšie práva 
Ak ste boli vyslaný do inej krajiny EÚ: 

 nebudete potrebovať pracovné povolenie, za predpokladu, že nie ste vyslaní z Chorvátska do 

Rakúska, kde v niektorých odvetviach stále platia určité obmedzenia; 

 nebudete potrebovať uznanie vašej odbornej kvalifikácie; je však možné, že v prípade niektorých 

profesií sa od vás bude vyžadovať písomné vyhlásenie: viac informácií obsahujú pravidlá EÚ o 

uznávaní odborných kvalifikácií; 

 pri odchode do dôchodku nebudete musieť kontaktovať orgány sociálneho zabezpečenia v krajinách, 

do ktorých ste boli v minulosti vyslaní – úrady hostiteľskej krajiny nebudú mať na váš dôchodok 

žiaden vplyv; 

 ak dĺžka vášho vyslanie presiahne 3 mesiace, budete musieť registrovať svoj pobyt na príslušných 

úradoch; 

 práva na dávky v nezamestnanosti sa vo vašej hostiteľskej krajine neakumulujú; 

 práva na trvalý pobyt sa vo vašej hostiteľskej krajine neakumulujú. 

2.6.4 Daň z príjmu 
Ak v hostiteľskej krajine pracujete menej ako šesť mesiacov, nemali by ste byť povinný platiť tam daň z 

príjmu. Celoeurópske právne predpisy určujúce krajinu, ktorá môže zdaniť váš príjem počas vyslania, 

však neexistujú. Túto otázku môžu upravovať vnútroštátne právne predpisy alebo daňové zmluvy medzi 

krajinami EÚ. 

2.6.5 Sociálne zabezpečenie v zahraničí 
Ak máte ako vyslaný pracovník aj naďalej spadať pod systém sociálneho zabezpečenia vo svojej 

domovskej krajine, musíte vy alebo váš zamestnávateľ požiadať inštitúciu sociálneho zabezpečenia vo 

vašej domovskej krajine o vystavenie formulára PD A1, prenosný formulár A1 platí len 24 mesiacov.  

Ak vyslanie do inej krajiny EÚ trvá dlhšie, môžete buď: 

 prejsť do systému sociálneho zabezpečenia krajiny, do ktorej ste vyslaní, alebo 

 požiadajte o predĺženie platnosti vášho formulára sociálneho zabezpečenia, aby ste sa mohli byť aj 

naďalej poistení vo svojej domovskej krajine. 

Predĺženie platnosti sociálneho zabezpečenia sa udeľuje len na základe vzájomnej dohody medzi orgánmi 

domovskej a hostiteľskej krajiny a len ak je to vo vašom záujme. Ďalšie informácie o sociálnom 

zabezpečení počas pracovného vyslania do inej krajiny EÚ. 

2.6.6 Povinnosti domáceho zamestnávateľa voči Národnému inšpektorátu práce 
Domáci zamestnávateľ je povinný Národnému inšpektorátu práce alebo inšpektorátu práce na základe 

jeho žiadosti poskytnúť informácie na účely identifikácie vyslania a kontroly dodržiavania pravidiel 

vyslania z územia SR na územie iného členského štátu EÚ. 

Predmetným zákonom sa zároveň mení ustanovenie § 5 Zákonníka práce upravujúce vysielanie 

zamestnanca. § 5 Zákonníka prác sa dopĺňa novými odsekmi 4 a 5, ktoré ustanovujú, čo sa považuje za 
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vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb a kto sa považuje za vysielajúceho 

zamestnávateľa. 

Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb je jeho cezhraničné : 

a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi 

vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, 

ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania 

pracovnoprávny vzťah, 

b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi 

vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, 

alebo 

c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a 

zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah. 

Vysielajúci zamestnávateľ je 

a) domáci zamestnávateľ, ktorým je zamestnávateľ usadený v Slovenskej republike vysielajúci 

zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia Slovenskej republiky na územie iného 

členského štátu Európskej únie. 

b) domáci zamestnávateľ môže vyslať domáceho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z 

územia SR na územie iného členského štátu EÚ na základe písomnej dohody, ktorá musí obsahovať 

najmä 

c) deň začatia a skončenia vyslania, 

d) druh práce počas vyslania, 

e) miesto výkonu práce počas vyslania, 

f) mzdové podmienky počas vyslania. 

V prípade dočasného pridelenia zamestnanca musí tieto náležitosti obsahovať dohoda o dočasnom 

pridelení (§ 58 ods. 5 Zákonníka práce). 

Zdroj: Národný inšpektorát práce Košice 

Povinnosti voči sociálnej poisťovni 

Vstupom Slovenska do Európskej únie (EÚ) sa aj na občanov Slovenska začala uplatňovať európska 

legislatíva. Podľa nej je osoba poistená v štáte, v ktorom reálne vykonáva činnosť, t. j. tam, kde sa práca 

realizuje. Zároveň môže byť poistená na sociálne zabezpečenie výlučne v jednom členskom štáte EÚ. 

Zamestnanec 

• Ak som bol pred výkonom práce v štáte EÚ na Slovensku zamestnanec (ukončený prac. pomer na 

Slovensku), nemám voči Sociálnej poisťovni žiadne odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti. 

Všetky povinnosti vo vzťahu k pracovnému pomeru na Slovensku vrátane odhlásenia zo systému 

sociálneho poistenia za mňa vykoná zamestnávateľ. Skutočnosť, že idem vykonávať činnosť do 

zahraničia, nie je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni. 

• Ak idem vykonávať činnosť do EÚ počas dovolenky (napr. na dva týždne zbierať ovocie), je 

potrebné, aby som Sociálnu poisťovňu požiadal o určenie uplatniteľnej legislatívy 

prostredníctvom žiadosti Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne 

vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ. Žiadosť 
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je dostupná aj v každej pobočke Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé 

podklady podľa usmernenia uvedeného na konci príslušnej žiadosti. Žiadosť sa podáva preto, že 

osoba môže byť poistená na sociálne zabezpečenie výlučne v jednom štáte EÚ a je potrebné 

určiť, ktorý to bude. 

• Ak idem vykonávať činnosť do štátu EÚ pre zahraničného zamestnávateľa (najčastejšie do 

Česka, Maďarska a Rakúska), pričom naďalej mám pracovný pomer na území Slovenska so 

slovenským zamestnávateľom (najčastejšie sa to týka osôb bývajúcich v pohraničných 

oblastiach), je potrebné, aby som Sociálnu poisťovňu požiadal o určenie uplatniteľnej legislatívy 

prostredníctvom žiadosti Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne 

vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ. Žiadosť 

je dostupná aj v každej pobočke Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé 

podklady podľa usmernenia uvedeného na konci príslušnej žiadosti. 

• Ak vykonávam činnosť pre slovenského zamestnávateľa, pričom činnosť sa vykonáva na území 

viacerých členských štátov EÚ (napr. letuška, vodič kamióna, farmaceutický reprezentant s 

pôsobnosťou na území Česka a Slovenska, atď.), je potrebné, aby som Sociálnu poisťovňu 

požiadal o určenie uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom žiadosti Žiadosť o určenie 

uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo 

viacerých členských štátoch EÚ. Žiadosť je dostupná aj v každej pobočke Sociálnej poisťovne. K 

žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé podklady podľa usmernenia uvedeného na konci príslušnej 

žiadosti. 

• Ak vykonávam činnosť pre slovenského zamestnávateľa, pričom činnosť idem vykonávať do 

iného štátu EÚ, z dôvodu aktuálnej zákazky na obdobie kratšie ako 24 mesiacov, je potrebné, aby 

som mal pri sebe dokument A1 (potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, 

ktoré sa vzťahujú na držiteľa) z dôvodu vyslania. 

• Tento dokument potvrdzuje, že poistné na sociálne zabezpečenie sa má naďalej odvádzať na 

území Slovenska. Ak uvedeným dokumentom nedisponujem, musím byť poistený na území štátu, 

kde vykonávam činnosť. Uvedený dokument vybavuje zamestnávateľ. Zároveň za mňa plní 

prípadné odhlasovacie povinnosti na území Slovenska a prihlasovacie povinnosti v štáte výkonu 

činnosti, ak mi nevybaví príslušný dokument. 

SZČO 

• Ak som pred výkonom práce v štáte EÚ bol na Slovensku povinne poistenou SZČO, zánik 

poistenia mi oznamuje Sociálna poisťovňa. Pokiaľ o zániku povinného poistenia neinformovala 

Sociálna poisťovňa SZČO do 20 dní od zániku tohto poistenia, nakoľko nemala informáciu o 

vzniku poistenia v inom štáte EÚ, odporúčame, aby SZČO kontaktovala Sociálnu poisťovňu a 

oznámila jej skutočnosti potrebné na posúdenie zániku poistenia. 

• Ak som pred výkonom práce v štáte EÚ nebol na Slovensku povinne poistenou SZČO, nemám 

voči Sociálnej poisťovni žiadne odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti. Skutočnosť, že 

idem vykonávať činnosť do zahraničia, nie je potrebné Sociálnej poisťovni oznámiť. 

• Ak vykonávam činnosť ako SZČO na Slovensku, pričom idem činnosť vykonávať do iného štátu 

EÚ, z dôvodu získanej zákazky na obdobie kratšie ako 24 mesiacov, je potrebné, aby som 

požiadal o vystavenie dokumentu A1 z dôvodu vyslania, aby som naďalej zostal poistený na 

sociálne zabezpečenie na území Slovenska (Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z 

dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ). 

Žiadosť je k dispozícii v každej pobočke Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť 

jednotlivé podklady v zmysle usmernenia uvedeného na konci príslušnej žiadosti. Ak nepožiadam 
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o uplatnenie inštitútu vyslania, potom sa na mňa odo dňa začatia vykonávania činnosti v inom 

štáte EÚ začne uplatňovať v oblasti sociálneho zabezpečenia legislatíva tohto štátu a ak som bol 

povinne poistenou SZČO, tak zánik poistenia mi oznamuje Sociálna poisťovňa s tým, že o 

uplatňovaní inej ako slovenskej legislatívy informujem Sociálnu poisťovňu. 

• Ak vykonávam činnosť v štáte EÚ (či už ako zamestnanec, resp. SZČO) a zároveň naďalej 

vykonávam činnosť ako SZČO na Slovensku (napr. päť dní v týždni v Rakúsku a cez víkend na 

Slovensku), je potrebné, aby som Sociálnu poisťovňu požiadal o určenie uplatniteľnej legislatívy 

prostredníctvom príslušnej žiadosti (ak činnosť v zahraničí vykonávam ako zamestnanec, 

využijem Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako 

zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských 

štátoch EÚ; ak činnosť v zahraničí vykonávam ako SZČO, využijem Žiadosť o určenie 

uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná 

v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ). Žiadosť je dostupná aj v každej pobočke 

Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé podklady v zmysle usmernenia 

uvedeného na konci príslušnej žiadosti. Žiadosť sa podáva preto, že osoba môže byť v tom istom 

čase poistená na sociálne zabezpečenie výlučne v jednom štáte EÚ a je potrebné určiť, ktorý to 

bude. 

 

2.7 Novinky v pravidlách pre vysielanie pracovníkov od 30.7.2020! 
V júni 2018 bola prijatá smernica 2018/957, ktorá mení smernicu 96/71/ES o vysielaní pracovníkov. Táto 

smernica a s ňou spojené zmeny sa začnú aplikovať od 30.7.2020, čo bude znamenať ďalšie komplikácie 

pre zamestnávateľov, ktorí vysielajú svojich zamestnancov: 

 Zamestnávateľ musí v prvom rade rozlíšiť vyslanie od pracovnej cesty. O pracovnú cestu sa jedná 

vtedy, ak zamestnanec necestuje do zahraničia za účelom vykonávať tam prácu v zmysle 

poskytovanie služieb svojho zamestnávateľa. Pracovnou cestou je preto účasť na konferencii, veľtrhu, 

ale napríklad aj obchodné rokovanie. Pracovná cesta nemá žiadne časové ohraničenie. 

Podľa § 5 ods. 4 Zákonníka práce v platnom znení (od 1.7.2020 § 5 ods. 6 Zákonníka práce), vyslaním 

zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb je jeho cezhraničné: 

a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi 

vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak 

medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny 

vzťah, 

V praxi si pod písmenom a) predstavíme napríklad zmluvu o dielo alebo zmluvu o poskytnutí nejakej 

konkrétnej služby napr. upratovania. Vysielajúci – slovenský zamestnávateľ udeľuje svojmu vyslanému 

zamestnancovi naďalej pracovné pokyny a zodpovedá svojmu zmluvnému partnerovi za jeho prácu. 

b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi 

vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, 

v tomto prípade hovoríme aj o koncernovom vyslaní, kedy slovenský zamestnávateľ vyšle svojho 

zamestnanca dočasne pracovať do materskej alebo sesterskej spoločnosti v zahraničí. Nie je rozhodujúce 

kto udeľuje pokyny a kto zodpovedá za pracovný výkon. Tieto skutočnosti môžu byť predmetom dohody 

medzi vysielajúcim a hosťujúcim zamestnávateľom. 
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alebo 

c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a 

zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah. 

Dočasné pridelenie predpokladá, že vysielajúci zamestnávateľ má povolenie na agentúrnu činnosť 

(agentúra dočasného zamestnávania) alebo existujú u zamestnávateľa podľa § 58a ods. 1 Zákonníka práce 

objektívne prevádzkové dôvody. 

Ak zamestnávateľ vysiela zamestnanca musí existovať dohoda medzi ním a zahraničným (hosťujúcim) 

zamestnávateľom a ďalšia dohoda medzi ním a zamestnancom. Pracovná zmluva sa neukončuje, ale 

naďalej zostáva v platnosti. 

Dohoda o vyslaní so zamestnancom musí obsahovať:  

 minimálne deň začatia a deň skončenia vyslania, 

 druh práce počas vyslania, 

 miesto výkonu práce počas vyslania, 

 mzdové podmienky počas vyslania. 

 

Pri inštitúte vyslania je potrebné si uvedomiť, že vyslanie je charakterizované najmä dočasnosťou. Ak 

chce slovenský podnikateľ dlhodobo vykonávať svoju činnosť v inom členskom štáte EÚ, mal by si tam 

zriadiť spoločnosť alebo organizačnú zložku svojej slovenskej spoločnosti. 

Dočasnosť je v každom právnom poriadku charakterizovaná inak. Niekde je vymedzená konkrétnou 

dobou, inde sa použite len všeobecné kritérium toho, aký je zámer podnikateľa. Aj pri jednej dlhodobej 

zákazke, ako aj je pri viacerých zákazkách napr. na tri mesiace môže ísť o dočasnosť. 

Okrem povinností vyplývajúcich z pracovného práva, je zamestnávateľ povinný požiadať príslušnú 

pobočku Sociálnej poisťovne o vystavenie prenosného formuláru A1. Tento formulár preukazuje, že 

zamestnanec je sociálne poistený v Slovenskej republike a teda nemusí byť sociálne poistený v štáte do 

ktorého bol na výkon prác vyslaný. Zároveň by zamestnávateľ mal konzultovať vysielanie zamestnancov 

aj so svojim daňovým poradcom. 

Členský štát do ktorého bol slovenský zamestnanec vyslaný je oprávnený skontrolovať či sú splnené 

podmienky vyslania a či sú k dispozícii dokumenty, ktoré splnenie podmienok vyslania preukazujú. 

Týmito dokumentami sú najmä: formulár A1, kópia hlásenia o vyslaní, mzdové podklady (pracovná 

zmluva, výplatná páska, záznamy o mzde, podklady týkajúce sa určenia výšky mzdy) a záznamy o 

pracovnom čase zamestnanca. 

Od 30. júla 2020 čakajú vyslaných zamestnancov a vysielajúcich zamestnávateľov viaceré zmeny, 

spôsobené prijatím novelizácie 1 k smernici o vysielaní a jej prevzatím do právneho poriadku SR. 

2.7.1 Obmedzenie dĺžky vyslania 
Vyslanie bude obmedzené na obdobie 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia na 18 mesiacov. Vyslanie 

trvajúce dlhšie ako 12 mesiacov (resp. 18) je možné, avšak na vyslaného zamestnanca sa nebude 

vzťahovať len tzv. tvrdé jadro, ale všetky uplatniteľné pracovné podmienky, ktoré platia v členskom štáte 

výkonu práce. 
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Ak sa vyslaný pracovník nahrádza iným vyslaným pracovníkom vykonávajúcim „tú istú úlohu na tom 

istom mieste”, za trvanie vyslania sa považuje súhrnné trvanie období vyslania dotknutých jednotlivých 

vyslaných pracovníkov. 

2.7.2 Rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste 
Zamestnávateľ dnes pri vyslaní podľa písm. a) uvedeného vyššie vyslanému zamestnancovi platí len 

minimálne mzdové tarify platné v členskom štáte, do ktorého je zamestnanec vyslaný. Od 30.7.2020, ale 

bude povinný mu zabezpečiť rovnaké odmeňovanie, ako majú bežní zamestnanci v danom členskom 

štáte. Odmeňovanie je chápané širšie ako minimálne mzdové tarify, čiže zamestnávateľ musí vyslanému 

zamestnancovi zaplatiť aj všetky príplatky, resp. odmeny, na ktoré majú zamestnanci daného členského 

štátu nárok podľa vnútroštátnych všeobecne záväzných právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv. 

V súvislosti s odmeňovaním treba zdôrazniť, že cestovné náklady, stravné a ubytovacie náklady, ktoré 

slúžia ako náhrada skutočne vynaložených nákladov spojených s vyslaním, sa nezapočítavajú do mzdy. 

Touto novou úpravou zanikne jeden z dôležitých rozdielov medzi vyslaním a dočasným pridelením, kedy 

pri vyslaní stačilo poskytnúť pracovníkovi minimálnu mzdu členského do ktorého bol vyslaný a naopak 

pri dočasnom pridelení bola povinnosť poskytnúť pracovníkovi porovnateľnú mzdu. 

2.7.3 Rozšírenie tzv. tvrdého jadra 
Na vyslaného pracovníka sa povinne vzťahuje iba časť právneho poriadku štátu, do ktorého je vyslaný, 

ide o pracovné podmienky tvoriace tzv. tvrdé jadro. Tzv. tvrdé jadro sa novou smernicou rozšíri o dve 

nové podmienky.  

Na vyslaného pracovníka sa bude vzťahovať právny poriadok krajiny, do ktorej je vyslaný, aj v prípade: 

a) podmienok ubytovania pracovníkov, ktoré zamestnávateľ poskytuje pracovníkom, ktorí sú mimo 

svojho obvyklého miesta výkonu práce, 

b) prídavkov alebo náhrad cestovných nákladov, stravných a ubytovacích nákladov pre pracovníkov 

mimo domova z pracovných dôvodov. 

 Výnimka pre cestnú dopravu 

Nová smernica o vysielaní pracovníkov sa momentálne nevzťahuje na odvetvie cestnej dopravy. 

Ustanovenia tejto smernice sa budú na cestnú dopravu uplatňovať odo dňa nadobudnutia účinnosti 

pripravovaných právnych predpisov v rámci balíka predpisov v oblasti mobility. 

2.7.4 Oznamovacia povinnosť 
Zamestnanci akejkoľvek národnosti, ktorí sú vysielaní na výkon prác do Rakúska a to podnikom so 

sídlom v niektorom zo štátov ES vrátane Švajčiarska, musia byť najneskôr jeden týždeň pred začatím 

prác oznámení Centrálnemu koordinačnému miestu (ZKO) na kontrolu ilegálneho zamestnávania. Vo 

výnimočných situáciách pri neodkladných prácach a pri krátkodobo vykonávaných objednávkach, môže 

byť oznámenie urobené bezodkladne po začatí prác. 

V prípade vyslania zamestnancov sa oznámenie vykonáva na základe elektronického formulára 

Ministerstva financií ZKO3. Odkaz nájdete v užitočných webových stránkach v závere publikácie.   

Oznámenie sa zasiela aj osobe poverenej zamestnávateľom a zamestnancovi sa vydáva jedno 

vyhotovenie, resp. dáva sa mu k dispozícii v elektronickej forme. 
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2.7.5 Práva a povinnosti vyslaných, resp. prenechaných zamestnancov 
V súvislosti s vysielaním, resp. prenechaním zamestnancov je potrebné dodržiavať v rámci právneho 

poriadku inej krajiny minimálnu mzdu, maximálny počet hodín a oddych a odpočinok po práci 

zamestnanca, minimálny dovolenkový čas, poistenie, ochranu zdravia a bezpečnostné predpisy a 

rovnoprávne postavenie mužov a žien. Poskytnúť zamestnancovi výhodnejšie podmienky, ako sú 

zákonom stanovené, nie je zakázané. 

Mzda vyslaných, resp. prenechaných zamestnancov počas doby vyslania, resp. prenechania zamestnanca 

v Rakúsku podlieha rakúskym právnym predpisom. Zamestnávateľ je povinný vyplácať zamestnancovi 

mzdu v zmysle rakúskych právnych predpisov a v súlade s rakúskymi kolektívnymi zmluvami, ktoré 

upravujú výšku mzdy podľa konkrétneho výkonu práce toho ktorého zamestnanca, t.j. v oblasti práce, 

kvalifikácie, resp. dĺžky zamestnania. Súčasťou mzdy sú základná mzda, osobitné platby, nadčasy, 

príplatky, prémie, užívanie služobného vozidla, honoráre, prípadne ďalšie platby v zmysle kolektívnej 

zmluvy. Diéty a cestovné výdavky nie sú súčasťou mzdy. Minimálnu výšku mzdy, na ktorú ma 

zamestnanec nárok, upravuje zákon, nariadenie a príslušná kolektívna zmluva. Porušenie tejto povinnosti 

je spojené s vysokými pokutami pre zamestnávateľa. 

2.7.6 Sociálne poistenie 
Zamestnanci vyslaní/prenechaní na prácu do Rakúska sú povinní byť poistení podľa právnych predpisov 

krajiny, z ktorej sú vysielaní, pokiaľ: 

o vyslanie alebo prenechanie na prácu trvá predbežne max. 24 mesiacov a 

o prenechaní alebo vyslaní zamestnanci nenastupujú ako výmena za iných zamestnancov, ktorým 

skončila doba vyslania (tzv. reťazové vysielanie); 

V opačnom prípade sa použijú rakúske predpisy o sociálnom poistení. 

Poverená osoba zamestnávateľom ako kontaktná osoba 

Zahraničný podnik, ktorý vysiela, resp. prenecháva zamestnancov na práce v Rakúsku je povinný určiť 

kontaktnú osobu, ktorá bude v Rakúsku zastihnuteľná na otázky a dopyty a uľahčí komunikáciu s úradmi 

v Rakúsku alebo inak nápomocná. Máme za to, že takáto povinnosť síce nie je v zákone exaktne uvedená 

a vyplýva len zo smernice ES, avšak z hľadiska jednoduchšej komunikácie, odporúčame takúto osobu 

ovládajúcu nemecký jazyk určiť. Keďže v rámci rakúskych predpisov sa v dvoch prípadoch s takouto 

osobou počíta. 

Meno takejto poverenej osoby oznamuje zamestnávateľ v rámci oznamovacej povinnosti. Takáto osoba je 

zároveň oprávnená preberať písomnosti od príslušných inštitúcii a doručenie akejkoľvek písomnosti tejto 

osobe sa má za doručenie písomnosti zahraničnému podnikateľovi, ktorý vyslal, resp. prenechal 

zamestnancov na výkon prác v Rakúsku. Ak dôjde k odvolaniu poverenej osoby, resp. k povereniu inej 

osoby namiesto pôvodnej, je zamestnávateľ, ktorý vysiela, resp. prenecháva zamestnancov na výkon 

práce v Rakúsku povinný tieto zmeny bezodkladne oznámiť ZKO. 

2.7.7 Špecifiká pri vysielaní, resp. prenechávaní zamestnancov na stavebné práce 

(BUAG) 
Pre stavebné práce platia špeciálne ustanovenia rakúskeho zákona o pracovníkoch v oblasti stavebníctva, 

dovolenke a odstupnom (BUAG). 
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Oznamovacie povinnosti platia, tak ako sú uvedené vyššie v tomto článku, avšak pokiaľ výkon 

stavebných prác zamestnancom trvá viac ako jeden kalendárny mesiac, je zamestnávateľ povinný 

oznámiť Poisťovni pre pracovníkov v stavebníctve, dovolenku a odstupné (BUAK): 

- Osobné údaje 

- Začiatok výkonu prác 

- Koniec výkonu prác 

- Kvalifikáciu v rámci povolania 

- Hodinovú mzdu v zmysle kolektívnej zmluvy, ktorá platí pre dané odvetvie 

Ďalej je povinný zamestnávateľ zasielať mesačné oznámenia BUAKu, a to vždy do 15. dňa 

nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ dôjde k zmenám (napr. zmena miesta výkonu práce, rozsahu alebo dĺžky 

pracovného času, ukončenia pracovného pomeru, neskoršieho začiatku práce, alebo nenastúpeniu 

zamestnanca na výkon prác) je zamestnávateľ povinný takého zmeny rovnako oznámiť Centrálnemu 

koordinačnému miestu na kontrolu ilegálneho zamestnávania (ZKO). 

Dovolenka zamestnancov vyslaných, resp. prenechaných na práce v Rakúsku podlieha taktiež úprave 

rakúskymi právnymi predpismi, ktoré v súvislosti s vysielaním, resp. prenechaním zamestnancov 

zaväzujú zahraničných zamestnávateľov poskytnúť svojím zamestnancom najmenej takú dovolenku, aká 

im prislúcha v zmysle rakúskych právnych predpisov. 

Pre práce v stavebníctve platia taktiež špeciálne pravidlá: 

1. Zamestnanci majú pomerný nárok na dovolenku prvým dňom zamestnania 

2. Dovolenkový nárok rastie proporcionálne k dĺžke zamestnania v Rakúsku a výška dovolenky závisí 

od počtu tzv. „kandidačných “týždňov, ktoré zamestnanci nazbierali. Kandidačný týždeň zodpovedá 

kalendárnemu týždňu, ktorý má 5 pracovných dní. Len tým pracovníkom, za ktorých boli zaplatené 

BUAKu zamestnávateľom dovolenkové odvody, vzniká voči BUAKu nárok na vyplatenie 

dovolenkových odmien. 

3. Na kalendárny rok (52 kandidačných týždňov) je maximálny dovolenkový nárok 25 pracovných dní. 

4. Od 1150 odpracovaných týždňov je dovolenkový nárok maximálne 30 pracovných dní (v tomto 

prípade sa započítavajú aj práce vykonávané v zahraničí, pokiaľ zamestnanec pracuje aj na iných 

miestach ako v Rakúsku). 

Špecifickou povinnosťou pre zamestnávateľov, ktorí vysielajú, resp. prenechávajú zamestnancov na práce 

v stavebníctve v Rakúsku je pravidelné mesačné oznamovanie o zamestnancoch. 

Vyslaní, resp. prenechaní zamestnanci sú povinní mať k dispozícii vyhotovenie oznámenia o vyslaní, 

resp. prenechaní zamestnanca, ďalej prihlásenie zamestnanca na sociálne poistenie v domovskej 

krajine (formulár A1 alebo E101), pokiaľ pre nich neplatí povinnosť poistenia v Rakúsku. Pokiaľ 

podlieha zamestnanie vyslaného, resp. prenechaného zamestnanca v domovskej krajine úradnému 

povoleniu, je potrebné mať k dispozícii aj toto povolenie alebo jeho odpis. Vyslaní, resp. prenechaní 

zamestnanci sú ďalej povinní mať k dispozícii všetky mzdové podklady, z ktorých je možné zistiť výšku 

odplaty zmysle platných rakúskych predpisov a to v nemeckom jazyku a za celú dobu vyslania na prácu 

do Rakúska (pracovná zmluva, výplatná páska, výpisy z bankových účtov o úhrade mzdy, dochádzka a 

podklady o mzdovom zaradení). Informácie o dovolenkovej pokladni BUAK v Rakúsku → 

https://www.buak.at/cms/BUAK/BUAK_5.6  

Povinné poistenie zodpovednosti s veľmi vysokou hranicou plnenia v Rakúsku 

https://www.buak.at/cms/BUAK/BUAK_5.6
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V Rakúsku sa uplatňuje povinné poistenie zodpovednosti pre murárov, ak stavia nový objekt (táto 

povinnosť sa netýka napr. Rekonštrukciou), toto poistenie má veľmi vysoký limit plnenia. Pre malé 

podniky a jednorázovú zákazku je to limit 1 milión €, pre ročné poistenie sa jedná o limit 3 milióny €. Pre 

veľké firmy s ročným obratom nad 38,5 miliónov € sú limity stanovené na 5 miliónov € pre jednorázovú 

zákazku a 15 miliónov € pre ročné poistenie. 

 Informácie o poistení pre murárov v Rakúsku (nemecky) → 

https://www.wko.at/branchen/stmk/gewerbehandwerk/bau/Merkblatt-Haftpflichtversicherung.pdf  

2.7.8 Kvalifikačné požiadavky zamestnancov 
Ak sa jedná o dočasné a príležitostné poskytovanie služieb v inej členskej krajine v regulovanej profesii 

prostredníctvom vyslaných zamestnancov, je potrebné ohlásiť výkon vysielajúcej firmy ešte pred prvým 

výkonom činnosti v hostiteľskej krajine na príslušných úradoch tejto členskej krajiny. Procedúra bola 

zavedená smernicou o uznávaní odborných kvalifikácií 2005/36 / ES26. 

Ohlásenie platí jeden rok, potom je potrebné ho obnoviť. Vykonáva sa ohlásenie kvalifikácia podniku a 

nie ohlásenie kvalifikácia vyslaných zamestnancov.  

Prvé ohlásenie kvalifikácia sa dopĺňa nasledujúcimi doklady s prekladmi do príslušných jazykov: 

 Doklady o kvalifikácii zodpovedného zástupcu podniku s príslušným prekladom. Ak je kvalifikácia 

regulovaná v hostiteľskej krajine a nie je regulovaná v krajine pôvodu, stačí, ak podnik túto činnosť 

vo svojej krajine vykonával legálne minimálne po dobu jedného roka v uplynulých desiatich rokoch. 

 Dôkazy o tom, že podnik je legálne usadený vo svojej domovskej krajine. 

 Dokladom o občianstve zodpovedného zástupcu podniku. 

Obnovenie ohlásenie kvalifikácia (po uplynutí 1 roka) už spravidla nie je nutné dokladať vyššie 

spomínanými dokladmi. 

V zozname profesií regulovaných v jednotlivých krajinách EÚ je u príslušnej regulovanej profesie 

uvedený aj orgán, u ktorého je potrebné vykonať ohlásenie kvalifikácie. Bohužiaľ, tento zoznam nie je 

vždy úplne presný a správny, pre niektoré krajiny ešte nie je úplne kompletný. 

Navyše názvy a definície jednotlivých profesií-činností sa v rôznych krajinách líši. Dá sa povedať, že 

pokiaľ je určitá profesia v tomto zozname uvedená, je isté, že je regulovaná. Ak v ňom uvedená nie je, nie 

je celkom isté, že sa skutočne jedná o neregulovanú profesiu. V prípade pochybností je vhodné obrátiť sa 

na kontaktné miesta pre kvalifikácie. 

Ohlásenie kvalifikácie je na rozdiel od uznania, kvalifikácia iba ohlasovacia procedúra, takže po vykonaní 

ohlásení nie je zvyčajne potrebné vyčkávať na vyjadrenie príslušného orgánu. Pokiaľ má však príslušný 

uznávací orgán pochybnosti o kvalifikácií podniku, môže podnik vyzvať na predloženie ďalších dokladov 

o kvalifikácií alebo urobiť iné opatrenia. 

V prípade prvého poskytnutia služieb u regulovaných povolaní, ktoré môžu mať dôsledky pre verejné 

zdravie alebo bezpečnosť, môže príslušný orgán hostiteľského členského štátu pred prvým cezhraničným 

poskytnutím služby, skontrolovať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb - jedná sa o tzv. overenie 

kvalifikácie. Problémom je, že stále ešte nie je pre všetky štáty EÚ k dispozícii zoznam regulovaných 

profesií, u ktorých je nutné podstúpiť komplikovanejšiu uvoľovaciu procedúru overenia. Často sa jedná o 

zdravotnícke profesie, ale v Nemecku je potrebné overiť napr. i činnosť kachliara, v Rakúsku napr. 

kozmetičky. Pri overení kvalifikácie treba vyčkať na vyjadrenie kompetentných orgánov, ak toto 

https://www.wko.at/branchen/stmk/gewerbehandwerk/bau/Merkblatt-Haftpflichtversicherung.pdf
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vyjadrenie nedorazí priebehu troch mesiacov (v Rakúsku dvoch mesiacov), môže podnik postupovať tak, 

akoby mu bola kvalifikácia overená (tzv. tichý súhlas). 

Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií 2005/36 / ES v platnom znení → https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?qid=1573473491808&uri=CELEX:02005L0036-20190415   

Databáza profesií regulovaných v jednotlivých krajinách EÚ / EHP (anglicky, nemecky, francúzsky) → 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/  

2.8 Živnosť 
V prípade, ak spoločnosť cezhranične poskytuje službu, ktorá sa v Rakúsku považuje za regulovanú 

(viazanú) živnosť, je potrebné cezhraničné poskytovanie služieb vopred ohlásiť Rakúskemu ministerstvu 

pre digitalizáciu a hospodárstvo (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.  

 Formulár ohlásenia nájdete v užitočných webových stránkach v závere publikácie.  

 V prípade cezhraničného poskytovania voľných živností ohlásenie na rakúske ministerstvo potrebné 

nie je. 

 V prípade reálneho záujmu o cezhraničné poskytovanie služieb do Rakúska si odporúčame vyžiadať 

písomne stanovisko rakúskeho ministerstva, či poskytovanie Vašich konkrétnych služieb naozaj 

považujú za regulovanú živnosť. 

 V prípade, ak sa na Slovensku považuje živnosť za voľnú živnosť a v Rakúsku sa tá istá živnosť 

považuje za regulovanú živnosť, spoločnosť, ktorá chce cezhranične poskytovať takúto živnosť, musí 

rakúskemu ministerstvu predložiť doklad o tom, že spoločnosť už minimálne jeden rok vykonávala 

túto činnosť a doklad o odbornej kvalifikácii / doklad o vzdelaní zodpovedného zástupcu spoločnosti. 

Doklad vydáva príslušný slovenský živnostenský úrad. 

2.8.1 Kontrola podmienok vyslania 
Rakúska finančná polícia je oprávnená skontrolovať, či sú splnené podmienky vyslania a či sú k dispozícii 

dokumenty, ktoré splnenie podmienok vyslania preukazujú.  

Týmito dokumentami sú najmä:  

 formulár A1 

 kópia hlásenia o vyslaní (ZKO3) 

 mzdové podklady (pracovná zmluva 

 výplatná páska 

 záznamy o mzde (podklady týkajúce sa určenia výšky mzdy) 

 záznamy o pracovnom čase zamestnanca 

Splnenie podmienok vyslania okrem iného znamená dodržanie alebo aplikáciu „tvrdého jadra“, 

pracovných podmienok platných v Rakúsku.  

Do tvrdého jadra patria najmä: 

 pracovný čas a doba odpočinku 

 dovolenka 

 minimálna mzda  

 minimálne mzdové nároky  

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?qid=1573473491808&uri=CELEX:02005L0036-20190415
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?qid=1573473491808&uri=CELEX:02005L0036-20190415
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/
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 mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas  

 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 V týchto prípadoch teda musí byť uskutočnené porovnanie medzi slovenskou a rakúskou úpravou a musí 

byť aplikovaná rakúska, ak je výhodnejšia pre zamestnanca.  

Pozor, nároky sa porovnávajú jednotlivo ! 

Dodržanie rakúskej minimálnej mzdy je mimoriadne komplikované. V Rakúsku platia kolektívne zmluvy 

pre každé odvetvie a je potrebné určiť do ktorého odvetia sa vyslaný zamestnanec zaradí. Pokiaľ 

zamestnávateľ vysiela zamestnancov, ktorí budú vykonávať rôzne práce, môže nastať situácia, že sa budú 

na nich aplikovať rôzne kolektívne zmluvy. Minimálne mzdy sa ďalej môžu líšiť aj podľa vzdelania a 

rokov praxe. 

Zamestnávateľ dnes pri vyslaní (nie pri dočasnom pridelení) zamestnancovi platí len minimálne mzdové 

tarify platné v Rakúsku. Avšak od 30.7.2020 bude povinný mu zabezpečiť rovnaké odmeňovanie, ako 

majú domáci zamestnanci. 

Stavbári 

Rakúskou špecialitou je BUAK – organizácia do ktorej aj vysielajúci zamestnávatelia musia odvádzať 

príspevky na dovolenku svojich vyslaných zamestnancov. Pri začatí výkonu činnosti / poskytovania 

služieb v Rakúsku je potrebné sa tam prihlásiť.  

BUAK je pri porušení povinností zamestnávateľa oprávnený udeľovať pokuty.   

2.8.2 Kvalifikačné požiadavky SZČO 
SZČO musia obdobne ako vysielajúce firmy zistiť, či je profesia, ktorú bude cezhranične poskytovať, v 

hostiteľskej krajine regulovaná. Zoznamy regulovaných profesií pre jednotlivé členské štáty, ktoré sú 

uvedené na serveri → www.europa.eu , často nie sú úplne kompletné, hoci sa situácia postupne lepší. 

Preto je niekedy vhodnejšie využívať zoznamy regulovaných profesií na stránkach kompetentných 

inštitúcií zodpovedných za kvalifikácie v jednotlivých štátoch. 

V prípade cezhraničného poskytovania služieb v profesiách, ktoré sú v hostiteľskej krajine regulované, 

musí SZČO cezhraničné poskytovanie služieb ohlásiť ešte pred ich začatím. Ohlásenie sa zasiela na 

príslušný kompetentný organ, hostiteľského členského štátu a dopĺňa sa: 

• Dokladom o štátnej príslušnosti SZČO - prostá kópia pasu či občianskeho preukazu. 

• Dokladom, že poskytovateľ služby je legálne usadený v krajine pôvodu a že tu nemá zakázanú 

činnosť - živnostenský list alebo výpis z živnostenského registra s prekladom do príslušného 

jazyka. 

• Pre profesie, ktoré sú v krajine pôvodu regulované, doklady o kvalifikácii s príslušnými 

prekladmi. 

• Pre profesie, ktoré v krajine pôvodu regulované nie sú, doklad, že SZČO danú činnosť vo svojej 

krajine vykonávala minimálne po dobu jedného roka v uplynulých desiatich rokoch s príslušnými 

prekladmi. 

2.8.3 Styčné orgány v členských štátoch EÚ pri vysielaní zamestnancov 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb č. 96/71 

ES vyžaduje od jednotlivých členských štátov vzájomnú spoluprácu a zdieľanie potrebných informácií. 

http://www.europa.eu/
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Za týmto účelom boli vo všetkých členských štátoch EÚ zriadené národné styčné centrá a orgány 

zodpovedné za monitorovanie podmienok zamestnávania počas vyslania. Tieto styčné centrá boli zriadené 

ako kontaktné miesta tak pre príslušné štátne orgány jednotlivých členských štátov EÚ, ako aj pre 

vysielajúcich zamestnávateľov a samotných zamestnancov. 

Hlavné úlohy styčných orgánov sú: 

1. poskytovať všeobecné informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania pri 

vyslaní 

2. kontrolovať dodržiavanie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania 

3. poskytovať príslušnému orgánu iného členského štátu EÚ informácie na účely identifikácie 

vyslania a kontroly dodržiavania pravidiel vyslania a ďalšie informácie súvisiace s vyslaním 

4. prešetrovať skutočnosti súvisiace s vyslaním 

Na uvedenom linku sú uvedené styčné orgány v jednotlivých členských krajinách EÚ, na ktoré sa môže 

zamestnanec alebo zamestnávateľ obrátiť pre konkrétne informácie týkajúce sa vyslania 

→https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2016/06/Stycne-organy.pdf 
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3. Základná charakteristika hospodárstva Švajčiarska 
Vychádzajúc z údajov MMF za rok 2018, Švajčiarsko má 19. najväčšiu svetovú ekonomiku a 2. najväčší 

HDP na obyvateľa. Jeho makroekonomické prostredie patrí medzi najstabilnejšie na svete a podľa 

hodnotenia Svetového ekonomického fóra je krajina už 9 rokov po sebe považovaná za jednotku v 

konkurencieschopnosti. Švajčiarsko je jednou z najúspešnejších a najbezpečnejších krajín na svete. 

V rôznych priemyselných a technických oblastiach pôsobia z globálneho hľadiska významné 

podnikateľské subjekty, predovšetkým vo farmaceutickom priemysle, biotechnológiách, v oblasti 

zdravotníckej techniky, v chemickom priemysle, potravinárstve, oblasti finančných služieb, atď. Sektor 

služieb (zameraný na financie a obchod) je najvýznamnejším zamestnávateľom. 

Keďže prírodné zdroje Švajčiarska sú obmedzené, krajina sa dlhodobo orientuje na zabezpečenie 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja prostredníctvom vzdelávania, výskumu, rozvoja inžinierskych 

zručností. V oblasti inovácií je dlhodobo na prvom mieste na svete, vďaka kvalitným výskumným 

inštitúciám, vysokým investíciám do výskumu a vývoja a spolupráce akademickej pôdy s privátnym 

sektorom. 

Základná charakteristika ekonomiky Švajčiarska: 

 výkonná, inovatívna, otvorená, proexportne orientovaná ekonomika; 

 nízky verejný dlh; 

 vysoká odolnosť ekonomiky voči externým vplyvom (odolávanie voči monetárnym tlakom na jeho 

posilňovanie), 

 nezávislá menová politika, vysoká produktivita práce, ochrana vnútorného trhu; 

 jedným zo svetových lídrov v konkurencieschopnosti (konkurencieschopnosti odoláva aj napriek 

domácim cenám vyšším o 45% oproti cenám v EÚ, v potravinách o 65 % a v priemyselných 

produktoch o 20 %), 

 svetová špička v inováciách; 

 vysoká podpora vede a výskumu; 

 vysoko vyvinutý finančný trh; 

 prevažujúce výroby s vysokou pridanou hodnotou (farmaceutický, hodinársky, potravinársky 

priemysel); 

 nízka miera nezamestnanosti. 

3.1 Odvetvia hospodárstva 
 

3.1.1 Primárny sektor 
Poľnohospodárstvo je najväčšie odvetvie švajčiarskeho hospodárstva, ktoré je výrazne riadené politicky. 

Úlohy poľnohospodárstva sú stanovené v ústave. Patrí k ním zabezpečenie zásobovania obyvateľstva a 

udržanie prirodzených životných podmienok. Na tieto účely vynakladá švajčiarska federácia ročne cca 3,5 

mld. CHF, z toho na subvencie farmárom formou priamych platieb cca 2,5 mld. Podpora odbytu 

a opatrenia na ochranu trhu tvoria ďalších 600 mil. CHF. Subvencie celkovo predstavujú dve tretiny 

príjmov farmárov. Okrem politiky má na množstvá a ceny v poľnohospodárstve vplyv aj potravinársky 

priemysel, dopyt súkromných domácností a počasie. Podiel potravín na švajčiarskych spotrebných 

výdavkoch sa stále znižuje. Produktmi s vysokou pridanou hodnotou ako sú napr. bioprodukty alebo 

produkty so značkou pôvodu alebo originálne produkty, sa dá u spotrebiteľov docieliť ochota platiť aj 

vysoké ceny. Exportné aktivity švajčiarskeho poľnohospodárstva sa obmedzujú na dodávky mlieka na 
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zosyrovanie. Obchod so syrom medzi Švajčiarskom a EÚ je liberalizovaný. Spracované mlieko je 

subvencované príspevkom na zosyrovanie. Úroveň výrobných cien vo švajčiarskom poľnohospodárstve je 

vysoko nad úrovňou EÚ, ktorá je u mlieka a ovocia iba 60%, u mäsa a cukru 50%, u obilia dokonca iba 

30%. V priemere sa zamestnanosť v poľnohospodárstve znižuje pri rovnakej obhospodarovanej ploche o 

3% ročne. Poľnohospodárstvo zohráva vo švajčiarskej ekonomike pomerne minoritnú úlohu, pričom jeho 

podiel na HDP je 0,7% a podiel na celkovej zamestnanosti je okolo úrovne 3,1% (155 200 pracovných 

miest). Úloha sektoru je švajčiarskou verejnosťou vnímaná hlavne v zachovaní potravinovej sebestačnosti 

a ako poskytovateľa pozitívnych externalít (environmentálne benefity a tvorba kultúrnej krajiny). 

Poľnohospodárska politika je zameraná na vysoký stupeň ochrany trhu v kombinácii s vysokou úrovňou 

dotácií poľnohospodárstva (švajčiarske poľnohospodárstvo patrí dlhodobo medzi najviac dotované 

spomedzi členských štátov OECD). Z pohľadu štruktúry poľnohospodárstva, prevažujú malé farmy 

rodinného typu (cca 53 000). Orná pôda predstavuje približne 27% z celkovej plochy poľnohospodárskej 

pôdy, pričom len 2% plochy sú zavlažované.  

3.1.2 Sekundárny sektor 
Energetický priemysel a vodné hospodárstvo - v energetickom priemysle pôsobí vo Švajčiarsku 1200 

spoločností, z ktorých 75% sú vo verejnom vlastníctve, zvyšných 25% v súkromnom vlastníctve. 56% 

elektriny sa v krajine vyrába v hydroelektrárňach, 31% v jadrových elektrárňach (celkom 5: Beznau I, 

Beznau II, Mühleberg, Gösgen a Leibstadt), 6% z obnoviteľných zdrojov a 2% z fosílii. Veľké množstvo 

elektrickej energie Švajčiarsko dováža. Z celkového množstva spotrebovanej elektriny v krajine 68% 

pochádza z obnoviteľných zdrojov, 15% z jadrovej energie a asi 1% z fosílii. Zdroje cca 15% dodanej 

elektriny do krajiny nie je možné presne identifikovať. 

Potravinársky priemysel - sa delí na skupinu veľkých firiem so silnými značkami a na veľký počet 

malých na domáci trh orientovaných prevádzok. Veľké firmy sa orientujú na svetové trhy. Silný tlak na 

ceny sa vytvára v maloobchodných sieťach. Nadpriemerne rastie aj biosegment, ktorý napr. u vajec 

dosahuje už 15%. Obyvateľstvo uprednostňuje potravinárske výrobky vyrobené vo Švajčiarsku. 

Najúspešnejšie exportné produkty sú káva, nápoje, čokoláda a syry a spolu tvoria takmer 90% exportu. 

Švajčiarski producenti profitujú zo subvencií pre domácich dodávateľov surovín, na druhej strane sú 

povinní spracovávať švajčiarske suroviny. Dovoz obilia, zeleniny, oleja, cukru, mliečnych výrobkov alebo 

mäsa je obmedzený vysokými dovoznými clami. Naproti tomu je trh so syrom s EÚ liberalizovaný. 

Textilný a odevný priemysel - sa počas svojej dlhej histórie špecializoval na dve úzke oblasti. Produkuje 

vysoko kvalitné tkaniny priamo pre Haute Couture alebo maloobchod a technické textílie s vysoko 

funkčnými vlastnosťami – nanotextílie, napríklad vetru a vode odolné materiály pre ošatenie, poťahy, 

extrémne jemné a odolné vlákna alebo teplo odrážajúce materiály pre horúce klimatické podmienky. 

Dopyt po prvej skupine produktov závisí od najvyššej príjmovej skupiny. U druhého segmentu sa 

pridávajú investičné cykly odberateľov. Okrem týchto dvoch špecializácií existujú švajčiarske firmy 

pozdĺž celej reťaze vytvárania HDP v textilnom a odevnom priemysle - od pradiarní až po módne značky, 

v dôsledku štrukturálnych zmien ale výrazne redukované. Odevný priemysel sa v poslednom čase vyvíjal 

podstatne lepšie ako textilný. Objem výroby sa v textilnom priemysle zredukoval na polovicu. 

Zamestnanosť poklesla o dve tretiny, pretože vlastná výroba bola preložená do zahraničia a vo 

Švajčiarsku zostal vývoj, dizajn, marketing a manažment. Textilný a odevný priemysel v súčasnosti 

zamestnáva až päť šestín zamestnancov v zahraničí. V rámci Švajčiarska je koncentrovaný vo východnej 

časti krajiny. 

Drevársky priemysel - najdôležitejším odberateľom je pozemné staviteľstvo (záujem najmä o okná, dvere, 

strešné prvky a podlahy). Dôležitým odberateľom je aj nábytkársky priemysel. Papierenský priemysel a 



 
 
 

 
44 

 

výrobcovia energie odoberajú drevené obaly pre priemysel a drevný odpad. Drevo je považované za 

stavebný a palivový materiál, ekologický v pravom slova zmysle. Vzhľadom na stúpajúce ceny za energie 

a otepľovanie klímy sa zvýšil záujem o drevené stavby. Dovoz dreva rastie rýchlejšie ako jeho vývoz a 

tretina švajčiarskej guľatiny sa vyváža nespracovaná. Najvýznamnejším odberateľom švajčiarskeho dreva 

je Nemecko a Taliansko. Rastový potenciál odvetvia je priemerný, pretože dobrý dopyt je brzdený 

faktormi na strane ponuky. Krajina má 30 % zalesnenej plochy a zásoby drevenej hmoty 354 m3/1 ha 

lesnej plochy sú najväčšie priemerné zásoby v Európe. Ročná spotreba dreva vrátane importu je cca 7 

miliónov m3, z toho dovoz predstavuje asi 35 %. Na výrobu nábytku sa používa len 4 % dreva z krajiny. 

Papierenský a polygrafický priemysel - posledné tri roky boli pre priemysel náročné - odvetvie sa 

výrazne prepadlo. Podobný vývoj sa očakáva aj v r. 2019. Najväčšie tlačiarne sú v rukách novinárskych 

koncernov. Ostatné tlačiarne trpia konkurenciou zo SVE. 

Chemický priemysel - patrí k najúspešnejším exportným odvetviam (najväčšie spoločnosti: Syngenta, 

Clariant). 

Farmaceutický priemysel - na export ide cca 65% produkcie. Priemysel patrí k tradičným odvetviam 

krajiny a je charakterizovaný niekoľkými nadnárodnými koncernami, ako aj väčším množstvom malých a 

stredných firiem. Farmaceutický priemysel je etablovaný hlavne v oblasti Bazileja a Ženevy (najväčšie 

spoločnosti : Novartis, Roche). 

Hutnícky a kovospracujúci priemysel - tým, že až 40% produkcie bolo tradične orientované na vývoz, 

silný výmenný kurz CHF mal naň negatívny vplyv – znižovanie výroby, prepúšťanie zamestnancov. 

Výrobu ocele reprezentuje firma Swiss Steel AG s oceliarňou a valcovňou v Emmenbrücku a v 

Gerlafingene. 

Strojársky priemysel, výroba dopravných prostriedkov – krajina nemá vlastnú produkciu vozidiel a 

firmy, činné v tejto oblasti sa sústreďujú na výrobu konštrukčných častí (podvozky, rámy), montážne 

práce a v obmedzenej miere na elektronické komponenty. Zbrojárske výrobky patria tiež ku škále 

strojárskeho priemyslu krajiny. 

Elektrotechnický priemysel, optika - v odvetví pôsobí asi 5 200 firiem, z nich až 89% má vlastný 

výskum. Ďalší rozvoj elektrotechnického priemyslu v krajine je determinovaný rozvojom informatiky a 

informačných technológií. Cieľom Švajčiarska je budovanie silného softwarového priemyslu. 

Hodinársky priemysel - tvorí až 50% svetovej výroby. Vyváža až 95% produkcie a je štvrtým 

najvýznamnejším exportným odvetvím. V odvetví pôsobí 580 firiem, z toho deväť najväčších tvorí 90 % 

celého obratu. Menšie podniky vyrábajú časti hodín. Posledné roky opätovne vzrástol záujem o výrobky 

švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu, čím sa jeho export výrazne zvyšuje. 

Stavebný priemysel – po útlme v r. 2015-2016 (v dôsledku nad kapacít stavieb a poklesu turistického 

ruchu čo sa odrazilo v rušení plánovanej výstavby veľkých turistických zariadení) nastáva mierne 

oživenie. 

3.1.3 Terciárny sektor 
Finančný sektor je považovaný za motor švajčiarskej ekonomiky, keďže má najväčší podiel na tvorbe 

HDP. Jeho štruktúru tvoria : banky (46%), poisťovne (40%), ostatné inštitúcie finančného charakteru 

(14%) 
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Bankový sektor patrí k najúspešnejším odvetviam národného hospodárstva a je založený na dlhoročných 

tradíciách). Bankový systém je rozdelený do kategórií: Švajčiarska národná banka, veľké banky (UBS, 

Credit Suisse Group), kantonálne banky (najsilnejšia Zürcher Kantonalbank), regionálne banky a 

sporiteľne, Raiffeisenbanky a zapožičiavacie pokladne, ostatné banky, finančné spoločnosti, filiálky 

zahraničných bánk, súkromné banky, Ústredie záložných listov a Banka záložných listov, Ústredná banka 

Švajčiarskeho zväzu Raiffeisenbank. 

Vzhľadom na vysoké prevádzkové náklady vo Švajčiarsku, švajčiarsky bankový sektor vytváral v ostatné 

roky viac pracovných miest v zahraničí ako v samotnom Švajčiarsku. Počet bánk na domácom trhu 

mierne klesá. Podpísanie Dohody o automatickej výmene informácií medzi CH a EÚ neprinieslo výrazný 

odliv klientov zo CH bánk. Zahraniční klienti CH bánk oceňujú reputáciu CH ako bezpečného finančného 

centra a z uvedeného dôvodu nemajú tendenciu presunu svojich financií zo CH bánk. 

Prehľad bánk → http://www.schweizer-banken.info/de/bank/  

Združenie švajčiarskych bánk → http://www.swissbanking.org/de  

Doprava a logistika - dopyt po logistických a špeditérskych firmách ktoré operujú na medzinárodných 

spojniciach silne závisí od veľkosti importu a exportu a od získania nových trhov. Množstvo menších 

dopravných firiem pracuje na dopravných zákazkách pre stavebníctvo a pre obchodné reťazce. Železničná 

doprava, ktorá prepravuje veľké objemy investičných tovarov, polovýrobkov a výrobkov je 

konfrontovaná s oveľa viac kolísajúcim dopytom. V osobnej doprave sa zvyšuje význam voľného času a 

mobility, čo na jednej strane otvára pre osobnú dopravu perspektívy, ale na druhej strane prináša vysoké 

nároky na údržbu a na infraštruktúru. 

Z celkovej dĺžky 5000 km železníc 2989 km spravujú štátne SBB (Schweizerische Bundesbahnen) a 

zvyšnú časť spravuje 56 súkromných železničných spoločností. Až na úsek 14 km je plne elektrifikovaná. 

Krajina sa vyznačuje hustou sieťou diaľnic - 1840 km, čo predstavuje 87% celkovo projektovanej siete. 

Telekomunikácie - výstavba a rozširovanie optických sietí pre obyvateľstvo môže v nasledujúcich rokoch 

viesť k ďalším investíciám a súťaži o klienta. Na trhu pôsobia iba dvaja veľkí aktéri – Swisscom a Salt. 

Pošta už roky zaznamenáva pokles počtu prepravovaných listových zásielok, počet balíkových sa 

udržiava na stabilnej úrovni. Kuriérske a expresné služby sú úplne deregulované, čo sa odráža v ostrej 

konkurencii medzi jednotlivými doručovateľskými firmami. Keďže na poštovom trhu v dôsledku 

vysokých nárokov na infraštruktúru existujú značné prekážky pre prístup na trh, nevznikla doteraz temer 

žiadna konkurencia a švajčiarska pošta má ako predtým najväčší trhový podiel. 

Cestovný ruch - Švajčiarsko má dlhoročné skúsenosti pri rozvoji cestovného ruchu a jeho podpore venuje 

značnú pozornosť. Cestovný ruch v krajine má dôležitý príspevok do celkového HDP. Ostané roky 

turistický ruch v značnej miere profituje z nárastu klientely z Ázie. 

Hotelierstvo - zahŕňa ubytovanie a gastronómiu. Náklady na pracovné sily pohlcujú skoro polovicu 

obratu v hotelierstve, štvrtinu tovarové náklady. Kým pred 3 rokmi temer 60% podnikov hospodárilo s 

deficitom, výrazný prílev turistov z Ázie napomáha zlepšeniu finančných bilancií v hotelierstve. 

Informatizačné služby - rozhodujúcimi klientmi pre toto odvetvie sú najmä finančníctvo a poisťovníctvo. 

Tiež spoločenský a ekonomický dopyt po E-Commerce a zaistení dátovej bezpečnosti a volanie po Green-

IT (energeticky úsporné aplikácie a operačné systémy) znamenajú ďalšie možnosti rastu odvetvia. 

Švajčiarsko patrí ku krajinám s najvyššími výdavkami na IT na obyvateľa. Firmy v tejto oblasti sú 

http://www.schweizer-banken.info/de/bank/
http://www.swissbanking.org/de
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predovšetkým malé. Veľké firmy čoraz viac rušia IT oddelenia a outsourcujú IT služby. Oba fakty ale 

svedčia najmä o potenciáli odvetvia. 

3.2 Podnikateľská legislatíva 
Švajčiarsko ponúka pre zahraničných investorov liberálne prostredie. Pri nehnuteľnostiach majú však 

cudzinci určité obmedzenia. Kúpa nehnuteľností k rekreačným účelom je predmetom schvaľovacieho 

konania. Obdobne je tomu aj u investícii do pozemkov na súkromné účely. Pre založenie spoločnosti vo 

Švajčiarsku cudzincom je nevyhnutné, aby tento mal povolenie k pobytu. Vystavuje ho oddelenie 

cudzineckej polície. Po 10 rokoch pobytu na jednom mieste môže cudzinec získať občianstvo a povolenie 

k pobytu viac nepotrebuje. Pracovné povolenie je obsiahnuté v povolení k pobytu. 

3.2.1 Finančný a daňový systém 
Daňové zaťaženie podnikov je druhé najnižšie rámci krajín OECD, fiškálna kvóta je dlhodobo na úrovni 

okolo 30%. Daň z príjmu predstavuje 8-19% podľa kantónov, sociálne a dôchodkové poistenie je 6,55% z 

hrubého zárobku, základné nemocenské poistenie paušálne v priemere predstavuje 240 CHF, 

nezamestnanecká poistka tvorí 2,5% z hrubého zárobku. 

Švajčiarsky daňový systém má tri úrovne - federálnu, kantonálnu a úroveň obcí. Daňový systém 

vzhľadom na svoju zložitosť predstavuje vysoké administratívne zaťaženie firiem. Federálny daňový 

systém je dvojročný, kantonálny systém ročný (ide o dane právnických osôb; u daní fyzických osôb sú 

periódy vyberania daní veľmi rôznorodé). Základnou daňou na úrovni spolku pre právnické osoby je daň 

zo zisku, ktorá u kapitálových spoločností predstavuje 8,5% čistého zisku, u ostatných spoločností je 

sadzba nižšia. Príjmy fyzických osôb a personálnych spoločností sú zdaňované progresívnou daňou z 

príjmov s maximálnou sadzbou 11,5%. Ku spolkovým daniam patrí tiež zúčtovacia daň, ktorá sa platí vo 

výške 35% z výnosov zo švajčiarskych cenných papierov a z úrokov z aktív v bankách. Na úrovni spolku 

sa tiež platia kolkové dane - emisné poplatky (Stempelsteuer), platené pri založení alebo zvýšení čistej 

hodnoty podielových práv vo forme akcií domácich spoločností vo výške 1%. Na úrovni spolku ďalej 

platia firmy za realizovaný tovar a služby daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane. Od 1.1.2018 sa znížila 

tzv. štandardná DPH z 8% na 7,7%. a tzv. špeciálna DPH (napr. za ubytovanie v hoteloch) z 3,8% na 

3,7%. DPH v položkách elektronických novín, časopisov a kníh zostala 2,5%. Od r. 2019 je plánované 

zníženie DPH za objednávky realizované online. Spotrebné dane sa vzťahujú na pivo, liehoviny, tabakové 

výrobky, výrobky z minerálnych olejov, autá a pod. 

Na úrovni kantónov a obcí platia právnické osoby tiež daň zo zisku, u kapitálových spoločností od 2,7% 

do 4,5%, u ostatných spoločností je sadzba nižšia. Príjmy fyzických osôb sú zdaňované rôznymi 

progresívnymi sadzbami. Okrem toho platia právnické osoby daň z kapitálu, resp. z majetku. Ďalšie 

formy daní sú veľmi individuálne a závisia od politiky príslušného kantónu alebo obce. Najvýhodnejšie 

daňové podmienky pre právnické aj fyzické osoby ponúka kantón Zug (daňovou politikou sleduje 

oživenie priemyselnej výroby a prisťahovalectvo do kantónu).  

V máji 2019 bola referendom prijatá reforma korporatívnej dane, ktorá obsahuje celý rad opatrení s 

cieľom posilniť a udržiavať konkurencieschopnosť Švajčiarska a prispôsobiť ho súčasnému 

medzinárodnému prostrediu (napr. zrušenie daňových výsad pre podniky pôsobiace prevažne v zahraničí; 

rovnaké daňové pravidlá pre všetky podniky; daňové stimuly pre investície do výskumu a vývoja apod.  

Podrobné informácie o všetkých daňových sadzbách je možné získať u Medzikantonálnej komisie pre 

objasnenie daní: Interkantonale Kommision für Steueraufklärung, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, Tel.: +41 

31 322 71 48, Fax.: +41 31 322 73 49 → www.estv.admin.ch.  Komisia vydáva pravidelne novelizácie k 

http://www.estv.admin.ch/
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rozsiahlemu súboru daňových predpisov. Súbor sa volá "Steuerinformationen". Je členený podľa druhu 

daní, má niekoľko sto strán. 

Vzhľadom na mimoriadnu komplikovanosť a zložitosť daňového systému vo Švajčiarsku, 

odporúčame obrátiť sa priamo na niektorú z daňových poradenských, resp. právnických kancelárii 

aktívnych v krajine! 

3.2.2 Investičná podpora, daňové úľavy 
Tieto je možné získať v takzvaných oblastiach hospodárskej obnovy (oblasti sa vyznačujú nadpriemernou 

nezamestnanosťou a/alebo silným poklesom zamestnanosti).  

Ide o nasledovných 15 kantónov (niektoré celé, u niektorých len časť kantónov): Bern, Luzern, Glarus, 

Freiburg, Solothurn, Schaffhausen, St. Gallen, Graubünden, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, 

Jura, Uri. O podporu môžu požiadať výrobné firmy alebo firmy, realizujúce služby blízke výrobe. 

Podporená môže byť firma založená fyzickou alebo právnickou osobou, dcérska spoločnosť alebo 

pobočka zahraničného investora, spoločný alebo prebratý podnik, ak zakladá inovatívnu výrobu.  

Na podporu firiem existujú tri nástroje:  

 záruky na investičné úvery banky,  

 príspevky na úroky ku bankovým úverom, 

 čiastočné alebo plné oslobodenie od priamych spolkových daní.  

Podporu môžu získať inovatívne investičné projekty, diverzifikujúce hospodársku základňu regiónu a 

projekty s pozitívnym vplyvom na regionálny trh práce.  

Žiadosti o podporu sa predkladajú centrále na podporu hospodárstva v príslušnom kantóne 

(Wirtschaftsstelle).  

Základné informácie možno obdržať na Štátnom sekretariáte pre hospodárstvo SECO (MH): SECO - 

Wirtschaftsstandort Schweiz, Gurtenstrasse 3, 3003 Bern, tel.: 0041-31-322 28 71, fax: 0041-31-324 86 

00 a na web-stránke: www.seco.admin.ch/seco/de/home.html (vybrať heslo Standortpolitik). 

3.2.3 Sociálne poistenie 
Každý cudzinec, ktorý býva a pracuje vo Švajčiarsku podlieha sociálnemu poisteniu, t.j. dôchodkovému 

poisteniu/poisteniu v prípade invalidity a musí platiť poistné príspevky. Nemocenské poistenie je tiež 

povinné. Príspevky na nemocenské poistenie si platia pracovníci sami a tieto nie sú spolufinancované 

zamestnávateľom. Pre zamestnancov je tiež povinné poistenie v prípade úrazu a poistenie pre prípad 

nezamestnanosti. 

Ďalšie poistenie súvisiace s podnikateľskou činnosťou 

Každá komerčná činnosť je spojená s určitými rizikami. Pre tieto oblasti ponúkajú ŠK poisťovne široké 

spektrum poistení. Podnikateľ pri výstavbe novej budovy môže využiť poistenie stavebných výkonov. K 

tomu sa pripája poistenie pre prípad požiaru, poistenie majetku - tovaru a zariadenia, poistenie voči 

vykradnutiu a pod.  

3.2.4 Bankovníctvo 
Najväčšie banky sú UBS (Union des Banques Suisses) a Credit Suisse. Významné sú súkromné banky, 

ktoré sa špecializujú na osobné vklady (napr. Bank Vontobel AG, Julius Bär Holding AG). Pre rozvoj 

podnikania v kantónoch boli zriadené kantonálne banky, z ktorých najsilnejšia je Zürcher 

http://www.seco.admin.ch/seco/de/home.html
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Kantonalbank (ZKB). Zriadenie osobných aj podnikateľských účtov, pri dodržaní príslušného postupu, je 

rýchle a bezproblémové. Cudzinci, ktorí však nebývajú vo Švajčiarsku majú povinnosť minimálneho 

vkladu CHF 50 tis. 

3.3 Dovozný a vývozný režim, obchodná prax 
Len na malú časť výrobkov v dovoze sú potrebné povolenia, aby sa mohli uskutočniť opatrenia k ochrane 

domáceho poľnohospodárstva vo forme množstevných dovozných obmedzení a opatrenia za účelom 

vykonania štátnej kontroly (osivá, ochrana zdravia a života ľudí), kontrola z dôvodu hospodárskeho 

zásobovania krajiny a pod. 

Povoľovacie konania/licencie/kvóty a ďalšie netarifné obmedzenia 

Štát si ponechal v istých oblastiach možnosť uplatnenia určitých zásahov, ako sú obmedzenia dovozu, 

colné kontingenty, povolenia na dovoz (tzv. generálne povolenia na dovoz sú požadované, aj keď sa 

dováža tovar v rámci kontingentu, nielen mimo neho) a monopolné poplatky (na alkohol). Nepoužívajú sa 

dovozné kvóty a prirážky. Ku chráneným oblastiam patrí agrárny sektor (najmä ovocie, zelenina, mäso, 

mäsové produkty, víno, kvety, obilie, krmivá, cukor), ochrana verejného života a zdravia a bezpečnostné 

politické opatrenia (vojenský materiál). K netarifným prekážkam obchodu patrí aj udeľovanie pracovných 

povolení, ktoré sú potrebné pri realizácii napr. stavebných prác, montážnych prác súvisiacich s 

dohotovením objednaných produktov a pod. Tieto v zásade dostávajú len obyvatelia EÚ a EZVO. 

Licencie sa udeľujú v aukčnom systéme. Ak vlastní dovozca kvóty, môže tovar dovážať za nižšiu colnú 

sadzbu, V prípade, že kvótny podiel nevlastní, platí tzv. mimo kvótnu colnú sadzbu (tzv. AKZA). V 

prípade dovozu formou AKZA maže tovar doviesť v neobmedzenom množstve, avšak treba počítať s 

tým, že AKZA sú veľmi vysoké.  

Formy prideľovaní colných kontingentov : 

Predplatitelia (predplatné na www.eversteigerung.ch)  obdržia emailom informačný bulletin. Je možné 

podať 5 rôznych ponúk. V rámci dražby bude množstvo kvót prideľované podľa najväčšej ponuky. 

Výsledky sú publikované vo vestníku.  

 Viac o dražbách nájdete v užitočných webových stránkach v závere publikácie.  

Systém „First come, first served" na Spolkovom úrade pre poľnohospodárstvo. Kvóta je rozdeľovaná 

podľa poradia v akom bola vyplnená a podaná žiadosť. Systém „First come, first served" na hraniciach. 

Kvóta je rozdeľovaná od oficiálne stanoveného termínu. Dovoz trvá do vyčerpania limitu.  

Elektronická dražba - ponuku na dražbu je možné podať online 

→ https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/einfuhr-vonagrarprodukten/aev14online.html  

Prekážky 

V rámci databázy prístupu na trhu (Market Acces Database) ,  

→ http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi je možné 

získať informácie o konkrétnych výškach cla uplatňovaných pri dovoze do Švajčiarska, prípadne ďalšie 

prekážky na trh, ktoré signalizujú vývozcovia z členských štátov EÚ. Príručka pre užívateľa databázy v 

slovenskom jazyku sa nachádza na  

→  http://madb.europa.eu/userguide/SK_def.pdf  

http://www.eversteigerung.ch/
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/einfuhr-vonagrarprodukten/aev14online.html
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
http://madb.europa.eu/userguide/SK_def.pdf
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Špecifiká dovozu v prípade dohôd o voľnom obchode, doklad o pôvode 

Dovoz priemyselných výrobkov je zaťažený nulovým clom, poľnohospodárske výrobky zníženým clom. 

Pre určenie colnej úľavy resp. oslobodenia od cla je potrebné do hodnoty 6 000,- ECU uviesť na účte 

prehlásenie o pôvode tovaru. Pri vyšších sumách je potrebné predložiť preferenčný doklad na formulári 

EUR1. 

3.3.1 Colný systém, tarify, DPH 
Používa sa nomenklatúra harmonizovaného systému. Podľa tejto tarifnej schémy je colná tarifa EÚ a SR 

– základné čísla, t.j. prvých šesť čísel každého tarifného čísla je rovnakých. Švajčiarsko využíva 

hmotnostný colný systém; brutto hmotnosť podliehajúca clu pozostáva z vlastnej hmotnosti tovaru ako aj 

z hmotnosti balenia (brutto hmotnosť). Nezabalený tovar alebo tovar, vyžadujúci ďalší ochranný obal 

podlieha tzv. tarra príplatku - príplatku za obal k netto hmotnosti, ktorý môže činiť 1-20 % z netto 

hmotnosti. Pre niektoré druhy tovaru, ktoré budú vo vnútrozemí použité na určité účely, sú určené colné 

zvýhodnenia. Tieto druhy sú uvedené v zozname reverzného tovaru, ku ktorému sú udeľované tzv. 

reverzné povolenia. Zvláštne colné zóny, ako zóny voľného obchodu, prístavy voľného obchodu, 

v ktorých nepreclený tovar možno voľne ručne alebo priemyselne spracovávať, švajčiarske colné právo 

nepripúšťa. 

Podrobné informácie o vývoze, dovoze a tranzite tovaru z/do /cez Švajčiarsko sa nachádzajú na stránke 

Švajčiarskej colnej správy. Odkaz nájdete v užitočných webových stránkach v závere publikácie. 

 

Tovar a dokumenty k tovaru určenému k dovozu do Švajčiarskeho colného priestoru musí byť dopravený 

a predložený na niektorej zo švajčiarskych colníc. 

Prehľad colných úradov → 

file:///C:/Users/budayova/Downloads/standorte_anmeldeboxen.pdf  

Pracovná doba → https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/dieezv/organisation/grenzuebergaenge--

zollstellen--oeffnungszeiten.html  

Predložením dokumentov buď v elektronickej alebo písomnej forme sa tovar nahlasuje k colnému 

odbaveniu. Okrem vyplnenej prihlášky k colnému odbaveniu je nutné predložiť aj ďalšie sprievodná 

dokumenty: faktúry, prípadné potvrdenie o pôvode tovaru, povolenia/expertízy, certifikáty, analýzy, 

úradné potvrdenia a pod. Vo viacerých prípadoch sa vyžaduje nákladový list, dodací list, potvrdenie o 

váhe tovaru a pod. 

Výška colného poplatku závisí od druhu materiálu, povahy, váhy a použití tovaru. Väčšinou sa 

vypočítava z brutto váhy tovaru v čase colného odbavenia. Dovozné poplatky musia byť spravidla 

zaplatené na mieste, resp. iným prípustným/dohodnutým spôsobom. V niektorých prípadoch môže byť 

dovážaný tovar do Švajčiarska oslobodený od colných poplatkov. 

Podrobné informácie o colnej problematike → 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/information-companies/customs-tariff---tares.html  

Colný poplatok môže byť znížený – bližsie informácie link → 

file:///C:/Users/budayova/Downloads/standorte_anmeldeboxen.pdf
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/dieezv/organisation/grenzuebergaenge--zollstellen--oeffnungszeiten.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/dieezv/organisation/grenzuebergaenge--zollstellen--oeffnungszeiten.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/information-companies/customs-tariff---tares.html
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https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/archiv/Nachbearbeitungen2/freihandelsabkommen_eu

_und_efta.download/08400_de.pdf.freihandelsabkommen_eu_und_efta  

Colný poplatok sa vypočíta z colného sadzobníku. Bližšie informácie → 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/zolltarif---tares.html  

Výšku cla je možné overiť si v online sadzobníku → 

http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=nWLCXZVWGGg2slgNmp0nTKfLd22c

kDcX7SfYlLywpbkkfTLRq8cK!-852973794  

Okrem colného poplatku podlieha obchodný tovar dani, ktorá predstavuje 8% z vymeriavacieho základu. 

U niektorých druhov tovaru (potraviny, knihy, lieky a pod.) sa uplatňuje redukovaná sadzba 2,5%. DPH 

predstavuje 7,7% z hodnoty tovaru (vrátane nákladov na dopravu a všetkých švajčiarskych ciel). Hodnota 

tovaru sa vypočítava podľa výmenného kurzu predchádzajúceho dňa z čistej hodnoty, t.j. bez zahraničnej 

DPH. Ak výrobok dorazí do Švajčiarska poštou, kuriérom alebo zasielateľom, musia sa vypočítať aj 

náklady na túto službu. 

3.4. Obchodné zvyklosti v teritóriu 
Švajčiarsky trh je tzv. referenčný trhom. Najefektívnejšie metódy presadenia sa na trhu sú realizované 

prostredníctvom obchodných zástupcov. Viaceré firmy však nemajú svojich zástupcov vo Švajčiarsku, ale 

v Nemecku, odkiaľ obchod koordinujú. Niektoré firmy sa etabulujú sprostredkovane cez obchodníkov v 

Rakúsku. Ideálnou formou je obchodné zastúpenie v samotnom Švajčiarsku. Niektoré obchodné kanály 

pokračujú z bývalých zastúpení podnikov ZO a slúžia viacerým firmám doteraz. Jednoduchšiu situáciu 

majú tí slovenskí exportéri, kde do firiem zainvestoval švajčiarsky investor. Najvýhodnejšie je, ak dá 

podnet na vývoz samotná švajčiarska firma. 

Účinné je tiež zúčastňovať sa opakovane na väčších medzinárodných veľtrhoch a výstavách, kde 

prichádzajú nákupcovia/záujemcovia a domáce firmy sú pripravené vyhľadávať a nadväzovať kontakty. 

Prezentácie firiem vo verejných priestoroch sú tiež možné, treba ich však dôkladne prispôsobiť 

očakávaniu partnerov. Účasť predstaviteľa švajčiarskej firmy na podujatí mimo jej sídla nie je však nikdy 

istá. Možná je aj návšteva predávajúceho s ponukou vo švajčiarskej firme. Podporným, často využívaným 

prostriedkom je reklamná inzercia v odborných odvetvových časopisoch. Podľa skúseností slovenských 

vývozcov švajčiarske firmy majú vysoké nároky na technické prevedenie, kvalitu, presnosť. Obchodné 

stretnutia s partnerom je potrebné pripravovať s dostatočným časovým predstihom. Termíny sa dohadujú 

systematicky a vopred (neohlásené návštevy nie sú vhodné). Dôležité skutočnosti by mali byť odovzdané 

v písomnej forme. Rozhodnutie o prijatí nových výrobkov prijíma spravidla vo firme odborná skupina, 

tvorená zo zástupcov manažmentu firmy a oddelenia obstarávania/nákupu. Je vhodné ohlásiť sa na 

plánované stretnutie niekoľko minút pred jeho začiatkom. 

Predkladanie obchodnej ponuky a prezentácia firmy 

 V ponuke je nutné uvádzať základné ekonomické údaje o firme, nezabudnúť na obrat a mať pripravenú 

kalkuláciu nákladov. Pri prezentácii firmy sa kladie dôraz na jej technickú a kvalitatívnu úroveň. Očakáva 

sa vlastná stránka na internete a e-mailový kontakt. 

Otázka ceny a ďalšie dôležité činitele ponuky: Zisková marža nie je vysoká, v priemere okolo 5%. 

Cenová ponuka by mala byť nižšia ako konkurenčná. Preraziť sa dá aj vyššou kvalitou. Rozhodujúce sú 

výrobkové inovácie. Dôležitý je harmonogram dodávok. V krajine sa používa metrický systém. Menou je 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/archiv/Nachbearbeitungen2/freihandelsabkommen_eu_und_efta.download/08400_de.pdf.freihandelsabkommen_eu_und_efta
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/archiv/Nachbearbeitungen2/freihandelsabkommen_eu_und_efta.download/08400_de.pdf.freihandelsabkommen_eu_und_efta
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/zolltarif---tares.html
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=nWLCXZVWGGg2slgNmp0nTKfLd22ckDcX7SfYlLywpbkkfTLRq8cK!-852973794
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=nWLCXZVWGGg2slgNmp0nTKfLd22ckDcX7SfYlLywpbkkfTLRq8cK!-852973794
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švajčiarsky frank CHF (Schweizer Frank, Franc, Franco), ktorý je rozdelený na 100 rappov (Rappen, 

Centimes, Centisimo). 

Od 1.10.2007 je povinnosťou používať pri bezhotovostnom styku so zahraničím IBAN. Poukázanie 

finančných prostriedkov poštou a obojsmerné prevody sú prípustné. Najznámejšie švajčiarske banky sú 

UBS (United Bank of Switzerland) a Credit Suisse. Obe veľké banky sú postihnuté v dôsledku krízy na 

finančných trhoch, pre UBS vláda poskytla pomoc vo výške 68 miliárd frankov. Menšie kantonálne a 

súkromné banky nie sú krízou zasiahnuté do takej vysokej miery. V platobnom styku nie sú žiadne 

devízové kontroly. Ponuky a vyúčtovania spravidla prebiehajú v CHF. Podľa dohody môžu byť použité aj 

iné meny, najmä EUR. USD nie je veľmi žiadaný. 

Najbežnejšou doložkou obchodných podmienok je DDU (delivered duty unpaid) Incoterms 2000. 

Všeobecne platná platobná podmienka je 30 dní netto alebo podľa dohody 30-90 dní netto. Akreditívy 

používajú najmä noví obchodní partneri. Medzinárodné kreditné karty VISA a Eurocard je možné použiť 

vo všetkých bankomatoch veľkých bánk. Žiadosť o colné vybavenie môže podať zahraničný dodávateľ, 

švajčiarsky odberateľ alebo špeditér, resp. železničná správa.  

K colnému prehláseniu je potrebné priložiť nasledujúce doklady : 

 faktúru s údajom o hmotnosti (dvakrát), faktúry s obvyklými obchodnými údajmi ako aj prehlásenie o 

pôvode zo strany vývozcu. 

 osvedčenie o pôvode je potrebné, ak má byť tovar neskôr znovu vyvezený alebo keď sa na základe 

pôvodu z EU má brať do úvahy nárok na zníženie cla 

 konosamenty nemusia byť overené 

 sprievodné doklady (železničná doprava: 1x medzinárodný sprievodný list, 2x medzinárodné 

prihlásenie cla; pošta: 1x medzinárodný lístok pre balíky, 1x colné prehlásenie pre zahraničné poštové 

zásielky - nemecky, francúzsky, taliansky; pri drahých kameňoch, vzácnych kovoch, hodinách, 

bižutérii vždy po dvoch prehláseniach) 

3.4.1 Balenie 
Použitie sena alebo slamy ako baliaceho materiálu je povolené, avšak je potrebné doložiť ho potvrdením, 

že toto pochádza z nezamorených oblastí. Balíky previazané kovovými alebo umelohmotnými pásmi, ako 

aj drôtené alebo podobné väzby musia byť opatrené zvláštnou rúčkou alebo šnurovaním z konopného 

vlákna zodpovedajúcim hmotnosti balíka, aby bolo možné uchopenie alebo nosenie balíkov bez hrozby 

poranenia alebo poškodenia tovaru. Iné balenie nie je na zaslanie prijaté. 

3.4.2 Označenie 
Na jednotlivých balíkoch je potrebné uviesť označenia a čísla. Pre isté potraviny platí predpis uviesť na 

balení krajinu pôvodu. Zakázané sú nejednoznačné označenia krajiny pôvodu. Pri dovoze potravín treba 

brať podľa právnych ustanovení o potravinách ohľad na mimoriadne predpisy o obsahu etikiet. Tieto sú 

vyčíslené v „Nariadení o záväzných údajoch v obchode a doprave s merateľným tovarom„ (nariadenie o 

deklarovaní). Toto nariadenie obsahuje i predpisy o použití určitých označení. Nariadenie možno 

objednať na adrese: Eidg. Drucksachen- und Materialverwaltung, 3000 Bern, tel. +41 (0)31 / 322 39 16 

(informácie). 

Obchodno - ekonomický potenciál Švajčiarska pre slovenské firmy 

 strojárenský priemysel, presné strojárenstvo - stroje, presné nástroje, vedecké prístroje, 

mikrotechnika, stroje a zariadenia na zdvíhanie a nakladanie 
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 farmaceutický priemysel, oblasť medicinálnej techniky, meracie prístroje 

 chemický priemysel - výroba chemických surovín 

 priemysel plastických hmôt - výroba a spracovanie plastov - kaučuk, umelé hmoty, stavebné výrobky 

z plastov 

 elektrotechnický a elektronický priemysel – optické prístroje, monitory resp. TV prijímače, drôty, 

káble vrátane koaxiálnych 

 veda, výskum a vývoj, inovácie, veľmi presné technológie, nano a biotechnológie 

3.5 Podmienky zriadenia spoločnosti 
Podrobné informácie ku založeniu firmy vo Švajčiarsku sa nachádzajú na internetovej adrese Štátneho 

sekretariátu pre hospodárstvo SECO → www.kmuinfo.ch Zápis do registra firiem je bezproblémový, je 

možné ho uskutočniť elektronicky.  

Všetky právne záležitosti týkajúce sa  založenia všetkých typov firiem sa nachádzajú v Obligationenrecht 

→ https://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/19110009/index.html  

Švajčiarske obligačné právo definuje rôzne formy podnikania v krajine. Najobľúbenejšou formou 

podnikania K je akciová spoločnosť AG (Aktiengesellschaft). Je vhodná pre stredné i malé firmy. 

Pretože má veľa výhod (anonymita vkladateľa kapitálu, veľká miera voľnosti pri tvorbe štatútu a pod.), 

často sa využíva aj zahraničnými firmami pri tvorbe ich dcérskych spoločností. Minimálny vklad pre 

založenie a.s. je 100 tisíc CHF. 

Forma spoločnosti s ručením obmedzeným GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) sa používa 

v ŠK oveľa menej. Základný kapitál s.r.o. je 20 000,- CHF, najvyšší 2 mil. CHF. Forma verejnej 

obchodnej spoločnosti KolG (Kollektivgesellschaft) je popri akciovej spoločnosti najobľúbenejšou 

formou podnikania v ŠK, nie však vhodná pre cudzincov. Forma komanditnej spoločnosti vzhľadom na 

svoje pravidlá v ŠK pre cudzincov neprichádza do úvahy. Firma s jednou osobou je tiež rozšírená a 

môže sa za určitých podmienok využiť aj zahraničným zakladateľom. 

Riešenie sporov 

Podnikateľská legislatíva sa riadi Švajčiarskym obchodným právom. V prípade medzinárodných 

obchodných sporov sa využívajú najviac rozhodcovské konania na rozhodcovskom súde pri Obchodnej 

komore v Ženeve a Zürichu. 

Ďalšie dôležité informácie: 

 Riadenie zahraničného obchodu (ZO) je v kompetencii predovšetkým Štátneho sekretariátu pre 

hospodárstvo SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft), ktorý je súčasťou Spolkového ministerstva 

hospodárstva EVD (Eidgenössisches Volkwirtschaftsdepartement), zahŕňajúceho okrem SECO 

ďalších 5 Spolkových úradov (Bundesamt). Majú úroveň rozsiahlych sekcií EVD, ktoré sa tiež 

určitými kompetenciami podieľajú na riadení zahraničného obchodu: Spolkový úrad pre hospodársku 

sebestačnosť, Spolkový úrad pre poľnohospodárstvo, Spolkový úrad pre veterinárstvo, Spolkový úrad 

pre bývanie a Spolkový úrad pre profesné vzdelávanie a technológiu. SECO má v rámci EVD 

špecifické postavenie, zodpovedajúce obsahovej náplni Ministerstva hospodárstva SR. SECO vznikol 

1.7.1999 zlúčením Spolkového úradu pre zahraničné vzťahy, zaoberajúcim sa len vonkajšími 

hospodárskymi vzťahmi a Spolkového úradu pre hospodárstvo a prácu, zodpovedajúceho za 

vnútroštátne hospodárstvo. 

http://www.kmuinfo.ch/
https://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/19110009/index.html
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 Od r. 1961 existuje špecifická integračná kancelária EVD/EDA, ktorá je spoločnou kanceláriou 

Spolkového ministerstva zahraničných vecí EDA a EVD. Je začlenená do EVD pod SECO. Sleduje 

vývoj európskej integrácie, pripravuje zmluvy s EÚ a koordinuje všetky integračné záležitosti pre 

potreby Spolkovej rady. 

 Švajčiarsko nemá vo svojej zahraničnej sieti samostatné obchodné oddelenia. Sú v rámci 

veľvyslanectiev a ich zamestnanci sú vysielaní cez EDA a pripravovaní sú v spolupráci so SECO, 

ktoré ich metodicky a odborne riadi. Od roku 2002 však ŠK pri veľvyslanectvách alebo obchodných 

komorách v zahraničí zriaďuje v súčinnosti s SGE tzv. „business hub“, strediská na podporu 

obchodných, výrobných a investičných vzťahov. 

 Dôležité sú viaceré ďalšie úrady, ktoré sú poverené udeľovať rôzne druhy povolení k dovozu resp. 

vývozu tovaru (vládna úroveň i špecializované zväzy). Patria k nim Spolkový úrad pre 

poľnohospodárstvo, Spolkový úrad pre veterinárstvo, Spolkový úrad pre zdravotníctvo, Spolkový 

úrad pre energetické hospodárstvo, Spolkový úrad pre živ. prostredie, lesy a krajinu, Švajčiarska 

správcovská centrála dovozcov potravín, Š. zväz pivovarníctva, Š. správa alkoholu, Š. centrála pre 

dovoz horľavých a pohonných látok, Správcovstvo š. importérov antibiotík, Správcovstvo š. 

majiteľov povinných skladov hnojív, Správcovstvo š. majiteľov povinných skladov obilia, 

Správcovstvo š. výrobcov a dovozcov mydiel a pracích prostriedkov, Zväz š. dovozcov maz. olejov, 

Š. spolková polícia – centrála pre trhaviny a pyrotechniku. 

 

3.5.1 Pracovné aktivity vo Švajčiarsku 

Všeobecné informácie pre začínajúcich podnikateľov sú k dispozícii na → www.pme.admin.ch  

Založenie živnosti je možné vykonať online vytvorením konta na federálnej webstránke → 

www.StartBiz.ch  (vyplnenie povinných údajov, na základe čoho systém vytvorí všetky potrebné 

dokumenty k vytlačeniu, podpísaniu a následnému zaslaniu na príslušné úrady). Živnostník pri podnikaní 

ručí celým svojim majetkom. 

Podnikateľská činnosť/služby - vo Švajčiarsku rozdelená na regulovanú a neregulovanú. Z kategórie 

neregulovaných povolaní je možné vyberať podľa svojej predstavy o podnikaní, ale pri regulovaných 

povolaniach je potrebné držať sa predpisov, hlavne potreby vzdelania, ktoré sa konkrétnych povolaní 

týkajú. Prehľad o regulovaných a neregulovaných povolaniach sa nachádza na webstránke → 

www.bewilligungen.admin.ch  

Pri niektorých povolaniach je potrebné, aby vzdelanie bolo uznané príslušnými úradmi. Uznávanie 

diplomov a kvalifikácií sa robí pred začatím činnosti/služby a len v prípade regulovaných profesií. 

Profesia sa považuje za regulovanú, ak jej vykonávanie v krajine je podmienené vlastníctvom diplomu 

alebo certifikátom o odbornej spôsobilosti (napr. zdravotníctvo, strojárstvo, elektrikárske aktivity a pod.). 

Pokiaľ profesia nepatrí medzi regulované, nie je potrebné urobiť uznanie, v tom prípade postačí pracovné 

povolenie. Švajčiarsko zriadilo Informačné centrum pre doklady o odbornom vzdelávaní v rámci 

Federálneho úradu odborného vzdelávania a technológie, ktoré poskytne všetky potrebné informácie. 

Link  →  www.bbt.admin.ch  

Krátkodobá zárobková činnosť vo Švajčiarsku 

Ak štátny príslušník EÚ-25/EZVO bude vykonávať prácu vo Švajčiarsku na dobu maximálne troch 

mesiacov v kalendárnom roku nie je potrebné pracovné povolenie. Je potrebné vyplniť vyhlásenie o 

http://www.pme.admin.ch/
http://www.startbiz.ch/
http://www.bewilligungen.admin.ch/
http://www.bbt.admin.ch/
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oznamovacej povinnosti, ktoré sa podáva na kantonálnom úrade daného kantónu, v ktorom bude 

predmetná činnosť vykonávaná. 

Táto povinnosť platí tak pre zamestnávateľov, ktorí vysielajú pracovníkov do Švajčiarska ako aj pre 

samostatné zárobkovo činné osoby. (SZČO musí mať doklad potvrdzujúci status SZČO, ako a ďalšie 

doklady – kontrakt, potvrdenie o sociálnom poistení.) 

Oznámenie musí prebehnúť elektronicky minimálne 8 dní pred začatím činnosti → 

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/login.do  

Zoznam kantonálnych úradov pre nahlasovanie → 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahr

en.html  

Po vyplnení a odoslaní oznamovacieho formulára kompetentnému kantonálnemu úradu podľa miesta 

vykonávania aktivity alebo činnosti, úrad práce ako odpoveď elektronicky zašle žiadateľovi potvrdenie o 

oznámení. 

Odporúčame pozorne si preštudovať všetky pokyny a v prípade otázok a nejasností je potrebné 

kontaktovať konkrétny kantonálny úrad. V oznamovacom procese je potrebné uviesť aj mzdu platenú 

zamestnávateľom za odvedenú prácu na zákazke vo Švajčiarsku (plat vyslaných pracovníkov na dané 

obdobie by mal zodpovedať platom vo Švajčiarsku. Podrobné informácie →  

http://www.servicecct.ch/default.aspx  

V prípade kontroly uskutočnia inšpektori práce s pracovníkmi pohovor, kde sa ich pýtajú na platové 

podmienky. Disproporcie sa trestajú pokutou (rozsah od 5.000 – 20.000 CHF) a zákazom činnosti na 

území Švajčiarska na 5 rokov. Švajčiarske nariadenia nedovoľujú vykonávanie prác na ich území za 

dumpingové ceny. Podrobné informácie o vysielaní pracovníkov a povinnosti platových náležitostí, ktoré 

je nutné dodržiavať sa nachádzajú na stránke → 

https://www.entsendung.admin.ch/cms/content/willkommen_en  

Pri niektorých pracovných aktivitách je nutné, aby spoločnosti zaplatili kauciu(rozsah od 5.000 – 20.000 

CHF; depozit v hotovosti, alebo banková garancia) , ktorá slúži na prípadné pokrytie nákladov pri 

nesplnení niektorých podmienok, resp. náhradu škôd. Povinnosť zaplatiť kauciu závisí od kantónov a od 

typu aktivít, ktoré firmy v nich vykonávajú.  

Prehľad viď: http://www.zkvs.ch/kaution  

Nerešpektovanie = pokuta a zastavenie činnosti a zákaz vykonávania činnosti na území Švajčiarska na 5 

rokov.  

Ďalšie odporúčané informácie : 

Zdravotné poistenie → 

www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00316/index.html?lang=fr  

Uznávanie diplomov → 

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/login.do
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html
http://www.servicecct.ch/default.aspx
https://www.entsendung.admin.ch/cms/content/willkommen_en
http://www.zkvs.ch/kaution
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00316/index.html?lang=fr
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https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/berufe-imgesundheitswesen/auslaendische-abschluesse-

gesundheitsberufe/diplome-dermedizinalberufe-aus-staaten-der-eu-efta/direkte-anerkennung-

diplome.html  

Colné formality pri prevoze osobných vecí do Švajčiarska → 

www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04381/04382/04383/index.html?lang=fr  

3.6 Vysielanie zamestnancov 
 

3.6.1 Všeobecné informácie 
Váš zamestnávateľ vás môže dočasne vyslať pracovať do inej krajiny EÚ. Počas tohto obdobia budete 

mať postavenie „vyslaného pracovníka" a budú sa na vás vzťahovať niektoré pracovné podmienky a 

práva, ktoré majú pracovníci hostiteľskej krajiny. 

Vyslanie môže trvať dovtedy, kým bude potrebné splniť konkrétnu úlohu. Po skončení vyslania by ste sa 

mali vrátiť do krajiny EÚ, z ktorej ste boli vyslaní. 

3.6.2 Pracovné podmienky 
Podmienky zamestnania pracovníkov v hostiteľskej krajine sa na vás vzťahujú len vtedy, ak sú 

výhodnejšie než podmienky vo vašej domovskej krajine.  

Tieto pracovné podmienky a podmienky zamestnania sa týkajú: 

1. minimálnej mzdy: vaša mzda nemôže byť nižšia ako miestna minimálna mzda alebo mzda stanovená 

vo všeobecne záväzných kolektívnych zmluvách vo vašom pracovnom odvetví, ak existujú v 

hostiteľskej krajine, 

2. maximálnej dĺžky pracovného času, 

3. minimálneho času odpočinku, 

4. ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, 

5. podmienok najímania pracovníkov cez agentúry dočasného zamestnávania, 

6. pracovných podmienok pre tehotné ženy, ženy, ktoré nedávno porodili, a pre mládež (vo veku do 18 

rokov), 

7. rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami a ďalších pravidiel na predchádzanie diskriminácii. 

Zamestnávateľ vám môže zaplatiť aj cestovné náklady, ubytovanie a stravu v krajine EÚ, do ktorej vás 

vyšle, ak je to stanovené v právnych predpisoch vašej domovskej krajiny. Tieto príspevky sa musia 

vyplácať nad rámec minimálnej mzdy. 

3.6.3 Ďalšie práva 
Ak ste boli vyslaný do inej krajiny EÚ: 

• nebudete potrebovať pracovné povolenie , za predpokladu, že nie ste vyslaní z Chorvátska do 

Rakúska, kde v niektorých odvetviach stále platia určité obmedzenia; 

• nebudete potrebovať uznanie vašej odbornej kvalifikácie ; je však možné, že v prípade niektorých 

profesií sa od vás bude vyžadovať písomné vyhlásenie: viac informácií obsahujú pravidlá EÚ o 

uznávaní odborných kvalifikácií; 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/berufe-imgesundheitswesen/auslaendische-abschluesse-gesundheitsberufe/diplome-dermedizinalberufe-aus-staaten-der-eu-efta/direkte-anerkennung-diplome.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/berufe-imgesundheitswesen/auslaendische-abschluesse-gesundheitsberufe/diplome-dermedizinalberufe-aus-staaten-der-eu-efta/direkte-anerkennung-diplome.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/berufe-imgesundheitswesen/auslaendische-abschluesse-gesundheitsberufe/diplome-dermedizinalberufe-aus-staaten-der-eu-efta/direkte-anerkennung-diplome.html
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04381/04382/04383/index.html?lang=fr
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• pri odchode do dôchodku nebudete musieť kontaktovať orgány sociálneho zabezpečenia v 

krajinách, do ktorých ste boli v minulosti vyslaní – úrady hostiteľskej krajiny nebudú mať na váš 

dôchodok žiaden vplyv; 

• ak dĺžka vášho vyslanie presiahne 3 mesiace, budete musieť registrovať svoj pobyt na príslušných 

úradoch; 

• práva na dávky v nezamestnanosti sa vo vašej hostiteľskej krajine neakumulujú; 

• práva na trvalý pobyt sa vo vašej hostiteľskej krajine neakumulujú. 

3.6.4 Daň z príjmu 
Ak v hostiteľskej krajine pracujete menej ako šesť mesiacov, nemali by ste byť povinný platiť tam daň z 

príjmu. Celoeurópske právne predpisy určujúce krajinu, ktorá môže zdaniť váš príjem počas vyslania, 

však neexistujú. Túto otázku môžu upravovať vnútroštátne právne predpisy alebo daňové zmluvy medzi 

krajinami EÚ. 

3.6.5 Sociálne zabezpečenie v zahraničí 
Ak máte ako vyslaný pracovník aj naďalej spadať pod systém sociálneho zabezpečenia vo svojej 

domovskej krajine, musíte vy alebo váš zamestnávateľ požiadať inštitúciu sociálneho zabezpečenia vo 

vašej domovskej krajine o vystavenie formulára PD A1 Prenosný formulár A1 platí len 24 mesiacov.  

Ak vyslanie do inej krajiny EÚ trvá dlhšie, môžete buď: 

a) prejsť do systému sociálneho zabezpečenia krajiny, do ktorej ste vyslaní, alebo 

b) požiadajte o predĺženie platnosti vášho formulára sociálneho zabezpečenia, aby ste sa mohli byť 

aj naďalej poistení vo svojej domovskej krajine. 

Predĺženie platnosti sociálneho zabezpečenia sa udeľuje len na základe vzájomnej dohody medzi orgánmi 

domovskej a hostiteľskej krajiny a len ak je to vo vašom záujme. Ďalšie informácie o sociálnom 

zabezpečení počas pracovného vyslania do inej krajiny EÚ. 

Povinnosti domáceho zamestnávateľa voči Národnému inšpektorátu práce 

Domáci zamestnávateľ je povinný Národnému inšpektorátu práce alebo inšpektorátu práce na základe 

jeho žiadosti poskytnúť informácie na účely identifikácie vyslania a kontroly dodržiavania pravidiel 

vyslania z územia SR na územie iného členského štátu EÚ. 

Predmetným zákonom sa zároveň mení ustanovenie § 5 Zákonníka práce upravujúce vysielanie 

zamestnanca. § 5 Zákonníka prác sa dopĺňa novými odsekmi 4 a 5, ktoré ustanovujú, čo sa považuje za 

vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb a kto sa považuje za vysielajúceho 

zamestnávateľa. 

Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb je jeho cezhraničné: 

a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi 

vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, 

ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania 

pracovnoprávny vzťah, 

b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi 

vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, 

alebo 
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c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a 

zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah. 

Vysielajúci zamestnávateľ je: 

a) domáci zamestnávateľ, ktorým je zamestnávateľ usadený v Slovenskej republike vysielajúci 

zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia Slovenskej republiky na územie iného 

členského štátu Európskej únie. 

b) domáci zamestnávateľ môže vyslať domáceho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z 

územia SR na územie iného členského štátu EÚ na základe písomnej dohody, ktorá musí obsahovať 

najmä 

c) deň začatia a skončenia vyslania, 

d) druh práce počas vyslania, 

e) miesto výkonu práce počas vyslania, 

f) mzdové podmienky počas vyslania. 

g) v prípade dočasného pridelenia zamestnanca musí tieto náležitosti obsahovať dohoda o dočasnom 

pridelení (§ 58 ods. 5 Zákonníka práce). 

3.6.6 Povinnosti voči sociálnej poisťovni 
Vstupom Slovenska do Európskej únie (EÚ) sa aj na občanov Slovenska začala uplatňovať európska 

legislatíva. Podľa nej je osoba poistená v štáte, v ktorom reálne vykonáva činnosť, t. j. tam, kde sa práca 

realizuje. Zároveň môže byť poistená na sociálne zabezpečenie výlučne v jednom členskom štáte EÚ. 

Zamestnanec 

• Ak som bol pred výkonom práce v štáte EÚ na Slovensku zamestnanec (ukončený prac. pomer na 

Slovensku), nemám voči Sociálnej poisťovni žiadne odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti. 

Všetky povinnosti vo vzťahu k pracovnému pomeru na Slovensku vrátane odhlásenia zo systému 

sociálneho poistenia za mňa vykoná zamestnávateľ. Skutočnosť, že idem vykonávať činnosť do 

zahraničia, nie je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni. 

• Ak idem vykonávať činnosť do EÚ počas dovolenky (napr. na dva týždne zbierať ovocie), je 

potrebné, aby som Sociálnu poisťovňu požiadal o určenie uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom 

žiadosti Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako 

zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ. Žiadosť je dostupná aj v každej pobočke 

Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé podklady podľa usmernenia uvedeného 

na konci príslušnej žiadosti. Žiadosť sa podáva preto, že osoba môže byť poistená na sociálne 

zabezpečenie výlučne v jednom štáte EÚ a je potrebné určiť, ktorý to bude. 

• Ak idem vykonávať činnosť do štátu EÚ pre zahraničného zamestnávateľa (najčastejšie do Česka, 

Maďarska a Rakúska), pričom naďalej mám pracovný pomer na území Slovenska so slovenským 

zamestnávateľom (najčastejšie sa to týka osôb bývajúcich v pohraničných oblastiach), je potrebné, 

aby som Sociálnu poisťovňu požiadal o určenie uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom žiadosti 

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v 

dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ. Žiadosť je dostupná aj v každej pobočke Sociálnej 

poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé podklady podľa usmernenia uvedeného na konci 

príslušnej žiadosti. 

• Ak vykonávam činnosť pre slovenského zamestnávateľa, pričom činnosť sa vykonáva na území 

viacerých členských štátov EÚ (napr. letuška, vodič kamióna, farmaceutický reprezentant s 

pôsobnosťou na území Česka a Slovenska, atď.), je potrebné, aby som Sociálnu poisťovňu požiadal o 
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určenie uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom žiadosti Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy 

osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch 

EÚ. Žiadosť je dostupná aj v každej pobočke Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť 

jednotlivé podklady podľa usmernenia uvedeného na konci príslušnej žiadosti. 

• Ak vykonávam činnosť pre slovenského zamestnávateľa, pričom činnosť idem vykonávať do iného 

štátu EÚ, z dôvodu aktuálnej zákazky na obdobie kratšie ako 24 mesiacov, je potrebné, aby som mal 

pri sebe dokument A1 (potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú 

na držiteľa) z dôvodu vyslania. Tento dokument potvrdzuje, že poistné na sociálne zabezpečenie sa 

má naďalej odvádzať na území Slovenska. Ak uvedeným dokumentom nedisponujem, musím byť 

poistený na území štátu, kde vykonávam činnosť. Uvedený dokument vybavuje zamestnávateľ. 

Zároveň za mňa plní prípadné odhlasovacie povinnosti na území Slovenska a prihlasovacie 

povinnosti v štáte výkonu činnosti, ak mi nevybaví príslušný dokument. 

SZČO 

• Ak som pred výkonom práce v štáte EÚ bol na Slovensku povinne poistenou SZČO, zánik poistenia 

mi oznamuje Sociálna poisťovňa. Pokiaľ o zániku povinného poistenia neinformovala Sociálna 

poisťovňa SZČO do 20 dní od zániku tohto poistenia, nakoľko nemala informáciu o vzniku poistenia 

v inom štáte EÚ, odporúčame, aby SZČO kontaktovala Sociálnu poisťovňu a oznámila jej skutočnosti 

potrebné na posúdenie zániku poistenia. 

• Ak som pred výkonom práce v štáte EÚ nebol na Slovensku povinne poistenou SZČO, nemám voči 

Sociálnej poisťovni žiadne odhlasovacie, resp. oznamovacie povinnosti. Skutočnosť, že idem 

vykonávať činnosť do zahraničia, nie je potrebné Sociálnej poisťovni oznámiť. 

• Ak vykonávam činnosť ako SZČO na Slovensku, pričom idem činnosť vykonávať do iného štátu EÚ, 

z dôvodu získanej zákazky na obdobie kratšie ako 24 mesiacov, je potrebné, aby som požiadal o 

vystavenie dokumentu A1 z dôvodu vyslania, aby som naďalej zostal poistený na sociálne 

zabezpečenie na území Slovenska (Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu 

vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ). Žiadosť je k 

dispozícii v každej pobočke Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť jednotlivé podklady 

v zmysle usmernenia uvedeného na konci príslušnej žiadosti. Ak nepožiadam o uplatnenie inštitútu 

vyslania, potom sa na mňa odo dňa začatia vykonávania činnosti v inom štáte EÚ začne uplatňovať v 

oblasti sociálneho zabezpečenia legislatíva tohto štátu a ak som bol povinne poistenou SZČO, tak 

zánik poistenia mi oznamuje Sociálna poisťovňa s tým, že o uplatňovaní inej ako slovenskej 

legislatívy informujem Sociálnu poisťovňu. 

• Ak vykonávam činnosť v štáte EÚ (či už ako zamestnanec, resp. SZČO) a zároveň naďalej 

vykonávam činnosť ako SZČO na Slovensku (napr. päť dní v týždni v Rakúsku a cez víkend na 

Slovensku), je potrebné, aby som Sociálnu poisťovňu požiadal o určenie uplatniteľnej legislatívy 

prostredníctvom príslušnej žiadosti (ak činnosť v zahraničí vykonávam ako zamestnanec, využijem 

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná 

osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ; ak činnosť 

v zahraničí vykonávam ako SZČO, využijem Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby 

zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských 

štátoch EÚ). Žiadosť je dostupná aj v každej pobočke Sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné 

priložiť jednotlivé podklady v zmysle usmernenia uvedeného na konci príslušnej žiadosti. Žiadosť sa 

podáva preto, že osoba môže byť v tom istom čase poistená na sociálne zabezpečenie výlučne v 

jednom štáte EÚ a je potrebné určiť, ktorý to bude. 
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3.7. Novinky v pravidlách pre vysielanie pracovníkov od 30.7.2020! 
V júni 2018 bola prijatá smernica 2018/957, ktorá mení smernicu 96/71/ES o vysielaní pracovníkov. Táto 

smernica a s ňou spojené zmeny sa začnú aplikovať od 30.7.2020, čo bude znamenať ďalšie komplikácie 

pre zamestnávateľov, ktorí vysielajú svojich zamestnancov: 

Zamestnávateľ musí v prvom rade rozlíšiť vyslanie od pracovnej cesty. O pracovnú cestu sa jedná vtedy, 

ak zamestnanec necestuje do zahraničia za účelom vykonávať tam prácu v zmysle poskytovanie služieb 

svojho zamestnávateľa. Pracovnou cestou je preto účasť na konferencii, veľtrhu, ale napríklad aj 

obchodné rokovanie. Pracovná cesta nemá žiadne časové ohraničenie. 

Podľa § 5 ods. 4 Zákonníka práce v platnom znení (od 1.7.2020 § 5 ods. 6 Zákonníka práce), vyslaním 

zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb je jeho cezhraničné: 

a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi 

vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto 

služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania 

pracovnoprávny vzťah, 

V praxi si pod písmenom a) predstavíme napríklad zmluvu o dielo alebo zmluvu o poskytnutí nejakej 

konkrétnej služby napr. upratovania. Vysielajúci – slovenský zamestnávateľ udeľuje svojmu vyslanému 

zamestnancovi naďalej pracovné pokyny a zodpovedá svojmu zmluvnému partnerovi za jeho prácu. 

b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak 

medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny 

vzťah, 

v tomto prípade hovoríme aj o koncernovom vyslaní, kedy slovenský zamestnávateľ vyšle svojho 

zamestnanca dočasne pracovať do materskej alebo sesterskej spoločnosti v zahraničí. Nie je rozhodujúce 

kto udeľuje pokyny a kto zodpovedá za pracovný výkon. Tieto skutočnosti môžu byť predmetom dohody 

medzi vysielajúcim a hosťujúcim zamestnávateľom. 

alebo 

c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a 

zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah. 

Dočasné pridelenie predpokladá, že vysielajúci zamestnávateľ má povolenie na agentúrnu činnosť 

(agentúra dočasného zamestnávania) alebo existujú u zamestnávateľa podľa § 58a ods. 1 Zákonníka práce 

objektívne prevádzkové dôvody. 

Ak zamestnávateľ vysiela zamestnanca musí existovať dohoda medzi ním a zahraničným (hosťujúcim) 

zamestnávateľom a ďalšia dohoda medzi ním a zamestnancom. Pracovná zmluva sa neukončuje, ale 

naďalej zostáva v platnosti. 

Dohoda o vyslaní so zamestnancom musí obsahovať minimálne deň začatia a deň skončenia vyslania, 

druh práce počas vyslania, miesto výkonu práce počas vyslania a mzdové podmienky počas vyslania. 

Pri inštitúte vyslania je potrebné si uvedomiť, že vyslanie je charakterizované najmä dočasnosťou. Ak 

chce slovenský podnikateľ dlhodobo vykonávať svoju činnosť v inom členskom štáte EÚ, mal by si tam 

zriadiť spoločnosť alebo organizačnú zložku svojej slovenskej spoločnosti. 
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Dočasnosť je v každom právnom poriadku charakterizovaná inak. Niekde je vymedzená konkrétnou 

dobou, inde sa použite len všeobecné kritérium toho, aký je zámer podnikateľa. Aj pri jednej dlhodobej 

zákazke, ako aj je pri viacerých zákazkách napr. na tri mesiace môže ísť o dočasnosť. 

Okrem povinností vyplývajúcich z pracovného práva, je zamestnávateľ povinný požiadať príslušnú 

pobočku Sociálnej poisťovne o vystavenie prenosného formuláru A1. Tento formulár preukazuje, že 

zamestnanec je sociálne poistený v Slovenskej republike a teda nemusí byť sociálne poistený v štáte do 

ktorého bol na výkon prác vyslaný. Zároveň by zamestnávateľ mal konzultovať vysielanie zamestnancov 

aj so svojim daňovým poradcom. 

Členský štát do ktorého bol slovenský zamestnanec vyslaný je oprávnený skontrolovať či sú splnené 

podmienky vyslania a či sú k dispozícii dokumenty, ktoré splnenie podmienok vyslania preukazujú.  

Týmito dokumentami sú najmä:  

• formulár A1 

• kópia hlásenia o vyslaní 

• mzdové podklady (pracovná zmluva, výplatná páska, záznamy o mzde, podklady týkajúce sa určenia 

výšky mzdy)  

• záznamy o pracovnom čase zamestnanca 

Od 30. júla 2020 čakajú vyslaných zamestnancov a vysielajúcich zamestnávateľov viaceré zmeny, 

spôsobené prijatím novelizácie 1 k smernici o vysielaní a jej prevzatím do právneho poriadku SR. 

3.7.1 Obmedzenie dĺžky vyslania 
Vyslanie bude obmedzené na obdobie 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia na 18 mesiacov. Vyslanie 

trvajúce dlhšie ako 12 mesiacov (resp. 18) je možné, avšak na vyslaného zamestnanca sa nebude 

vzťahovať len tzv. tvrdé jadro, ale všetky uplatniteľné pracovné podmienky, ktoré platia v členskom štáte 

výkonu práce. 

Ak sa vyslaný pracovník nahrádza iným vyslaným pracovníkom vykonávajúcim „tú istú úlohu na tom 

istom mieste”, za trvanie vyslania sa považuje súhrnné trvanie období vyslania dotknutých jednotlivých 

vyslaných pracovníkov. 

3.7.2 Rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste 
Zamestnávateľ dnes pri vyslaní podľa písm. a) uvedeného vyššie vyslanému zamestnancovi platí len 

minimálne mzdové tarify platné v členskom štáte, do ktorého je zamestnanec vyslaný. Od 30.7.2020, ale 

bude povinný mu zabezpečiť rovnaké odmeňovanie, ako majú bežní zamestnanci v danom členskom 

štáte. Odmeňovanie je chápané širšie ako minimálne mzdové tarify, čiže zamestnávateľ musí vyslanému 

zamestnancovi zaplatiť aj všetky príplatky, resp. odmeny, na ktoré majú zamestnanci daného členského 

štátu nárok podľa vnútroštátnych všeobecne záväzných právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv. 

V súvislosti s odmeňovaním treba zdôrazniť, že cestovné náklady, stravné a ubytovacie náklady, ktoré 

slúžia ako náhrada skutočne vynaložených nákladov spojených s vyslaním, sa nezapočítavajú do mzdy. 

Touto novou úpravou zanikne jeden z dôležitých rozdielov medzi vyslaním a dočasným pridelením, kedy 

pri vyslaní stačilo poskytnúť pracovníkovi minimálnu mzdu členského do ktorého bol vyslaný a naopak 

pri dočasnom pridelení bola povinnosť poskytnúť pracovníkovi porovnateľnú mzdu. 
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3.7.3 Rozšírenie tzv. tvrdého jadra 
Na vyslaného pracovníka sa povinne vzťahuje iba časť právneho poriadku štátu, do ktorého je vyslaný, 

ide o pracovné podmienky tvoriace tzv. tvrdé jadro. Tzv. tvrdé jadro sa novou smernicou rozšíri o dve 

nové podmienky.  

Na vyslaného pracovníka sa bude vzťahovať právny poriadok krajiny, do ktorej je vyslaný, aj v 

prípade: 

a) podmienok ubytovania pracovníkov, ktoré zamestnávateľ poskytuje pracovníkom, ktorí sú mimo 

svojho obvyklého miesta výkonu práce, 

b) prídavkov alebo náhrad cestovných nákladov, stravných a ubytovacích nákladov pre pracovníkov 

mimo domova z pracovných dôvodov. 

Výnimka pre cestnú dopravu 

Nová smernica o vysielaní pracovníkov sa momentálne nevzťahuje na odvetvie cestnej dopravy. 

Ustanovenia tejto smernice sa budú na cestnú dopravu uplatňovať odo dňa nadobudnutia účinnosti 

pripravovaných právnych predpisov v rámci balíka predpisov v oblasti mobility. 

V súčasnosti sa v EÚ / EHP a Švajčiarsku uplatňujú tieto nariadenia: 

 Nariadenie 883/20049 - základné nariadenie, ktoré v Hlave II obsahuje kolízne ustanovenia pre 

určenie príslušnosti k právnym predpisom, tzn. pravidlá, podľa ktorých sa určuje, kde bude daný 

zamestnanec v danej dobe odvádzať svoje sociálne a zdravotné poistenie. 

 Nariadenie 987/2009 - vykonávacie nariadenie k nariadeniu 883/2004. 

 Nariadenie 1231/201011) - rozširuje pôsobnosť nových nariadení na občanov tretích krajín (tj. 

Občanmi iných krajín ako EÚ / EHP a Švajčiarska). 

3.7.4 Nahlasovanie vyslaných pracovníkov 
On-line ohlasovací formulár v nemčine, francúzštine, taliančine a angličtine. Ohlásenie je potrebné 

vykonať takmer vždy minimálne 8 dní pred začiatkom vyslania. Maximálna dĺžka vyslania od jedného 

zamestnávateľa je 90 dní v kalendárnom roku, inak vyslaní zamestnanci potrebujú povolenie k pobytu 

spojené s pracovným povolením, toto platí i pre SZČO, dočasne poskytujúce služby vo Švajčiarsku. 

3.7.5 Kvalifikačné požiadavky SZČO 
SZČO musia obdobne ako vysielajúca firmy zistiť, či je profesia, ktorú bude cezhranične poskytovať, v 

hostiteľskej krajine regulovaná. Zoznamy regulovaných profesií pre jednotlivé členské štáty, ktoré sú 

uvedené na serveri europa.eu, často nie sú úplne kompletné, hoci sa situácia postupne lepší. Preto je 

niekedy vhodnejšie využívať zoznamy regulovaných profesií na stránkach kompetentných inštitúcií 

zodpovedných za kvalifikácie v jednotlivých štátoch → 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/08/reglementierteberufe.pdf.download.pdf/Liste

_regl_Berufe_D.pdf 

V prípade cezhraničného poskytovania služieb v profesiách, ktoré sú v hostiteľskej krajine regulované, 

musí SZČO cezhraničné poskytovanie služieb ohlásiť ešte pred ich začatím. Ohlásenie sa zasiela na 

príslušný kompetentný orgán hostiteľského členského štátu a dopĺňa sa: 

• Dokladom o štátnej príslušnosti SZČO - prostá kópia pasu či občianskeho preukazu. 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/08/reglementierteberufe.pdf.download.pdf/Liste_regl_Berufe_D.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/08/reglementierteberufe.pdf.download.pdf/Liste_regl_Berufe_D.pdf
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• Dokladom, že poskytovateľ služby je legálne usadený v krajine pôvodu a že tu nemá zakázanú 

činnosť - živnostenský list alebo výpis z živnostenského registra s prekladom do príslušného 

jazyka. 

• Pre profesie, ktoré sú v krajine pôvodu regulované, doklady o kvalifikácii s príslušnými 

prekladmi. 

• Pre profesie, ktoré v krajine pôvodu regulované nie sú, doklad, že SZČO danú činnosť vo 

svojej krajine vykonávala minimálne po dobu jedného roka v uplynulých desiatich rokoch s 

príslušnými prekladmi. 

3.7.6 Styčné orgány v členských štátoch EÚ pri vysielaní zamestnancov 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb č. 96/71 

ES vyžaduje od jednotlivých členských štátov vzájomnú spoluprácu a zdieľanie potrebných informácií. 

Za týmto účelom boli vo všetkých členských štátoch EÚ zriadené národné styčné centrá a orgány 

zodpovedné za monitorovanie podmienok zamestnávania počas vyslania. Tieto styčné centrá boli 

zriadené ako kontaktné miesta tak pre príslušné štátne orgány jednotlivých členských štátov EÚ, ako aj 

pre vysielajúcich zamestnávateľov a samotných zamestnancov. 

Hlavné úlohy styčných orgánov sú: 

• poskytovať všeobecné informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania pri 

vyslaní 

• kontrolovať dodržiavanie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania 

• poskytovať príslušnému orgánu iného členského štátu EÚ informácie na účely identifikácie 

vyslania a kontroly dodržiavania pravidiel vyslania a ďalšie informácie súvisiace s vyslaním 

• prešetrovať skutočnosti súvisiace s vyslaním. 

Na uvedenom linku sú uvedené styčné orgány v jednotlivých členských krajinách EÚ, na ktoré sa môže 

zamestnanec alebo zamestnávateľ obrátiť pre konkrétne informácie týkajúce sa vyslania 

(https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2016/06/Stycne-organy.pdf)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2016/06/Stycne-organy.pdf
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4. Užitočné webové stránky 

4.1 Nemecko 
Smernica 2014/67 / EÚ o presadzovaní smernice 96/71 / ES o vysielaní pracovníkov v rámci 

poskytovania služieb 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0067&from=CS    

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

96/71 / ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0957&from=CS  

Smernica o službách na vnútornom trhu 2006/123 / ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=CS  

Smernica o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty 2006/112 / ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02006L0112-20190116   

Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií 2005/36 / ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0036-20190415&from=CS  

Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií 2005/36 / ES v platnom znení  

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?qid=1573473491808&uri=CELEX:02005L0036-

20190415  

Databáza profesií regulovaných v jednotlivých krajinách EÚ / EHP (anglicky, nemecky, francúzsky) 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/  

Nariadenie 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20190731&from=CS 

Sazby minimálnych miezd zo všeobecne záväzných kolektívnych zmlúv v Nemecku (anglicky) 

https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Minimum-conditions-

ofemployment/Minimum-pay-pursuant-AEntG-AUEG/Industries-minimum-wage-pursuant-AEntG-

wagefloors-pursuant-AUEG/overview_of_sector_specific_minimum_wages.html?nn=206806  

Informácie o pracovno-právnych podmienkach v Nemecku (anglicky) 

http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Minimum-conditions-

ofemployment/minimum-conditions-of-employment_node.html  

Informácie o daňovej registrácii v Nemecku  

http://www.finanzamt.sachsen.de/danova-registrace6092.html  

Zoznam odborov, kedy je potrebné vykonať ohlásenie vyslaných zamestnancov v Nemecku (anglicky) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0067&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0957&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02006L0112-20190116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0036-20190415&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?qid=1573473491808&uri=CELEX:02005L0036-20190415
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?qid=1573473491808&uri=CELEX:02005L0036-20190415
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20190731&from=CS
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Minimum-conditions-ofemployment/Minimum-pay-pursuant-AEntG-AUEG/Industries-minimum-wage-pursuant-AEntG-wagefloors-pursuant-AUEG/overview_of_sector_specific_minimum_wages.html?nn=206806
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Minimum-conditions-ofemployment/Minimum-pay-pursuant-AEntG-AUEG/Industries-minimum-wage-pursuant-AEntG-wagefloors-pursuant-AUEG/overview_of_sector_specific_minimum_wages.html?nn=206806
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Minimum-conditions-ofemployment/Minimum-pay-pursuant-AEntG-AUEG/Industries-minimum-wage-pursuant-AEntG-wagefloors-pursuant-AUEG/overview_of_sector_specific_minimum_wages.html?nn=206806
http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Minimum-conditions-ofemployment/minimum-conditions-of-employment_node.html
http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Minimum-conditions-ofemployment/minimum-conditions-of-employment_node.html
http://www.finanzamt.sachsen.de/danova-registrace6092.html
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http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-

notificationworkers-posted/Notification/notification_node.html  

Online formulár pre ohlásenie vyslaných zamestnancov do Nemecka (anglicky, nemecky, francúzsky) 

https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal  

Zoznam profesií regulovaných v Nemecku  

http://www.gesetze-iminternet.de/bundesrecht/hwo/gesamt.pdf (nemecký zdroj, Anlage A) 

Odkazy na remeselné komory v Nemecku s kontakty (nemecky) 

 http://handwerk.de/ansprechpartner  

 

Zoznam informačných zdrojov 

• Ministerstvo zahraničných vecí 

• Národný inšpektorát práce Košice 

• Sociálna poisťovňa 

• Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky, Jitka Ryšavá, 2019 

 

4.2 Rakúsko  
Smernica 2014/67 / EÚ o presadzovaní smernice 96/71 / ES o vysielaní pracovníkov v rámci 

poskytovania služieb 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0067&from=CS  

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

96/71 / ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0957&from=CS 

Smernica o službách na vnútornom trhu 2006/123 / ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=CS 

Smernica o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty 2006/112 / ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02006L0112-20190116  

Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií 2005/36 / ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0036-20190415&from=CS 

Nariadenie 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20190731&from=CS 

http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notificationworkers-posted/Notification/notification_node.html
http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notificationworkers-posted/Notification/notification_node.html
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal
http://www.gesetze-iminternet.de/bundesrecht/hwo/gesamt.pdf
http://handwerk.de/ansprechpartner
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0067&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0957&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02006L0112-20190116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0036-20190415&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20190731&from=CS
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Ohlásenie vyslaných pracovníkov do Rakúska (slovensky) 

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826

701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=sk 

Ohlásenie vyslaných mobilných pracovníkov do Rakúska (slovensky) 

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826

701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=sk 

Databáza profesií regulovaných v jednotlivých krajinách EÚ / EHP (anglicky, nemecky, 

francúzsky) 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/  

Ohlasovací formulár pre Rakúsko – Form (nemecky) 

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/gruendung/gewerbe_eu_ewr/dienstle 

istungsanzeige/Seite.13000161.html 

Vyslanie zamestnancov – oznámeni esa vykonáva na základe elektronického formulára Ministerstva 

financií ZKO3 

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826

701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=cs  

Informácie o registráci k DPH v Rakúsku (anglicky) 

https://english.bmf.gv.at/taxation/Assignment-of-a-taxpayer-registration-number-and-aVAT-id-n.html  

Kvalifikačné požiadavky SZČO 

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/gruendung/gewerbe/reglementierte_gewerbe/40990

.html#reglementierte  

https://www.bmdw.gv.at/dam/jcr:ede4a009-0519-4688 

bafe16699ffc59fa/Reglementierte_Gewerbe_BMDW.pdf 

Formulár ohlásenia živnosti 

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=36a1bcc7d63b45abb85eb72c

4438bc57&pn=B9a4dd002eee0493fb2a025e223d78e4a  

Informácie o poistení pre murárov v Rakúsku (nemecky) 

https://www.wko.at/branchen/stmk/gewerbe-handwerk/bau/MerkblattHaftpflichtversicherung.pdf  

 

Zoznam informačných zdrojov 

• Ministerstvo zahraničných vecí 

• Národný inšpektorát práce Košice 

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=sk
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=sk
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=sk
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=sk
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/gruendung/gewerbe_eu_ewr/dienstle
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/gruendung/gewerbe_eu_ewr/dienstle
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=cs
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=cs
https://english.bmf.gv.at/taxation/Assignment-of-a-taxpayer-registration-number-and-aVAT-id-n.html
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/gruendung/gewerbe/reglementierte_gewerbe/40990.html#reglementierte
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/gruendung/gewerbe/reglementierte_gewerbe/40990.html#reglementierte
https://www.bmdw.gv.at/dam/jcr:ede4a009-0519-4688%20bafe16699ffc59fa/Reglementierte_Gewerbe_BMDW.pdf
https://www.bmdw.gv.at/dam/jcr:ede4a009-0519-4688%20bafe16699ffc59fa/Reglementierte_Gewerbe_BMDW.pdf
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=36a1bcc7d63b45abb85eb72c4438bc57&pn=B9a4dd002eee0493fb2a025e223d78e4a
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=36a1bcc7d63b45abb85eb72c4438bc57&pn=B9a4dd002eee0493fb2a025e223d78e4a
https://www.wko.at/branchen/stmk/gewerbe-handwerk/bau/MerkblattHaftpflichtversicherung.pdf
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• Sociálna poisťovňa 

• Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky, Jitka Ryšavá, 2019 

 

4.3 Švajčiarsko  
Smernica 2014/67 / EÚ o presadzovaní smernice 96/71 / ES o vysielaní pracovníkov v rámci 

poskytovania služieb 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0067&from=CS   

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

96/71 / ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0957&from=CS  

Smernica o službách na vnútornom trhu 2006/123 / ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=CS  

Formy prideľovaní colných kontingentov  

https://www.shab.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp?template=1&view=1&page=/

MULTILANGUAGE/shab/content/start.jsp&language=EN 

https://www.blw.admin.ch/blw/en/home.html?_organization=705  

www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/verbote--beschraenkungen-

undauflagen/wirtschaftliche-und-landwirtschaftliche-massnahmen/zollkontingente/stand-

derkontingente.html  

Smernica o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty 2006/112 / ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02006L0112-20190116    

Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií 2005/36 / ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0036-20190415&from=CS  

Podrobné informácie o vývoze, dovoze a tranzite tovaru z/do /cez Švajčiarsko  

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/waren-anmelden/einfuhr-in-

dieschweiz/warenanmeldung.html  

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/befreiungen--verguenstigungen--

zollpraeferenzen-und-ausfuhrbeitr/einfuhr-in-die-schweiz/freihandel--praeferenzieller-ursprung.html  

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/steuern-und-abgaben/einfuhrin-die-

schweiz/mehrwertsteuer.html  

Nariadenie 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20190731&from=CS  

Podmienky zriadenia spoločnosti 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0067&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0957&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=CS
https://www.shab.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp?template=1&view=1&page=/MULTILANGUAGE/shab/content/start.jsp&language=EN
https://www.shab.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp?template=1&view=1&page=/MULTILANGUAGE/shab/content/start.jsp&language=EN
https://www.blw.admin.ch/blw/en/home.html?_organization=705
http://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/verbote--beschraenkungen-undauflagen/wirtschaftliche-und-landwirtschaftliche-massnahmen/zollkontingente/stand-derkontingente.html
http://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/verbote--beschraenkungen-undauflagen/wirtschaftliche-und-landwirtschaftliche-massnahmen/zollkontingente/stand-derkontingente.html
http://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/verbote--beschraenkungen-undauflagen/wirtschaftliche-und-landwirtschaftliche-massnahmen/zollkontingente/stand-derkontingente.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02006L0112-20190116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0036-20190415&from=CS
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/waren-anmelden/einfuhr-in-dieschweiz/warenanmeldung.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/waren-anmelden/einfuhr-in-dieschweiz/warenanmeldung.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/befreiungen--verguenstigungen--zollpraeferenzen-und-ausfuhrbeitr/einfuhr-in-die-schweiz/freihandel--praeferenzieller-ursprung.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/befreiungen--verguenstigungen--zollpraeferenzen-und-ausfuhrbeitr/einfuhr-in-die-schweiz/freihandel--praeferenzieller-ursprung.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/steuern-und-abgaben/einfuhrin-die-schweiz/mehrwertsteuer.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/steuern-und-abgaben/einfuhrin-die-schweiz/mehrwertsteuer.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20190731&from=CS
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https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/kmu-gruenden.html  

Ohlásenie pracovníkov do Švajčiarska – i pre SZČO (aj anglicky) 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html  

Pravidlá pre vysielanie pracovníkov do Švajčiarska (aj anglicky) 

https://www.entsendung.admin.ch/cms/content/auftrag/entsendung_en  

Kalkulátor minimálnych miezd pre Švajčiarsko (aj anglicky) 

https://www.entsendung.admin.ch/app/lohn_berechnen?navId=lohn_berechnen  

Zoznam regulovaných profesií 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/recognition-of-foreignqualifications/recognition-

procedure-on-establishment/regulated-occupations-andprofessions.html  

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/recognition-of-foreignqualifications/declaration-

procedure-for-service-providers-from-eu-efta-states.html  

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html 

Informácie o pravidlách pre cezhraničné poskytovanie služieb vo Švajčiarsku (aj anglicky) 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/recognition-of-foreignqualifications/declaration-

procedure-for-service-providers-from-eu-efta-states.html  

 

Zoznam informačných zdrojov 

• Ministerstvo zahraničných vecí 

• Národný inšpektorát práce Košice 

• Sociálna poisťovňa 

• Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky, Jitka Ryšavá, 2019 
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