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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). 

 

 

 

 

 

 



1. Základná charakteristika hospodárstva Fínska 
 

Fínska ekonomika sa z hľadiska hodnotenia konkurencieschopnosti pravidelne umiestňuje na prvých 

miestach na svete. Silné inštitucionálne postavenie a ukotvenie kľúčových subjektov štátnej a verejnej 

správy jej dáva predpoklad na úspešné dokončenie reforiem a reštrukturalizácie fínskeho hospodárstva. 

Ekonomika sa po dekáde sa dostala na predkrízovú úroveň, no hospodárstvo dosiahlo svoj cyklický 

vrchol už v predchádzajúcich mesiacoch. Problémom FI zostáva nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, 

nesúlad dopytu a ponuky na trhu práce, a veľmi nepriaznivá demografická krivka. 

 Extrémom sú okresy s 10 % mierou nezamestnanosti. V dlhodobom horizonte sa Fínsko musí 

vysporiadať so starnúcou populáciou – očakáva sa, že do roku 2030 bude takmer 50 % populácie v 

strednom a východnom Fínsku staršia ako 65 rokov.  

Pozn.: Ministerstvo hospodárstva a zamestnanosti sprístupnilo špeciálnu stránku „Occupational 

Barometer“ www.ammattibarometri.fi,  na ktorej je možné presne analyzovať dopyt a ponuku práce 

podľa jednotlivých povolaní a regiónov). Vláda vedie dialóg so zamestnávateľskými zväzmi o 

podmienkach na trhu práce, o dlhodobom pláne na rekvalifikáciu pracovnej sily. Podľa odhadov v 

priebehu nasledujúcich 10 rokov bude potrebné preškoliť až milión obyvateľov. Priemysel úrovňou 

zodpovedá iným západným ekonomikám, ako napr. Francúzska, SRN, Švédska alebo Spojeného 

kráľovstva. Najväčším sektorom fínskej ekonomiky sú služby (65,7 %), výroba (31,4 %) a primárna 

produkcia (2,9 %). Najdôležitejšími priemyselnými odvetviami sú elektrotechnický a elektronický 

priemysel, drevársky a papierenský priemysel, chemický a farmaceutický priemysel a strojárstvo. 

Štruktúra zamestnanosti v ekonomike: verejné služby (32,4 %); priemysel (18,3 %); obchod (16 %); 

financie, poisťovníctvo a podnikateľské služby (14,5 %); stavebníctvo (7,3 %); doprava a komunikácie (7 

%); poľnohospodárstvo a lesníctvo (4,5 %). Fínsko je charakteristické rýchlym reagovaním na nové 

trendy. V priebehu r. 2017 začala vláda uplatňovať novú energetickú politiku s cieľom prechodu na 

čistejšie energetické hospodárstvo (cieľom je úplne prestať používať uhlie a o polovicu znížiť použitie 

importovanej ropy). Nový prístup má vplyv aj na iné sektory – dopravu, lesníctvo a pod. Zvýšenie 

podielu bio palív na 30 %, spolu s plynofikáciou a elektrifikáciou, vozidiel by mal zvýšiť podiel 

obnoviteľných zdrojov v cestnej doprave na 32 %. Uhlie v produkcii energie by malo byť postupne 

nahradené bio palivami na drevnej báze. Fínsko má komparatívnu výhodu v oblasti dátového priemyslu - 

stabilné regulačné prostredie, rýchle medzinárodné káblové prepojenia, vhodné podnebie, dodávky 

energií a pod. V roku 2016 (priame, nepriame a vyvolané efekty) prispel dátový priemysel k rastu fínskej 

ekonomike v objeme 800 mil. EUR (porovnateľne ako napr. textilný priemysel). Dobrá štartovacia báza 

umožní rozšíriť digitálne služby o nové komponenty – Internet of Things, virtuálna realita, big data, 

rozvoj umelej inteligencie a cloud computing (resp. software as a service). 

1.1 Hlavné odvetvia hospodárstva 
 

Fínsko má veľmi dobre rozvinutý priemysel, rovnajúci sa iným západným ekonomikám, ako je 

Francúzsko, Nemecko, Švédsko alebo Spojené kráľovstvo. Najväčším sektorom fínskej ekonomiky sú 

služby s podielom 69 %, nasleduje priemysel s 29 % a poľnohospodárstvo predstavuje 2 %. 

Najdôležitejšími priemyselnými odvetviami sú elektrotechnický a elektronický priemysel, drevársky a 

papierenský priemysel, strojárstvo, vyspelé technológie a chemický a farmaceutický priemysel. Fínska 

spoločnosť sa snaží neustále zlepšovať, prichádzať s kreatívnymi a inovatívnymi riešeniami. Fínska vláda 

http://www.ammattibarometri.fi/
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vo svojej analýze stavia na osvedčených kvalitách fínskej spoločnosti a jej ekonomiky, ako je flexibilita, 

kvalitné vzdelávanie, dostatočné kompetencie a vyspelé informačné technológie. 

Pôdohospodárstvo – primárna výroba 

Poľnohospodárstva vo Fínsku je charakterizované severskou klímou a sebestačnosťou vo väčšine 

hlavných poľnohospodárskych produktov. Pokiaľ sa jedná o podiel na HDP a zamestnanosť v 

prvovýrobe, ekonomická úloha poľnohospodárstva klesá, ale spoločne s potravinárskym priemyslom a 

lesníctvom, s ktorým je prepojené, tvorí významnú časť fínskej ekonomiky. Hlavnými 

poľnohospodárskymi produktmi sú mäso, mlieko, vajcia, obilie a zemiaky. Kultivovanej ornej plochy vo 

Fínsku ubúda. Hlavnou obilninou pestovanou vo Fínsku je jačmeň (používa sa ako krmivo), ďalej ovos, 

pšenica, zemiaky a cukrová repa. Lesné hospodárstvo participuje 2,0 % na tvorbe HDP. Dôležité 

postavenie v tejto štruktúre má aj rybolov. 

Priemyselná – sekundárna výroba 

Priemyselná štruktúra fínskeho hospodárstva je postavená na výrobkoch náročných na technológie a 

vzdelanosť pracovníkov. Nosnými odvetviami ostávajú tradičné sektory: elektrotechnický, strojársky, 

drevársky, papierenský a chemický priemysel. Významná je výroba dopravných strojov, strojov na 

spracovanie dreva, papierenských strojov a výroba lodí. 

Stavebná - sekundárna výroba 

Od roku 2009 nastal pokles stavebnej výroby. V roku 2012 znovu začala stavebná výroba rásť, realizovali 

sa viaceré projekty výstavby bytových jednotiek, projekty rozvoja infraštruktúry a bol zaznamenaný rast 

výstavby domov. Na konci roku 2015 stavebná výroba rástla o 8,8 %, pričom objem predaja stavebných 

spoločností sa zvýšil o 7,3 %, tento trend pokračoval aj nasledujúcich rokoch. Od roku 2018 sa opäť začal 

sektor spomaľovať, o.i. kvôli neistote na globálnom trhu, klesli objednávky na výstavbu nových obytných 

jednotiek. 

Služby - terciárny sektor 

V rokoch 2014-2015 sa podiel služieb stabilizoval a naďalej si udržiava najväčší podiel na HDP. Obrat v 

sektore služieb priebežne rastie, pričom najviac rástli administratívne a podporné činnosti, vedecké a 

technické činnosti, bezpečnostné a investigatívne služby, prenájom a lízingové služby, reklama a 

prieskum trhu, stagnovali informačné a komunikačné technológie, realitné činnosti, služby v cestnej a 

železničnej doprave. 

Elektrotechnický a elektronický priemysel sa podieľa na celkovej priemyselnej výrobe 23 % a 

predstavuje jedno z najdôležitejších priemyselných odvetví Fínska. Fínsky elektronický a 

elektrotechnický priemysel kladie dôraz na veľké investície do výskumu a vývoja. Zameriava sa na 

priemyselnú automatizáciu, lekárske a meteorologické technológie.  

Lesnícky priemysel je jedným z najväčších fínskych exportných odvetvím Drevársky a papierenský 

priemysel tvoria v priemere 20 % celkového vývozu Fínska. Vývoz bol podporovaný predovšetkým 

dopytom po buničine a lepenke. (sektor tvorí asi 15 % pracovných miest vo Fínsku). 

Chemický, farmaceutický priemysel a biotechnológie je tretím najväčším sektorom, podieľajúcim sa 20 

% na celkovej priemyselnej výrobe pri 4 % raste. Na fínskom exporte sa podieľa takmer 20 %. Vyrába 

veľkú škálu výrobkov pre použitie v ďalších priemyselných odvetviach ako lesníctvo a 

poľnohospodárstvo. Okrem toho vyrába plasty, chemikálie, farby, ropné produkty, liečivá, ekologické 

produkty, biotechnologické produkty a petrochémiu. 
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Biotechnológie sú považované za jedno z najperspektívnejších high-tech odvetví vo Fínsku. Fínsko je 

svetovým lídrom vo vývoji nových špecializovaných aplikácií založených na biotechnologických 

inováciách, ako sú biomedicínske technológie, génové technológie a molekulárna biológia, genetika 

človeka, implantáty, bio materiály, liečivá a diagnostika. Fínsko ponúka širokú škálu možných partnerov 

v oblasti spolupráce v biotechnológiách, ako je napr. zakladanie start-upov, spolupráca univerzít v rámci 

programov Horizont 2020. 

Cleantech – čisté technológie 

Fínske „cleantechové“ spoločnosti ponúkajú pokročilé ekologické technológie, ktoré poskytujú 

významnú návratnosť investícií a môžu uspieť na globálnych trhoch. Svetový dopyt po čistejších 

technológiách v energetike resp. v spracovateľskom priemysle sa neustále zvyšuje. Fínsko ponúka 

inovatívne a rýchlo rastúce odvetvie čistých technológií s asi 2000 podnikmi a cieľom je vytvoriť nové 

nosné priemyselné odvetvie. Fínsky klaster čistých technológií pozostáva zo 4 centier odborných znalostí, 

viac ako 400 spoločností, ako aj univerzít a výskumných centier. Do výskumu a vývoja čistých 

technológií investujú rôzne verejné a súkromné subjekty značné sumy peňazí. Vo Fínsku v súčasnosti 

oblasť Cleantech zamestnáva asi 50 000 ľudí a do roku 2020 sa predpokladá vytvorenie 40 000 nových 

pracovných miest. Ak sa politický rámec nastaví správne na európskej a globálnej úrovni, prináša „Green 

Growth“ obrovské príležitosti. Vďaka tomu sa dosiahne nielen zníženie emisií a zvýšenie podielu OZE, 

ale aj ekonomický rast. 

Informačné a komunikačné technológie 

Fínsko je krajina s vyspelou informačnou spoločnosťou. Fínske spoločnosti vynikajú v inováciách a 

vývoji produktov a služieb informačných a komunikačných technológií. Fínsko má čo ponúknuť 

medzinárodným investorom a podnikom v odvetví informačných a komunikačných technológií, vrátane 

kurzov pre talentovaných a kvalifikovaných inžinierov, ako aj ľahký prístup k verejnému financovaniu a 

rozvoju R&D sietí. Fínsko má silný domáci dopyt po IT produktoch a službách. Krajina je silná v 

oblastiach ako sú mobilné komunikácie, udržateľné energie pre ekologické technológie, nové typy 

zdravotnej starostlivosti, pokročilé priemyselné procesy a materiály. 

Strojársky priemysel (výroba strojov a zariadení), automobilový priemysel sa podieľa na celkovej 

priemyselnej výrobe 20 %. Fínske spoločnosti sa zameriavajú na materiály s vysokou pridanou hodnotou 

spracovania kovov. Exporty zahŕňajú oceľ, meď, chróm, zinok a nikel a hotové výrobky, ako sú oceľové 

strešné krytiny a opláštenia, zvárané oceľové rúrky, medené rúrky. Tento sektor predstavoval v r. 2015 

podiel na fínskom exporte 18 %. Automobilový priemysel zahŕňa výrobu traktorov, lesných strojov, 

vojenských vozidiel, nákladných automobilov, autobusov. Stavba lodí je dôležitým priemyselným 

odvetvím: najväčšie výletné lode sú postavené vo Fínsku. Fínsko okrem toho tiež produkuje koľajové 

vozidlá. Fínsko je však závislé na dovoze automobilov a iných vozidiel. Vlastný automobilový priemysel 

pozostáva z výroby osobných automobilov typu Mercedes-Benz v závode Valmet Automotive. Nákladné 

autá sa vyrábajú v továrni firmy Sisu Auto. Spoločnosť Prostredníctvom dcérskej spoločnosti Sisu 

Defence vyrába tiež taktické vozidlá pre vojenské použitie. 

 

1.2.Podnikateľská legislatíva 
 

Fínska vláda cieľavedome a silne podporuje proexportné aktivity fínskych podnikov, najmä malého a 

stredného podnikania. Za týmto účelom už dlhodobo realizuje viacero programov na zvýšenie 

konkurencieschopnosti fínskych firiem na medzinárodných trhoch. Realizácia politiky v oblasti 
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zahraničných ekonomických vzťahov spadá čiastočne pod Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstvo 

hospodárstva a zamestnanosti. Podpora zahraničného obchodu, oddelenie podnikania a inovácií, skupiny 

exportu a zahraničných investícií spadá pod Ministerstvo hospodárstva a zamestnanosti. 

Fínska legislatíva, súvisiaca s podnikateľskými činnosťami, zodpovedá medzinárodným právnym 

normám. Informácie pre podnikanie vo Fínsku: https://www.businessfinland.fi/en/dobusiness-with-

finland/invest-in-finland/take-the-fast-track-to-finland/  

Základné legislatívne predpisy sú: 

Zákon o spoločnostiach bol novelizovaný a jeho nová verzia (Finnish Companies Act 624/2006) vstúpila 

do platnosti 1/9/2006, novelizovaný zákonom 981/2011. Zákon upravuje formy a typy organizácií a 

podnikov. Najčastejším typom spoločnosti vo Fínsku je spoločnosť s ručením obmedzeným. Formy 

podnikania vo Fínsku sú: 

 podnik jednotlivca, 

 komanditná spoločnosť, 

 spoločnosť s ručením obmedzeným, 

 družstvo (min. 3 zakladateľov), 

 pobočka zahraničnej firmy. 

Podrobnejšie informácie → www.suomi.fi/company  a https://www.infofinland.fi/en/living-in-

finland/work-and-enterprise/starting-a-business  

Zákon o slobode obchodu (122/1919) – upravuje základné princípy voľného podnikania, 

neskoršie znenia upravujú podmienky pre slobodné podnikanie na území Fínska občanmi, 

podnikateľskými subjektmi a asociáciami z krajín EEA; 

Vo Fínsku je od roku 2012 v platnosti Zákon o monitorovaní zahraničných korporátnych akvizícií 

(172/2012). 

Legislatíva teda adresuje najmä M&A aktivity (mergers and acquisitions).  

Prebiehajú 2 typy screeningu: 

sektorový: kontrola zahŕňa organizácie alebo obchodné podniky, ktoré vyrábajú alebo dodávajú obranné 

zariadenia alebo iné služby, alebo tovary dôležité pre vojenskú obranu, a podniky, ktoré vyrábajú tovar s 

dvojakým použitím. 

 prierezový: preverovanie akvizícií fínskeho podniku (ak ide o získanie najmenej 10% hlasovacích práv) 

investormi, ktorí nepochádzajú z EÚ alebo EFTA, kedykoľvek by takéto nadobudnutie mohlo ohroziť 

kľúčový záujem štátu. 

Zákon o reštriktívnych obchodných praktikách (480/1992) s dodatkom (318/2004) – upravuje 

podmienky voľnej konkurencie, dodržiavania pravidiel voľnej súťaže, zneužitia dominantného, resp. 

monopolného postavenia na trhu atď.; 

Zákon o nekalých obchodných praktikách (1061/1978, 495/89) – upravuje o.i. problematiku 

obchodného tajomstva. 

https://www.businessfinland.fi/en/dobusiness-with-finland/invest-in-finland/take-the-fast-track-to-finland/
https://www.businessfinland.fi/en/dobusiness-with-finland/invest-in-finland/take-the-fast-track-to-finland/
http://www.suomi.fi/company
https://www.infofinland.fi/en/living-in-finland/work-and-enterprise/starting-a-business
https://www.infofinland.fi/en/living-in-finland/work-and-enterprise/starting-a-business
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1.2 Daňový systém – základná charakteristika daní 
 

Fínsky daňový systém patrí medzi najčastejšie obhajované a zároveň aj najčastejšie kritizované kapitoly 

fínskej fiškálnej politiky. Spoločne so zabezpečovaním vysokého stupňa zamestnanosti patrí daňový 

systém k základným prioritám hospodárskej politiky štátu zaisťujúcej relatívne vysokú životnú úroveň. 

Správa daňového systému spadá do kompetencie MF FI. Okrem úradu daňovej správy vyberajú dane a 

poplatky aj Colná správa (spotrebné a dovozné dane), Centrum pre správu vozidiel (dane týkajúce sa 

vozidiel) a poisťovne (dôchodkové a sociálne poistenie). 

Osobné príjmy sa delia na zárobkové príjmy (napr. mzda, dôchodok a sociálne pôžitky) a kapitálové 

príjmy (napr. z prenájmu alebo predaja majetku). Kapitálové príjmy sú zdanené pevnou sadzbou 30 % a 

zárobkové príjmy sú zdaňované progresívne podľa daňovej stupnice. Právnické osoby odvádzajú daň 

podľa pevnej percentuálnej sadzby. Všetci platcovia dane sú oprávnení na daňový odpočet výdavkov 

vynaložených na získavanie, alebo udržiavanie svojich príjmov. 

 Daň zo zisku spoločností je 20,0 % (od roku 2014): spoločnosti so sídlom vo Fínsku podliehajú 

zdaneniu z ich celosvetových príjmov. Spoločnosti, ktoré nemajú sídlo vo Fínsku, podliehajú zdaneniu 

z príjmov vo Fínsku a všetkých príjmov súvisiacich so stálym zastúpením vo Fínsku. 

 Daň z príjmu fyzických osôb – štátne dane (6,5-38 %) a komunálne dane od (16,25-22 %): dane z 

príjmov sú platené individuálnymi osobami s trvalým bydliskom vo Fínsku z ich celosvetových 

príjmov. Za príjmy sa považujú všetky druhy miezd a platov vyplatených v peňažnej forme, 

riaditeľské bonusy, provízie, hodnota prenájmu bytov zamestnancom, penzie a anuity, príspevky na 

ubytovanie a iné príspevky, podpory na autá alebo podpory v nezamestnanosti. Sadzba dane je 

progresívna pre národné daňové účely (štátne dane) s rozmedzím od 6,5 do 38 % (nezdanený príjem je 

od 1 do 1 350 EUR ročne) a plošná v prípade daní miestnych samospráv s rozmedzím od 16 do 22 %. 

Základom štátnych daní z príjmov je zdaniteľný ročný základ príjmu. 

 Kapitálová daň – 30 % z kapitálu, resp. dividend, z prenájmov a kapitálových ziskov a z depozitov v 

bežnej fínskej bankovej inštitúcii sú zdanené plošnou daňovou sadzbou 28 %. 

 Príspevok na dôchodkové zabezpečenie je odvádzaný z príjmu súčasne s daňou z príjmu. Daňová 

správa zasiela tento príspevok inštitúcii sociálneho zabezpečenia KELA v zmysle zákona EPA 

(Employee´s Pensions Act, fínsky názov TyEL). 

 Príspevok na zdravotné poistenie je odvádzaný z príjmu súčasne s daňou z príjmu cez Daňovú správu 

na inštitúciu sociálneho zabezpečenia KELA. 

 Cirkevná daň sa platí z príjmu členov evanjelicko-luteránskej a ortodoxnej cirkvi vo výške 1- 2 % a 

odvádza sa Daňovou správou cirkevným obciam. 

 Daň zo zdroja (Tax withheld at source) je daň, ktorú odvádzajú cudzinci pracujúci vo Fínsku 

maximálne 6 mesiacov vo výške 35 % z príjmu. 

 Daň z pridanej hodnoty: (www.vero.fi) 24 % základná sadzba znížené sadzby 14 % na potraviny, 

reštauračné služby, potrava pre zvieratá 10 % knihy, lieky, služby v doprave, ubytovaní, TV prenájom, 

vstupenky na kultúrne a zábavné podujatia, maľby a iné umelecké diela, predplatné novín, periodík a 

pod. 

 Poplatok za starostlivosť o les je forma dane vyberaná od majiteľov lesov na základe rozlohy lesa. 

Daňová správa tento poplatok odvádza lesným združeniam. 

 Daň z nehnuteľností je platená ročne obci z výšky hodnoty nehnuteľnosti. Percentuálnu výšku dane 

stanovuje obecné zastupiteľstvo. 

http://www.vero.fi/


7 
 

 Dedičská daň sa odvádza štátu z dedičstva, hodnota ktorého je minimálne 20 000 EUR. Výška dane je 

stanovená na základe hodnoty zdedeného majetku a príbuzenského vzťahu. V roku 2007 došlo k 

zmene, zníženiu dedičskej dane z pôvodného základu 3 400 EUR na 20 000 EUR. Vyberá sa až do 

výšky 35 %. 

 Darovacia daň sa odvádza štátu z darov, ktorých hodnota je minimálne 4 000 EUR, alebo z dopredu 

darovaného dedičstva. 

 Prevodná daň je daň platená štátu pri prevode nehnuteľností alebo cenných papierov. 

 Koncesionárska daň - (YLE-vero) 0,68 % z príjmu, avšak maximum 140 EUR ročne. Čiastka tvorí 

súčasť daní z príjmu. V platnosti od r. 2013. 

 Ročná daň z motorového vozidla – suma závisí od hmotnosti vozidla a emisií, sadzba medzi 43 – 606 

EUR ročne. 

 Daň pre tlačené média – vo výške 9 %. 

Internetové odkazy → www.contactfinland.fi,  www.vero.fi,  www.kela.fi,  www.bof.fi.  

1.3 Obchodné zvyklosti v teritóriu 
 

Obchodné zvyklosti vo Fínskej republike sa riadia skúsenosťami a postupmi obvyklými pre krajiny EÚ. 

Spoľahlivosť a serióznosť patria medzi významné vlastnosti fínskych obchodníkov. Oslovovanie 

krstnými menami je zaužívané, ak je zrejmé, že sa partneri budú pravidelne kontaktovať. Napriek 

relatívne osobnému charakteru komunikácie pracovné vzťahy ostávajú nedotknuté a služobný odstup 

zachovaný. Fínski partneri sa v komunikácii s obchodnými partnermi prejavujú pozorným počúvaním, 

mlčanlivosťou, rezervovanosťou, zdržanlivým vyjadrením a vecnou argumentáciou. Fínski obchodníci 

majú rozsiahle znalosti o zahraničnom obchode a na rokovania sa dobre pripravia. Obchodný partner si k 

prerokovanej záležitosti pripraví dostatok informácií, ktoré mu umožnia dobrú orientáciu v predmetnej 

veci. Transparentnosť a otvorenosť je cestou k úspešnému uzavretiu dohody. Pomalosť, váhavosť v 

rozhodovaní a chladnosť pri rokovaniach predstavujú obvyklé sprievodné znaky v obchodnom styku s 

fínskymi firmami. Komunikačným jazykom počas obchodných rokovaní a prezentácií je anglický jazyk. 

Obchodné ponuky treba predkladať vo fínskom, švédskom alebo v anglickom jazyku. V ponukách musí 

byť uvedený predmet činnosti spoločnosti vrátane základných ekonomických údajov, certifikátov a 

referencií. Údaj o obrate spoločnosti je pre fínskych partnerov významný. Súčasťou obchodnej ponuky 

musí byť kalkulácia dopravných nákladov. Pri prezentáciách firiem (max. 15-20 min.) sa sleduje 

technická a kvalitatívna úroveň, cenové náležitosti, platobné i dopravné podmienky. Ponuka a prezentácia 

výrobkov musí byť doplnená i o medzinárodne uznávané certifikáty. Vlastná internetová stránka je pre 

fínske firmy samozrejmosťou a preto je vhodné túto informáciu predložiť. Pri obchodných rokovaniach 

nie je vhodné ihneď prejaviť záujem o prienik na ruský, alebo pobaltské trhy prostredníctvom fínskej 

firmy. Až na základe trvalejších kontaktov je možné rokovať o rozšírení aktivít na tretie trhy. 

Najdôležitejším a rozhodujúcim článkom veľkých spoločností vo Fínsku nie je najvyššie vedenie, ale 

bežne zodpovední nákupcovia, regionálni vedúci, alebo výkonný riaditeľ. Fínski partneri očakávajú 

operatívne, promptné reakcie na dopyty, spresnenia ponuky a parametrov. Časové zdržanie môže mať za 

následok i odstúpenie fínskeho partnera. Obchodné stretnutia s fínskym partnerom je potrebné 

pripravovať s dostatočným časovým predstihom. Predmet rokovania sa vopred konzultuje písomne. 

Fínski partneri akceptujú vyššie cestovné náklady a preto počas rokovania prejavujú snahu prerokovať 

najpodrobnejšie detaily. 

 

http://www.contactfinland.fi/
http://www.vero.fi/
http://www.kela.fi/
http://www.bof.fi/
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Upozornenia pri príprave služobnej cesty: 

V období Vianoc, Veľkej noci, 1. mája a 25. júna nie je vhodné plánovať služobné cesty do teritória 

vzhľadom na pracovné voľno. 

Neodporúča sa cestovať do Fínska za obchodnými účelmi v čase od 20. júna do konca augusta, kedy 

väčšina fínskych obchodných partnerov je na letnej dovolenke. Na rozdiel od Slovenska, školský rok vo 

Fínsku začína v polovici augusta a končí 31. mája. Hlavná turistická sezóna končí v polovici augusta. 

Fínsky trh je charakteristický rýchlym tempom rozvoja a globalizácie od vstupu krajiny do EÚ v roku 

1995. Možno ho považovať za obsadený, avšak v dôsledku realizovaných zmien daňovej politiky a 

zvyšovania reálnych príjmov obyvateľstva, za trh perspektívny a rastový. Fínsky trh je protikladný – 

odráža sa v ňom fínska konzervatívna mentalita, no je schopný absorbovať nové, netradičné technológie, 

výrobky i najmodernejšie trendy. Dôraz však kladie na kvalitu, ekologické parametre a striktne dbá na 

predpisy týkajúce sa akejkoľvek škodlivosti tovaru. 

Na prejavený záujem treba reagovať pružne a s ponukou reálnych cien. Úspešná realizácia obchodných 

vzťahov je podmienená i schopnosťou rýchlej reakcie a dodávateľskej flexibility. Fínski obchodníci sú 

konzervatívni a neradi menia už zaužívané spôsoby získavania tovarov a služieb. Medzi špecifiká 

fínskeho trhu patria i vysoké dopravné náklady, ktoré vyplývajú z geografickej polohy krajiny, ako aj z 

rozlohy. 

Fínski partneri sú považovaní za stabilných, platobne schopných a veľmi perspektívnych obchodných 

partnerov. Fínsky trh poskytuje možnosti prieniku na východné trhy prostredníctvom reexportov a 

sprostredkovania exportu na ruský trh a trhy pobaltských krajín. Fínske spoločnosti sú vhodnými 

partnermi pre reexporty z finančného hľadiska – preberajú záruky za dodávky a možnosť využitia ich 

dobrého mena na trhu. Najperspektívnejší spôsob presadenia sa na trhu je formou výrobných kooperácií, 

dodávania komponentov, častí, alebo súčastí. Pri plánovaní exportných aktivít do Fínskej republiky je 

treba vychádzať z faktu vysokých nárokov dovozcov. Fínsky trh je silne prepojený s ekonomikami krajín 

Európskej únie, s ktorými má najintenzívnejší obchod. Na miestnom trhu je veľmi silná konkurencia. 

Fínski dovozcovia sú opatrní pri výbere dodávateľov. Fínsky trh je trhom kupujúceho a dovozcovia v 

prvom rade sledujú jeho záujem. Kto sa chce presadiť, musí sa prispôsobiť. Konkurencia na trhu je silná a 

prienik nie je jednoduchý. Okrem rozumnej cenovej politiky, dôvera a spoľahlivosť patria medzi kľúčové 

faktory úspešných vzťahov s fínskymi obchodníkmi. Pružná komunikácia, dobré odborné a jazykové 

znalosti, otvorený a korektný vzťah sa pozitívne prejaví v komerčných výsledkoch. Veľký význam má 

pravidelný a pružný kontakt s fínskymi partnermi. Oneskorená alebo žiadna reakcia na dopyt 

potenciálneho partnera môže zmariť predchádzajúce úsilie. Náležitú pozornosť je treba venovať písomnej 

korešpondencii, ktorá musí byť korektná a presná. Telefón, email a internet sú hlavnými komunikačnými 

prostriedkami. 

Národná mentalita takmer vylučuje výskyt korupcie a vydierania. Firmy jednajú zvyčajne čestne a s 

vedomím, že nemôžu podstúpiť nadmerné riziká. Citlivo reagujú na cenový nátlak a odmietajú 

špekulačné rokovania. Jednania sú zvyčajne priame a vecné. Kriminalita je v krajine nízka. 

Oblečenie v obchodných kruhoch sa zhoduje so svetovými módnymi trendmi. V bankách a na 

ministerstvách sa dodržiava striedmosť v obliekaní, avšak vo všetkých oblastiach je badateľné 

uprednostňovanie pohodlného oblečenia a obuvi. Fínski partneri nevyžadujú absolútnu časovú 

dochvíľnosť, tolerujú krátke meškanie. Neformálne konverzačné témy sú šport, gastronómia, dovolenky a 

aktivity súvisiace s morom. 
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Balenie, doprava, značenie tovaru 

Pre označenie a balenie tovaru platia vo Fínsku predpisy EÚ, ktoré sú obsahom zákona o bezpečnosti 

výrobkov. 

 

Balenie tovarov určených na predaj v maloobchodnej sieti musí obsahovať údaje na etikete: 

 obchodný názov výrobku, meno výrobcu/spoločnosti/importéra, ktorý tovar balí, 

 čistá a hrubá hmotnosť, alebo objem výrobku 

 zloženie/rozbor látok, ktoré výrobok obsahuje 

 posledný odporúčaný deň predaja/použitia 

 návod na skladovanie, v prípade, že ide o tovar rýchlo podliehajúci skaze a tovary určené deťom. 

 

U tovarov, kde výrobca ručí za neškodlivý obsah alebo za neškodlivú prevádzku, je potrebné jasne    

označiť obsah výrobku, návod na použitie a údržbu, starostlivosť, varovanie, že tovar môže byť 

nebezpečný v prípade nesprávneho použitia alebo zneužitia. 

Informácie musia byť uvedené v oboch úradných jazykoch (fínskom i švédskom). 

Vyhodnotenie odbytových možností SR 

Perspektívne oblasti ďalšieho rozvoja vzájomnej obchodnej a hospodárskej spolupráce: 

 zvýšenie exportu tradičných výrobkov (automobilov, televíznych prijímačov, obrábacích strojov a 

pod.), 

 spolupráca v elektrotechnickom priemysle s využitím R&D a inovácií, 

 spolupráca vo farmaceutickom priemysle, „life sciences“ a zdravotnícke služby, 

 spolupráca v cleantech, v oblasti kreatívneho priemyslu, v ICT, v oblasti smart riešení a 

automatizácie 

 spolupráca v technológiách zameraných na ochranu životného prostredia, 

 rozvoj spolupráce v chemickom, drevárskom a drevospracujúcom priemysle, 

 výrobná kooperácia pri výrobe strojov, dopravných prostriedkov, špeciálnej techniky pre drevársky a 

ťažobný priemysel, 

 rozšírenie spolupráce v cestovnom ruchu 

 doprava a infraštruktúra – obnova a výstavba ciest aj železníc 

 energetika a stavebný sektor 

1.5 Základná špecifikácia trhu 
 

Fínski spotrebitelia uprednostňujú tovary domácej produkcie a štát rôznymi formami podporuje predaj i 

spotrebu domácich výrobkov. Táto situácia sa ale mení aj v prospech zahraničných výrobcov. Na trhu 

existuje čiastočná nedôvera voči kvalite výrobkov pochádzajúcich z krajín strednej Európy, napriek 

dobrým obchodným vzťahom. Fínski spotrebitelia preferujú tovary dovážané z krajín Európskej únie a z 

USA. Presadenie sa na fínskom trhu je náročné, vyžaduje prekonanie nedôvery a dokázanie kvality 

ponúkaných tovarov. Fínski odberatelia vyžadujú referencie o uplatnení výrobkov na Európskych trhoch. 

Ľahší vstup majú nové tovary, obsahujúce veľký podiel technických a technologických inovácií, alebo tie 
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tovary, ktoré majú nezvyčajný, nevšedný, jednoduchý, moderný dizajn. Pri uvádzaní nových produktov je 

potrebná reklamná i podporná kampaň a iné doplnkové spôsoby podpory predaja. Tieto náklady však sú 

vysoké. 

Spotrebiteľský trh ovládajú veľké spoločnosti, ktoré sú nielen dovozcami, ale aj veľkoobchodníkmi a 

zabezpečujú dodávky pre reťazce, distribučné spoločnosti a obchodné domy po celej krajine. 

Fínsky trh vzhľadom na geografické a klimatické podmienky je rozdelený na tri teritóriá: 

a) južné Fínsko a hlavné mesto Helsinki (kde je sústredená priemyselná výroba, husté osídlenie 

obyvateľstva, firmy terciárneho sektoru, sídla väčšiny dovozcov, distribútorov a obchodných 

zástupcov), tu sa ponúkajú najväčšie možnosti obchodnej spolupráce 

b) stredné a severné Fínsko (zamerané na výrobu a spracovanie dreva, ťažbu nerastných surovín, 

rybolov, riedke osídlenie obyvateľstva) 

c) súostrovie Alandy (ponechalo si nezávislosť od daňovej únie EÚ a špecifické predpisy týkajúce sa 

vstupu zahraničných subjektov na trh. Uvedené opatrenie slúži na ochranu a podporu lodnej dopravy). 

Súostrovie žije z cestovného ruchu a lodnej dopravy. 

Najefektívnejšie metódy preniku na trh 

Výhodnou formou prieniku na fínsky trh je využitie veľkých dovozných a distribučných spoločností 

(potraviny a nápoje, domáce potreby, spotrebné tovary, poľnohospodárske a iné stroje, nábytok). 

Takýmito spoločnosťami sú logisticko-marketingová korporácia Kesko Corporation, Alko Group, SOK 

Corporation a Wihuri Oy. V prípade potravinárstva veľké korporácie Kesko a SOK vyhlasujú na svojich 

stránkach tendre na dodávky konkrétnych produktov, ktoré sú spojené s prezentáciou vzoriek. 

V technologických odvetviach je cestou na trh nadviazanie spolupráce s fínskym subjektom a spoločným 

výskumom, vývojom technológií, resp. produktov. Fínsky trh je relatívne malý, preto obchodný 

zástupca/distribútor zväčša zásobuje celé Fínsko a je i dovozcom viacerých tovarových skupín. Je 

potrebné vedieť, či určitý druh výrobku nezastupuje na trhu iný subjekt. 

Spotrebné tovary, ktoré si vyžadujú záručný a pozáručný servis, ako aj tovary, ktoré majú vyššie nároky 

na skladovanie, sú do Fínska dovážané veľkoobchodníkmi, alebo maloobchodnými sieťami. Takéto 

tovary môžu byť dodávané priamo do maloobchodnej siete a do obchodných domov. Veľké 

medzinárodné spoločnosti sa vo Fínsku presadzujú formou franchisingu. 

Pri nadväzovaní nových obchodných kontaktov je vhodné osobné stretnutie a zorganizovanie obchodnej 

prezentácie. Nová spoločnosť však pri vstupe na fínsky trh musí prelomiť počiatočnú nedôveru partnera a 

predložiť kvalitnú, kompletne spracovanú ponuku, vrátane referencií, certifikátov a hospodárskych 

výsledkov za uplynulé roky. 

Podporným prostriedkom je reklamná inzercia v odborných časopisoch (Kauppalehti, Kauppakamari, 

Tekniikka & Talous). 

K zlepšeniu obchodných vzťahov napomáha i aktívna účasť na medzinárodných veľtrhoch, ktoré sú 

miestom na prezentáciu a nadväzovanie obchodných kontaktov. 

V oblasti výrobnej kooperácie sa javia možnosti v oblasti strojárskeho, sklárskeho priemyslu, 

drevospracujúceho, papierenského a elektrotechnického priemyslu. 

Zriadenie pobočky vo FI predstavuje pomerne vysoké náklady na registráciu spoločnosti a prevádzku. 



11 
 

Cenové otázky a ďalšie dôležité aspekty ponuky 

Slovenské firmy môžu FI zaujať nižšími pracovnými a výrobnými nákladmi v porovnaní s inými 

krajinami Európskej únie. 

Cenová politika je v niektorých sektoroch usmerňovaná štátom (Alko Group – alko nápoje), všeobecne je 

však realizovaná na firemnej úrovni, na základe konjunktúry a burzových, resp. svetových cien. Pre FI 

platia zásady spoločného trhu EÚ a z toho vyplývajúca cenová politika. 

V prípade tovarov vyrábaných v licencii, fínska strana akceptuje cenu zodpovedajúcu úrovni cien za 

dodávky z krajín EÚ a USA (napr. farmaceutické výrobky, automobily, biela technika). 

Dôležitým aspektom ponúk je harmonogram dodávok z dôvodu maximálnej racionalizácie a zníženia 

nákladov na skladovanie. 

Ceny sa udávajú v EUR. Cenová ponuka musí obsahovať presné dodacie podmienky, akontácie, 

množstevné  zľavy, skontá. 

Najbežnejšia forma platieb za dovoz je platba na bežný účet so splatnosťou 60 dní po dodávke tovaru. V 

prípade dohodnutej kratšej lehoty splatnosti (napr. 14 dní), fínski odberatelia očakávajú skonto (bežná 

sadzba je 2 %). Pri dodávkach tovarov dlhodobej spotreby, základných surovín i subdodávkach je možné 

dohodnúť aj kratšiu dobu splatnosti. 

Zisková marža sa bežne pohybuje v rozpätí od 5-15 %. 

Všetky tovary a služby vo FI podliehajú DPH. Spotrebná daň sa vzťahuje na palivá, elektrickú energiu, 

alkoholické a nealkoholické nápoje, vrátane minerálnych vôd a na tabakové výrobky. 

1.6 Vysielanie zamestnancov 

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. 

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), 
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• 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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: 

 

• deň začatia a skončenia vyslania, 

• druh práce počas vyslania, 

• miesto výkonu práce počas vyslania, 

• 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. 
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• 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 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 
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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. 

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 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. 

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 práce 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. 

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. 

Rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste 
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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. 

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. 

Upozornenie pre zamestnávateľov vysielajúcich zamestnancov na prácu vo Fínsku! 

1.septembra 2017 vstúpili do platnosti nové ustanovenia Zákona o vysielaných pracovníkoch (447/2016), 

ktorými sa pre zahraničných zamestnávateľov zavádza notifikačná povinnosť týkajúca sa zamestnancov 

vysielaných na prácu vo Fínsku. 

Oznámenie o vysielaných pracovníkoch musí byť prostredníctvom elektronického formulára doručené 

Úradu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Occupational safety and health administration – 

Työsuojeluhallinnon) pred samotným vyslaním zamestnancov, resp. pred začatím prác. V prípade 

stavebného sektora sa oznámenie posiela aj hlavnému zmluvnému partnerovi/developerovi a partnerskej 

stavebnej spoločnosti. 

Vo formulári sa vypĺňajú údaje o vysielajúcej spoločnosti, údaje o zmluvnom partnerovi (v stavebnom 

sektore údaje o developerovi a partnerskej stavebnej spoločnosti), informácia o počte vyslaných 

pracovníkov a dĺžke trvania vyslania, miesto výkonu práce, odvetvie a pod. 

https://anon.ahtp.fi/_layouts/Lomake.ashx?LomakeID=30103
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Ak sa poskytnuté informácie v priebehu kontraktu výrazne zmenia, napr. v dôsledku zmeny miesta 

výkonu práce, zamestnávateľ je povinný urýchlene informovať Úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci. 

Notifikácia sa nevyžaduje v prípade vnútropodnikových transferov v rámci jednej skupiny podnikov, ak 

dĺžka vyslania pracovníka nepresiahne 5 dní (pozn.: berú sa však do úvahy prípadné vyslania za 

predchádzajúce 4 mesiace). Daná výnimka sa nevzťahuje na stavebný sektor. 

Nesplnenie notifikačnej povinnosti môže viesť k uvaleniu sankcie vo výške 1000 až 10000 eur. 

Povinnosti zamestnávateľa a dodávateľa a hlavného dodávateľa a staviteľa 

Vysielajúca spoločnosť, t. j. zamestnávateľ, musí zabezpečiť, aby sa vybral zástupca vo Fínsku a aby 

všetky potrebné informácie zostali k dispozícii, pokiaľ bude vyslanie trvať. Zamestnávateľ musí počas 

obdobia vyslania dodržiavať úroveň miezd považovanú za primeranú vo Fínsku a poskytnúť pracovníkom 

písomné vyhlásenie o hlavných pracovných podmienkach. Zamestnávateľ je tiež povinný viesť evidenciu 

pracovných hodín a evidenciu sviatkov. Zamestnávateľ musí vždy zaistiť bezpečnosť pri práci. 

Užívateľská spoločnosť je tiež zodpovedná za bezpečnosť zamestnaných vyslaných pracovníkov v práci. 

Počas práce vo Fínsku musí zamestnávateľ uzavrieť poistenie pre prípad úrazu. Zamestnávateľ musí tiež 

zabezpečiť zákonné služby zdravotnej starostlivosti vo Fínsku. Dodávateľ musí zabezpečiť, aby 

vysielajúca spoločnosť vybrala zástupcu a aby bol tento zástupca k dispozícii. Hlavný dodávateľ a 

staviteľ v stavebníctve musia na žiadosť vyslaného pracovníka vyriešiť nedostatočné/neprimerané platby 

vysielajúcou spoločnosťou. Hlavný dodávateľ a staviteľ musia zaslať odpoveď vysielajúcej spoločnosti 

pracovníka aj na jeho žiadosť orgánom BOZP. 

Pri prijímaní pracovných síl a subdodávateľských zmlúv sa musia brať do úvahy 

povinnosti podľa zákona o zodpovednosti dodávateľa 

Zákon o zodpovednosti dodávateľa sa vzťahuje tak na fínske, ako aj na zahraničné zmluvné spoločnosti. 

Nie je relevantné, či dodávateľ získa nájomnú prácu alebo subdodávateľskú zmluvu od fínskej 

spoločnosti alebo zahraničnej spoločnosti. 

Ak dodávateľ uzavrie zmluvu o dočasnej agentúrnej práci alebo subdodávateľstve so spoločnosťou 

vysielajúcou pracovníkov, musí zmluvná strana požadovať od zmluvného partnera osvedčenia a účty 

podľa zákona o zodpovednosti dodávateľa a vysielajúca spoločnosť ich musí zaslať zmluvnému 

partnerovi. 

Kontaktná kancelária pre vyslaných pracovníkov poskytuje všeobecné rady o platných právnych 

predpisoch vo Fínsku a pokyny, ako kontaktovať správny orgán. Usmernenia sa poskytujú spoločnostiam, 

ktoré vysielajú pracovníkov vo Fínsku, prijímajúcim spoločnostiam vo Fínsku a vyslaným pracovníkom. 

Vaše otázky týkajúce sa vyslaných pracovníkov zašlite e-mailom na adresu postedworkersfin@avi.fi  

Pokyny pre zamestnávateľa 

Ustanovenia obsahujú povinnosti tak pre vysielajúcu spoločnosť, t. j. pre zamestnávateľa vysielajúceho 

pracovníka, ako aj pre dodávateľa, t. j. spoločnosť, ktorá pracovníkov využíva.  

Vysielajúca spoločnosť (zamestnávateľ vyslaného pracovníka) musí: 

 nahlásiť vysielanie pracovníkov pred začiatkom práce (účinnosť počas roku 2017) 

mailto:postedworkersfin@avi.fi
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 poznať právne predpisy krajiny, ktoré sa budú uplatňovať na pracovnú zmluvu, a napriek týmto 

právnym predpisom musia spĺňať fínske právne predpisy týkajúce sa minimálnych pracovných 

podmienok vyslaných pracovníkov; 

 vybrať zástupcu spoločnosti vo Fínsku, ktorý je k dispozícii počas doby vyslania 

    zabezpečiť právo vyslaných pracovníkov na prácu vo Fínsku 

   Počas vysielania majte k dispozícii v písomnej forme : 

a) identifikačné informácie vysielajúcej spoločnosti a kontaktné informácie o zodpovedných osobách v 

krajine, v ktorej je spoločnosť založená 

b) identifikačné informácie o vyslaných pracovníkoch 

c) vyhlásenie o pracovných podmienkach uplatniteľných na pracovnú zmluvu vyslaných pracovníkov 

d) vyhlásenie o dôvodoch práva vyslaných pracovníkov na prácu 

e) register pracovných hodín, výpočty platieb a potvrdenie vydané finančným inštitútom o platených 

mzdách 

 

 dodržiavať ustanovenia o minimálnej mzde 

 dodržiavať ustanovenia o pracovnej dobe, ročných sviatkoch a rodinnej dovolenke 

 dodržiavať ustanovenia kolektívnej zmluvy o pracovnom čase, ročných sviatkoch a bezpečnosti pri 

práci 

 viesť evidenciu pracovných hodín, lodný denník vodiča a zostavuje rozvrh práce a pri použití 

priemernej pracovnej doby systém úpravy pracovnej doby 

 viesť záznamy o ročných sviatkoch 

 zabezpečiť zákonné zdravotnícke služby vo Fínsku 

 uzavrieť úrazové poistenie počas doby vyslania 

 poskytnúť dodávateľovi vyhlásenie o určení sociálneho zabezpečenia subdodávateľských a najatých 

pracovníkov, ktorí sú vyslaní do Fínska, keď sa práca už začala 

 zaistiť bezpečnosť pri práci zamestnancov 

 so súhlasom zamestnanca dať zástupcom zamestnancov informácie o podmienkach zamestnávania, 

ktoré sa vzťahujú na pracovnú zmluvu 

 zabezpečiť, aby pracovníci na stavenisku mali identifikačné číslo fotografie s uvedením daňového 

čísla z registra verejných daní 

 dodržiavať daňové právne predpisy  

Pokyny pre zamestnanca 

Ak nie ste fínskym občanom, musíte podľa zákona o cudzincoch preukázať svoje právo pracovať vo 

Fínsku. Ukážte svojmu zamestnávateľovi pas, úradný cestovný doklad alebo kartu s povolením na pobyt.  

Zamestnávateľ spravidla vyhotoví kópiu dôvodu vášho práva na prácu, pretože zamestnávateľ musí mať v 

súlade so zákonom k dispozícii dôkaz na pracovisku. 

Vo Fínsku nie je minimálna mzda stanovená zákonom, ale všeobecne záväznou odvetvovou kolektívnou 

zmluvou. Ak neexistuje všeobecne záväzná kolektívna zmluva pre pobočku alebo dohoda alebo prax, 

zamestnávateľ vám musí zaplatiť obvyklú a primeranú kompenzáciu. 

Informácie o mzdách nájdete v súlade s kolektívnou zmluvou o online službách združení 

zamestnávateľov a odborových zväzov. Kolektívna zmluva záväznej povahy je uverejnená v online 

službe Finlex.fi (vo fínčine). 
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Ak zamestnávateľ neplatil mzdu alebo nie je primeraná, musíte o tom informovať zamestnávateľa. 

Poslednou vašou možnosťou bude vyberať nevyplatené mzdy od zamestnávateľa. 

Ak pracujete v stavebníctve a boli vám vyplatené neprimerané mzdy, môžete o tom informovať 

dodávateľa alebo staviteľa. Svoje oznámenie môžete adresovať ktorémukoľvek z týchto alebo obom. 

Hlavný dodávateľ alebo staviteľ musí okamžite požadovať od vysielajúcej spoločnosti účet o mzdách, 

ktoré vám boli vyplatené, a vyhlásenie o tom, či sú mzdy v súlade s ustanoveniami vo Fínsku. Hlavný 

dodávateľ alebo staviteľ vám musí poskytnúť žiadosť o vyhlásenie a odpoveď od vysielajúcej 

spoločnosti. Zamestnávateľ musí na požiadanie poskytnúť oddeleniu BOZP vyhlásenie a odpoveď, ktoré 

musia byť k dispozícii dva roky po ukončení prác. 

Ak pracujete na stavenisku, musíte mať ID s fotografiou a daňovým číslom. Daňové číslo dostanete od 

daňového úradu alebo telefonicky. V prípade potreby môže zamestnávateľ získať aj daňové čísla pre 

všetkých pracovníkov súčasne. 

Pracovník je zodpovedný za platnosť zdaňovania, ďalšie informácie o zdaňovaní získate v online službe 

daňovej správy. 

Daňové číslo https://www.vero.fi/en/individuals/ 

Práca vo Fínsku, viac informácií → https://www.ttl.fi/en/working-in-finland-information-for-immigrants-

in-13-languages/  

Kvalifikačné požiadavky 

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. 

Fínsko (aj anglicky) 

https://www.oph.fi/en/services/regulated-professions-finland  

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. 

• 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. 

https://www.vero.fi/en/individuals/
https://www.ttl.fi/en/working-in-finland-information-for-immigrants-in-13-languages/
https://www.ttl.fi/en/working-in-finland-information-for-immigrants-in-13-languages/
https://www.oph.fi/en/services/regulated-professions-finland
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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) 

2. Základná charakteristika hospodárstva Švédska 
 analýza vývoja hospodárstva za posledný rok a porovnanie s predchádzajúcim rokom 

 HDP, miera inflácie, miera nezamestnanosti, inflácia, očakávaný vývoj 

Švédsko patrí dlhodobo k najrozvinutejším a najúspešnejším svetovým ekonomikám a poskytuje svojim 

obyvateľom vysoký životný štandard a sociálne istoty. Patrí k najvyspelejším štátom sveta s modernou a 

dynamickou priemyselnou výrobou, s výkonným poľnohospodárstvom a široko rozvinutým, štrukturálne 

stabilizovaným a výkonným sektorom služieb. SE ekonomika je silne orientovaná a tým aj silne závislá 

na medzinárodnom obchode, hlavne na vývoji v krajinách EÚ, s ktorými realizuje cca 76 % svojej 

zahraničnej obchodnej výmeny. Švédska ekonomika je vo veľa parametroch podobná slovenskej - je 

relatívne malá, otvorená a závislá na zahraničnom obchode. SE od vstupu do EU v roku 1995 využíva 

potenciál harmonizovanej legislatívy EÚ a výhod jednotného vnútorného trhu. V celosvetovom meradle 

sa SE pravidelne umiestňuje na popredných miestach porovnávacích ekonomických štúdií. Švédsky 

ekonomický úspech je založený jednak na dlhej tradícii slobodného podnikania a technického pokroku z 

19. storočia ako aj na liberálnych ekonomických podmienkach. V medzinárodnom porovnaní 

ekonomických slobôd vyniká otvorenosť švédskeho obchodného a investičného prostredia, 

transparentnosť finančného systému, nezávislosť justície a príkladná nízka miera korupcie. 

Švédska ekonomika bola niekoľko rokov v období silného rastu a benefitovala z pokračujúcej obnovy 

svetovej ekonomiky po prekonanej ekonomickej kríze. Boli to predovšetkým švédski exportéri, ktorým 

zahraničný investičný boom napomáhal v expanzii, ale aj domáce investície (predovšetkým v sektore 

stavebníctva) a domáci dopyt. V prvom polroku 2018 však ekonomika dosiahla svoj vrchol a vchádza do 

fázy pomalšieho rastu. Prvýkrát po piatich rokoch zaznamenal HDP Švédska pokles – v treťom štvrťroku 

2018 o 0,2% oproti druhému štvrťroku. Investície v sektore stavebníctva do výstavby nových bytových 

jednotiek už zaznamenali svoje maximum a spomalili sa. V ostatných sektoroch pretrváva stále vysoká 

investičná aktivita, avšak aj tá sa spomalí vzhľadom na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a tiež 
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celkovú ekonomickú neistotu v Európe. Export bude stále silne prispievať k rastu HDP v roku 2019 a tým 

vyvažovať pokles domácich investícií. Výhľad rastu HDP na nasledujúce roky zaznamenal revíziu. 

Ministerstvo financií odhaduje, že v roku 2019 vzrastie HDP o 1,9 - 2,1% a v roku 2020 už len o 1,6%. 

Podľa mnohých ekonómov vrátane Národného inštitútu pre ekonomiku ide o príliš optimistický odhad a 

rast HDP v roku 2019 neprekročí 1,3%. 

Ekonomický rozmach v posledných rokoch sa prejavil na švédskom trhu práce. Dopyt po pracovnej sile 

bol v roku 2017 a aj v roku 2018 vysoký a plány podnikov poukazujú na veľkú potrebu pracovníkov 

naprieč celým spektrom ekonomiky, avšak až 7 z 10 podnikov signalizuje problém nájsť kvalifikovanú 

pracovnú silu. Mieru nezamestnanosti sa darí vláde pozvoľna znižovať, nie však tak, aby sa priblížila k 

cieľu, ktorý si v r. 2014 vytýčil S. Lofven pri nástupe do funkcie – do r. 2020 mať najnižšiu 

nezamestnanosť v EÚ. V roku 2015 predstavovala miera nezamestnanosti 7,4%, v roku 2017 6,7%, 

začiatkom r. 2019 osciluje okolo 6,2%. S týmito hodnotami sa Švédsko radí až na 18. miesto v EÚ. 

Dôvod, ktorý stojí za touto štatistikou je percento nezamestnaných z radov obyvateľov narodených mimo 

Švédska - viac ako 20%. Medzi rodenými Švédmi má Švédsko jednu z najnižších mier nezamestnanosti v 

EÚ (3,6%). Problém neproporcie medzi disponibilnými pracovnými miestami a kvalifikáciou 

nezamestnaných (prevažne z krajín mimo EÚ) obmedzí výraznejší rast zamestnanosti aj v roku 2019. 

Vláda však prijíma opatrenia, ktorých cieľom je pomôcť veľkému počtu prijatých utečencov, ako aj 

dlhodobo nezamestnaným etablovať sa na trhu práce. Švédska centrálna banka vďaka agresívnej politike 

uvoľňovania a znateľne oslabenej švédskej korune dostala švédsku infláciu na cieľovú 2%-nú hranicu. V 

roku 2017 sa infláciu podarilo dostať na úroveň 1,8%, pričom od júna 2018 sa drží buď na alebo nad 

centrálnou bankou stanovenou hranicou (jún a júl 2,1%, august 2,0%, september a október 2,3%, 

november a december 2,0%), avšak údaje za január a február 2019 (1,9%) opäť vyvolávajú obavy o 

poklese inflácie a tým odkladu zvyšovania úrokových sadzieb.  

Centrálna banka pristúpila v decembri 2018 po prvý krát od r. 2011 k zvýšeniu základnej bankové sadzby. 

Základná úroková sadzba bola od r. 2016 na historickom zápornom minime ( - 0,5 %). Zvýšenie o 0,25 

percentuálneho bodu na - 0,25 % (po ktorom volali analytici už skoro rok) odôvodnila stabilnou infláciou 

na úrovni 2 % a dobrou ekonomickou konjunktúrou. Je predpoklad, že Národná banka bude v sérii 

zvyšovania tejto sadzby postupne pokračovať aj v r. 2019. Odsúvanie rozhodnutia zvyšovania sadzby 

malo za následok ďalšie dramatické oslabenie švédskej koruny, ktorá sa dostala pod úroveň z čias 

finančnej krízy v roku 2009. Za posledné 3 roky klesla o 12%, čím sa radí k najviac podhodnoteným 

menám na svete. Začiatkom mája 2019 kurz SEK dokonca prelomil hranicu 10,7 za 1 EUR, pričom 

vyvážený kurz by sa mal pohybovať v intervale 9,0-9,5 SEK za 1 EUR. Hrozbou pre makroekonomickú 

stabilitu Švédska ostáva nevyrovnaný vývoj na trhu s nehnuteľnosťami. Výstavba bytov stále nepokrýva 

potreby trhu a nízke úrokové sadzby prispievajú k nárastu už aj tak vysokej zadlženosti obyvateľstva 

(184% disponibilného príjmu, jedna z najvyšších v EÚ). Riešením, ktoré odporúča Švédsku E, ako aj 

OECD je reforma trhu s nehnuteľnosťami – postupné uvoľnenie regulovaného trhu s nájomnými bytmi, 

zjednodušenie územno-plánovacieho procesu na strane samosprávy (tým zrýchlenie výstavby a zvýšenie 

ponuky bytov) a zmeny z daňovej oblasti (zrušenie možnosti odpočítať splátku úrokov zo základu dane a 

zaviesť zmeny v systéme dani z majetku). 

2.1 Hlavné odvetvia hospodárstva 
Charakteristika hospodárstva 

Švédsko patrí k najvyspelejším štátom sveta s modernou a dynamickou priemyselnou výrobou, s 

výkonným i keď stagnujúcim poľnohospodárstvom a bohato rozvinutým, štrukturálne a kvalitatívne 

výborne vybaveným sektorom služieb. Švédska ekonomika je založená z 90% na súkromnom podnikaní. 

Ďalšia časť pripadá na štát (cca 7%), družstevné a komunálne podniky tvoria zvyšok. Špecifickým rysom 
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je značná účasť štátu na mnohých činnostiach, ktoré sú spojené s veľkými rozpočtovými výdavkami. 

Patria k nim najmä školstvo, zdravotníctvo, starostlivosť o starých ľudí, sociálne zabezpečenie, ochrana 

životného prostredia a ďalšie. Terciárna sféra má, podobne ako v iných hospodársky vyspelých krajinách, 

prevládajúci podiel na tvorbe HDP. Švédsko má moderný distribučný systém, excelentné interné a 

externé komunikácie a vzdelanú pracovnú silu. Drevo, vodné elektrárne a železná ruda sú chrbticou 

hospodárstva, ktoré je silne orientované na zahraničný obchod. Privátne firmy tvoria približne 90 % 

priemyselnej produkcie a z toho je strojárenský sektor najdôležitejší. 50 % jeho produkcie sa exportuje. 

Poľnohospodársky sektor tvorí len 1,83% HDP a pracovných príležitostí. V prvej polovici 90. rokov sa 

však priaznivá ekonomická situácia zhoršila vysokým deficitom štátneho rozpočtu, infláciou, vysokou 

nezamestnanosťou a postupnou stratou konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch. Švédsko 

harmonizovalo svoju ekonomickú politiku s ostatnými krajinami EÚ po vstúpení do EÚ v roku 1995. 

Zatiaľ nie je členom EMU. 

Švédsko disponuje bohatými zdrojmi železnej rudy, ihličnatého dreva, vodnej energie a ďalších nerastov. 

Nemá však dostatočné zásoby uhlia a ropy. Dva najdôležitejšie prírodné zdroje, drevo a železná ruda 

zohrávajú stále dôležitú úlohu, avšak ich význam sa v dôsledku zreteľnejšieho prechodu k progresívnym 

technológiám v mnohých strojárenských odboroch stále postupne znižuje. Rozsiahle lesy sú bohatými 

zdrojmi zásob pre priemyselnú ťažbu dreva, výrobu papiera a ďalších drevárskych produktov. Aj keď je 

domáca spotreba vysoká, viac ako 60% výrobkov je určených na export. Zdroje vodnej energie sú stále 

jedným z faktorov priemyselného rozvoja štátu. V súčasnej dobe pochádza okolo 45% energetických 

zdrojov z hydroelektrární, 11% z dovážaného uhlia a koksu. Desať švédskych jadrových reaktorov 

poskytuje takmer 40% potrebnej elektrickej energie. Podľa výsledkov referenda v roku 1980 a podľa 

rozhodnutia parlamentu sa malo do roku 2010 prevádzkovanie jadrových elektrární ukončiť. Súčasná 

vláda má tendenciu postupného uzatvárania jadrových reaktorov, čo u časti opozície naráža na odpor. 

Spory sa vedú o spôsob dosiahnutia zníženia uhlíkových plynov – či výlučne prechodom na obnoviteľné 

zdroje energie, alebo aj využitím jadra. 

Centrálnou emisnou bankou vo Švédsku je SVERIGES RIKSBANK, ktorá zodpovedá komplexne za 

realizáciu menovej politiky, spravuje zlaté a devízové rezervy a vystupuje ako štátna banka. Vydáva 

záväzné predpisy a pravidlá pre všetky bankové a finančné inštitúcie. Bankový systém tvoria vo Švédsku 

tri druhy bánk: obchodné, družstevné a sporiteľne. Obchodné banky pokrývajú celý rozsah bankových 

služieb a zodpovedajú za cca 60% celkových bankových depozít. Sporiteľne zodpovedajú za 30% 

bankových depozít v krajine. Družstevné banky poskytujú služby prevažne poľnohospodárskemu sektoru. 

Všetky tieto inštitúcie sú navzájom prepájané, čo umožňuje klientom využívať všetkých 3 600 pobočiek v 

krajine. 

Priemysel, poľnohospodárstvo, infraštruktúra 

Najvýznamnejším odvetvím švédskeho priemyslu je strojárenstvo, ktoré sa (vrátane automobilového 

priemyslu) podieľa zhruba 45 percentami na celkovej priemyselnej výrobe krajiny. Toto odvetvie 

švédskeho spracovateľského priemyslu vykazuje tiež najväčšiu dynamiku svojho rozvoja. Za posledných 

dvadsať rokov objem svojej produkcie zväčšilo takmer štyrikrát. Je tu zamestnaných asi 370 tisíc 

pracovníkov, čo predstavuje 50 % celkovej zamestnanosti v ťažobnom a spracovateľskom priemysle. 

Dôležitým priemyslovým odvetvím je chemická výroba, ktorá má už vyše storočnú tradíciu. V súčasnej 

dobe sa chemický priemysel podieľa na celkovom objeme spracovateľského priemyslu cca 10 % a 

zamestnáva viac ako 40 tisíc pracovníkov. Najvýznamnejším odborom chemického priemyslu je 

farmaceutická výroba, ktorej produkty sú z 80-90 % určené na export. Nemenej významné miesto pripadá 

tiež potravinárskemu priemyslu, ktorý sa podieľa 12% na celkovej priemyselnej výrobe. Viac než 

polovica plochy Švédska je pokrytá lesmi. Produkcia lesného hospodárstva je tak dôležitým odvetvím 
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priemyslu. Významné medzinárodné postavenie získal švédsky papierenský priemysel. Švédsko je tretím 

najväčším svetovým vývozcom papiera. Podiel papierenského priemyslu na celkovej priemyslovej výrobe 

predstavuje asi 11 %. Poľnohospodárstvo a lesníctvo predstavuje 1,83 % tvorby HDP a zamestnáva menej 

ako 2 % osôb, priemerný vek v sektore je viac ako 50 rokov. V krajine prevažujú rodinné farmy. 

Podmienky na pestovanie plodín sú v SE rozdielne (na juhu Švédska je sezóna o 100 dní dlhšia ako na 

severe). V oblastiach južného a stredného Švédska tak prevláda pestovanie obilnín a živočíšna výroba, 

severná oblasť krajiny sa využíva na lesníctvo s iba malou výmerou ornej pôdy. Významným odvetvím 

poľnohospodárstva je rybolov. Švédska infraštruktúra je ako rozsahom, tak i kvalitou tiež na vysokej 

medzinárodnej úrovni. Dĺžka železničných tratí presahuje 10 000 km, z toho 80% je elektrifikovaných. 

Cestná sieť dosahuje celkovú dĺžku 400 000 km, z toho asi 1 100 km diaľnic, pričom na ich rozšírení sa 

intenzívne pracuje. 

Všeobecne možno konštatovať, že povrch ciest je kvalitný. Štátnym leteckým prepravcom je SAS - 

spoločná firma s účasťou Nórska a Dánska. Na území krajiny je v prevádzke celkom 40 letísk. Súčasná 

vláda si dala za cieľ v záujme znižovania uhlíkovej stopy investovať nemalé prostriedky do dobudovania 

rýchleho železničného spojenia medzi najväčšími švédskymi mestami. 

2.2 Podnikateľská legislatíva 

 systém riadenia zahraničného obchodu, inštitúcie, legislatívne normy 

Problematika zahraničného obchodu patrí do portfólia ministerstva zahraničných vecí, kde sa vrátila v r. 

2016 (po dvojročnej krátkej prestávke, kedy bol za zahraničný obchod zodpovedný minister pre 

podnikanie). Za oblasť zahraničného obchodu v rámci rezortu zodpovedá od vytvorenia staro-novej vlády 

v januári 2019 samostatná ministerka pre zahraničný obchod a nordickú spoluprácu Anna Linde (v 

predošlej vláde mala v portfóliu aj európske záležitosti). Švédsko má štíhlu a racionálnu štátnu správu. V 

praxi to znamená, že ministerstvá sú zredukované na úrady s aparátom niekoľko desiatok, či niekoľko 

málo stoviek úradníkov, ktorí sa zaoberajú analytickou prácou a prípravou podkladov pre rozhodovanie 

politického systému. Výkonom činností (ktoré sú ministerstvám zverené) sú poverené vládne agentúry, 

ktoré sú relatívne samostatnými jednotkami. Tieto sú politicky riadené ministerstvom prostredníctvom 

menovaných riaditeľov a dozorných rád. Ministerstvo obchodu samostatne neexistuje. Pracovníci 

oddelenia pre zahraničnoobchodnú propagáciu majú medzi sebou rozdelenú kontrolu vládnych agentúr, 

ktorým sú zverené úlohy v oblasti propagácie a podpory zahraničného obchodu a inovácií. 

Švédsko je členom EÚ a preto sa podnikateľská legislatíva od ostatných krajín EÚ zásadne nelíši. Proces 

založenia zahraničnej firmy vo Švédsku je právne upravený Zákonom o spoločnostiach z roku 2005 

(Aktiebolagslag). Zahraničné osoby z členských štátov EÚ a členských štátov EFTA, tvoriacich Európske 

hospodárske spoločenstvo, môžu na území Švédska podnikať za rovnakých podmienok ako švédski 

podnikatelia. 

Druhy obchodných spoločnosti: 

 Privat aktiebolag (AB) – spoločnosť s ručením obmedzeným 

 Public aktiebolag (AB publ) – akciová spoločnosť 

 Handelsbolag – obchodné partnerstvo (u nás v.o.s.) 

 Kommanditbolag – komanditná spoločnosť 

 Ekonomisk förening – ekonomické združenie 

 Enskild näringsidkare – podnik jednotlivca 

 Pobočka zahraničnej spoločnosti vo Švédsku – upravená zákonom Lag om utländska filialer 

 Reprezentačná kancelária zahraničnej spoločnosti 
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 daňový systém, dane, odvody, sociálne zaťaženie, mzdy 

Švédsko je krajina s dlhou a hlboko zakorenenou tradíciou sociálneho štátu a krajinou s jednou z 

najvyšších mier zdaňovania na svete. Daňové podvody sú trestané veľmi prísne. 

Fyzické osoby 

Výber daní uskutočňuje štát a obec. Daň z príjmu fyzických osôb je hlavným príjmom obcí. Municipálna 

daň sa v roku 2019 pohybuje medzi 29,20 % a 35,15 % (Štokholm 29,82 %). Štátnu daň odvádzajú 

fyzické osoby s ročným príjmom nad 490 700 SEK (r. 2019) a nad 689 300 SEK sa daň zvyšuje o ďalších 

5 %. Každý občan má svoj vlastný daňový účet. Daň sa priznáva na formulároch elektronicky alebo 

telefonicky. Na základe centrálnej evidencie príjmov a majetku obdrží súkromný daňový subjekt od 

daňového úradu vyplnené daňové priznanie, ktoré potvrdí písomne, alebo telefonicky. 

Korporátna/Podniková daň 

Od 1. 1. 2019 platí sadzba 21,4 %. 

Daň z príjmu z dividend 

U zahraničných akcionárov je vo výške 30 %, ale môže byť znížená a platia medzinárodné dohody o 

zamedzení dvojitého zdaňovania. Daň sa nevyberá u rozdelených ziskov podľa odborov, ani sa 

neuplatňuje pri splácaní úrokov. Švédske licenčné poplatky sú zdaňované vo forme zvláštneho opatrenia 

k zahraničným príjemcom, ak to nie je inak ošetrené. Upustenie od daní z dividend u švédskych subjektov 

vyžaduje súhlas 25 % akcionárov. Komplexná vyhláška reguluje výnimky pre zahraničné dividendy. 

Daň z kapitálových ziskov predstavuje 30 %. 

Poistenie a penzia 

Odvody na sociálne poistenie, ktoré platí zamestnávateľ sú vo výške 31,42 %. Ďalších 7 % (polovica 

sumy sa dá odpočítať) platí zamestnanec podľa kategórie rozpätia. Zamestnávateľ platí daň z penzijných 

prémií vo výške cca 24 %. Sociálne a zdravotné poistenie je povinné. Niektoré spoločnosti platia svojim 

zamestnancom i dôchodkové pripoistenie a kľúčovým zamestnancom tiež súkromné zdravotné 

pripoistenie.  

Daň z nehnuteľnosti 

V roku 2008 bola zrušená a nahradená miestnym poplatkom vo výške 7 812 SEK (r. 2019) za rodinný 

dom, resp. 0,75 % z jeho daňovej hodnoty, ak je táto čiastka nižšia. Malé domy, bytové domy a byty 

postavené v roku 2012 a neskôr sú úplné oslobodené od obecnej dane z nehnuteľnosti počas 15 rokov. 

Daňová úľava pre zahraničné pracovné sily 

Osoby, ktoré sú dočasne zamestnané vo Švédsku môžu požiadať na zvláštnom formulári (podáva ich 

zamestnávateľ) o úľavy a výnimky z platenia daní a sociálnych dávok na dobu až 3 rokov. Úľavy sa líšia 

podľa občianstva (obyvateľ EÚ a nie EÚ). 

Daň z pridanej hodnoty 

Základná daň z pridanej hodnoty je 25 %. Znížená daň vo výške 12 % platí na potraviny a potravinové 

suroviny a 6 % daň na noviny, tlačoviny a knihy, prepravu osôb, vstupné na niektoré kultúrne 

predstavenia. Nulová sadzba dane sa týka liečiv a niektorých finančných služieb. 
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Spotrebná daň 

Sa vyberá za niektoré druhy dovážaných tovarov, napr. alkohol, pohonné hmoty, tabak a energie. Daň z 

benzínu je porovnateľná s úrovňou krajín EÚ, vyššia je daň z vykurovacej nafty. Cena energií z fosílnych 

zdrojov patrí vďaka výške daní medzi najvyššie v Európe, pričom vláda presadila jej zvýšenie od 

1.1.2019 . Dane predstavujú až 72 % predajnej ceny tabakových výrobkov (DPH 20 %, spotrebná daň 52 

%). 

Daň na alkoholické nápoje 

Je veľmi vysoká z dôvodu ochrany zdravia a morálky. Výška spotrebnej dane závisí od obsahu alkoholu v 

nápoji. V prípade tvrdého alkoholu je sadzba SEK 516,59 na liter čistého etylalkoholu. Na vína s 

obsahom alkoholu 8,5-15 % sa vzťahuje daň 26,18 SEK/l. Silnejšie pivo (nad 2,8 %) podlieha dani vo 

výške 2,02 SEK/l a percento alkoholu. Slabšie pivo (do 3,2 %) sa predáva voľne mimo štátny monopol a 

pridáva sa spotrebná daň. 

Ďalšie informácie www.skatteverket.se.  

Podmienky zriadenia spoločnosti, formy spoločností, zákonná úprava 

Podmienkou zriadenia dcérskej spoločnosti, alebo pobočky je registrácia v Obchodnom registri - 

Bolagsverket (www.bolagsverket.se) a Daňovom úrade – Skatteverket (www.skatteverket.se). Menej 

bežnou formou je reprezentatívna kancelária, hoci jej založenie a prevádzka je najjednoduchšia. Rozsah 

činnosti zastúpenia je obmedzený iba na čisto marketingové činnosti. Samostatné obchodné aktivity 

vykonávať nemôžu.  

Fyzická osoba - podnikateľ musí živnosť prevádzkovať dlhodobo, nezávisle a za účelom zisku. 

Podmienkou je dosiahnutie 18 rokov a plná spôsobilosť na právne úkony. Švédsky podnikateľ-fyzická 

osoba môže prijať zamestnancov. 

Priebeh registrácie 

Rezidenti z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), môžu na rozdiel od občanov iných krajín, 

založiť akciovú spoločnosť úplne bez administratívnych prekážok. Registrácia v Obchodnom registri je 

proces, ktorý môže trvať 3-4 týždne. Presné časy sa dajú nájsť na web stránkach Bolagsverket. Dĺžku 

registrácie je možné skrátiť kúpením "hotových" registrovaných firiem z ponuky niektorých z právnych, 

alebo účtovných firiem a začať podnikať už do týždňa. Poplatok predstavuje sumu 2 000 SEK, cena za 

kúpu registrovanej firmy dosahuje výšku 5 000 až 10 000 SEK. 

Pokiaľ ide o zahraničné fyzické osoby, musia najprv získať registračné číslo, ktoré vydal pri registrácii 

Daňový úrad. Pri zakladaní je potrebné požiadať o F-daňovú kartu (F-skattsedel) a registrovať podnik na 

odvod DPH. Ak bude mať podnik zamestnancov, musí sa tiež zaregistrovať na Daňovom úrade z dôvodu 

odvodu sociálneho poistenia. Žiadosť o registráciu je možné vykonať pomocou "Formulár žiadosti o daň 

a poplatky" (Skatte och avgiftsanmälan). Formulár je možné stiahnuť zo stránok: www.verksamhet.se . 

Kópiu oznámenia o pridelení národného registračného čísla je potrebné priložiť k žiadosti o registráciu 

živnosti v Obchodnom registri (Bolagsverket). 

V prípade, že jednotlivec vlastní švédsku elektronickú identifikačnú kartu, môže sa zaregistrovať 

prostredníctvom e-služieb. Na internetovej stránke www.verksamhet.se sú okrem praktických informácií 

a pokynov pre podnikateľov zverejnené priemerné náklady na zriadenie kancelárie a na pracovnú silu. 

Možnosti získania informácií o spoločnosti a miestnom trhu  

http://www.skatteverket.se/
http://www.skatteverket.se/
http://www.verksamhet.se/
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Úradom, ktorý registruje ekonomické subjekty vo Švédsku, je Bolagsverket so sídlom v Sundsvalle 

(Swedish Companies Registration Office, Bolagsverket, SE-851 81 Sundsvall, www.bolagsverket.se). 

Tento úrad okrem registrácie poskytuje tiež informácie o právnej forme týchto subjektov a má k 

dispozícií ich výročné správy. Tieto informácie sú spoplatnené. Dôležitým zdrojom informácií je aj 

Daňové riaditeľstvo (www.skatteverket.se). Bankové informácie je možné získať prostredníctvom 

žiadosti na odbore korešpondenčného bankovníctva peňažného ústavu, kde spoločnosť má vedený účet, 

za poplatok. Základné informácie o švédskej spoločnosti (ktoré sú obsahom katalógu Kompass) môže 

poskytnúť aj ZÚ Štokholm bezplatne.  

Analýza odbytových možností, definícia možnosti spolupráce v oblasti exportu SR 

Priemyselné investície vo Švédsku by mali dosiahnuť v roku 2019 hodnotu 58 mld. SEK. Vďaka relatívne 

vysokej cene pracovnej sily vo Švédsku a pokračujúcemu trendu odklonu miestnych výrobcov od 

ázijských dodávateľov predstavujú subdodávky pre švédsky strojársky priemysel veľkú príležitosť a to 

predovšetkým v oblasti metalurgických výrobkov, zváraných konštrukcií, presne obrábaných dielov a 

montáží. Zo strany švédskych firiem je zaznamenávaný vyšší počet dopytov na outsourcing kovových a 

plastových komponentov pre strojnú výrobu, ďalej dopyt po obchodných partneroch pre oblasť zvárania a 

povrchových úprav kovov. 

Energetický priemysel - V súvislosti s vládnym cieľom dosiahnuť do r. 2040 výrobu elektrickej energie 

výlučne z obnoviteľných zdrojov sa očakávajú investície do existujúcej siete vodných a veterných 

elektrární – ich modernizácia a rozšírenie prenosovej siete. Perspektívnou je preto pre slovenské firmy 

možnosť subdodávok komponentov a služieb. 

Ďalšími perspektívnymi odbormi sú dodávky do ťažobného, priemyslu, kde sa v súčasnej dobe na 

severe Švédska plánuje znovu otvorenie niekoľkých obrovských povrchových baní na železnú rudu, meď 

a nikel. Tu majú šancu na uplatnenie výrobcovia oceľových konštrukcií (pre procesné haly) a dodávatelia 

komponentov pre ťažobné stroje. 

Šancu uplatniť sa na švédskom trhu majú firmy ponúkajúce ekologické výrobky a technológie, pretože 

ochranu životného prostredia považujú Švédi za svoju hlavnú prioritu a vláda podporuje zavádzanie 

energeticky úsporných technológií a materiálov a predovšetkým obnoviteľných zdrojov energie a palív. 

Slovenské firmy, ktoré by boli schopné ponúknuť subdodávky stavebných prác, by sa mohli presadiť v 

súvislosti s vládnymi investíciami do rozvoja infraštruktúry, kedy sa objavuje rad tendrov na dodávky 

stavebných prác na výstavbu a rekonštrukciu cestnej a železničnej siete vrátane subdodávok tunelov, 

mostov či rozvodov elektriny. Švédska vláda schválila alokáciu 522 mld. SEK do výstavby 

infraštruktúrnych projektov pre obdobie 2014 - 2025. Švédske stavebné firmy nie sú schopné uspokojiť 

domáci dopyt a sú nútené tento skôr uzavretý sektor otvárať zahraničnej konkurencii. 

2.3 Vysielanie zamestnancov 

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. 

Pracovné podmienky 

http://www.bolagsverket.se/
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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. 

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. 

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. 

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: 
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 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. 

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. 

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). 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/index_sk.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/index_sk.htm
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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 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 
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 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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

2.4 Nové podmienky pre zamestnávanie pracovníkov vo Švédsku od 1.júla 2013 

Švédsky parlament schválil novú právnu úpravu týkajúcu sa vysielania pracovníkov. Zahraničné firmy, 

ktoré vysielajú pracovníkov pracovať do Švédska, (tzv. vyslaní pracovníci) na dobu dlhšiu ako 5 dní majú 
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od 1. júla 2013 povinnosť registrovať týchto pracovníkov na Úrade pre ochranu pracovných podmienok 

(Arbetsmiljöverket). 

Povinnosť registrovať tzv. vyslaných pracovníkov platí pre zamestnávateľov z krajín EÚ aj mimo 

Európskej únie. Týka sa personálu, ktorý je vyslaný do Švédska, aby tam pracoval po určitú obmedzenú 

dobu. Zamestnávateľ má tiež od 1. júla 2013 povinnosť určiť a registrovať svoju kontaktnú osobu vo 

Švédsku. 

Ďalšie informácie sa nachádzajú na našej stránke v časti „KRÁTKODOBÉ VYSLANIE ZA ÚČELOM 

PRACOVNEJ ČINNOSTI“ a príslušné formuláre sú dostupné v 18 jazykoch na stránkach Úradu pre 

ochranu pracovných podmienok (Arbetsmiljöverket) → www.av.se.  

Povinnosť mať ID 06 karty na stavenisku vo Švédsku 

Táto povinnosť sa aplikuje na všetky osoby, ktoré sú prítomné na stavenisku vo Švédsku a to vrátane 

všetkých SZČO a zamestnancov subdodávateľských firiem.  

ID06 je elektronický systém, ktorý registruje všetkých pracovníkov zamestnaných na staveniskách a 

vyžaduje sa od všetkých spoločností pôsobiacich v sektore stavebníctva vo Švédsku. Od 1. júla 2016 musí 

mať každý na stavenisku preukaz ID06 a jeho príchod a odchod musí zaregistrovať príslušný čitateľ 

kariet. Cieľom švédskej daňovej rady pri vytváraní projektu ID06 bolo zapojiť všetky spoločnosti v 

stavebníctve do jednotného systému s cieľom vytvoriť bezpečnejšie pracovné prostredie a zabezpečiť, 

aby na stavenisku bola iba legálna pracovná sila. 

Švédska daňová rada (Skatteverket) má právo navštíviť staveniská bez predchádzajúceho upozornenia, 

aby skontrolovala, či je každý na stavenisku zaregistrovaný a prihlásený. V prípade potreby môže daňová 

rada vždy požadovať správy o pracovnej dobe za určité periódu, ktorú je možné odoslať priamo zo 

systému čítačky kariet. 

Za systém ID06 je zodpovedný generálny dodávateľ, t. j. musí ho nainštalovať a udržiavať. Existujú 

rôzne druhy systémov na čítanie kariet; počnúc zariadeniami pripevnenými na stene, ktoré fyzicky čítajú 

karty, až po mobilné aplikácie, ktoré umožňujú pracovníkom vstupovať do svojich vlastných príchodov a 

ciest. Čítačky kariet sú k dispozícii v rôznych cenových reláciách a dajú sa kúpiť v rôznych predajniach. 

Každý zamestnávateľ je zodpovedný za existenciu preukazov ID06 a pracovníci nikdy nie sú zodpovední 

za ich získanie. Karta ID06 musí vždy obsahovať obrázok pracovníka a prípadne logo spoločnosti. Na to, 

aby spoločnosť mohla požiadať o ID06, musí mať F-skattsedel. 

Keďže sa systém zaoberá osobnými údajmi, uplatňuje sa zákon o ochrane osobných údajov - karty ID06 

môžu vydávať iba akreditované spoločnosti. Zoznam týchto spoločností je k dispozícii na www.id06.se. 

ID06 je elektronický systém, ktorý registruje všetkých pracovníkov zamestnaných na staveniskách a 

vyžaduje sa od všetkých spoločností pôsobiacich v sektore stavebníctva vo Švédsku. 

Od 1. júla 2016 musí mať každý na stavenisku preukaz ID06 a jeho príchod a odchod musí zaregistrovať 

príslušný čitateľ kariet. Cieľom švédskej daňovej rady pri vytváraní projektu ID06 bolo zapojiť všetky 

spoločnosti v stavebníctve do jednotného systému s cieľom vytvoriť bezpečnejšie pracovné prostredie a 

zabezpečiť, aby na stavenisku bola iba legálna pracovná sila. 

Švédska daňová rada (Skatteverket) má právo navštíviť staveniská bez predchádzajúceho upozornenia, 

aby skontrolovala, či je každý na stavenisku zaregistrovaný a prihlásený. V prípade potreby môže daňová 

http://www.av.se/
http://www.id06.se/
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rada vždy požadovať správy o pracovnej dobe za určité periódu, ktorú je možné odoslať priamo zo 

systému čítačky kariet. 

Za systém ID06 je zodpovedný generálny dodávateľ, t. J. Musí ho nainštalovať a udržiavať. Existujú 

rôzne druhy systémov na čítanie kariet; počnúc zariadeniami pripevnenými na stene, ktoré fyzicky čítajú 

karty, až po mobilné aplikácie, ktoré umožňujú pracovníkom vstupovať do svojich vlastných príchodov a 

ciest. Čítačky kariet sú k dispozícii v rôznych cenových reláciách a dajú sa kúpiť v rôznych predajniach. 

Každý zamestnávateľ je zodpovedný za existenciu preukazov ID06 a pracovníci nikdy nie sú zodpovední 

za ich získanie. Karta ID06 musí vždy obsahovať obrázok pracovníka a prípadne logo spoločnosti. Na to, 

aby spoločnosť mohla požiadať o ID06, musí mať F-skattsedel. 

Keďže sa systém zaoberá osobnými údajmi, uplatňuje sa zákon o ochrane osobných údajov - karty ID06 

môžu vydávať iba akreditované spoločnosti. Zoznam týchto spoločností je k dispozícii na www.id06.se.  

Švédsky tím v spoločnosti 1Office vám môže pomôcť koordinovať celý proces členstva ID06, ako aj vašu 

daňovú registráciu, ako aj žiadosť o prístup k poskytovateľom služieb a odovzdanie a sprostredkovanie 

kariet! 

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 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. 

Švédsko (aj anglicky) 

Viac → https://www.uhr.se/en/start/recognition-of-foreign-qualifications/before-you-apply/i-want-to-

work-insweden/regulated-professions/  

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. 

• 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. 

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 

http://www.id06.se/
https://www.uhr.se/en/start/recognition-of-foreign-qualifications/before-you-apply/i-want-to-work-insweden/regulated-professions/
https://www.uhr.se/en/start/recognition-of-foreign-qualifications/before-you-apply/i-want-to-work-insweden/regulated-professions/
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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)  

3. Základné informácie o krajine - Dánsko 

3.1 Charakteristika hospodárstva 
Dánsko je čo do rozlohy najmenšou škandinávskou krajinou, avšak spoločne s Grónskom a Faerskými 

ostrovmi, ktoré sú jeho samosprávnymi územiami, sa radí na druhú priečku najväčších európskych krajín. 

Dánska ekonomika patrí medzi celosvetovo najsilnejšie a najefektívnejšie. Má vysoké dane, fungujúci 

sociálny systém a pružný trh práce. Krajina má vysokú úroveň verejných služieb, školstva a zároveň 

dosahuje vysokú konkurencieschopnosť. Po rokoch pomalého zotavovania dánska ekonomika rastie 

vďaka prebytku úspor súkromného sektoru, nízkym úrokovým sadzbám, nízkej inflácii, rastu reálnych 

disponibilných príjmov, vysokej a stabilnej úrovne spotrebiteľskej dôvery a zlepšených podmienok na 

trhu práce, ktoré boli realizované reformami vlády. Je výrazne závislá na rozvinutom zahraničnom 

obchode. Rast hospodárstva je do značnej miery ovplyvnený vývojom hospodárstva krajín, ktoré sú 

najdôležitejšími obchodnými partnermi DK (Nemecko, Švédsko, Veľká Británia, USA a Nórsko). 

DK má rozvinutú ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou podporenou silnými inštitúciami, stabilným a 

pevným ekonomickým, daňovým a finančným riadením. Ukazovatele príjmu na obyvateľa, ako aj rozvoj 

a riadenie sú v súlade s hodnotením AAA (spoľahlivý a stabilný) ratingových agentúr Fitch Rating, 

Standard&Poor´s a Moody´s. Verejné financie sú silne s nízkym fiškálnym deficitom viazaným na zákon 

o štátnom rozpočte, ktorý obsahuje prísne výdavkové stropy na centrálnej a miestnej úrovni štátnej 

správy. Vláda presadzuje cieľ odstránenia štrukturálneho deficit do roku 2020 a snaží sa o jeho zníženie. 

Predpokladá sa, že ekonomika v roku 2019 vzrastie o 2,1% a v roku 2020 o 1,7%. Vývoz podporí rast v 

prvej polovici roka 2019, ale potom bude oslabený v súlade so spomalením vonkajšieho prostredia. 

Stúpajúce príjmy domácností a nízka nezamestnanosť budú stimulovať domáci dopyt a udržiavať rast nad 

jeho dlhodobú úroveň. Existujú značné riziká poklesu, nakoľko Brexit naďalej vytvára neistoty 

vyvážajúcich firiem a odvetví rybolovu. Odchod UK z EÚ bez dohody o vystúpení by mohol mať veľký 

negatívny vplyv na poľnohospodárske, potravinárske a výrobné odvetvia v Dánsku. Domáce riziká sa 

týkajú najmä zintenzívnenia nedostatku pracovných síl, ak sa nenaplní očakávaný nárast účasti starších 

pracovníkov na trhu práce, alebo prílev zahraničných pracovníkov. 

Hlavné odvetvia hospodárstva 

https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2016/06/Stycne-organy.pdf
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Dánsko má vysoko rozvinutú ekonomiku, ktorej dominantným sektorom sú služby (takmer 80%), 

nasledované výrobou a poľnohospodárstvom. Hospodárstvo je charakteristické množstvom malých a 

stredných firiem, ktoré sú vysoko špecializované, majú svetové renomé a svojím inovatívnym a exportne 

orientovaným správaním aktívne prispievajú k tvorbe HDP a k rastu dánskeho export. 

Podiel priemyselnej výroby na tvorbe HDP je cca. 21,8%. Nosnými sektormi sú: potravinársky a 

spracovateľský priemysel, produkcia liekov a farmaceutík, výroba zdravotníckej techniky, 

elektrotechnický a strojársky priemysel najmä (veterné elektrárne), výroba lodí a plastov, spracovanie 

farebných kovov a ocele a nábytkársky priemysel vďaka originálnemu dizajnu. Špičkové sú dánske 

technológie a firmy v oblasti využívania biomasy, bioplynu, znižovania emisií, likvidácie komunálneho 

odpadu, ako i čističky odpadových vôd. Dôvodom intenzívnej transformácie DK zelené technológie sú 

odhadované dánske zásoby ropy na 17 rokov a zásoby plynu na 25 rokov, ktoré prechádzajú postupným 

utlmovacím programom.  

Stavebníctvo sa podieľa na tvorbe HDP cca. 5,7% a predstavuje mieru zamestnanosti cca. 6% s výkonom 

22 234 mil. DK ročne (~3005 mil. EUR). 

Podiel poľnohospodárstva na tvorbe HDP je cca. 1,18%. Odvetvie zamestnáva cca. 2,58% 

produktívneho obyvateľstva.  

Poľnohospodárstvo je známe vysokým know-how, najmodernejšími technológiami a v posledných rokoch 

orientáciou na ekologickú rastlinnú a živočíšnu výrobu. Prvovýroba a spracovateľský priemysel sú 

špecializované na výrobu mliečnych výrobkov, spracovanie bravčového mäsa a rýb. Poľnohospodárska 

produkcia sa podieľa 25% na celkovom DK exporte, najmä do DE, UK, SE a CN. Poľnohospodárska 

výmera krajiny tvorí 61% celkovej rozlohy DK (2 618 913 ha) a ročný príjem z produkcie cca 6 251 mil. 

DKK (~845 mil. EUR). V DK je cca. 34 114 poľnohospodárskych fariem, priemerná veľkosť je 70 ha. 

Ekologické poľnohospodárstvo reprezentuje 3 637 autorizovaných ekologických fariem. Lesy pokrývajú 

625 603 ha (14,57% celkového územia) a preto je DK dovozcom dreva, korku, papiera, celulózy a 

kartónov. 

Sektor služieb je vysoko konkurencieschopný a predstavuje cca 77,0% HDP. Patrí sem verejná správa, 

vzdelávanie a zdravotníctvo, obchod a doprava, informatika, komunikácie, finančné služby a 

poisťovníctvo. Veľmi výrazne sa rozvíja sektor turistiky. 

Infraštruktúra má zásadný podiel na hodnotení konkurencieschopnosti krajiny, v EÚ je DK na 6. mieste a 

celosvetovo na 12. mieste. Pre DK má veľký význam rozvoj dopravnej infraštruktúry, do ktorej krajina 

investuje. Zaujímavým projektom je prepojenie DK (Lolland) s DE a tým zabezpečenie mobility medzi 

Škandináviou a kontinentálnou Európou cez Fehmarnskú úžinu (17,6 km dlhý podmorský tunel pre 

cestnú a železničnú dopravu). Kodanské letisko patrí medzi najmodernejšie v Európe a šestnáste najväčšie 

v počte prepravených osôb (~30,3 mil. osôb ročne), ako i s najkratším časom tranzitného vybavenia 

tovaru (3 hodiny). Cestná doprava predstavuje 74 728 km, železnice sú v dĺžke 2 508 km. Dánsko má 13 

letísk a 142 prístavov. V krajine sú vybudované 4 plynovody a 2 ropovody. 

3.2 Podnikateľská legislatíva 
V zásade nejestvujú žiadne obmedzenia, ktoré by bránili slobodne podnikať v Dánsku. Založiť firmu v 

Dánsku si môže ktokoľvek, s výnimkou oblastí, kde sa vyžaduje špeciálny súhlas štátnych orgánov i 

overenie kvalifikácie. V týchto prípadoch by mal zahraničný podnikateľský subjekt takýto súhlas a 

povolenie k podnikaniu dostať. Za špecifické druhy podnikania sa považuje bankovníctvo, poisťovníctvo, 

farmaceutický a potravinársky priemysel. Založenie spoločnosti v Dánsku sa riadi množstvom zákonov 

(the Companies Act, the Private Companies Act, the Act on Certain Commercial Undertakings, the Act 



38 
 

on Commercial Foundations - http://www.eogs.dk/sw30295.asp).  Všeobecné predpisy na vykonávanie 

podnikania sú uvedené v zákone Marketing of Goods Act, ktorého základnou myšlienkou je, že žiaden 

obchodník nesmie konať proti „praxi dobrého obchodu“.  

V Dánsku môžete podnikať niekoľkými spôsobmi: 

1. Aktielselskab, A/S (akciová spoločnosť) – s minimálnym základným imaním vo výške 500 000 DKK 

a s minimálne jedným zakladajúcim podielnikom. Minimálne jeden zo zakladateľov by mal byť osobou 

alebo jednotkou s trvalým pobytom na území EÚ. 

2. Anpartsselskab, ApS (spoločnosť s ručením obmedzeným) - súkromná spoločnosť s minimálnym 

základným kapitálom 125 000 DKK. 

3. Interessentskab, I/S (verejná obchodná spoločnosť) - samostatná účtovná jednotka vytvorená na 

základe zmluvy o partnerstve. Partnermi môžu byť súkromné, ale aj právnické osoby, ktoré ručia 

spoločne. 

4. Komanditselskab, K/S (komanditná spoločnosť) - vo všeobecnosti platia rovnaké zásady ako pri I/S, 

niektorí zo spoločníkov však ručia obmedzene do výšky vkladu. 

5. Udenlandsk filial (pobočka zahraničnej spoločnosti) – materská spoločnosť zodpovedá za dlhy a 

povinnosti pobočky v plnej výške. 

6. Repræsentationskontor (reprezentačná kancelária) - materská spoločnosť ručí v plnej výške za dlhy 

a povinnosti kancelárie. Práva kancelárie k obchodovaní sú obmedzené v zmysle, že nemôže vyvíjať 

klasickú obchodnú činnosť tj. Predávať služby a tovar, môže iba získavať objednávky, robiť propagáciu 

či vymáhať svoje pohľadávky. 

7. Joint venture – vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti. 

8. Enkeltmandsvirksomheder (podnik jednotlivca – SZČO) – ručí neobmedzene.  

Dánsko disponuje dobrým podnikateľským prostredím, schopnosťou komercionalizovať inovácie, s ITC 

infraštruktúrou, ktorá umožňuje realizovať produktívne komerčné zámery s najvyššou úrovňou inovácií 

vo svete. 

Systém riadenia zahraničného obchodu 

Riadenie zahraničného obchodu je realizované Dánskou obchodnou radou (Trade Council Denmark-

TCD) zriadenou zákonom, ktorá je integrálnou súčasťou MZV DK a ako štátna organizácia zastrešuje 

všetky aktivity vlády v oblasti podpory exportu, prílevu investícií, obchodnej politiky a úzko spolupracuje 

so súkromným sektorom. Je vedená ministrom pre podnikanie Rasmusom Jarlovom (05.06.2019 sú v DK 

parlamentné voľby). Realizačnými centrami v zahraničí sú obchodné oddelenia pri ZÚ DK. Hlavné 

inštitúcie: Regional Business Development Centres vo všetkých krajoch DK, Invest in Denmark – 

získavanie investícií a EKF - Dánska exportná úverová agentúra. 

Daňový systém 

Daňový systém patrí k najzložitejším na svete. Základnými druhmi daní sú daň z príjmu, daň z príjmu 

spoločnosti, ekologické dane (CO2) a daň z kapitálových výnosov. Hlavnými nepriamymi daňami sú 

DPH, registračná daň na automobily (od roku 2017 vo výške 150% z hodnoty automobilu), clá, spotrebné 

dane, kolky, dedičská, darovacia daň, daň z majetku osôb (netýka sa spoločností), daň z nehnuteľnosti a 

daň z „kontrolovaných “zahraničných spoločností. 

http://www.eogs.dk/sw30295.asp
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Fyzické osoby odvádzajú daň z príjmu štátu, daň z príjmu municipalitám, cirkevnú daň, príspevok na 

zdravotné zabezpečenie, príspevok na pracovný trh atď. 

Daň z príjmu právnických osôb (zo zisku) je 25%. 

Výška DPH je 25%. 

Platenie DPH sa nevzťahuje na predaj a prenájom nehnuteľností, dodávky plynu, vody, elektriny a 

tepla, výhry v lotérii, predaj akcií a obligácií, na finančné operácie (pošty) a poisťovacie transakcie, 

zdravotnícku starostlivosť, sociálne služby, školné, amatérsky šport, určité kultúrne udalosti a dodávky 

umeleckých predmetov, dopravu osôb inými prostriedkami než turistickými autobusmi. 

Viac informácií → 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/va 

t/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf  

Nulová sadzba DPH sa vzťahuje na noviny a export. DHP možno refundovať na všetok nakúpený tovar 

a služby určené na podnikanie. Refundácia sa vzťahuje i na zahraničných podnikateľov, ktorí nemajú 

sídlo v Dánsku. DPH nie je možné refundovať na automobily, hotelové ubytovanie, konferenčné a 

zábavné podniky. 

Špecifické a detailnejšie informácie je možné získať → www.skat.dk  

Výhody 

 Napriek tomu, že DK nie je členom Eurozóny, DKK je prostredníctvom Európskeho mechanizmu 

výmenných kurzov naviazaná na EUR s úzkym fluktuačným pásmom ± 2,25%. 

 Zahraniční investori nemajú žiadne výhody, ale ani nie sú nijako diskriminovaní voči domácim 

investorom. 

 Všeobecne platí, že všetky odvetvia môžu žiadať o podporu (R&D). Okrem toho je k dispozícii 

špecificky výhodné financovanie pre nasledovné sektory: biotechnológie, farmácia, medicína, veda o 

živých organizmoch (life science), životné prostredie, energetika, informačné a komunikačné 

technológie, potravinárstvo, poľnohospodárstvo a doprava. 

 Podnikateľské aktivity v oblasti severného a južného Jutska, ostrova Bornholm a Fehmarnbelt Region; 

sú podporované výhodnými grantmi a úvermi, čo tiež predstavuje zvýhodnené podmienky na 

realizáciu projektov. 

V daňovej oblasti ponúka DK najmä tieto výhody: 

 Náklady na založenie a rozbeh firmy sú odpočítateľné položky. 

 Odpisy na stroje a zariadenia môžu dosahovať 25% ročne. 

 Náklady na softvér, know-how, patenty a licencie sú v roku nadobudnutia odpočítateľnými položkami. 

 Náklady na výskum a vývoj môžu byť odpočítané v roku svojho vzniku alebo postupne odpisované 

počas nasledujúcich piatich rokov. 

 Odvody - Zamestnávatelia platia len dodatkové dôchodkové pripoistenie (ATP). Vo výške 2/3 

celkovej sumy. https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244282  Ostatné odvody platí zamestnanec. 

 Zahraničná materská spoločnosť kontinuálne vlastní aspoň 25% akcií dánskej spoločnosti po dobu 

minimálne jedného roka). 

 Nulové zdanenie dividend získaných zo zahraničných pobočiek. 

 Legislatíva má jednoznačný výklad, pravidlá sa aplikujú presne tak, ako sú uvedené v legislatíve, 

neexistuje individuálne zaobchádzanie. 

file:///C:/Users/hudacka.zuzana/AppData/Local/Temp/6/Viac%20informácií%20→%20https:/ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/va%20t/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
file:///C:/Users/hudacka.zuzana/AppData/Local/Temp/6/Viac%20informácií%20→%20https:/ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/va%20t/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
file:///C:/Users/hudacka.zuzana/AppData/Local/Temp/6/Viac%20informácií%20→%20https:/ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/va%20t/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
http://www.skat.dk/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244282
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Nevýhody 

 Nevýhodou je vysoké daňové zaťaženie (daň z príjmu v priemere 48-56 %), daň zo zisku spoločností 

poklesla na hodnotu 22%.) 

 Vysoké životné náklady (cenový index potravín je 150 % priemeru v EÚ, vysoké ceny energií a 

služieb). 

 Poskytovanie služieb zahraničnými podnikateľskými subjektmi (vysielanie pracovníkov zahraničných 

firiem na vykonávanie služieb v Dánsku) – podlieha povinnej registrácii v samostatnom registri RUT, 

pričom nevýhodou registrácie je, že na rozdiel od registra dánskych spoločností musí zahraničný 

subjekt uviesť svojich obchodných partnerov., 

 Podrobnejšie označovania na etikete tovarov v maloobchodnom predaji ako v niektorých iných štátoch 

EÚ. 

 Napriek vysokému stupňu internacionalizácie dánskej spoločnosti je istou prekážkou aj požadovanie 

základnej komunikácie v dánskom jazyku. 

 Daň za najímanie zahraničných pracovníkov dánskymi firmami (30%) a platenie príspevku na 

pracovný trh (8%). 

Najviac informácií o danej problematike poskytuje „Dánsky úrad pre podnikanie“ Danish Business 

Authority: https://danishbusinessauthority.dk,  ďalšie špecifiká, postupy a znenia legislatív poskytuje aj 

Ministerstvo Zahraničných vecí DK http://um.dk/ a aj https://investindk.com/  

Obchodné zvyklosti v teritóriu 

 obchodná prax - odporúčaný postup Obchodný úspech v DK, okrem dobrej ceny a kvality ponúkaného 

tovaru alebo služieb, je podmienený predovšetkým vhodnou komunikačnou stratégiou s dánskym 

partnerom. Najúčinnejšou formou propagácie je novinová a mediálna inzercia. Pri rokovaní si je 

potrebné uvedomiť, že DK je charakteristické rovnostárstvom a neformálnosťou. 

 špecifiká trhu, rozdielnosť mentality  

Väčšina Dánov preferuje rovnosť, dôveru, individuálnosť a demokraciu. Na dosiahnutie novej 

obchodnej dohody je najprv potrebné vybudovať atmosféru dôvery. 

 klasifikácia tovaru a kvalitatívne požiadavky na tovar 

Tovar podliehajúci povinnosti posudzovania zhody kvality, musí byť označený európskymi značkami 

zhody - tzv. CE značkami (Conformité Éuropéene). 

 balenie, doprava, značenie tovaru 

Požiadavky na balenie a označovanie výrobkov a obsah etikiet vychádzajú z národnej, alebo EÚ 

legislatívy. Vzhľadom na ich početnosť sa odporúča vyhľadať pomoc dánskeho importéra. Na 

doručenie zásielky možno využiť všetky druhy dopravy. 

Vyhodnotenie možností spolupráce so SR 

 Perspektívne oblasti expandovania vývozu tovarov: cestné vozidlá, zariadenia na telekomunikáciu, 

záznam a reprodukciu zvuku, elektrické zariadenia, prístroje a spotrebiče, stroje a zariadenia 

všeobecne používané v priemysle, železo a oceľ, zdravotnícka technika, káble a drôty, profily, nástroje 

a náradia, papier, lepenka a výrobky z nich, kovové výrobky, obuv, výrobky z plastov, tlačiarenské 

výrobky, športové potreby, nábytok a jeho diely, drevo a výrobky z dreva, poľnohospodárske 

mechanizmy. 

https://danishbusinessauthority.dk/
https://investindk.com/
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 Poskytovanie služieb: cestovný ruch, logistika/doprava, obchod s nehnuteľnosťami, poradenstvo, 

právne služby a marketing. 

 Spolupráca v oblasti vedy, výskumu a inovácií 

 Spolupráca v sektore budovania smart cities, cleantech a digitalizácie spoločnosti 

 Spolupráca v oblasti digitálneho zdravotníctva 

 Spolupráca v oblasti energetiky 

Európske dopravné projekty: 

 Fehmarn Belt (dopravné a železničné spojenie medzi DK a DE podmorským tunelom) 

 Helsingør-Elsinore (dopravný a železničný tunel medzi DK a SE) 

 

 Na základe porovnania štatistík dovozu všetkých komodít do DK s vývozom SR do tohto teritória, 

ktoré sú uvedené v texte tohto materiálu, za najperspektívnejšie tovarové skupiny možno považovať: 

Triedu 7 – Stroje a prepravné zariadenia; 

Triedu 8 – Rôzne priemyselné výrobky a 

Triedu 6 – Trhové výrobky triedené podľa materiálov. 

So zohľadnením tovarovej štruktúry vývozu zo SR do DK (viď „hlavné dovozné a vývozné komodity“) 

možno konštatovať, že z vyššie uvedených tovarových skupín majú nasledovné komodity najväčší 

potenciál na rast a presadenie sa na DK trhu: 

Trieda 7 – SITC2: 78 - Cestné vozidlá, 72 - Strojné zariadenia pre určité odvetvia priemyslu, 74 – Stroje a 

zariadenia všeobecne používané v priemysle, 77 – Elektrické zariadenia, prístroje a spotrebiče, 71 - Stroje 

a zariadenia na výrobu energie, 76 – Zariadenia na telekomunikáciu a záznam a reprodukciu zvuku. 

Trieda 8 – SITC2: 82 – nábytok a jeho diely, 85 – obuv, 89 – rôzne výrobky, najmä z plastických hmôt. 

Marketingová stratégia pri vývoze do teritória 

 dovozné spoločnosti, obchodní zástupcovia, distribučný systém  

Pri primárnom exporte zo SR do DK sa odporúča partnerstvo s domácim importérom. Distribučný systém 

je špecializovaný najmä podľa komodít. Odporúča sa využiť služby obchodných zástupcov, ktorí majú 

špecifické znalosti o miestnom trhu a potrebné servisné zázemie. 

 

 centrálne nákupy, obchodné reťazce  

Nákup pre štátne orgány a verejné inštitúcie v DK zabezpečuje spoločnosť „Štátna a komunálna nákupná 

služba“(viď časť verejné obstarávanie.) Obchodné reťazce spravidla nakupujú tovar priamo od 

dodávateľov preto sa odporúča kontaktovať nákupcu príslušnej komodity s komplexnou ponukou. 

 

 podmienky zriadenia spoločnosti, formy spoločností, zákonná úprava 

Zahraničný alebo domáci právny subjekt si môže v DK otvoriť alebo vlastniť obchodnú spoločnosť. 

Kapitálové minimum pre akciovú spoločnosť (A/S) je 500 000 DKK (~67.000 EUR) + 670 DKK (90€) 

registračný poplatok a pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (ApS) 50 000 DKK ((~6.700 

EUR) + 670 DKK registračný poplatok (90€). Kapitál môže byť vo forme tovaru, zariadenia, alebo 

finančného kapitálu. Všeobecnou podmienkou je, že manažéri a najmenej polovica členov predstavenstva 

musia byť dánski občania alebo občania EÚ. Akciová spoločnosť s majoritou zahraničného kapitálu musí 

mať riaditeľa s trvalým bydliskom v DK, rovnako ako aj polovica členov dozornej rady. Typy 
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spoločností: všetky formy bežné v EÚ. Zákonná úprava: the Danish Companies Act. A/S: www.virk.dk.,  

ApS: www.cvr.dk., online registrácia (www.businessindenmark.dk)  

 

 možnosti získania informácií o spoločnosti a miestnom trhu 

Informácie o DK spoločnostiach možno získať z Danish Business Authority 

(http://www.erhvervsstyrelsen.dk,  www.danishbusinessauthority.dk,  www.cvr.dk)  

 

 cenová politika, odporúčaná platobná podmienka, spôsoby riešenia sporov 

Cena musí byť konkurencieschopná. Zvyčajne pri vyšších hodnotách zmluvy: prvý kontrakt platený 

dokumentárnym akreditívom alebo L/C, následne dodávateľský alebo odberateľský úver, faktúra so 

splatnosťou 30 až 60 dní, prípadne iné štandardné platobné nástroje. Spory sa zvyčajne riešia podľa 

miestneho práva (a stanovenia Arbitrážneho súdu v texte kontraktu). Právne služby sú zvyčajne 

nutnosťou – úradný jazyk dánčina. 

 

 kontaktné adresy na inštitúcie  

Na vymáhanie pohľadávok je možno využiť Európsku asociáciu na vymáhanie dlhov (European 

Collectors Association), http://www.europeancollectors.org/,  prípadne množstvo firiem pôsobiacich v 

DK Købmandstandens Inkasso Service (KIS) www.kis.dk,  http://www.bridgewest.eu/debt-collection-

Denmark a pod.  

3.3 Vysielanie zamestnancov 

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. 

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: 

a) 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, 

b) maximálnej dĺžky pracovného času, 

c) minimálneho času odpočinku, 

d) ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, 

e) podmienok najímania pracovníkov cez agentúry dočasného zamestnávania, 

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

18 rokov), 

g) rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami a ďalších pravidiel na predchádzanie 

diskriminácii. 

http://www.virk.dk/
http://www.cvr.dk/
http://www.businessindenmark.dk/
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/
http://www.danishbusinessauthority.dk/
http://www.cvr.dk/
http://www.europeancollectors.org/
http://www.kis.dk/
http://www.bridgewest.eu/debt-collection-Denmark
http://www.bridgewest.eu/debt-collection-Denmark
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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). 

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 



45 
 

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 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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

Vyslanie pracovníkov do Dánska 

Ako vyslaný pracovník máte rovnaké právo na bezpečné a zdravé pracovné prostredie ako dánski 

občania. Ďalšie oblasti, na ktoré sa vzťahujú práva vyslaného pracovníka, sú: diskriminácia na 

pracovisku, rovnaké práva a rovnaká odmena pre mužov a ženy a časť nariadenia o pracovnej dobe. 

Okrem toho máte zaručené minimálne práva vyplývajúce z dánskeho zákona o dovolenke, ak sú 

nariadenia o dovolenke vo vašej domovskej krajine menej veľkorysé. 

Pracovník vyslaný do Dánska je zamestnanec, ktorý je obvykle zamestnaný v inej krajine a jeho 

zamestnávateľ je poslaný do Dánska na prácu na obmedzený čas. 

Za podnik sa považuje vyslanie pracovníkov do Dánska v týchto situáciách: 

• Podnik vyslal zamestnanca do Dánska, aby poskytoval služby podniku alebo súkromnej osobe v 

Dánsku  

• Podnik, agentúra pre dočasnú prácu, napríklad prenajal zamestnanca do užívateľského podniku v 

Dánsku 

• Podnik vyslal zamestnanca do podniku v Dánsku v rámci tej istej skupiny alebo ktorý je inak 

pridružený k vysielajúcemu podniku. 

Jednou z podmienok, ktorá musí byť splnená, aby sa situácia mohla charakterizovať ako vyslanie, je 

existencia zamestnaneckého vzťahu medzi pracovníkom a vysielajúcim podnikom alebo agentúrou 

dočasného zamestnávania. 
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Ďalšou podmienkou je, že podnik, ktorý vysiela, musí byť skutočne usadený v krajine pôvodu, čo 

znamená, že podnik musí mať v tejto krajine podstatnú činnosť. 

Dánsko nemá zákonnú minimálnu mzdu. Mzdy sú primárne stanovené v kolektívnych pracovných 

zmluvách. Preto sa odporúča, aby spoločnosť vysielajúca zamestnanca v Dánsku konzultovala so 

sociálnymi partnermi na trhu práce, odborovými zväzmi, organizáciami zamestnávateľov atď. informácie 

o mzdách a mzdových podmienkach. 

Zákon o vysielaní pracovníkov implementuje smernicu EÚ o vysielaných pracovníkoch. Účelom tejto 

smernice je zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a chrániť práva zamestnancov pri ich vyslaní do 

práce v inom členskom štáte. Smernica zabezpečuje, že zamestnanci vyslaní do iného členského štátu EÚ 

alebo do členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) majú v hostiteľskej krajine zaručené 

určité pracovné podmienky. 

Zákon o vysielaní pracovníkov ďalej implementuje smernicu o presadzovaní. Účelom smernice o 

presadzovaní je zabezpečiť lepšie presadzovanie práv vyplývajúcich zo smernice o vysielaní pracovníkov 

a zabrániť zneužívaniu a obchádzaniu. 

Viac → https://workplacedenmark.dk/en/regulations-on-posting/your-rights-as-a-posted-worker/  

Povolenie na pobyt a pracovné povolenie 

Predtým, ako môžete začať pracovať v Dánsku ako vyslaný zamestnanec, musíte zistiť, či potrebujete 

povolenie na pobyt a pracovné povolenie. Závisí to od toho, odkiaľ pochádzate. 

Ak ste občanom severskej krajiny, môžete v Dánsku voľne žiť a pracovať. Ak ste občanom krajiny EÚ 

alebo EHP alebo Švajčiarska, môžete začať pracovať v Dánsku a potom požiadať o osvedčenie o 

registrácii, napríklad prostredníctvom: https://icitizen.dk/  

Ak ste občanom krajiny mimo EÚ alebo EHP a ste vyslaní podnikom z krajiny EÚ, musíte požiadať o 

ďalšie poradenstvo: https://www.nyidanmark.dk/en-GB  

Ak ste občanom krajiny mimo EÚ alebo EHP a na ktoré sa nevzťahujú nariadenia o vysielaní 

pracovníkov, musíte pred začatím práce v Dánsku vždy požiadať o pracovné povolenie a povolenie na 

pobyt. 

Viac → https://workplacedenmark.dk/en/regulations-on-posting/residence-and-work-permit/ 

Nahlásenie - notifikácia vyslaných zamestnancov 

V súvislosti s transpozíciou smernice 2014/67 / EÚ došlo k rozšíreniu notifikačné povinnosti pre 

vyslaných zamestnancov v podstate do všetkých členských krajín EÚ / EHP a Švajčiarska. V krajinách 

(konkrétne v Holandsku), kde notifikačná procedúra ešte nie je zavedená, prebieha v súčasnosti (júl 2019) 

finálnej fázy jej spustenia (až na Spojené kráľovstvo - z dôvodu brexitu). 

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 

https://workplacedenmark.dk/en/regulations-on-posting/your-rights-as-a-posted-worker/
https://icitizen.dk/
https://www.nyidanmark.dk/en-GB
https://workplacedenmark.dk/en/regulations-on-posting/residence-and-work-permit/
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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 vyslaný. 

V niektorých krajinách sa nahlasujú iba zamestnanci vyslaní vo vymenovaných odboroch (napr. V 

Nemecku), v niektorých iba, ak je vyslanie dlhšie ako určité obdobie - napríklad 8 dní (napr. Španielsko). 

Sú krajiny (napr. Lotyšsko, Cyprus, Španielsko), kde sa notifikácia uskutočňuje odlišne, na príslušné 

úrady sa potom odosiela ohlasovacej formulár, prípadne dokument obsahujúci požadované informácie. 

Dánsko: On-line ohlasovací formulár v dánčine, nemčine, angličtine a poľštine) oznamujú sa aj SZČO 

dočasne poskytujúce služby v Dánsku.  

Nájdete tu → 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Register_of_Foreign_Service_Providers_RUT  

Kvalifikačné požiadavky 

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 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. 

Dánsko (aj anglicky) →  

http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/regulatedprofessions/list-of-

regulated-professions 

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. 

• 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. 

Daňové predpisy pre pracovníkov vyslaných do Dánska 

Ak ste vyslaní do Dánska a vaši zamestnávatelia majú stálu prevádzkareň v Dánsku, pravdepodobne 

budete musieť zaplatiť daň z príjmu a požiadať o dánsku daňovú kartu a daňové identifikačné číslo. 

Ak ste vyslaní do Dánska a vaši zamestnávatelia dostali stálu prevádzkareň v Dánsku, musíte požiadať o 

osobné daňové identifikačné číslo a dánsku daňovú kartu bez ohľadu na to, ako dlho plánujete zostať v 

Dánsku. Rovnaké pravidlo platí, ak založíte podnik v Dánsku. 

Ak plánujete pracovať a žiť v Dánsku dlhšie ako 3 mesiace, musíte požiadať o číslo CPR (číslo 

občianskeho registra) v dánskom národnom registri (Folkeregisteret). Ak zostanete v Dánsku dlhšie ako 6 

mesiacov, od prvého dňa vášho pobytu sa považujete za osobu podliehajúcu daňovej povinnosti v 

Dánsku. 

Viac →  https://workplacedenmark.dk/en/taxes-and-vat/tax-regulations-for-posted-workers/  

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Register_of_Foreign_Service_Providers_RUT
http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/regulatedprofessions/list-of-regulated-professions
http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/regulatedprofessions/list-of-regulated-professions
https://workplacedenmark.dk/en/taxes-and-vat/tax-regulations-for-posted-workers/
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Dane a DPH pre zahraničných poskytovateľov služieb 

Všetky zahraničné podniky, ktoré poskytujú služby alebo predávajú tovar v Dánsku, sa musia registrovať 

na účely DPH. Ak máte zahraničných zamestnancov, musíte si uvedomiť, že v závislosti od dĺžky pobytu 

sa uplatňujú rôzne pravidlá. 

Vaša firma musí zaplatiť DPH, ak predáva tovar alebo služby v Dánsku. DPH je 25% daň pripočítaná k 

cene tovaru a služieb, ktoré predávate. Registrácia k DPH sa musí uskutočniť najneskôr 8 dní pred 

začatím činností, ktoré sú predmetom DPH v Dánsku. 

Registráciu k DPH je možné vykonať v súvislosti s registráciou v:  

https://workplacedenmark.dk/en/regulations-on-posting/register-of-foreign-service-providers-rut/ 

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) 

4. Užitočné webové odkazy - Fínsko 
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://workplacedenmark.dk/en/regulations-on-posting/register-of-foreign-service-providers-rut/
https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2016/06/Stycne-organy.pdf
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
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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  

Ohlasovanie vyslaných pracovníkov do Fínska (aj anglicky) 

http://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker/reporting-duty  

Pravidlá pre vysielanie pracovníkov do Fínska (aj anglicky) 

http://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker  

Regulované profesie 

https://www.oph.fi/en/services/regulated-professions-finland  

 

Zoznam informačných zdrojov 

• Ministerstvo zahraničných vecí 

• Národný inšpektorát práce Košice 

• Sociálna poisťovňa 

• Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky, Jitka Ryšavá, 2019 

5. Užitočné webové odkazy - Švédsko 
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   

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
http://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker/reporting-duty
http://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker
https://www.oph.fi/en/services/regulated-professions-finland
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
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Nariadenie 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20190731&from=CS  

Ohlasovanie vyslaných pracovníkov do Švédska (aj anglicky) 

http://posting.av.se/Default.aspx  

Pravidlá pre vysielaných pracovníkov do Švédska (aj anglicky) 

https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/foreign-labour-insweden/Posting-foreign-

labour-in-sweden/  

Informácie k dani z príjmu a vzniku stálej prevádzky vo Švédsku (anglicky) 

http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployer 

s/registeringabusiness/establishingyourforeignbusiness/permanentlyestablishedinswedenor 

not.4.71004e4c133e23bf6db800094764.html      

 Brožúra o DPH vo Švédsku (anglicky) 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/bro 

schyrer/info/552b.4.39f16f103821c58f680007913.html?q=VAT+Brochure 

 Minimálna mzda v rôznych krajinách (anglicky) 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en  

Informácie o ID06 kartách pre Švédsko (základné informácie anglicky) 

https://www.id06.se/ ; https://1office.co/blog/id06-necessary-company/  

 

Zoznam informačných zdrojov 

 Ministerstvo zahraničných vecí 

 Národný inšpektorát práce Košice 

 Sociálna poisťovňa 

 Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky, Jitka Ryšavá, 2019 

6. Užitočné webové odkazy - Dánsko 
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   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20190731&from=CS
http://posting.av.se/Default.aspx
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/foreign-labour-insweden/Posting-foreign-labour-in-sweden/
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/foreign-labour-insweden/Posting-foreign-labour-in-sweden/
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployer
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployer
http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployer
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/bro
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/bro
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en
https://www.id06.se/
https://1office.co/blog/id06-necessary-company/
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
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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  

Dane v Dánsku 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/va 

t/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf  

Najviac informácií o danej problematike poskytuje „Dánsky úrad pre podnikanie“ Danish Business 

Authority: https://danishbusinessauthority.dk, ďalšie špecifiká, postupy a znenia legislatív poskytuje aj 

Ministerstvo Zahraničných vecí DK http://um.dk/ a aj https://investindk.com/  

Zákon o vysielaní pracovníkov ďalej implementuje smernicu o presadzovaní. Účelom smernice o 

presadzovaní je zabezpečiť lepšie presadzovanie práv vyplývajúcich zo smernice o vysielaní pracovníkov 

a zabrániť zneužívaniu a obchádzaniu. 

https://workplacedenmark.dk/en/regulations-on-posting/your-rights-as-a-posted-worker/  

Dánsko: On-line ohlasovacej formulár v dánčine, nemčine, angličtine a poľštine) oznamujú sa aj SZČO 

dočasne poskytujúce služby v Dánsku. 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Register_of_Foreign_Service_Providers_RUT  

Kvalifikačné požiadavky 

http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/regulatedprofessions/list-of-

regulated-professions  

 

 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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