Vysielanie zamestnancov
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Vysielanie zamestnancov v EU / Legislatíva
Štát / Legislatíva

Česká republika





Maďarsko


Zákon č. 262/2006 Zb.
Zákonník práce;
Zákon č. 435/2004 Zb. o
zamestnanosti;
Zákon č. 251/2005 Zb. o
inšpekcii práce.





Platné právne
predpisy





Smernica EÚ
implementovaná do
miestnej
legislatívy od

Smernica EÚ ešte nebola zavedená.

Minimálna doba vyslania nie je
vymedzená.

NIE
Maximálna doba
vyslania

Zákon č. 67/2016 Zb.
Zákonník práce;
Zákon č. 295/2006
(XII.23). o maďarskom
inšpektoráte práce;
Zákon č. 93/1993
o ochrane bezpečnosti
pri práci
Uznesenie vlády
454/2015 o minimálnej
mzde a o zaručenej
minimálnej mzdy;
Zákon č. 125/2003 o
rovnakom zaobchádzaní
a podpore rovnakých
príležitostí.





Rumunsko


Zákon z 10.6.2016 o
vysielaní pracovníkov pri
poskytovaní služieb;
Zákon z 26.06.2974 Zákonník práce.

Slovensko

Zákon č. 53/2003 –
Zákonník práce; Zákon
č. 344/2006 o vysielaní
zamestnancov






18.06.2016

18.06.2016

NIE

NIE

13.04.2016

Zákon č. 351/2015 Zb. o
cezhraničnej spolupráci
pri vysielaní
zamestnancov na výkon
prác pri poskytovaní
služieb;
Zákon č. 311/2001 Zb.
Zákonník práce;
Zákon č. 82/2005 Zb. o
nelegálnej práci a
nelegálnom
zamestnávaní

18.06.2016

Česká republika podala námietku proti
smernici EÚ.

NIE
Minimálna doba
vyslania

Poľsko

Minimálna doba vyslania nie je
vymedzená.

Minimálna doba vyslania nie je
vymedzená.

NIE
ÁNO

Napriek tomu, že maximálna doba
Napriek tomu, že maximálna doba
Maximálna doba vyslania sú 2 roky. vyslania nie je vymedzená,
vyslania nie je vymedzená,
zamestnávateľ je povinný uviesť
zamestnanec by mal byť vyslaný len na
predpokladaný dátum začatia a
čas nevyhnutne potrebný.
ukončenia vysielania
zamestnancov, tým pádom
neobmedzené vysielanie nie je
možné.

NIE
Minimálna doba vyslania nie je
vymedzená.

NIE
Minimálna doba vyslania nie je
vymedzená, t.j. nižšie uvedené
povinnosti sa vzťahujú na všetkých
vyslaných zamestnancov bez
ohľadu na ich trvanie.

ÁNO

NIE

Maximálna doba vyslania je 6
mesiacov s možnosťou predĺženia
až na maximálne 24 mesiacov.

Aj keď maximálna doba vyslania
zamestnancov nie je vymedzená,
zamestnanec môže byť vyslaní iba
na dobu určitú (neobmedzené
vyslanie nie je možné).

Vysielanie zamestnancov v EU / Legislatíva
Štát / Povinnosti

Česká republika

Maďarsko

Poľsko

Rumunsko

Slovensko

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Oznamovacia povinnosť je priradená
firme alebo osobe, ktorá uzavrela
zmluvu s hosťujúcim
zamestnávateľom, podľa ktorých bol
zamestnanec vyslaný do Českej
republiky. Oznámenie má byť
vykonané na krajskom úrade práce
(KÚP):

Na maďarskom inšpektoráte práce:
www.ommf.gov.hu

Na národnom inšpektoráte práce
(PIP): www.bip.pip.gov.pl

Na územnom inšpektoráte práce.

Na národnom inšpektoráte práce
(NIP): www.nip.sk

Zahraničný Zamestnávateľ je
povinný oznámiť maďarskému
úradu práce vysielanie pracovníkov
cez internetovú stránku
maďarského úradu práce, a to
najneskôr v prvý deň vysielania.

Zamestnávateľ je povinný
informovať PIP najneskôr v deň
začatia poskytovania služieb:

Najneskôr v deň vyslania zamestnanca
by mal hosťujúci zamestnávateľ
oznámiť KÚP nasledujúce informácie:

Povinnosti
hosťujúceho
zamestnávateľa
informovať miestny
úrad v štáte, do
ktorého sú
zamestnanci vyslaní














Povinnosť
vymenovania
kontaktnej osoby pre
doručovanie
písomností
a rozhodnutí, ktorý
je prítomný v krajine
vyslania

Zamestnávateľ je povinný oznámiť
inšpektorátu práce nasledujúce
informácie:




Oznámenie je možné podať
v maďarskom alebo anglickom
jazyku.



Identifikačné údaje
o vyslanom zamestnancovi;
Adresa krajiny bydliska
a poštová adresa;
Číslo cestovného dokladu
a názov orgánu, ktorý
doklad vydal;
Pohlavie vyslaného
zamestnanca;
Najvyššia dosiahnutá
úroveň vzdelania;
Identifikačné údaje českých
a hosťujúcich
zamestnávateľov;
Druh práce, miesto výkonu
práce a dobu, za ktorú je
práca vykonaná;
Klasifikácia činností
zamestnanca podľa
odvetvovej klasifikácie
podnikateľskej činností;
Podpis zodpovednej osoby.










Názov firmy, adresa,
telefónne číslo, daňové
identifikačné číslo;
Predpokladaný počet
zamestnancov
vyslaných na územie
Poľska s menom,
priezviskom, dátumom
narodenia a štátnou
príslušnosťou;
Predpokladaný dátum
začatia a ukončenia
vyslania;
Adresa miesta výkonu
práce
Popis poskytovaných
služieb odôvodňujúcich
vyslanie
Meno, priezvisko,
adresa bydliska,
telefónne číslo a e-mail
osoby oprávnenej
udržiavať kontakt s PIP;
Miesto na území Poľska,
kde sú uschované
dokumenty týkajúce sa
pracovného pomeru sú.









Hosťujúci zamestnávateľ je povinný
oznámiť NIP najneskôr v deň
vyslania nasledujúce informácie:

Identifikačné údaje
vyslaného zamestnanca;
Počet vyslaných
zamestnancov;
Dátum začatia
a ukončenia vyslania;
Pracovisko, identifikačné
údaje spoločnosti
a upresnenie
poskytovanej služby
vyslaného zamestnanca;
Náplň práce vyslaného
zamestnanca
Názov a identifikačné
údaje spoločnosti;
Kontaktné údaje osôb
ktoré spájajú vysielajúcu
a hosťujúcu spoločnosť.













Názov a sídlo firmy;
Identifikačné číslo (ak
bolo pridelené);
Predpokladaný počet
vyslaných
zamestnancov;
Identifikačné údaje
vyslaných pracovníkov;
Dátum začatia
a ukončenia vyslania;
Pracovisko a upresnenie
poskytovanej služby
vyslaného zamestnanca;
Popis poskytovaných
služieb vyslaného
zamestnanca;
Meno, priezvisko
a adresa kontaktnej
osoby, ktorá je v styku
s NIP (osoba musí mať
trvalé bydlisko na
Slovensku)

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Je ale odporúčané, aby bola
vymenovaná kontaktná osoba v Českej
republike.

Kontaktná osoba by mala byť
jednotlivec, ktorý je schopný
zastupovať spoločnosť pred
maďarskými úradmi kedykoľvek na
požiadanie.

Zamestnávateľ vyslaného
zamestnanca pracujúceho na
území Poľska vymenuje osobu
zodpovednú za spoluprácu s PIP,
za odosielanie a prijímanie
dokumentov a upozornení, a ktorá
je prítomná v Poľsku počas doby
vysielania.

Odporúča sa mať kontaktnú osobu
prítomnú v Rumunsku.

Odporúča sa vymenovanie
kontaktnej osoby, ktorá je dobre
orientovaná v slovenskej legislatíve
a zvládne korešpondenciu.

Štát / Povinnosť

Povinnosť
uchovávať
písomností na
pracovisku v krajine
vyslania

Česká republika

Maďarsko

Poľsko

Rumunsko

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Zamestnávateľ má povinnosť
uchovávať:

pracovnú zmluvu,

zmluvu o vysielaní,

dôkazy pracovného času a

dokumenty o doručenej
výplate vyslaného
pracovníka.

Počas doby vyslania a tiež 3 roky
po odchode do dôchodku.

Je povinné uchovávať nasledujúce
doklady na území Poľska (v
papierovej alebo elektronickej
forme):

Zamestnávateľ je povinný
uchovávať pracovné zmluvy
a všetky dokumenty súvisiace
s pracovnou zmluvou, rozhodnutie
o vyslaní, zmluvu o vyslaní,
dokumenty o pracovnom čase a o
vyplácaní mzdy zamestnancovi.

Musí sa uchovávať:











Povinnosť platenia
dane v danej krajine

Ak zamestnanec je prítomný
na území Českej republiky
po dobu dlhšiu ako 183 dní
celkovo v akomkoľvek
dvanásťmesačnom období;
alebo
Ak je odmena vyplácaná
zamestnávateľom alebo
menom zamestnávateľa,
ktorý je platiteľom dane
v Českej republike; alebo
V prípade, že odmena je
nákladom stálej prevádzky,
ktorú má hosťujúci
zamestnávateľ v Českej
republike.







Pracovná zmluva alebo
iný typ dokladu
o pracovnoprávnom
vzťahu s vyslaným
zamestnancom;
Dôkaz o odpracovanej
dobe vyslaného
zamestnanca;
Dokumenty o doručenej
výplate vyslaného
zamestnanca.

Ak zamestnanec je
prítomný na území
Maďarska po dobu
dlhšiu ako 183 dní
celkovo v akomkoľvek
dvanásťmesačnom
období; alebo
Ak je odmena vyplácaná
zamestnávateľom alebo
menom zamestnávateľa,
ktorý je platiteľom dane
v Maďarsku;
V prípade, že odmena je
nákladom stálej
prevádzky, ktorú má
hosťujúci zamestnávateľ
v Maďarsku.







Kópia pracovnej zmluvy
alebo iný rovnocenný
doklad potvrdzujúci
pracovné podmienky;
Dokumentáciu týkajúcu
pracovného času (dôkaz
o každodennom trvaní
vykonanej práce);
Dokumenty
o odmeňovaní.

Fyzické osoby, ktorých bydlisko sa
nachádza na území Poľska (to
znamená: fyzické osoby s centrom
životných alebo ekonomických
záujmov na území Poľska alebo
fyzické osoby prítomné na území
Poľska dlhšie ako 183 dní
v daňovom roku) podliehajú
daňovej povinnosti, pokiaľ ide o ich
celkové príjmy (výnosy), a to bez
ohľadu na miesto zdroja ich
príjmov.

Slovensko

ÁNO
Je potrebné uchovávať pracovnú
zmluvu alebo iný typ dokladu
o pracovnoprávnom vzťahu
s vyslaným zamestnancom
Rovnako je potrebné:




Pre vysielaciu dobu kratšiu ako 183
dní ročne, je zamestnávateľ
vyslaného zamestnanca povinný
uhradiť všetky príspevky v krajine
bydliska.






Fyzické osoby, ktorých bydlisko nie
je na území Poľska, podliehajú
daňovej povinnosti iba pokiaľ ide
o ich príjmy (výnosy) získané na
území Poľska.
Vyššie uvedené pravidlá sa
uplatňujú s prihliadnutím na dohody
o zamedzení dvojitého zdanenia,
ktoré sa v Poľsku uplatňujú.

Vedenie a uchovávanie
dôkazov pracovného
času vyslaného
zamestnanca;
Uchovávanie
dokumentov o doručenej
výplate.

Ak zamestnanec je
prítomný na území
Slovenska po dobu
dlhšiu ako 183 dní
celkovo v akomkoľvek
dvanásťmesačnom
období; alebo
Ak je odmena vyplácaná
zamestnávateľom alebo
menom zamestnávateľa,
ktorý je platiteľom dane
v Slovensku; alebo
V prípade, že odmena je
nákladom stálej
prevádzky, ktorú má
hosťujúci zamestnávateľ
na Slovensku.

Pracovné podmienky ("tvrdé jadro")*
Štát / Pracovné
podmienky

Pracovný čas

Pracovná prestávka

Nepretržitý denný
odpočinok

Česká republika

Maďarsko

Poľsko

Max. 40 hodín týždenne.

Max. 40 hodín týždenne.

Max. 8 hodín denne, 40
hodín týždenne.

Nadčasy nesmú prekročiť 8
hodín týždenne a 150 hodín za
kalendárny rok.

Priemerný týždenný pracovný čas vrátane
nadčasu nesmie prekročiť 48 hodín
týždenne.

Ak zamestnanec pracuje dlhšie
ako 6 hodín, má nárok na 30minútovú obednú prestávku.

Ak zamestnanec pracuje minimálne 6
hodín denne, má nárok na 20-minútovú
obednú prestávku. Ak zamestnanec
pracuje minimálne 9 hodín denne, má
nárok na 45 minútovú obednú prestávku.

Priemerný týždenný pracovný čas
vrátane nadčasu nesmie prekročiť
48 hodín týždenne.

Ak zamestnanec pracuje dlhšie
ako 6 hodín, má nárok na
poludňajšiu 15-minútovú
prestávku.

Zamestnanec má nárok na 11
hodín nepretržitého odpočinku
medzi dvoma zmenami.
Zamestnanec mladší ako 18
rokov má nárok na 12 hodín
nepretržitého odpočinku.

Zamestnanec má nárok minimálne na 12
hodín nepretržitého odpočinku v priebehu
24 hodín medzi dvoma zmenami. Doba
odpočinku môže byť znížená na 8 hodín
pre zamestnancov nad 18 rokov.

Zamestnanec má nárok na 11
hodín nepretržitého odpočinku
denne a 35 hodín nepretržitého
odpočinku týždenne.

366 EUR mesačne

350 EUR mesačne

428 EUR mesačne

Rumunsko

Slovensko

Max. 8 hodín denne, 40
hodín týždenne.

Max. 40
hodín týždenne.

Priemerný týždenný pracovný čas
vrátane nadčasu nesmie prekročiť 48
hodín týždenne.

Ak zamestnanec pracuje dlhšie ako 6
hodín, má nárok na 30-minútovú
obednú prestávku.

Zamestnanec má nárok minimálne na
12 hodín nepretržitého odpočinku
v priebehu 24 hodín medzi koncom
a začiatkom ďalšej zmeny. Vo
výnimočných prípadoch čas odpočinku
nesmie byť kratší ako 8 hodín medzi
dvoma zmenami.

278 EUR mesačne

Priemerný týždenný pracovný čas
vrátane nadčasu nesmie prekročiť
48 hodín týždenne.

Ak zamestnanec pracuje dlhšie
ako 6 hodín, má nárok na 30minútovú obednú prestávku.

Zamestnanec má nárok
minimálne na 12 hodín
nepretržitého odpočinku
v priebehu 24 hodín medzi dvoma
zmenami. Doba odpočinku môže
byť znížená na 8 hodín pre
zamestnancov nad 18 rokov.

405 EUR mesačne

Minimálna mzda
(od 1.1.2017 minimálna mzda sa
zvýši na 407 EUR)

Každý zamestnanec má nárok
na 20 pracovných dní platenej
dovolenky za kalendárny rok.
Dovolenka

Na základe vzájomnej dohody
medzi zamestnávateľom
a zamestnancom môže byť
celkový počet zvýšený.

(od 1.1.2017 minimálna mzda sa
zvýši na 463 EUR)

Každý zamestnanec má nárok na 20
pracovných dní platenej dovolenky za
kalendárny rok.

Každý zamestnanec má nárok na
20 pracovných dní platenej
dovolenky (ak je zmluvne
zamestnaný menej ako 10 rokov)
alebo 26 dní (ak je zmluvne
zamestnaný viac ako 10 rokov).

Nárok sa zvyšuje vekom: Od veku 28-31:
22 pracovných dní. Od veku 31: 23
pracovných dní, a tento počet sa zvýši o 1
Do výpočtu obdobia zamestnania
deň v dvojročnom intervale až do veku 45.
sa rátajú taktiež všetky
predchádzajúce pracovné zmluvy.

(od 1.1.2017 minimálna mzda sa
zvýši na 430 EUR).

Každý zamestnanec má nárok na 20
pracovných dní platenej dovolenky za
kalendárny rok.

Každý zamestnanec má nárok na
20 pracovných dní platenej
dovolenky za kalendárny rok.

Na základe vzájomnej dohody medzi
zamestnávateľom a zamestnancom
môže byť celkový počet zvýšený.

Počet dní za zvýši na 25
pracovných dní pre zamestnancov
starších ako 35 rokov.

*Pracovné podmienky sú regulované právom krajiny, do ktorej sú zamestnanci vyslaní. Prosím zoberte do úvahy, že existujú rôzne výnimky v podmienkach v závislosti od typu práce, takže Vám odporúčame prediskutovať
každý jednotlivý prípad s odborníkmi.

Ako Vám môžeme pomôcť?
slovakia@accace.com
+421 232 553 000

O Accace
Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného
outsourcingu v oblasti spracovania účtovníctva, mzdovej agendy a daňového
poradenstva. S viac ako 300 zamestnancami a 1400 klientmi sa radí medzi
popredných poskytovateľov poradenských služieb nie len na Slovensku ale aj v
regióne strednej a východnej Európy. Právne služby poskytuje Accace
prostredníctvom vlastnej advokátskej kancelárie Accace Legal.
Aktuálne má Accace 7 pobočiek v Európe a prostredníctvom siete partnerov rozširuje
svoje globálne pôsobenie. Kancelárie Accace nájdete na Slovensku, v Českej
republike, Nemecku, Maďarsku, Rumunsku, Poľsku a na Ukrajine.
Viac o nás na www.accace.sk

