
CASE STUDY 1  
 
Spoločnosť BETA so sídlom v SR v pracovných zmluvách zamestnancov definuje, že im umožňuje výkon 
práce z domácnosti, ktorý však nepredstavuje teleprácu, ale príležitostný home-office. Zároveň v 
Internej smernici definuje, že zamestnanci môžu pracovať 50% pracovného času mesačne z 
domácnosti.  

• Môžu sa zamestnanci domáhať nárokov podľa zákonníka práce?  
• Aké má práva NIP v prípade kontroly? Hrozí spoločnosti sankcia? 

Spoločnosť BETA zároveň v Internej smernici zadefinuje, že zamestnanci musia vykonávať prácu 
výlučne na území Slovenska.  
 

- Je takéto ustanovenie prípustné? Nejde o diskrimináciu zamestnancov na základe ich 
bydliska? 

 
CASE STUDY 2 
 
Janka je zamestnankyňou spoločnosti ALFA so sídlom na Slovensku. V období COVID-19 Janka pracuje 
výlučne z domácnosti v súlade s ustanoveniami § 250b zákonníka práce. Zamestnávateľ Janke aj 
ostatným zamestnancom poskytuje mesačný príspevok na zvýšené náklady vo výške 30 eur mesačne.  
 

- Je tento príspevok zamestnávateľa predmetom dane a odvodov? 
- Bol by záver iný ak by Janka predložila na konci mesiaca zamestnávateľovi čestné prehlásenie, 

že suma 30 eur predstavuje zvýšenie jej výdavkov z dôvodu výkonu práce v domácnosti? 
 

- Bol by záver iný ak by Janka (a ďalšie desiatky/stovky zamestnanci) predložila na začiatku 
každého kalendárneho mesiaca zamestnávateľovi denný rozpis (a fotografie) elektromerov a 
vodomerov a ich porovnanie (a fotografie) so stavom elektromerov a vodomerov za rovnaký 
deň/obdobie minulého roka; Spracované v excel tabuľke; spolu s cenou elektriny, teplej a 
studenej vody podľa zmluvy s dodávateľmi (aj s kópiami zmluvy s dodávateľmi s vyznačením 
jednotkovej ceny energií) plus novú aj starú zmluvu s dodávateľom internetu v prípade 
zvýšenia rýchlosti internetu.  
 
Ako zohľadniť, že dôvodom zmeny rýchlosti (alebo zavedenia; v tomto prípade by ale mala 
predložiť aj čestné prehlásenie, že ho nevypovedala v predchádzajúcom období z dôvodu 
získania nároku na deklarovanie zvýšenia výdavkov) internetu a spotreby energií boli aj deti 
na on-line vyučovaní a manžel, ktorý tiež pracuje v režime home-office? Je potrebné aj čestné 
prehlásenie, že rovnaké výdavky si neuplatňuje Jankin manžel?  
 
Môže si Janka započítať aj náklady na 3 kávy, ktoré predtým pila na pracovisku (nápoje na 
pracovisku sú daňovo oslobodené). Aké ďalšie výdavky sa kvalifikujú do „testu zvýšených 
výdavkov zamestnanca počas režimu telepráce“? 

 
CASE STUDY 3 
 
Pandémia raz snáď skončí a Janka začne pracovať v režime telepráce podľa §52 zákonníka práce. Budú 
závery k prípadu 2 odlišné?  
 
 
 



CASE STUDY 4 
 
Danka je SK daňová rezidentka s bydliskom na Slovensku. Pracuje pre AT zamestnávateľa. Pred 
pandémiou pracovala iba v Rakúsku, počas pandémie vykonáva cca 50% aktivít z domácnosti na území 
Slovenska. Zvyšných 50% v kancelárii v sídle zamestnávateľa. Po skončení pandémie plánuje naďalej 
pracovať 50% na Slovensku.  
 
Jej kolegyňa Katka má rovnaký režim aj plány do budúcna. Ale už pred marcom 2020 (pred obdobím 
pandémie) mala dohodu so zamestnávateľom, že môže 2 dni týždenne pracovať z domácnosti (ktorá 
je taktiež na Slovensku).  
 
Otázky: 
 

- Kde majú Danka a Katka platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie počas pandémie a po 
skončení pandémie? 

- Vzniká AT zamestnávateľovi povinnosť registrovať stálu prevádzkareň na území SR pre účely 
dane z príjmov? 

- AK nie, vzniká AT zamestnávateľovi povinnosť registrovať sa na Slovensku ako zahraničný 
platiteľ pre účely §48 zákona o dani z príjmov (AK áno, ako môže Finančná správa túto 
povinnosť a sankcie vymáhať?) 

- Ak AT zamestnávateľ zrazí a odvedie AT preddavky na daň z celého príjmu Danky a Katky, uzná 
Slovensko vyňatie tohto príjmu na Slovensku (§45 ZDP)? 

 
CASE STUDY 5   
 
FO, slovenskí daňoví rezidenti uzatvorili v roku 2021 pracovné zmluvy s UK spoločnosťou, podľa ktorej 
budú vykonávať pracovné aktivity na území SR vo svojej domácnosti. V UK ani nikde inde nemajú 
k dispozícii kanceláriu; náklady na vybavenie domácnosti si platia sami zamestnanci. 
 

a) Peter je v on-line a telefonickom kontakte s klientami, jeho čas je priamo fakturovaný na 
klientov (mimo SR) 

b) Juraj vytvára štandardizovaný produkt, jeho čas teda nie je alokovaný na klientov, ale prejaví 
sa v cene vytvoreného SW 

c) Tomas pracuje pre tú istú spoločnosť v rámci medzinárodného call-centra pre zákazníkov 
 

- Ak UK legislatíva dáva nárok na 20 dní dovolenky ročne, môžu Peter a Juraj žiadať dovolenkové 
nároky podľa SK zákonníka práce? 

- Ak vycestujú Peter a Juraj do UK na pracovné stretnutie, pôjde o pracovnú cestu pre účelu 
zákona o cestovných náhradách? 

- Kde majú zamestnanci platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie počas pandémie a po 
skončení pandémie? 

- Vzniká UK zamestnávateľovi povinnosť registrovať stálu prevádzkareň na území SR pre účely 
dane z príjmov – pomocné aktivity? 

- AK nie, vzniká UK zamestnávateľovi povinnosť registrovať sa na Slovensku ako zahraničný 
platiteľ pre účely §48 zákona o dani z príjmov (AK áno, ako môže Finančná správa túto 
povinnosť a sankcie vymáhať?) 

 
CASE STUDY 6 
 
Michal je FO, slovenský daňový rezident, ktorý je riaditeľ spoločnosti so sídlom v Maďarsku, 
v Budapešti. Do marca 2020 mal dohodu, že pondelky až štvrtky pracuje v Maďarsku, piatky môže 



pracovať z domácnosti na Slovensku. Počas pandémie pracuje takmer výlučne zo Slovenska. Po 
skončení pandémie plánuje pracovať 50% času zo Slovenska.  
 

- Kde majú zamestnanci platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie počas pandémie a po 
skončení pandémie? 

- Vzniká UK zamestnávateľovi povinnosť registrovať stálu prevádzkareň na území SR pre účely 
dane z príjmov – skutočné miesto vedenia HU spoločnosti? 

 
CASE STUDY 7 
 
Zuzana je AT daňová rezidentka (SK občianka, ale muža, deti aj psa ma v Kittsee). Má SK 
zamestnávateľa a pred marcom 2020 pracovala každý deň v kancelárii v sídle zamestnávateľa na 
Slovensku.  
 
Počas pandémie ale pracuje 100% z domácnosti v Rakúsku – v roku 2021 nepracovala ani 1 deň na 
Slovensku 
Po skončení pandémie bude pravdepodobne pracovať 50% času v režime telepráce 
 

A) Môže jej zamestnávateľ zakázať vykonávať prácu v režime telepráce na území Rakúska? 
B) Má pani Zuzana nárok na 13. a 14. plat, keďže pracuje na území Rakúska – (a) počas pandémie, 

(b) po skončení pandémie 
C) Otázky na AT poradcu – separátne za obdobie pandémie a po pandémii 

 
o vzniká SK spoločnosti na území AT stála prevádzkareň 
o  má SK spoločnosť registračnú povinnosť v AT pre účely dane 

z príjmov zo ZČ 
o  má SK spoločnosť registračnú povinnosť v AT pre účely 

sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 
 

D) Má Slovensko právo zdaňovať príjem pani Zuzany za rok 2021 (je tu daňovník s obmedzenou 
daňovou povinnosťou a nestrávila tu žiaden pracovný deň)? 

E) Ak nie, ale SK zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, je povinný opraviť SK zamestnávateľ 
mzdové účtovníctvo za rok 2021? Alebo si vie pani Zuzana podať nulové DP a vyžiadať si 
vrátenie preplatku na dani? Bude rozdiel v situácii po skončení pandémie? 

 
 
 
 
 


