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PREDHOVOR 

 

Digitálna transformácia spoločnosti je už niekoľko rokov prebiehajúcim 

procesom. Postupnými a občas i náhlivejšími krokmi premieňa svet v každej oblasti 

spoločenského fungovania a svet sa nutne prispôsobuje jej potrebám. Nemá na výber. 

Priemyselná revolúcia vždy bola predpokladom hospodárskeho pokroku a inak tomu 

nie je ani pri štvrtej priemyselnej revolúcii, či pri nastupujúcej piatej priemyselnej 

revolúcii. Virtuálny svet, v ktorom žijeme, pracujeme a prostredníctvom ktorého 

udržiavame naše sociálne vzťahy, má nespočetné množstvo výhod a nevýhod, ktoré 

by bolo zbytočné na tomto mieste vypočítavať, pretože každý ich vníma sebe vlastnou 

optikou. To, čo môže byť pre jedného prínosom, je pre iného záťažou, a naopak. 

Avšak predsa, v určitom bode iste dokážeme nájsť spoločné uvedomenie si nielen 

možností, ale aj nástrah digitálneho priestoru a technologických javov, ktoré na nás 

dennodenne doliehajú.   

Skúmanie dôsledkov digitalizácie v oblasti pracovného trhu a pracovnoprávnej 

legislatívy bolo vymedzené ako základný cieľ medzinárodnej vedeckej konferencie 

s názvom „Zamestnanec v digitálnom prostredí“, ktorá sa uskutočnila v rámci riešenia 

výskumného projektu VEGA 1/0790/20 Ochrana zamestnanca v kontexte 

priemyselnej revolúcie 5.0 – východiská, možnosti a riziká, dňa 5. novembra 2021. 

Členovia Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej 

fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach sa rozhodli zorganizovať online 

stretnutie na vedecké prediskutovanie nových výziev a právnych problémov, ktoré sa 

v kontexte popísaných javov objavujú.  

Predkladaný zborník príspevkov je uceleným výstupom vedeckej konferencie, 

v ktorom autori prezentujú svoje úvahy, právne závery k aktuálnym tézam 

pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a vytvárajú priestor pre 

formulovanie ďalších výskumných otázok a odbornú diskusiu.  

 

 

 

V Košiciach dňa 3. decembra 2021 

                                                                                                                          

                                                                                                         Monika Minčičová  
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Prekážky v práci na strane zamestnávateľa optikou zmien 

pracovných procesov 

 

Obstacles to work on the part of the employer by optics of 

changes in work processes 

 

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. - prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, 

PhD. 

 

 

Abstrakt 

Vedecký príspevok sa zaoberá problematikou nového pracovnoprávneho inštitútu, 

ktorý bol do Zákonníka práce prijatý s účinnosťou od 1. 1. 2022, a to prekážkou 

v práci na strane zamestnávateľa pri poskytovaní podpory zamestnávateľovi v čase 

skrátenej práce, laicky označovanou  tzv. kurzarbeit. Autori uvádzajú jeho základnú 

právnu úpravu, skúmajú a prostredníctvom kritickej analýzy hodnotia jeho možné 

uplatňovanie vo vnútornom prostredí zamestnávateľa, najmä v súvislosti s dopadmi 

na iné pracovnoprávne inštitúty. 

Kľúčové slová: 

prekážka v práci, kurzarbeit, náhrada mzdy, závislá práca, neprítomnosť zamestnanca 

v práci 

Abstract 

The scientific contribution deals with a new labor law institute adopted with effect 

from 1 January 2022 in the form of an obstacle to work on the part of the employer in 

providing support to the employer during part-time work, also referred to as the so-

called short work. The authors present its basic legal regulation, examine and, through 

a critical analysis, evaluate its application in the employer's internal environment, 

especially in connection with the impacts on other labor law institutes. 
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Key words: 

obstacle to work, kurzarbeit, salary compensation, dependent work, absence of 

employee at work 

ÚVOD 

Hoci názov konferencie i jednotlivé okruhy tém, ktorými by sa mali účastníci 

konferencie zaoberať zvádza k záveru, aby predmetom diskusie bolo hľadanie nového 

modelu výkonu práce v digitálnej ére1 a svete IoT,2 táto téma so sebou prináša 

nevyhnutne aj otázky, ktoré sa budú objavovať aj vo vzťahu k manažmentu 

neprítomnosti zamestnanca na pracovisku. S prihliadnutím na osobný výkon práce 

zamestnanca a na potrebu zamestnávateľa prideľovať zamestnancovi prácu je 

problematika prekážok v práci aktuálna v každom období vývoja pracovného 

prostredia.  

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že právna úprava by mala vyriešiť, 

akým spôsobom bude prichádzať k ospravedlňovaniu alebo neospravedlňovaniu 

nemožnosti zamestnanca vykonávať práce z rôznych subjektívnych alebo 

objektívnych dôvodov, a to bez ohľadu na skutočnosť, či zamestnanec bude 

vykonávať prácu tradičným spôsobom na pracovisku zamestnávateľa alebo 

akoukoľvek inou formou mimo pracoviska zamestnávateľa, napr. výkonom domáckej 

práce alebo telepráce podľa ustanovenia § 52 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov, účinný k 1.11.2021 (ďalej len ako „Zákonník práce“).  

Ak vnímame historické reálie vzniku niektorých ustanovení Zákonníka práce 

a zohľadníme aj súčasnú pandemickú alebo postpandemickú dobu, je zjavné, že 

manažment neprítomnosti zamestnanca na pracovisku nebudeme vedieť preklenúť len 

súčasnými pracovnoprávnymi inštitútmi a podmienkami ich uplatnenia bez ohľadu na 

skutočnosť, či ich uplatnenie je podmienené voľbou zamestnanca (napr. prekážky 

v práci na strane zamestnanca) alebo voľbou zamestnávateľa (napr. prekážky v práci 

na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce, forma nerovnomerného 

rozvrhovania pracovného času podľa § 87 a násl. Zákonníka práce) a s prípadným 

uplatnením participačných práv zástupcov zamestnancov (napr. zavedenie konta 

pracovného času podľa § 87a Zákonníka práce).3Preto je dôležité uvažovať o takej 

                                                 
1 JÁNOŠOVÁ, D. Právne aspekty internetu. In: Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete. Trnava: Fakulta 

masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014, s. 75-97. 
2 HLADÍKOVÁ, V. K niektorým otázkam informačnej a vedomostnej spoločnosti. In: QUAERE 2017: recenzovaný 

sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. 

VII. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017, s. 657-663. 
3 ŠVEC, M. - TOMAN, J. a kol. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. Zväzok I. Bratislava: 

Wolters Kluwer SR s.r.o., 2019, s. 560 a nasl. 
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zmene právnej úpravy, ktorá bude spôsobilá vysporiadať sa s novými trendmi vo 

vývoji pracovných podmienok. Vo vzťahu k digitalizácii pracovného prostredia 

v súčasnosti je otázne, či vývoj pracovnoprávnej úpravy vieme vôbec aspoň len 

predvídať.  

S prihliadnutím na súčasnú situáciu sa ako problémová javí úprava 

pracovnoprávneho vzťahu v prípade, ak vznikne dlhodobejšia nemožnosť 

zamestnanca pracovať alebo nemožnosť zamestnávateľa prideľovať prácu, a to najmä 

z dôvodov, ktoré nevie ovplyvniť ani jeden z účastníkov pracovnoprávneho vzťahu. 

V takýchto prípadoch je dôležitá aj úloha štátu. Súčasné pracovnoprávne inštitúty z 

vlastnej povahy nie sú určené na preklenutie dlhších časových úsekov, v ktorých 

neprichádza k výkonu práce zo strany zamestnanca predovšetkým z podnetu 

zamestnávateľa alebo ich uplatnenie nemá ekonomické opodstatnenie, pretože 

smeruje výrazne k vyššiemu riziku, že zamestnávateľ prípadnú krízu jednoducho 

nezvládne. Typickým príkladom vyššie uvedeného konštatovania je uplatňovanie 

prekážky v práci na strane zamestnávateľa, ktoré je založené na poskytovaní určitého 

percenta náhrady mzdy zamestnanca z priemerného zárobku zamestnanca. Stanovené 

hodnoty náhrady mzdy pri uplatnení konkrétnych druhov prekážok v práci na strane 

zamestnávateľa podľa ustanovenia § 142 Zákonníka práce a skutočnosť, že ide 

o sumu priemerného zárobku zamestnanca, ktorá pri zohľadnení jeho výpočtu podľa 

ustanovenia § 134 Zákonníka práce nie je zanedbateľná (práve naopak), spôsobujú, 

že na jednej strane zamestnanci môžu mať v niektorých prípadoch vyšší príjem ako 

v období, kedy by prácu skutočne vykonávali alebo táto náhrada mzdy dokonca tento 

reálny príjem zamestnanca prekračuje (vo vzťahu k reálnym nákladom zamestnanca 

absentuje totiž vznik nákladov zamestnanca na dopravu do zamestnania, stravovanie 

a pod.). Pre zamestnávateľa, ktorý nevie zamestnancom prideliť prácu z dôvodu 

existencie predovšetkým objektívneho dôvodu, ktorý nemôže nijako ovplyvniť 

a ktorý ochromí jeho výrobný alebo pracovný proces, je následne ekonomický náklad 

(poskytovaná náhrada mzdy) pri súčasných nulových alebo nízkych hodnotách tržieb,  

dlhodobo neudržateľný.  

Bez ohľadu na skutočnosť, či ide o súčasného zamestnanca alebo zamestnanca 

v novom digitálnom prostredí, môžu sa ocitnúť v rovnakej situácii nemožnosti 

pridelenia práce zo strany zamestnávateľa4 a potreby „akéhokoľvek“ uplatnenia 

mechanizmu, ktorý by im zabezpečil určitú úroveň mesačného príjmu so súčasnou 

možnosťou zamestnávateľa znížiť svoje paušálne náklady a akumulovať peňažné 

prostriedky na obdobie budúceho obnovenia pracovného alebo výrobného procesu. 

Uplatňovanie prekážok v práci na strane zamestnávateľa v súčasnom modeli 

poskytovania náhrady mzdy v sume priemerného zárobku nie je určené pre dlhšie 

                                                 
4 BARANCOVÁ, H. Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch. Praha: Leges, 2017, s. 37.  
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časové obdobie, pretože je z ekonomického hľadiska neudržateľné v tom, že miera 

pracovnoprávnej ochrany výrazne zvyšuje možnosť, že sa zamestnávateľ stane 

neschopným plniť si svoje záväzky voči zamestnancom i obchodným partnerom 

a zvyšuje sa riziko hromadných skončení pracovných pomerov zo strany 

zamestnávateľa, ktorý nebude vedieť takéto vysoké náklady na zamestnancov uniesť 

a ako následok tejto situácie je možno predvídať aj zánik viacerých 

zamestnávateľských subjektov.  

Aj preto považujeme za dôležité, popri nových modeloch výkonu práce 

v digitálnom prostredí hľadať aj nové pracovnoprávne inštitúty, ktoré budú 

uplatniteľné v nadchádzajúcom období poznačenom rôznymi krízami, od 

hospodárskych až po tie medicínske a súčasne budú spôsobilé hľadať model win – 

win pri ambivalentných záujmoch zamestnanca a zamestnávateľa.5  

Za jednou z prvých lastovičiek by bolo  možné považovať (hodnotiť vhodnosť 

tohto inštitútu je predčasné, navyše, zjednodušene uvedené, ak jej realizácia je závislá 

od výšky pomoci štátu) novú prekážku v práci na strane zamestnávateľa, ktorá bude 

zakotvená v novom ustanovení § 142 ods. 5 Zákonníka práce ( účinnosť od 1. 1. 

2022). Pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa v súvislosti s poskytovaním 

podpory zamestnávateľovi o v čase skrátenej práce.6 Mechanizmus a podmienky 

poskytovania podpory je predmetom nového zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore 

v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (aj Zákonníka práce), 

účinný od 31.12.2021 (účinnosť niektorých častí zákona je až od 1.1.2022 alebo až 

1.1.2023). Predmetom záujmu autorov bude objasnenie mechanizmu uplatnenia novej 

prekážky v práci na strane zamestnávateľa a identifikácia jej vzájomných väzieb 

k iným pracovnoprávnym inštitútom s ohľadom na jej budúce využívanie aj pre 

zamestnancov vykonávajúcich prácu v digitálnom prostredí.7  

1  MECHANIUZMUS UPLATNENIA NOVEJ PREKÁŽKY 

Predmetom právnej úpravy novej prekážky v práci na strane zamestnávateľa je 

poskytovanie podpory v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov 

zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, 

vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa. Je nevyhnutné 

v úvode zdôrazniť, že slovenský zákonodarca sa pri koncipovaní novej prekážky 

                                                 
5 ŽUĽOVÁ, J. Výber zamestnancov. Právne úskalia obsadzovania pracovných miest. Bratislava: Wolters Kluwer, 

2021, s. 67. 
6 Novela Zákonníka práce bola uskutočnená v súvislosti s novoprijatým zákonom č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase 
skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o skrátenej práci“). 
7 Predkladaný publikačný výstup vychádza z pripravovanej publikácie autorského kolektívu „Kurzarbeit a iné 

prekážky v práci na strane zamestnávateľa“ vydaného vo vydavateľstve Wolters Kluwer Slovensko v priebehu 
novembra 2021. Autori v tomto článku len načrtávajú určité problematické okruhy, ktoré potom následne detailne 

a v ďalších súvislostiach rozpracúvajú v spomínanej publikácii. 
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v práci na strane zamestnávateľa v podstate odchýlil od ustálenej práce v komparácii 

so zahraničnými právnymi úpravami napr. v Českej republike alebo Spolkovej 

republike Nemecko, pretože neviaže možnosť uplatnenia tejto prekážky v práci na 

strane zamestnávateľa na obsah vnútorného prostredia zamestnávateľa (zjednodušene 

uvedené, nezohľadňuje konkrétne pracovné podmienky u zamestnávateľa, čo 

následne vedie ku kombinácii rôznych inštitútov, čo bude mať za následok vznik 

komplikovaných situácií). Napr. nevylučuje možnosť uplatnenia tejto prekážky 

v práci, ak má napr. zamestnávateľ uzatvorenú dohodu o konte pracovného času 

podľa ustanovenia § 87a ZP alebo iný model štátnej podpory, keďže v oboch 

prípadoch vie buď upravovať rozsah určeného týždenného rozsahu pracovného času 

alebo už odčerpáva štátnu podporu z iného podporného systému, čím prichádza k ich 

kumulácii (zákon o skrátenej práci totiž vylučuje len uplatnenie podpory na konkrétne 

pracovné miesto, nie zamestnávateľa ako takého). 

Vonkajším faktorom podľa § 2 písm. c) zákona o skrátenej práci je faktor, ktorý 

má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol 

predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom 

zamestnávateľom, najmä mimoriadna situácia,8 výnimočný stav alebo núdzový stav,9 

mimoriadna okolnosť10 alebo okolnosti vyššej moci. Za vonkajší faktor sa nepovažuje 

čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, 

plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia. Podľa nového ustanovenia § 142 ods. 5 

Zákonníka práce (pôvodný ods. 5 sa stáva ods. 6) ak zamestnávateľ po dohode so 

zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia 

zamestnancov, po dohode so zamestnancom, pri prekážke v práci na strane 

zamestnávateľa požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce podľa 

osobitného predpisu, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi za čas trvania tejto 

prekážky v práci náhradu mzdy v sume najmenej 80 % jeho priemerného zárobku; 

ustanovenia odsekov 1 až 4 a § 250b ods. 6 Zákonníka práce o sume náhrady mzdy 

sa neuplatnia. Ak sa zamestnávateľovi neposkytne podpora v čase skrátenej práce na 

pracovné miesto zamestnanca, patrí zamestnancovi za čas trvania prekážky v práci na 

strane zamestnávateľa podľa prvej vety náhrada mzdy v sume podľa odsekov 1 až 4 

alebo § 250b ods. 6 Zákoníka práce. Predmetné ustanovenie je pomerne 

komplikovaným ustanovení. 

                                                 
8 Ust. § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.  
9 Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 

a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.  
10 Ust. § 2 písm. d) zákona o podpore v čase skrátenej práce: mimoriadnou okolnosťou okolnosť, ktorú môže vyhlásiť 

vláda Slovenskej republiky na základe zverejnenej informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, že hrubý 

domáci produkt za predchádzajúci štvrťrok vyjadrený v stálych cenách medziročne klesol, a na základe bezprostredne 
nasledujúcej prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy, že príslušný ročný hrubý domáci produkt vyjadrený 

v stálych cenách klesne medziročne aspoň o tri percentuálne body. 
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Hoci bola nová prekážka zakotvená v súčasnom pandemickom období, možno 

ju považovať v ďalších obdobiach aj za trvalý nástroj manažovania 

prítomnosti/neprítomnosti zamestnanca v práci v čase tzv. skrátenej práce 

u zamestnávateľa (ďalej aj ako „kurzarbeit“). 

Špecifikom novej právnej úpravy je absencia akejkoľvek vyčerpávajúcej 

formulácie kritérií uplatnenia tohto pracovnoprávneho inštitútu, ale vychádza sa 

výlučne z obsahového vymedzenia podmienok získania podpory v čase skrátenej 

práce podľa spomínaného osobitného predpisu.  Nové ustanovenie § 142 ods. 5 

Zákonníka práce vymedzuje aj rozsah participačného práva zástupcov zamestnancov 

alebo samotných zamestnancov (analogickú hmotnoprávnu podmienku pre zavedenie 

podpory v čase skrátenej práce obsahuje aj ustanovenie §3 ods. 1 písm. d) zákona 

o skrátenej práci a súčasne vymedzuje svoj vzťah k ostatným druhom prekážok 

v práci na strane zamestnávateľa podľa ustanovenia § 142 ods. 1 až ods. 4 Zákonníka 

práce, resp. prechodného ustanovenia § 250b ods. 6 Zákonníka práce (prechodne 

zavedená prekážka v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia alebo 

zastavenia činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo 

ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu).11  

Ako zaujímavé sa javí vymedzenie vzťahu novej prekážky v práci v čase 

skrátenej práce zamestnávateľa k iným druhom prekážkam v práci. Nové ustanovenie 

totiž zakotvuje, že uplatnenie iných druhov prekážky v práci na strane zamestnávateľa 

týmto novým druhom prekážok nie je dotknuté.  

Prekážku v práci na strane zamestnávateľa v podobe kurzarbeitu  pri 

zohľadnení formulácie predmetného ustanovenia môžeme teda vnímať ako 

sekundárnu, nie primárnu formu manažovania neprítomnosti zamestnanca na 

pracovisku. Vychádzame totiž z ustanovení zákona o skrátenej práci, ktorý stanovuje 

pre možnosť získania podpory rôzne kvalitatívne a kvantitatívne podmienky na to, 

aby zamestnávateľ do tohto systému mohol vstúpiť, a ktorých nesplnenie vedie 

k záveru o nemožnosti uplatnenia kurzarbeitu u zamestnávateľa.  

Problémom nie je skutočnosť, že objektívne prichádza k obmedzeniu činnosti 

zamestnávateľa z dôvodu existencie vonkajšieho faktora tak, ako ho definuje 

                                                 
11 Ustanovenie § 250b ods. 6 ZP: Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo 

obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo 

obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v 

sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je 

dotknuté. 
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ustanovenie § 2 písm. c) zákona o skrátenej práci, ale skutočnosť, ako sa bude tento 

dôvodov kvalifikovať aj s ohľadom na ustálený výklad iných druhov prekážok v práci 

na strane zamestnávateľa upravených v ustanovení § 142 ods. 1 až ods. 4 Zákonníka 

práce. Existencia konkrétneho vonkajšieho faktora totiž môže naplniť hmotnoprávne 

podmienky a charakteristické črty aj niekoľkých druhov prekážok v práci na strane 

zamestnávateľa podľa ustanovenia § 142 ods. 1 až ods. 4 Zákonníka práce. Ak však 

naplní zamestnávateľ podmienky stanovené osobitným predpisom, zákonom 

o skrátenej práci, mala by sa uplatniť nová prekážka v práci v podobe tzv. kurzarbeitu.    

Ak budeme bližšie analyzovať dôvody a podmienky zavedenia kurzarbeitu 

podľa ustanovenia § 142 ods. 5 Zákonníka práce s odkazom na zákon o skrátenej práci 

a následne zohľadníme právnu úpravu iných prekážok v práci na strane 

zamestnávateľa, dospejeme k záveru, že využitie niektorých iných druhov prekážok 

v práci je logicky nemožné, aj keď to právna úprava ustanovenia § 142 ods. 5 

Zákonníka práce umožňuje. Za predpokladu, že zamestnávateľ nesplní podmienky 

vstupu do kurzarbeitu alebo pominie obdobie možnosti jeho čerpania zo strany 

zamestnávateľa,12 malo by prísť podľa ustanovenia § 142 ods. 5 Zákonníka práce 

k automatickému uplatneniu niektorého z ustanovení § 142 ods. 1 až ods. 4 Zákonníka 

práce, čo bude ale v aplikačnej praxi problém.  

Ak budeme vychádzať z hmotnoprávnych podmienok, pre ktoré má byť 

zavedený kurzarbeit podľa ustanovenia § 2 písm. a) až c) zákona o skrátenej práci, 

malo by ísť o dôvody, ktoré budú mať negatívny dopad na väčšiu skupinu 

zamestnancov (predpokladá sa negatívny dopad na najmenej 1/3 zamestnancov 

zamestnávateľa alebo rozsah obmedzenia činnosti v úhrne najmenej 10% 

ustanoveného týždenného rozsahu pracovného času u zamestnávateľa). Takýto 

predpoklad by mohol byť naplnením charakteristiky tzv. prevádzkových príčin, a to  

podľa ustanovenia § 142 ods. 1 Zákonníka práce alebo aj  vážnych prevádzkových 

dôvodov podľa ustanovenia § 142 ods. 4 Zákonníka práce (po „skončení“ kurzarbeitu, 

po uplynutí podpornej doby, počas ktorej zamestnávateľ získal finančnú pomoc, avšak 

vonkajší faktor bude stále existovať, musí sa zamestnávateľ vysporiadať so situáciou 

a nastaviť manažment neprítomnosti zamestnancov na pracovisku; nastavenie 

neprítomnosti bude potrebné aj vtedy, ak zamestnávateľ bude mať problémy, ale 

nenaplní formálne podmienky kurzarbeitu). V porovnaní s týmito prekážkami 

v prípade kurzarbeitu pôjde o problém obmedzenia činnosti zamestnávateľa 

zahŕňajúci väčší počet zamestnancov (vylúčený je tak vznik negatívneho dopadu na 

konkrétneho zamestnanca), ktoré sa môžu uplatniť aj vo vzťahu k menšiemu počtu 

zamestnancov. Kurzarbeit svojou povahou na jednej strane náhodilosťou 

                                                 
12 V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o skrátenej práci môže byť podpora poskytnutá v úhrne najviac šesť 

mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. 
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a nepredvídateľnosťou smeruje úvahy skôr k charakteristike prestoja, dlhodobý 

charakter kurzarbeitu (až šesť mesiacov v úhrne) na druhej strane skôr svedčí povahe 

vážnych prevádzkových dôvodov, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že skončením 

uplatňovania kurzarbeitu nemusí prísť automaticky k zániku samotnej prekážky 

v práci, ktorá neumožňuje zamestnávateľovi prideľovať zamestnancovi prácu.  

Pre zistenie, aká prekážky v práci na strane zamestnávateľa sa uplatní počas 

obdobia podpory v zmysle zákona o skrátenej práci, je dôležité odlíšiť tzv. kurzarbeit 

a ostatné prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Bližšia charakteristika dôvodov 

a podmienok uplatňovania kurzarbeitu však nezodpovedá teoretickému vymedzeniu, 

ale ani praktickému použitiu prekážok v práci podľa ustanovenia § 142 ods. 2 

Zákonníka práce (prekážke v práci spôsobenej nepriaznivými poveternostnými 

vplyvmi) a pravdepodobne ani prekážke podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce (tzv. inej 

prekážke). Preto v období, na ktorú bude nastavená podpora v zmysle zákona 

o skrátenej práci, bude zamestnávateľ postupovať podľa nového § 142 ods. 5 

Zákonníka práce a ak podmienky poskytovania pominú, bude s prihliadnutím na 

charakter prekážky postupovať skôr podľa § 142 ods. 1 Zákonníka práce (prestoj).  

Prekážka v práci z dôvodu poveternostných vplyvov síce má charakter 

náhodilosti a nepredvídateľnosti, ale z pohľadu podmienok zavedenia kurzarbeitu 

(teda, že musí prísť k splneniu podmienky získania súhlasu zástupcov zamestnancov 

alebo dotknutých zamestnancov, resp. prípadné konanie pred rozhodcom, podanie 

žiadosti o poskytnutie podpory, trvanie podpory) jednoducho nezodpovedá 

procesnoprávnym podmienkam jeho zavedenia a aj najkratšiemu časovému 

harmonogramu ich splnenia (a vôbec vyhodnotenia ich splnenia). Časový 

harmonogram zavedenia kurzarbeitu bez ohľadu na jeho úspešnosť alebo neúspešnosť 

totiž nezodpovedá premenlivosti uplatnenia prekážky v práci na strane 

zamestnávateľa z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, ktorých praktické 

použitie predstavuje obdobie niekoľkých hodín maximálne kalendárnych dní, pričom 

len samotné zavedenie kurzarbeitu (najmä pri absencii akýchkoľvek lehôt 

dohadovania so zamestnancami alebo ich zástupcami) tento časový rámec prekročí.13  

Uplatnenie ustanovenia § 142 ods. 3 Zákonníka práce (iná prekážka v práci na 

strane zamestnávateľa) sa využíva v niektorých prípadoch skôr pre svoj 

individualizovaný charakter (ide o prekážku v práci, ktorá sa dominantne dotýka 

situácii, v ktorých nevie zamestnávateľ prideľovať zamestnancovi prácu z dôvodu 

spočívajúceho v osobe zamestnanca alebo v príčinnej súvislosti s ním, napr. jeho 

                                                 
13 Už len samotné rozhodovanie rozhodcu podľa ustanovenia § 142a ods. 6 ZP prekračuje hranicu logickosti a vôbec 

možnosti použitia prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, keď 
je obmedzené na lehotu najviac 10 dní od prijatia riešenia sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase 

skrátenej práce. 
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zdravotná nespôsobilosť). Použitie ustanovenia § 142 ods. 3 Zákonníka práce podľa 

nášho názoru však vylučuje už aj samotná formulácia ustanovenia § 142 ods. 3 

Zákonníka práce, pretože sa v nej uvádza, že ak nemohol zamestnanec vykonávať 

prácu pre iné prekážky v práci ako sú uvedené v ustanovení § 142 ods. 1 a ods. 2 

Zákonníka práce, tak sa uplatní ustanovenie o tzv. inej prekážke v práci na strane 

zamestnávateľa (toto ustanovenie novelizované nebolo a možno sa domnievať, že 

zákonodarca ho nechcel rozšíriť o ďalšiu prekážku). V zmysle vyššie uvedeného 

výkladu a právnej argumentácie je však zjavné, že existencia dôvodov, pre ktoré 

možno zaviesť kurzarbeit zodpovedajú skôr dôvodom označeným za prevádzkové 

príčiny (vážne prevádzkové dôvody, majúce súvis s prevádzkovými dôvodmi 

zamestnávateľa) podľa ustanovenia § 142 ods. 1 a ods. 4 Zákonníka práce, a preto sa 

explicitne vylučuje vznik situácie, kedy by tieto dôvody pre zavedenie kurzarbeitu 

nepokrývali zákonné ustanovenia o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa 

podľa citovaných zákonných ustanovení § 142 ods. 1 a ods. 4 Zákonníka práce. Vážne 

prevádzkové dôvody podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce možno uplatniť len vtedy, 

ak má zamestnávateľ sociálnych partnerov a uzatvorí s nimi dohodu. U tých 

zamestnávateľov, u ktorých zástupcovia zamestnancov nepôsobia, by sa mal postup 

odvíjať od posúdenia konkrétnych okolností prípadu, ale zväčša pôjde o uplatnenie 

tzv. prestoja podľa § 142 ods. 1 Zákonníka práce. 

Aj preto by stálo za zváženie odporučiť zákonodarcovi, aby pri budúcej 

novelizácii ustanovenia § 142 ods. 5 Zákonníka práce zvážil zmenu textácie z „ak sa 

zamestnávateľovi neposkytne podpora v čase skrátenej práce na pracovné miesto 

zamestnanca, patrí zamestnancovi za čas trvania prekážky v práci na strane 

zamestnávateľa podľa prvej vety náhrada mzdy v sume podľa odsekov 1 až 4 alebo § 

250b ods. 6“ na „Ak sa zamestnávateľovi neposkytne podpora v čase skrátenej práce 

na pracovné miesto zamestnanca, patrí zamestnancovi za čas trvania prekážky v práci 

na strane zamestnávateľa podľa prvej vety náhrada mzdy v sume podľa odsekov 1 a 

(nie až) 4 alebo § 250b ods. 6“ a prípadné vypustenie odkazu na prechodné 

ustanovenie § 250b ods. 6 Zákonníka práce pri predpokladanej strate jeho účinnosti 

po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

2  UPLATNENIE PARTICIPAČNÉHO PRÁVA ZÁSTUPCOV 

ZAMESTNANCOV 

Pomerne neprakticky vyznieva aj potreba dosiahnutia dohody so zástupcami 

zamestnancov pôsobiacimi u zamestnávateľa alebo po dohode so zamestnancom, ak 

u zamestnávateľa nebudú pôsobiť zástupcovia zamestnancov, na tom, že 

zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce v zmysle 

osobitného predpisu (požiadavka Zákonníka práce) a súčasne aj dohoda so 
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zástupcami zamestnancov alebo zamestnancom podľa zákona o skrátenej práci. 

Takáto požiadavka je diskutabilná v tom zmysle, či sa vyžaduje dosiahnutie dvoch 

druhov samostatných dohôd zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov a ak u neho 

nepôsobia, so zamestnancami samotnými na uplatnení prekážky v práci na strane 

zamestnávateľa podľa ustanovenia § 142 ods. 5 Zákonníka práce a potom obdobne 

uzatvorenie dohody medzi tými istými subjektmi o tom, že zamestnávateľ požiada 

o poskytnutie podpory v zmysle § 3 ods. 1 písm. d) bod 1 zákona o skrátenej práci14 

alebo ide o jednu a tú istú dohodu, ktorá vo výsledku predstavuje vyjadrenú vôľu 

zástupcov zamestnancov alebo zamestnancov a zamestnávateľa na tom, že 

zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.  

Vzhľadom na povahu predmetného pracovnoprávneho inštitútu musíme 

zdôrazniť a neopomenúť všeobecný rozsah participatívnych práv plynúcich z povahy 

sociálneho dialógu, tak ako ich Zákonník práce upravuje v ustanoveniach týkajúcich 

sa všeobecnej povinnosti zamestnávateľa prerokovať/spolurozhodovať s odborovou 

organizáciou (zástupcami zamestnancov všeobecne) zmenu pracovných podmienok 

a v tomto prípade dohody o podanie žiadosti o podporu v čase skrátenej práce.15 

Faktický význam participatívnych práv zástupcov zamestnancov je však obmedzený 

rozsahom sankcií, najmä ustanovenia § 17 ods. 2 Zákonníka práce. S ohľadom na                  

§ 17 ods. 2 Zákonníka práce, v ktorom zákonodarca ako právny následok porušenia 

povinnosti zamestnávateľa prerokovať alebo spolurozhodovať predvída absolútnu 

neplatnosť len v tom prípade, kde to priamo  Zákonníka práce (uvedením doložky 

neplatnosti) uvedie (napr. práve v ustanovení § 142 ods. 5 Zákonníka práce takáto 

doložka neplatnosti priamo absentuje).  

Z logického hľadiska by malo ísť o jednu dohodu, ktorú medzi sebou tieto 

subjekty uzatvoria, predmetom ktorej je dohoda, že zamestnávateľ a zástupcovia 

zamestnancov (alebo samotní zamestnanci, ak u zamestnávateľa nepôsobia 

zástupcovia zamestnancov) súhlasia s tým, aby zamestnávateľ požiadal o poskytnutie 

podpory v čase skrátenej práce a následne, keď bude jeho žiadosti vyhovené, bude 

nastavený režim tzv. kurzarbeitu. Problémom je však skutočnosť, že uvádzané 

zákonné ustanovenia súčasne odlišne upravujú formálne požiadavky na túto dohodu.   

Z formálneho hľadiska ustanovenie § 142 ods. 5 Zákonníka práce neuvádza 

požiadavku na písomnú podobu takejto dohody so zástupcami zamestnancov alebo 

samotnými zamestnancami, čo je v zásade nezvyklé a v rozpore s doterajším 

prístupom pri formulovaní dohôd medzi zástupcami zamestnancov 

a zamestnávateľom (napríklad ustanovenie § 142 ods. 4 Zákonníka práce stanovuje 

                                                 
14 „uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia 
zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, alebo...“ 
15 Porovnaj napr. ustanovenie § 237 ZP (právo na prerokovanie). 
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obligatórnu písomnú formu uzatvorenia dohody o vážnych prevádzkových dôvodov 

alebo dohoda o zavedení konta pracovného času podľa ustanovenia § 87a Zákonníka 

práce). Odlišne od formulácie ustanovenia § 142 ods. 5 Zákonníka práce upravuje 

uzatvorenie dohody ustanovenie § 3 ods. 1 písm. d) bod 116 zákona o skrátenej práci. 

Toto ustanovenie explicitne zakotvuje, že podpora v čase skrátenej práce sa poskytne 

zamestnávateľovi, ktorý má so zástupcami zamestnancov, alebo ak u neho nepôsobia, 

so zamestnancami uzatvorenú písomnú dohodu o tom, že zamestnávateľ požiada 

o poskytnutie podpory. V prípade ustanovenia § 142 ods. 5 Zákonníka práce však 

zákonodarca takúto formálnu požiadavku na formu dohody nestanovuje, čo možno 

hodnotiť ako podstatné pochybenie, a to aj s odkazom na ustanovenie § 17 ods. 2 

Zákonníka práce. Zjavne nepôjde o úmysel, ale o nepozornosť, ktorá môže opätovne 

sťažiť praktickú aplikáciu predmetného ustanovenia. Máme za to, že ak bude dohoda 

písomná a bude obsahovať dohodu na to, že zamestnávateľ pôjde v režime 

kurzarbeitu, mala by postačovať jedna dohoda. 

S prihliadnutím na osobitný charakter takejto dohody vzniká otázka, či je 

možné takúto dohodu uzatvoriť v rámci kolektívneho vyjednávania (aktuálna dohoda 

alebo dohoda do budúcna, ktorá bude obsahovať len rámcové mantinely pre 

uplatnenia § 142 ods. 5 Zákonníka práce). Keďže podmienky poskytovania podpory 

môžu byť rôzne, nepredvídateľné, bolo by možné uvažovať o tom, že obsiahnutie 

takýchto dohôd v kolektívnej zmluve, prípadne uzatváranie takýchto dohôd vopred 

(je dôležité uvedomiť si, že bude potrebné  posudzovať splnenia hmotnoprávnych 

podmienok pre získanie podpory ako aj pre poskytovanie podpory vždy konkrétne, 

podľa toho, ako bude nastavená podpora) nie je možné s prihliadnutím na účel tej 

prekážky. Ani  uzatvorenie  dohody na neurčitý čas nie je v súlade s cieľom právnej 

úpravy zakotvenej v § 142 ods. 5 Zákonníka práce.  Uzatvorenie dohody  vopred by 

súčasne odporovalo aj samotnej pracovnoprávnej ochrane zamestnancov, keďže 

uplatnením kurzarbeitu prichádza k porušeniu základnej povinnosti zamestnávateľa 

vyplývajúcej z ustanovenia § 1 ods. 2 Zákonníka práce v podobe prideľovania práce 

zamestnancom. Uzatvorenie dohody o uplatnení prekážky vopred preto odporuje 

logike uplatnenia prekážky v práci na strane  zamestnávateľa podľa ustanovenia § 142 

ods. 5 Zákonníka práce v tom, že jej realizácia má byť nepredvídateľná 

a zamestnávateľ takúto situáciu nemohol vopred ovplyvniť, čo by pri plánovanom 

uplatnení kurzarbeitu v podobe vopred uzatvorenej dohody nebolo splnené 

(zamestnávateľ by okolnosti, za ktorých by sa rozhodol vstúpiť do kurzarbeitu, 

posudzoval výlučne samostatne a subjektívne, keďže už by dohodou so zástupcami 

zamestnancov disponoval vopred). Súčasne by sa neumožnilo zástupcom 

                                                 
16 Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý má uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo 
so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o 

poskytnutie podpory. 
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zamestnancov ani posúdenie splnenia hmotnoprávnych podmienok, od existencie 

ktorých by malo prísť k formulácií ich súhlasného alebo nesúhlasného postoja. 

Z rovnakého dôvodu je preto aj vylúčené, aby zamestnávateľ takúto formu 

„dojednania“ obsiahol v pracovných zmluvách zamestnancov, t. j. že by sa 

zamestnanec so zamestnávateľom vopred dohodli na vstupe do kurzarbeitu. Takéto 

ustanovenie pracovnej zmluvy by malo byť posúdené ako neplatné vzhľadom na 

rozpor s kogentným ustanovením príslušného pracovnoprávneho predpisu.  

Keďže v aplikačnej praxi môžu vzniknúť situácie, že u zamestnávateľa môže 

pôsobiť aj odborová organizácia aj zamestnanecká rada, prípadne aj niekoľko 

odborových organizácií, je potrebné vyriešiť otázku, s ktorým z partnerov má 

zamestnávateľ koordinovať  uzatvorenie dohody v zmysle § 142 ods. 5 Zákonníka 

práce. Rozlišovať preto musíme rôzne prípady súčasnej existencie rôznych foriem 

zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa, t.j. pluralitu pôsobenia zamestnaneckej 

rady a odborovej organizácie alebo odborových organizácii navzájom.17 Zákonník 

práce v ustanovení § 229 ods. 7 a  ods. 8 upravuje vzájomný vzťah medzi jednotlivými 

formami zastúpenia zamestnancov na pracovisku, pričom všeobecne uprednostňuje 

odborovú organizáciu pred inými formami zastúpenia zamestnancov na pracovisku. 

Možno konštatovať, že rozdelenie kompetencií  sa uplatní až v okamihu vzniku 

samotnej plurality (nezáleží, v akom poradí vznikli jednotlivé formy zastúpenia 

zamestnancov). Takéto rozdelenie kompetencií v zmysle Zákonníka práce platí 

dovtedy, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak (napr. inak môže byť ustanovené, ak 

by podľa § 229 ods. 7 Zákonníka práce mala konať odborová organizácia – právo na 

spolurozhodovanie, ale ide napr. o skončenie pracovného pomeru s členom 

zamestnaneckej rady – § 240 ods. 8 Zákonníka práce, vtedy dáva súhlas 

zamestnanecká rada a nie odborová organizácia). Ak u zamestnávateľa pôsobí 

odborová organizácia a zamestnanecká rada, dohodu by mala uzatvárať odborová 

organizácia, keďže jej patrím kompetencia spolurozhodovania 

Situácia môže byť komplikovanejšia v prípade, ak u zamestnávateľa pôsobí 

viacero odborových organizácií. Podľa § 230 ods. 1 Zákonníka práce odborová 

organizácia je občianske združenie podľa osobitného predpisu a je povinná písomne 

informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u zamestnávateľa a predložiť 

mu zoznam členov odborového orgánu. Vzhľadom na názor, že predmetná dohody by 

mala byť vylúčená z procesu kolektívneho vyjednávania, nepríde v prípade plurality 

                                                 
17 Vzhľadom na minimálny počet prípadov koexistencie zamestnaneckého dôverníka a odborovej organizácie 

u zamestnávateľa sa týmto prípadom zaoberať nemusíme. Vznik odborových organizácii u zamestnávateľov s menším 

počtom zamestnancov ako 50 je skôr ojedinelý, pretože vzhľadom na ekonomickú udržateľnosť činnosti a pôsobenia 
odborových organizácii formou členských príspevkov, nie je tento model finančne zaujímavý a ani dlhodobo 

udržateľný. 
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zástupcov zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa k uplatneniu ustanovenia § 3a 

zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.18  

V prípade modelu vzájomného pôsobenia viacerých odborových organizácii u 

zamestnávateľa sa bude postupovať podľa ustanovenia § 232 ods. 1 Zákonníka práce 

a nie podľa ustanovenia § 229 ods. 7 Zákonníka práce. Zákonník práce predpokladá 

v zmysle § 232 ods. 1 prvá veta, že ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré 

odborové organizácie, musí zamestnávateľ v prípadoch týkajúcich sa všetkých alebo 

väčšieho počtu zamestnancov, ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo 

kolektívna zmluva vyžadujú prerokovanie alebo súhlas odborového orgánu, plniť tieto 

povinnosti k príslušným orgánom všetkých zúčastnených odborových organizácií, ak 

sa s nimi nedohodne inak. Ak sa orgány všetkých zúčastnených odborových 

organizácií nedohodnú najneskôr do 15 dní od požiadania, či súhlas udelia alebo nie, 

je rozhodujúce stanovisko orgánu odborovej organizácie s najväčším počtom členov 

u zamestnávateľa.  

S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať, že pre uzatvorenie dohody 

podľa § 142 ods. 5 Zákonníka práce a písomnej dohody podľa ustanovenia § 3 ods. 1 

písm. d) bod 1 zákona o skrátenej práci (uvedené dohody môžeme vnímať ako jednu 

dohodu v zmysle doteraz uvedenej argumentácie), keďže ide o situáciu, ktorá sa týka  

všetkých alebo väčšieho počtu zamestnancov, malo by sa postupovať podľa 

ustanovenia § 232 ods. 2 Zákonníka práce. V rozpore s právnym poriadkom v 

predmetnom prípade je situácia, keď sám zamestnávateľ vyhlási, že medzi 

odborovými organizáciami neprišlo k dohode a zákonnú povinnosť si splní len vo 

vzťahu k jednej z odborových organizácií. Okamih, kedy zamestnávateľ k vyhláseniu 

môže pristúpiť, je až po uplynutí 15 dní od okamihu, kedy zamestnávateľ požiadal 

odborové organizácie o udelenie súhlasu. Následne mu vzniká oprávnenie dosiahnuť 

tento súhlas alebo riadiť sa rozhodnutím odborovej organizácie s najväčším počtom 

členov. Určenie, ktorá z odborových organizácií je najväčšia, prislúcha 

zamestnávateľovi. Zákonník práce nekonštruuje žiadny iný spôsob riešenia sporu 

                                                 
18 § 3a ods. 1: Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, pri uzatváraní kolektívnej 

zmluvy v mene kolektívu zamestnancov môžu príslušné odborové orgány pôsobiace u zamestnávateľa vystupovať a 

konať s právnymi dôsledkami pre všetkých zamestnancov len spoločne a vo vzájomnej zhode, ak sa medzi sebou 
nedohodnú inak. Ak sa odborové organizácie nedohodnú na postupe podľa prvej vety, je zamestnávateľ oprávnený 

uzatvoriť kolektívnu zmluvu s odborovou organizáciou s najväčším počtom členov u zamestnávateľa alebo s ostatnými 

odborovými organizáciami, ktorých súčet členov u zamestnávateľa je väčší ako počet členov najväčšej odborovej 
organizácie. 

§ 3a ods.4: Spor o určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy rieši rozhodca 

zapísaný v zozname rozhodcov vedenom na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej 
len „ministerstvo") podľa tohto zákona. Ak sa zmluvné strany na osobe rozhodcu nedohodnú, na žiadosť ktorejkoľvek 

zo zmluvných strán ho určí ministerstvo. 
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o určenie najväčšej odborovej organizácie pôsobiacej u zamestnávateľa,                              

ak zamestnávateľ nevie určiť najväčšiu odborovú organizáciu.19 

ZÁVER20 

 Komplikovanosť novej právnej úpravy je aj s ohľadom na vyššie popisované 

nuansy vzájomnej interakcie rôznych druhov prekážok v práci na strane 

zamestnávateľa pomerne vysoká, a to aj v súvislosti s možnými novými formami 

výkonu závislej práce v digitálnom prostredí. Čím extrémnejšie budú tieto nové formy 

výkonu práce a čím menej definičných znakov závislej práce budú spĺňať 

z pôvodného konceptu právnej úpravy závislej práce, na ktorú boli nastavené aj 

podmienky uplatnenia prekážok v práci na strane zamestnávateľa, tým viac 

aplikačných problémov bude vznikať v súvislosti s jej použitím.  

Typickým príkladom je dnes previazanie prekážky v práci na strane 

zamestnávateľa v podobe prestoja podľa ustanovenia § 142 ods. 1 Zákonníka práce 

a novelizovaného ustanovenia § 52 ods. ods. 7 písm. b) ZP , ktoré uvádza že „ak si 

pri domáckej práci alebo telepráci zamestnanec sám rozvrhuje pracovný čas, jeho 

pracovný pomer sa spravuje týmto zákonom s týmito odchýlkami: .... b) neuplatňujú 

sa ustanovenia o prestojoch okrem prestojov, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ.“             

V prvom rade je predmetné ustanovenie nezmyselné, pretože Zákonník práce a ani 

žiadny iný pracovnoprávny predpis neupravuje problematiku vzniku prestojov                     

s výnimkou ustanovenia § 142 ods. 1 Zákonníka práce, ktoré uvádza právnu úpravu 

prestojov, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. Vylúčenie pôsobnosti iných ustanovení 

o prestojoch preto nie je možné, pretože také neexistujú. Ustanovenie § 142 ods. 1 

Zákonníka práce, ktoré uvádza úpravu prestojov totiž obsahuje len úpravu prestojov, 

za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, pretože ide o prekážku v práci na jeho strane 

a Zákonník práce nerozlišuje, či pôvodcom prestoja je sám zamestnávateľ, jeho 

subdodávateľ alebo tretí subjekt, vychádza len z predpokladu, že prestoj vznikol. 

Pokiaľ do tohto problému pridáme ešte vzájomný nevyjasnený vzťah medzi 

kurzarbeitom a prestojom, bude náročné vôbec identifikovať, ktorú a či vôbec možno 

použiť v súvislosti s domácou prácou a teleprácou prekážku v práci na strane 

zamestnávateľa. Čo pochopiteľne pri predpoklade výraznejšieho nárastu tejto formy 

                                                 
19 ŠVEC, M. – TOMAN, J. a kol. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. II. zväzok. Bratislava: 

Wolters Kluwer, 2019, s. 341. 
20 Vedecký článok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu na podporu výskumu a vývoja s názvom „Prieniky 
pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa)“, číslo APVV-18-0443, zodpovedná riešiteľka 

projektu prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD. 
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výkonu práce zo strany zamestnancov v digitálnom prostredí bude pomerne značná 

komplikácia.21 
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Právo, anebo povinnost odpojení od zaměstnavatele? 

 

The right or the obligation to disconnect from the employer? 

 

Doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. 1, 2 

 

 

Abstrakt 

Autor se v příspěvku věnuje důsledkům výkonu práce prostřednictvím moderních 

technologií. Zmiňuje nedostatky při tvorbě legislativy. I s ohledem na právní úpravu 

pracovní doby a doby odpočinku dospívá k závěru, že by bylo přiléhavější zavedení 

povinnosti zaměstnavatele odpojit zaměstnance mimo pracovní dobu.  

Klíčová slova:  

pracovní právo, právo na odpojení, základní lidská práva 

Abstract 

The paper is focused on the consequences of the use of modern technologies at work. 

The author mentions shortcomings in the creation of legislation. With regard to the 

legal regulation of working hours and rest periods, he concludes that it would be more 

appropriate to introduce an obligation for the employer to disconnect employees 

outside working hours. 

Key words: 

Labour law, right to disconnect, human rights  

 

 

 

                                                 
1 Autor působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy jako 

docent a tajemník. Je místopředsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a 

advokátem v Praze. Příspěvek zohledňuje stav ke dni 17. listopadu 2021. 
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sdružování v 21. století In: KUDRNA, J. (ed.) Listina základních práv a svobod tehdy a dnes: k 30. výročí přijetí. 
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ÚVOD 

Stávající koncept liberálně demokratického sociálního právního státu 

opírajícího se o hodnotový podklad v podobě lidských práv a základních svobod je 

odrazem a důsledkem společného působení řady historických událostí. Ve 

středoevropském prostoru (a nejen zde) se nejeden z těchto faktorů vedoucí k jeho 

konečnému ustavení a podobě kryje s událostmi, které utvářely moderní podobu 

pracovněprávní úpravy.  

 

Zjednodušeně řečeno za výchozí momenty v tomto směru můžeme považovat 

zrušení nevolnictví3, průmyslovou revoluci a stěhování obyvatelstva do měst, 

přičemž, jak uvádí prof. Bárta, za dva posledně jmenované faktory (nejméně) částečně 

vděčíme bramboře.4  

Změna způsobu práce, mechanizace, využívání chemikálií, těžké provozy, 

nedokonalost a nebezpečnost masivních strojů, to vše vedlo k podstatně větší 

rizikovosti výkonu práce pro donedávna ještě zemědělské obyvatelstvo. Výjimečné 

nebyly, ve srovnání s minulostí, případy hromadných neštěstí na pracovištích, 

v jejichž důsledku docházelo k závažným úrazům mnohdy s trvalými následky.5  

Hlas jednotlivce tehdy (ostatně stejně jako dnes a ani nikdy v minulosti a 

pravděpodobně ani nikdy v budoucnu) nebyl s to přivodit změnu, zlepšit pracovní 

podmínky a zabezpečení dělníků, což zaměstnanci továren brzy seznali. Významný 

hybatel změn, jehož působení nezanedbatelnou měrou mj. přispělo k formulování 

základních sociálních práv, jako jsou právo na uspokojivé a bezpečné pracovní 

podmínky, právo na spravedlivou odměnu za práci, či právo na zabezpečení při 

nezpůsobilosti k práci, se tak stali zástupci zaměstnanců. Zjednodušeně řečeno jim 

dále říkejme odbory.  

Přirozeně působily odbory nejdříve na lokální úrovni a řešily problémy 

všedního dne, s nimiž se zaměstnanci u konkrétního zaměstnavateli potýkali. 

Poskytovaly podporu a ochranu zaměstnancům daného závodu, vyjednávaly o jejich 

právech a napomáhaly jejich uplatňování. Teprve následně docházelo 

                                                 
3 V této souvislosti blíže také viz ŠTANGOVÁ, V. In: BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. vyd. Praha: 

C. H. Beck. 2017, s. 19 an. 
4 Viz BÁRTA, M. Sedm zákonů. Jak se civilizace rodí, rostou a upadají. Brno: Jota. 2021. s. 207.  

Bárta mj. uvádí: „Tím, že brambora na celé čáře porážela obilí, se postupně stala šampiónem evropského jídelníčku. 

Nasytila mnohem větší počet obyvatel a zároveň celou řadu z nich osvobodila od práce – ve srovnání s obilím byla na 
její pěstování potřeba polovina pracovních sil. Tito lidé byli náhle volní pro jiné druhy aktivit, například v průmyslu, 

a jen přispěli k trendu migrace původně zemědělského obyvatelstva do měst, kde zrovna startovala průmyslová 

revoluce.  
5 V této souvislosti srov. MORÁVEK, J. In: BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. vyd. Praha: C. H. 

Beck. 2017, s. 281 an.  
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k nadpodnikovému a následně i centrálnímu působení, a to nikoli jen vůči 

zaměstnavatelům, nýbrž i vůči státu.6  

Aktivní a efektivní působení zástupců zaměstnanců ve všech označených 

sférách, tedy od lokálního pracoviště, přes závod až na úroveň tripartity, přenos 

informací o problémech a potřebách jejich prostřednictvím k zaměstnavatelům a 

následně až k zástupcům zákonodárné moci, to vše bylo nezbytným předpokladem 

garance sociálních (a dalších) práv pracujících již v 19. století.  

Naznačený vývoj a historická východiska vedla k formulaci základních funkcí 

právních pravidel určených k regulaci pracovněprávních vztahů, zjednodušeně řečeno 

lze hovořit o pracovněprávní legislativě, jimiž jsou funkce organizační a ochranná.7 

Pracovněprávní legislativa by měla odrážet jejich poměr odpovídající 

socioekonomickým podmínkám a dalším faktorům. Usilování o jejich vyvážený 

poměr pro tu kterou chvíli bývá také označováno pojmem flexicurita.8,9  

V modelovém případě racionálního a předvídavého zákonodárce legislativa 

v uvedeném smyslu přesně odpovídá aktuální situaci a potřebám. Nežijeme však 

v ideálním světě, a tak je zde určitá přirozená setrvačnost a zpoždění. Problém je, že 

meškání se v posledních přibližně dvaceti letech prohlubuje.  

To má zjevně řadu příčin.  

Jedna z nich je zásadní i pro téma, kterému je věnován tento příspěvek.  

1 (NE)VÍME, CO PŘINÁŠÍ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 4.0.? 

Tvorba pracovněprávní legislativy reaguje (či měla by reagovat) na empiricky 

zjištěné jevy a na predikci jejich pravděpodobného vývoje. V posledních dvou 

dekádách však rychlost, s níž změny přicházejí, akcelerovala z původně pozvolné 

chůze přes lehký poklus až na sprint hodný Boltova světového rekordu na 100 m.  

                                                 
6 V této souvislosti blíže také viz ŠTANGOVÁ, V. In: BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. vyd. Praha: 

C. H. Beck. 2017, s. 19 an. 
7 K tomuto dále srov. například BĚLINA, M. In: BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. vyd. Praha: C. 

H. Beck. 2017, s. 3. an. 
8 V této souvislosti viz například MORÁVEK, J. Flexicurity, vyprázdněné pojmy a morální aspekt. In: Pracovní právo 

2010 – Flexibilní formy zaměstnání. Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, No 382. Brno: Masarykova univerzita, 

2010, s. 111–120. 
9 Základní principiální linii flexicurity lze stručně vyjádřit tak, že čím silnější jsou jednostranná organizační oprávnění 

zaměstnavatele založená právními předpisy, tím silnější musí být ochranná pravidla je vyvažující, a opačně, se 

zvětšující se autonomií by měla ubývat ochranná pravidla a měla by být položena větší váha na smluvní strany; 
v základu se přitom reaguje na socioekonomické, zdravotní a další jevy ve vnější realitě. Míra autonomie pro úpravu 

vzájemných poměrů musí odrážet vyjednávací sílu zaměstnanců (nakolik jsou schopni prosazovat úpravu vzájemných 

poměrů se zaměstnavatelem a nakolik jsou pouze pasivními příjemci vůle zaměstnavatele), přičemž se vzrůstající 
reálnou vyjednávací silou zaměstnanců by se měla snižovat intenzita ochrany a opačně, čím je vyjednávací síla 

zaměstnanců slabší, tím by měla být ochrana silnější.    
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Podstatná však není jen změna rychlosti změn a omezená možnost jejich 

predikce, což by samo o sobě s ohledem na způsob tvorby legislativy znamenalo 

neúměrné zpoždění a další rozevírání pomyslných nůžek mezi světem, který je, a 

světem, který právní předpisy normují. Význam má i jejich odlišných charakter.  

Jde o to, že například pravidla určená k ochraně života a zdraví v širokém 

smyslu slova (fyzického i psychického) historicky vznikala primárně jako reakce na 

zjevné vnější faktory, vnější rizika pro fyzické zdraví (rizika spojená se zvedáním 

břemen, rizika spojená se zátěží teplem, či s s vynuceným tempem, rizika spojená 

s příliš dlouhou pracovní dobou a příliš krátkou dobou odpočinku atd.).  

Struktura hospodářství a způsob výkonu některých prací se však změnil. 

Mnoho lidí již nepracuje manuálně. Řada jich vykonává práce, s nimiž, stejně jako 

s riziky z nich plynoucí, prozatím máme jen krátkou zkušenost.  

V těchto případech došlo i ke změně povahy rizik.  

Při kancelářské práci je riziko významného poškození fyzického zdraví 

v důsledku jediného úrazového děje minimální. Na významu naopak získávají rizika 

pro fyzické i psychické zdraví související s faktory jako jsou stres, sociální izolace, 

nedostatek spánku, stírání doby určené k práci a k odpočinku, rozpad rodinného 

života. Jejich projevy přitom nastupují často pozvolna a na první pohled 

nepozorovaně.  

Reakce na tato rizika je podstatně složitější, než tomu bylo a je u rizik, která 

můžeme označit za tradiční. To má opět řadu důvodů, z nichž jeden se zdá stěžejní.   

Jak již bylo naznačeno shora, kvůli složitosti dnešní doby jsou jen výjimečně a 

jen někteří schopni (alespoň zdánlivě) nahlédnout svět ve své komplexnosti.  

Čtvrtá průmyslová revoluce, jí charakterizující technologické posuny a s nimi 

související a na ně navazující proměny sociální reality vedou ke stále větší 

specializaci.  

Specializace zpravidla znamená větší efektivnost, rychlost, přesnost, někdy 

také hospodárnost a bylo by možné pokračovat výčtem dalších pozitivních projevů. 

Jsou zde však i negativa. Nikoli výjimečně má za důsledek omezenost rozhledu, 

nedostatečnou vnímavost k souvislostem, k projevům dané činnosti ve spojitých 

rovinách, neschopnost vnímat jev, kterého se daná činnost týká, jako celek.  
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Odborná veřejnost začíná tyto konotace vnímat. Aktuální odborný diskurz 

naznačuje, že řešením by alespoň částečně mohlo být obnovení efektivní 

mezioborovosti. Příkladem budiž sepjetí medicíny a kybernetiky.  

Specializace jako (do určité míry vynucený) důsledek fragmentace a 

hypertrofie právního řádu (v reakci na složitost vnější reality) se nevyhýbá ani právu 

a právní vědě.  

Nikoli výjimečně zaznívá „jak je složitá společnost, tak složité je právo.“ 

Předpokládá se přitom, že jde o popis daného paradigmatu. V obecné rovině se však 

nemusí jednat o nezvratnou danost. Odlišná cesta je možná. Předpokládá 

(zjednodušeně řečeno) formulaci obecných skutkových podstat v zákonodárství a 

aktivní zapojení zejména moci soudní, která v mezích nastavených legislativními akty 

s přesvědčivým odůvodněním při zachování právní jistoty rozhoduje o konkrétních 

případech; z povahy věci má tato konstrukce limity zejména v oblasti veřejného 

práva. 

Jde nicméně o teoretickou konstrukci a o svého druhu ideál, který se zdá 

v podmínkách stávajícího nastavení právního prostředí v České republice a s ohledem 

na podobu evropského práva nedosažitelný. Změna kurzu a směřování k němu by 

vyžadovala doslova mocný revoluční obrat, který však nelze v dohledné době 

očekávat; byť je pravda, že některým vysokým soudům v České republice nelze 

v tomto směru upřít snahu.  

Za daných okolností může nedostatky plynoucí ze specializace v oblasti 

právotvorby (více méně) efektivně tlumit široký mezioborový diskurz zahrnující jak 

odborně způsobilé zástupce akademické a úřednické sféry, tak i osoby se skutečnou 

praktickou zkušeností s regulovanými vztahy a jevy s tím, že vytvoření efektivní a 

funkční právní úpravy si žádá erudici nikoli jen v oblasti práva, ale i v souvisejících 

oborech, jako jsou sociologie, ekonomie, ekologie atd. Zásadní je, aby se jednalo o 

diskurz informovaný, tedy o diskurz stavící na objektivně zjištěných a správně 

analyzovaných datech. 

Že se to ne vždy daří, lze vidět i na diskusi, resp. spíše absenci diskuse na úrovni 

České republiky k otázce rizik plynoucích z výkonu práce prostřednictvím moderních 

technologií.  

Aktuálně totiž pouze předpokládáme, že výkon práce prostřednictvím 

moderních technologií má negativní projevy a z nich plynoucí důsledky jako jsou 

sociální izolace, stírání rozdílu mezi soukromým a pracovním časem, dopady do 

společenského a rodinného života, narušení spánkového rytmu, souvislost 
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s Alzheimerovou chorobou atd. atd. Zda tomu tak opravdu je a jaká je skutečná 

závažnost těchto jevů, nevíme, jelikož schází relevantní data a kvalifikované analýzy.  

Za těchto okolností jsou tak úvahy de lege ferenda, včetně těch obsažených 

v tomto příspěvku, fakticky polemikou ve smyslu „co by, kdy by.“ 

Tvorba legislativy stavící na takovém základu není nepodobná cestě do 

neznámých končin bez mapy. Základem je řidičova představa, odvaha a dobrá vůle. 

Takový pokus může při troše štěstí dopadnout dobře. Může však skončit i naprostou 

katastrofou. Výsledek je dílem náhody.10  

2 BEZPEČNOST, NEBO SVOBODA A ODPOVĚDNOST? 

Úhelným kamenem určujícím podobu právního řádu je (měl by být) de facto 

střet mezi svobodou a bezpečností v širokém smyslu slova, tedy z jedné strany mezi 

ochranou hodnot, které jsou v základu společnosti, které příslušná společnost chrání, 

hodnot, z nichž vyrůstá, a z druhé strany svobodou spočívající v možnosti spravovat 

si své záležitosti a upravit si vzájemné poměry dle vlastní úvahy s limitem, jímž je 

svoboda druhého. Na výsledný poměr v tom kterém případě lze usuzovat mj. z obsahu 

veřejnoprávních předpisů a technických norem určených k ochraně hodnot 

v západním civilizačním okruhu prezentovaných základními právy a svobodami.  

 

Na opačném pólu vůči kogentnímu a ochranářskému zákonodárství tedy stojí 

autonomie vůle, společnost, jejíž vztahy se spravují na smluvním základě. Společnost, 

v níž dominuje princip lex contractus.  

 

S ohledem na permanentní proměnlivost společnosti a vnější reality obecně je 

správné nastavení právního řádu trvalým hledáním rovnováhy mezi oběma protipóly. 

Rovnováhy odpovídající sociálněekonomického stavu společnosti, stavu životního 

prostředí, technologickému vývoji a tisícům dalších faktorů.  

 

Bylo by skvělé, kdyby byl právní řád v každou jednu chvíli ve své 

komplexnosti výsledkem takové rovnice. Jde však jen o ideál, o který lze pouze 

usilovat a větší či menší měrou se mu přiblížit.  

                                                 
10 Tato skutečnost se plně projevila při přijímání poslední novely zákoníku práce, která byla provedena 

prostřednictvím zákona č. 285/2020 Sb. Z důvodové zprávy (viz Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 

8. volební období, tisk 689/0) se podává, že v řadě případů, včetně zcela koncepční změny právní úpravy dovolené, 
se předkladatel neopíral o žádná relevantní data, ať již jde o potřebnost provedení změny nebo o důsledky (náklady) 

a přínos navrhované úpravy. Důvodem pro změnu bylo, stručně řečeno, přesvědčení, že „to nové bude lepší“. K tomuto 

blíže viz například MORÁVEK, J. Novela zákoníku práce, aneb jak se to (ne)povedlo. In: Právní rozhledy. Praha: C. 
H. Beck. 2020. sv. 13-14. s. s 488-494 nebo MORÁVEK, J. K některým (nejen) problematickým otázkám dovolené 

po 1. 1. 2021. In: Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 2021. sv. 2. 
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Ve skutečnosti je konečný produkt do značné míry důsledkem náhody. Je 

výslednicí působení řady různých vlivů od dobře myšlených a propracovaných 

konstruktů a figur přes náhodné projevy blahosklonnosti a aktivismu až po konkrétně 

prospěchářky zamýšlená opatření ve prospěch určité skupiny. V každém případě za 

konečnou podobu právního řádu, a v řadě případů jeho nefunkčnosti či necitlivému 

vychýlení se mimo úroveň, která by odpovídala spravedlnosti ve shora uvedeném 

smyslu, nezanedbatelnou měrou vděčíme faktoru zmíněnému v předchozí části tohoto 

příspěvku, tedy nedostatečnému nadhledu. Neschopnosti vnímat právní řád jako 

celek.  

Nemusí se však jednat o příčinou výlučnou, a ani o příčinu nejpodstatnější. 

Uvažovat lze i o dalších. Nikoli zanedbatelnou měrou se může jednat o 

skutečnost, kterou lze vypozorovat například v právní úpravě na ochranu osobních 

údajů a v řadě dalších oblastí veřejného práva formulovaných v poslední době.   

 

Demonstrováno na příkladu právní úpravy na ochranu osobních údajů. Tato: 

- vymezuje skutkovou podstatu přestupku (ust. § 62 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 110/2019 Sb.) pro případ, kdy není splněna povinnost ohlásit 

porušení zabezpečení dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních 

údajů); 

- není vyloučeno, a praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů to potvrzuje, 

že ohlášené porušení zabezpečení může vést k zahájení kontroly a 

přestupkového řízení ve vztahu ke skutku, který byl ohlášení 

dozorovému úřadu;11   

- zásadní je vedle uvedeného princip odpovědnosti (dle čl. 5 odst. 2 

obecného nařízení musí být správce nebo zpracovatel povinen doložit, že 

řádně plní jednotlivé povinnosti podle obecného nařízení) ve spojení 

s formulací skutkových podstat přestupků podle ust. § 62 zákona č. 

110/2019 Sb. Jejích vzájemné působení může vést k situaci, kdy správní 

orgán trestá za to, že povinný subjekt bezezbytku neprokázal splnění 

jemu uložených povinností, a nikoli za to, že správní orgán (ust. § 3 s.ř.) 

zjistil v rozsahu, o němž nejsou důvodné pochybnosti, že bylo spácháno 

konkrétní protiprávní jednání.  

 

Krátce řečeno, dochází zde k faktickému přenášení odpovědnosti a iniciativy 

z orgánů veřejné moci na povinné/dotčené osoby.  

                                                 
11 Taková praxe však dle části odborné veřejnosti je v rozporu se zásadou nemo tenetur. V této souvislosti dále viz 
MORÁVEK, J. (ed.) Zákaz nucení k sebeobviňování při činnosti inspektorátu práce. Praha: Univerzita Karlova, 

Právnická fakulta, 2020. Dostupné na https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/119945.  

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/119945
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Jaká je příčina těchto tendencí? 

Lze mít za to, že jde o kombinaci širokého a složitého právního řádu a 

regulovaných vztahů ve spojení se slabým státem neschopným efektivně kontrolovat 

a vynucovat jím formulovaná pravidla.  

Jaká řešení se nabízí?  

Směry jsou v základu možné dva; a ani jeden pravděpodobně nebude nikdy 

zcela úspěšně naplněn. Jednak zvýšení efektivnosti a kompetencí veřejné moci a jejích 

vykonavatelů. Jednak shora vzpomenutá deregulace a zobecnění, větší apel na osobní 

odpovědnost a svobodu ve spojení s minimalistickým efektivním státem.   

3 PRÁVO, NEBO POVINNOST ODPOJENÍ SE? 

Jak zní v kontextu doposavad naznačených východisek a tezí odpověď na 

otázku vepsanou do názvu tohoto příspěvku?  

V prvé řadě nevíme, zda je tato otázka vůbec k řešení, jelikož přesně nevíme, 

jaké negativní důsledky pro člověka využívání moderních technologií v pracovním 

procesu má. Schází potřebná data.  

Předpokládejme nicméně, že permanentní faktická přítomnost v zaměstnání, 

kterou s sebou nese trvalé připojení k pracovní schránce elektronické pošty a k dalším 

komunikačním prostředkům, stejně jako neustálá dostupnost na mobilním telefonu, 

většinová tendence (vyvolaná tlakem společnosti) reagovat a komunikovat o 

pracovních záležitostech mimo pracovní dobu zpravidla obratem, má negativní 

důsledky, které nejsou zanedbatelné, ať již jde o stresové poruchy, narušení rodinného 

života a výchovy dětí, nebo o spánkové poruchy a o jiné projevy. Stejně tak 

předpokládejme, že dlouhodobý výkon práce distančním způsobem může mít 

negativní důsledky spojené se sociální izolací, může vést k domácímu násilí a k dalším 

negativním jevům.  

Krátce řečeno předpokládejme, že se jedná o jev, jehož závažnost si žádá právní 

úpravu.  

Na takový závěr lze usuzovat mj. i ze skutečnosti, že je určitým způsobem 

regulován v některých zahraničních právních úpravách,12 jeho regulace je uvažována 

na úrovni evropské legislativy, stejně tak jako že se v České republice pravidla 

                                                 
12 Například čl. L2242-8 francouzského zákoníku práce od 1. 1. 2017 stanoví, že zaměstnanec u zaměstnavatele s více 
než 50 zaměstnanci nemusí odpovídat na pracovní zprávy elektronické pošty po pracovní době. Za svou „pasivitu“ 

nesmí být zaměstnavatelem sankcionován. 
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obdobná těmto úpravám objevují ve vnitřních předpisech některých obchodních 

korporací zpravidla s přeshraničním přesahem. 

Předpokládejme současně, že se jedná o jev tak závažný a komplexní (složitý), 

že nebude postačovat právní úprava dispozitivní, která dává pravidla pouze pro 

případ, že se strany nedohodnou jinak, a zajišťuje tak úpravu příslušného vztahu pouze 

pro případ, že si strany nedohodnou vlastní pravidla a neurčí si sami úpravu svých 

poměrů a rozložení odpovědnosti.  

V takovém případě, předpokládáme-li, že člověk není schopen dohlédnout 

všech důsledků a cílem právní úpravy je chránit život a zdraví jedince, stejně jako 

zájmy ostatních a společnosti (hospodářské a jiné) i za cenu omezení svobodné vůle 

člověka, de facto chránit člověk před důsledky jeho vlastního rozhodnutí a konání, či 

lépe proti jeho možnému chybnému rozhodnutí a chování, jsou nepřípadné úvahy o 

zavedení práva na odpojení například po francouzském vzoru v úvahu.  

Odpověď na úvodem položeno otázku je tedy jasná a neměla by vlastně být ani 

překvapivá. Povinnost zajistit odpojení tížící zaměstnavatele by s ohledem na moderní 

technologie byla pouze přirozeným doplňkem jemu uložených povinností v oblasti 

pracovní doby a doby odpočinku. Připojením a komunikací (prací) mimo pracovní 

dobu ostatně dochází k narušování doby odpočinku.  

Povinnost zaměstnavatele zajistit odpojení zaměstnance mimo pracovní dobu 

by bylo možné fakticky dovodit i ze stávající právní úpravy pracovní doby a doby 

odpočinku. V opačném případě se totiž nelze vyhnout úvahám, že zaměstnavatelům 

tlak na připravenost zaměstnance reagovat na elektronickou komunikaci či na 

telefonický hovor mimo pracovní dobu by mohla být vnímána jako pracovní 

pohotovost a (zde bez diskuse) plnění pracovních úkolů, které vyplynou z takové 

komunikace, včetně komunikace samotné, jako přesčasová práce.  

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 

Odborná debata a úvahy de lege ferenda jsou podstatné jak pro rozvoj právní 

vědy, tak i pro rozvoj právního řádu. Poněkud však jejímu významu ubírá, jsou-li 

závěry sice přejímány do legislativy, je-li však současně téměř jisté, že zaváděná 

pravidla nebudou veřejnou mocí vymáhána ať již z důvodu nedostatečného 

personálního vybavení, nebo nedostatečného technického vybavení, nedostatečné 

kompetence či z jiného důvodu.  

 

Měla by být legislativně řešena povinnost zajistit odpojení od zaměstnavatele, 

resp. mělo by být zdůrazněno, že s ohledem k posunu v moderních technologií je třeba 
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odpovídajícími technickými prostředky třeba zajistit dobu odpočinku i pro 

zaměstnance vykonávající práci prostředky moderní techniky, a že fakt, že tito 

zaměstnanci svou práci mohou vykonávat i mimo pracoviště zaměstnavatele 

automaticky neznamená možnost po nich práci bez dalšího kdykoli žádat?13  

O odpovědi nelze mít pochyb, pokud bude garantováno, že doplnění či možná 

lépe upřesnění pravidel o pracovní době a o době odpočinku v uvedeném smyslu bude 

veřejnou mocí moci být efektivně kontrolováno a vynucováno. Měla-li by však být 

taková pravidla jen neprávem, tedy formální deklarací bez reálné kontroly a 

prosazování veřejnou mocí, mělo-li by se tak jednat o další projev zbytnělosti 

právního řádu bez faktického významu, je odpověď přesně opačná.  

V širších úvahách o právní (de)regulaci pracovních podmínek by přitom 

neměla stranou zůstat ani rovina předpokládaného budoucího hospodářského rozvoje 

západního civilizačního okruhu a jeho (doufejme pouze) hospodářský střet zejména 

s asijskými zeměmi v čele s Indií a Čínou.  
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Sociálna ochrana zamestnanca v digitálnej dobe 

 

Social protection of the employee in the digital age 

 

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.1 

 
 

Abstrakt 

V súčasnom období nastáva rozmach výkonu závislej práce v nových formách 

prostredníctvom informačných a digitálnych technológií, čo si v dôsledku zaistenia 

primeranej úrovne sociálnej ochrany vyžaduje zmenu prístupov v pracovnoprávnej 

oblasti ako aj v oblasti systémov sociálnej ochrany založených príspevkovom základe. 

Vecným zámerom príspevku je načrtnúť rozsah pripravenosti a zmien potrebných na 

zaistenie uvedenej sociálnej ochrany pre zamestnanca vykonávajúceho prácu na 

základe digitálnych platforiem, a to na báze porovnania úrovne participácie 

„klasického zamestnanca“ a osoby vykonávajúcej závislú činnosť na základe dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a konateľa (aj spoločníka) 

spoločnosti s ručením obmedzením. Uvedené formy výkonu pracovnej činnosti totiž 

do značnej miery reprezentujú špecifické črty činnosti zamestnanca pracujúceho 

prostredníctvom informačných a digitálnych technológií a sú predobrazom 

problémov, s ktorými sa bude musieť vysporiadať zákonodarca a súčasne zachovať 

základné funkcie príspevkových systémov sociálnej ochrany. S podobnou 

legislatívnou činnosťou s dopadom na systémové nastavenie poistných systémov má 

už slovenský zákonodarca skúsenosť, ktorou bolo definičné prepojenie poistnej 

kategórie zamestnanca na daňovú klasifikáciu príjmov zo závislej činnosti, ktorá 

dokázala vyvolať kontroverzie v nastavení a funkciách sociálnopoisťovacieho 

právneho vzťahu. 

Kľúčové slová: 

Poistná kategória zamestnanca, participácia v sociálnom poistení, participácia na 

zdravotnom poistení, (odvodová) participácia konateľov (aj spoločníkov) spoločností 

s ručením obmedzením   

                                                 
1 Autor spracoval príspevok s finančnou podporou projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja č. APVV-18-
0443 pod názvom “Prieniky pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa)” . Zodpovedná 

riešiteľka prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., PF Trnavskej univerzity v Trnave. 
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Abstract 

At present, there is a boom in the performance of dependent work in new forms 

through information and digital technologies, which requires a change in approaches 

in the field of labor law as well as in the field of social protection systems based on a 

contribution basis due to ensuring an adequate level of social protection. The purpose 

of the paper is to outline the extent of preparedness and changes needed to ensure this 

social protection for employees working on the basis of digital platforms, based on a 

comparison of the level of participation of a "classic employee" and a person engaged 

in employment based on agreements on work manager (and partner) of a limited 

liability company. These forms of work to a large extent represent specific features of 

the activities of an employee working through information and digital technologies 

and are a foretaste of problems that the legislator will have to deal with while 

maintaining the basic functions of social security contribution systems. The Slovak 

legislator already has experience with similar legislative activity with an impact on 

the systemic setting of insurance systems, which was the definitive connection of the 

insurance category of an employee to the tax classification of income from dependent 

activities, which was able to provoke controversy in the setting and functions of 

social-security legal relationship. 

Keywords: 

The insurance category of employee, participation in social insurance, participation in 

health insurance, (levy) participation of managers (and associates) of limited liability 

companies  

ÚVOD 

Zastrešenie určitou (primeranou) úrovňou sociálnej ochrany všetkých foriem 

pracovnoprávnych vzťahov (vrátane kategórie zamestnancov platforiem) akcentuje 

vo svojej preambule a zásade č. 12 Európsky pilier sociálnych práv2 a aj samotná 

podstata a cieľ návrhu Odporúčania Rady o prístupe k sociálnej ochrane pre 

pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby (COM(2018) 132 final, 13. 3. 

2018)3. Oba dokumenty kladú na národného zákonodarcu náročnú úlohu monitorovať 

súčasnú dosiahnutú úroveň sociálnej ochrany zamestnanca a následne ju v prípade 

deformácie hospodárskymi (a aj technologickými) trendmi dorovnávať v prospech 

                                                 
2 Pilier sociálnych práv bol vyhlásený a podpísaný Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou EÚ dňa 

17. novembra 2017 na Sociálnom summite pre spravodlivé pracovné miesta a rast v Göteborgu. 
3 K požiadavke prehĺbenia sociálnej ochrany zamestnancov v atypických  zamestnaniach zo strany EÚ pozri aj s. 31-
33 BARANCOVÁ, H. Zmeny pracovného práva a digitalizácia pracovného života. In: BARANCOVÁ, H. (ed.): Nové 

technológie a ochrana zamestnanca. Praha: Leges,  2019,  s. 141.  
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zaistenia primeranej sociálnej ochrany zamestnanca v každom druhu 

pracovnoprávneho vzťahu, čo v prípade miestami prekomplikovanej slovenskej 

právnej úpravy sociálnej ochrany určitých kategórií zamestnancov predznačuje 

menšie či väčšie ťažkosti. 

Ktorým skupinám zamestnancov definovaných selektívnymi znakmi bude 

poskytnutá a zaručená určitá úroveň hmotného zabezpečenia (resp. sociálnej 

ochrany), a to jednak čo do rozsahu krytých sociálnych udalostí a jednak čo do úrovne 

poskytovaného hmotného zabezpečenia kvantifikovaného prizmou hodnôt sociálnej 

potrebnosti a adekvátnosti (resp. primeranosti) je na uvážení zákonodarcu pri 

zohľadnení prevzatých medzinárodných záväzkov a rešpektovaní ochrannej funkcie 

sociálneho zabezpečenia.  

Klasický prístup k budovaniu a organizácii systémov sociálnej ochrany (možno 

použiť aj označenie sociálnej bezpečnosti), ktoré pre svoje hodnotové nastavenie 

a plnenie stanovených sociálnych úloh vyžadujú aktívnu participáciu, je založený na 

aktívnej príspevkovej (odvodovej) participácii osôb (účastníkov systému), ktorú 

odvodzujú od príjmov plynúcich z výkonu zárobkovej činnosti realizovanej 

v predvídaných formách s príp. špecifikovanými znakmi. Základnými formami 

výkonu zárobkovej činnosti v príspevkových systémoch sociálnej ochrany sú výkon 

závislej práce (činnosti) a výkon samostatnej zárobkovej činnosti, pričom plná resp. 

štandardná sociálna ochrana, ako už bolo vyššie naznačené, nemusí byť poskytovaná 

všetkým zárobkovo činným osobám (napr. systém sociálnej ochrany ju môže 

podmieniť výkonom určitej profesie/povolania alebo vymedzí početnejšie či sociálne 

zraniteľnejšie kategórie zamestnancov alebo právnych vzťahov). A osobitne výkon 

závislej práce je výlučným predmetom pracovnoprávneho vzťahu medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom, pričom sa uskutočňuje okrem pracovného 

pomeru vo viacerých atypických variáciách pracovnoprávneho vzťahu pod 

jednotiacim základom pojmového vymedzenia „klasického“ zamestnanca 

vykonávajúceho závislú prácu. Okruh znakov vymedzujúcich závislú prácu sa môže 

dynamicky meniť, ale podľa pracovnoprávnej teórie nespochybniteľnými základnými 

prvkami sú osobný výkon práce zamestnancom a subordinačný princíp vo vzťahu 

zamestnanec a zamestnávateľ4. 

V aktuálnom období je podstata zaužívaných schém a prístup k tvorbe úrovne 

poskytovaného hmotného zabezpečenia (sociálnej ochrany) fyzických osôb 

vykonávajúcich závislú prácu v pracovnom pomere ohrozovaná jednak únikom do 

oblasti výkonu podnikateľskej činnosti prostredníctvom obchodných spoločností 

                                                 
4 K analýze pojmových znakov zamestnanca a k novodobým špecifikám výkonu závislej práce pozri s. 74-83 

BARANCOVÁ, H. Teoretické problémy pracovného práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 408.  
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(najčastejšie štatutárnych orgánov spoločností s r.o.) alebo iných druhov 

záväzkovoprávnych vzťahov a jednak vznikom nových digitálnych platforiem 

výkonu zárobkovej činnosti oslabujúcich subordinačný princíp výkonu závislej práce 

(napr. tzv. „uberizácia“5).  

Naznačené formy únikov spod legálnych a predvídaných foriem výkonu 

závislej práce v konečnom dôsledku destabilizujúco pôsobí na finančnú udržateľnosť 

príspevkových systémov sociálnej ochrany, ak sú vybudované na samofinancovaní (t. 

j. odpojení od iných rozpočtových sústav), ktoré je vyžadované na viacerých 

úrovniach, a osobitne počas obdobia ekonomickej recesie (spojenou aj s vyššou 

mierou nezamestnanosti) aktuálne zažívaných lockdownov. 

Zákonodarca pred niekoľkými rokmi vykonal v právnej úprave poisťovacieho 

systému SR (pozostáva zo systému sociálneho poistenia a systému verejného 

zdravotného poistenia) niekoľko krokov, ktorými ale primárne sledoval zaistenie 

finančnej udržateľnosti poistných systémov vytvárajúcich poisťovací systém SR ale 

čiastočne nimi reagoval na aj na nové formy faktického výkonu závislej práce.  

Vo vecnom jadre tohto príspevku priblížime de lege lata stav poistnej kategórie 

zamestnanca, čím objasníme východiská a naznačíme zmeny, ktoré napomáhajú alebo 

de lege ferenda by mali napomáhať zaisteniu / zvýšeniu sociálnej ochrany novým 

druhom závislej práce, pričom poukážeme na niektoré zjavné kontroverzie vyvolané 

legislatívnou činnosťou, ktoré súčasne znižujú súčasnú úroveň sociálnej ochrany 

„klasického“ zamestnanca.   

1 POISTNÁ KATEGÓRIA ZAMESTNANCA AKO PODMIENKA 

POISTNEJ PARTICIPÁCIE 

V tejto časti príspevku objasníme otázku, do akej miery sú poistné systémy SR 

pripravené na akceptáciu rôznych foriem výkonu činnosti prostredníctvom 

digitálnych platforiem.   

V právnej úprave poistných systémov SR6 do 31. decembra 2010 dominoval 

enumeratívny prístup vo vymedzení skupín fyzických osôb vykonávajúcich závislú 

prácu v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu (dodávame, 

                                                 
5 K postaveniu vodiča služby Uber ako kvázi zamestnanca v modeloch kolaboratívnej ekonomiky pozri s. 75 a nasl. 

BARANCOVÁ, H. Zamestnanec, štatutár a spoločník v pracovnom práve. Praha: Leges, 2018. s. 136.  

K argumentácií o skutkových okolnostiach prejedávaných sporov, či vodič Uberu je „kvázi“ zamestnancom alebo 
nezávislým podnikateľom pozri s. 121-124 KRIŽAN, V. Uber v rozhodovacej činnosti orgánov práva. In.: 

BARANCOVÁ, H., OLŠOVSKÁ, A. (eds.) Pracovné právo v digitálnej dobe. Praha: Leges, 2017, s. 304.  
6 Poisťovací systém SR pozostáva z dvoch samostatných poistných systémov, a to systému sociálneho poistenia 
upraveného zákonom č. 461/2003 Z. z. a systému verejného zdravotného poistenia upraveného zákonom č. 580/2004 

Z. z.. 
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že obdobný prístup sa uplatňoval aj u poistnej kategórie samostatne zárobkovo činnej 

osoby (SZČO)7). Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

(ďalej len „ZoSP“) účinného do 31. decembra 2010 sa zárobkovou činnosťou na účely 

nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti 

rozumela primárne činnosť zamestnanca v pracovnom pomere, pričom na jeho roveň 

boli postavené fyzické osoby v štátnozamestnaneckom pomere, v služobnom pomere, 

v pracovnom vzťahu k družstvu, v postavení ústavného činiteľa, verejného ochrancu 

práv, v postavení predsedu vyššieho územného celku, poslanca vyššieho územného 

celku, starostu a primátora, riaditeľa štátneho podniku a napokon osôb vo výkone 

trestu odňatia alebo vo výkone väzby, ak boli zaradené na výkon prospešných prác 

(mimo ústavu).  

Na účely zdravotného poistenia sa do 31. decembra 2010 považovala za 

zamestnanca, okrem už uvedených skupín fyzických osôb v systéme sociálneho 

poistenia, aj fyzická osoba v postavení: 

- konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, ak za túto prácu dostával odmenu 

považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z., 

- člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena 

kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby, ak 

za výkon funkcie dostával odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti 

podľa zákona č. 595/2003 Z. z., 

- spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej 

spoločnosti, ak boli odmeňovaní za prácu v spoločnosti formou, ktorá sa podľa 

zákona č. 595/2003 Z. z. považovala za príjem zo závislej činnosti.  

Uvedené nazeranie na poistnú kategóriu zamestnanca zákonodarca zásadne 

extenzívne redefinoval previazaním na daňovú klasifikáciu príjmov zo závislej 

činnosti (zákonom č. 543/2010 Z.. meniacim zákon sociálnom poistení a zákonom č. 

499/2010 Z. z. a aj zákon o zdravotnom poistení s účinnosťou od januára 2011), keďže 

právna úprava daňovo klasifikovaných príjmov zo závislej činnosti je v zásade 

založená na subordinačnom znaku pracovnoprávneho vzťahu „dodržiavania alebo 

plnenia príkazov/pokynov ukladaných platiteľom príjmu alebo inou osobou“ 

identifikovaného v širšom spektre právnych vzťahov a v prípade niektorých právnych 

vzťahov ale značne oslabeného čo je len dôsledkom charakteru a účelu daného 

právneho vzťahu z ktorého plynie daňovníkovi príjem a ktorý zákonodarca cielene 

hodnotí ako príjem zo závislej činnosti. 

                                                 
7 Pre komplexnosť informácie uvádzame, že treťou poistnou kategóriou v systéme sociálneho poistenia je dobrovoľne 
poistná osoba a v systéme verejného zdravotného poistenia je to okrem zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej 

osoby samoplatiteľ poistného (definovaný v § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.)  
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Zárobkovou činnosťou sa na účely sociálneho poistenia a (verejného) 

zdravotného poistenia rozumie príjem, ktorý je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. 

klasifikovaný ako zdaniteľný príjem zo závislej činnosti8 okrem nepeňažného príjmu 

z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej 

činnosti poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu. Ďalej sa zárobkovou 

činnosťou (zamestnanca) rozumie aj činnosť, z ktorej príjem nepodlieha dani 

z príjmov v dôsledku dodržania zákazu dvojitého zdanenia.9 Naopak zárobkovou 

činnosťou nie je činnosť vykonávaná v právnom vzťahu, z ktorej plynúce príjmy nie 

sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené.  

Zárobkovou činnosťou na účely systému zdravotného poistenia nie je ani 

činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a ani 

príjem, ktorý predstavuje odchodné, výsluhový príspevok alebo je rekreačnou 

starostlivosťou poskytovanou zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a 

vojakov podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 

a vojakov. Dodávame, že na účely platenia poistného na verejné zdravotné poistenie 

zákonodarca zahrnul do vymeriavacieho základu na platenie poistného (aplikujúceho 

sa na účely ročného zúčtovania preddavkov na poistné na zdravotné poistenie) aj 

daňovo klasifikované príjmy z kapitálového majetku a tzv. ostatné príjmy10.  

                                                 
8 Najvýznamnejšími zdaniteľnými príjmami zo závislej činnosti sú: a) príjmy zo súčasného alebo z 

predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského 

pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa 

príjmu, 

b) príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov 

spoločností s r. o. a komanditistov k. s., a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť 
dodržiavať príkazy inej osoby, 

c) platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov, verejného ochrancu práv, poslancov EP, prokurátorov a vedúcich 

ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, 
d) odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických 

osôb alebo spoločenstiev, 

e) odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených, 
f) príjmy z prostriedkov sociálneho fondu, 

g) príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez 

ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú 

činnosť alebo funkciu, 

h) príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a príjmy z činnosti športového 

odborníka na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka. 
9 Napokon zárobkovou činnosťou je činnosť fyzickej osoby, z ktorej príjem zo závislej činnosti nepodlieha dani 

z príjmov, ale na túto fyzickú osobu sa uplatňujú sociálnozabezpečovacie právne vzťahy SR podľa koordinačných 

pravidiel obsiahnutých v nariadení EP a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia (Ú. v. EÚ, L 284, dňa 30. 10. 2009) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi 

SR. 
10 Pre úplnosť poznamenávame, že poistné na zdravotné poistenie sa platí aj z podielu na zisku (dividend), ak boli 
vyplatené fyzickej osobe podieľajúcej sa na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva zo zisku 

z účtovného (resp. zdaňovacieho) obdobia 2011 až 2016. Od roku 2017 je dividenda zdaňovaná 7% zrážkovou daňou. 

V rámci sociálneho poistenia platí poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie 
v nezamestnanosti zamestnanec aj z podielu na zisku vyplateného obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, ak sa 

majetkovo nepodieľa na ich základnom imaní. 
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Daňovo-právny prístup ku kvalifikácii určitej činnosti ako výkonu závislej 

práce možno stručne uviesť na pozadí rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR11, 

podľa ktorého kľúčovým kritériom je posúdenie prejavu vôle („byť“ zamestnancom 

alebo podnikateľom), t. j. rozdiel nie je identifikovateľný v obsahu právneho úkonu 

(resp. právneho vzťahu)12 ale v subjekte, ktorý prejavuje vôľu smerujúcu 

k uzatvoreniu určitého právneho úkonu. Takto nastavený judikatórny prístup ale 

nedáva odpoveď na riešenie problematiky zastretých pracovnoprávnych vzťahov 

nepomenovanými zmluvami označovaných aj ako tzv. „Švarc systém“ čo má 

v konečnom dôsledku nepriaznivé dôsledky na samotné zdrojové financovanie 

príspevkových (poistných) systémov. 

V porovnaní s právnym stavom účinným do 31. decembra 2010 sa značne 

rozšírilo definičné vymedzenie poistnej kategórie zamestnanca, ktorým je fyzická 

osoba vykonávajúca zárobkovú činnosť v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na 

„zdaniteľný“ príjem zo závislej činnosti (prvý definičný znak), pričom tento príjem 

môže byť v rámci daného právneho vzťahu poskytovaný pravidelne mesačne alebo 

nepravidelne. Periodicita vzniku práva na poskytnutie príjmu zo závislej činnosti, ako 

druhý definičný znak poistnej kategórie zamestnanca, má zásadný dopad na rozsah 

obligatórnej participácie v systéme sociálneho poistenia.  

Do súčasného právneho znenia zaznamenala poistná kategória dve významné 

modifikácie, a to zákonom č. 252/2012 Z. z. a krátko na to zákonom č. 413/2012 Z. 

z., ktoré priniesli jej rozšírenie o fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s nižšie uvedenými viacerými 

výnimkami, pričom jej aktuálnu „expandovanú“ podobu finalizoval zákon č. 

266/2017 Z. z. účinný od 1. júla 2018.13 Posledná nepatrná modifikácia zavedená 

zákon č. 215/2021 Z. z. účinná od 1. januára 2022 iba ruší max. „ročné“ 

oslobodenie od odvodovej participácie dlhodobo nezamestnané osoby vrátane ich 

zamestnávateľov, ktorí pre nich vytvorili nové pracovné miesto (pracovný alebo 

štátnozamestnanecký pomer).  

Ak daný právny vzťah zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zo 

závislej činnosti, tak je fyzická osoba v plnom rozsahu zapojená do podsystémov 

sociálneho poistenia, t. j. je povinne nemocensky, dôchodkovo poistená a poistená 

                                                 
11 Rozsudok NS SR sp. zn. 3 Sžf 80/2008 zo dňa 23. apríla 2009. Dostupné na: http://merit.slv.cz/3Szf80/2008,  
navštívené dňa 13. októbra 2021. 
12 Odporca v danej veci prekvalifikoval príjmy z podnikania na príjmy zo závislej činnosti s právnym poukazom na 

znenie § 2 ods. 3 a 6 zákona č. 511/1992 Zb. (v súčasnosti § 3 a 6 zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov), a to najmä že „pri uplatňovaní daňových predpisov v daňovom 

konaní sa berie do úvahy vždy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre určenie alebo 

vybratie dane.“ 
13 Bližšie pozri: https://www.socpoist.sk/dohodari-a-postup-voci-sp-od-1-jula-2018/66096s, navštívené dňa 18. 

októbra 2021. 

http://merit.slv.cz/3Szf80/2008
https://www.socpoist.sk/dohodari-a-postup-voci-sp-od-1-jula-2018/66096s
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v nezamestnanosti. Teda rozsah sociálnej ochrany zamestnanca je štandardný a touto 

redefiníciou poistnej kategórie sa v dôsledku daňovej kvalifikácie právneho vzťahu, 

v ktorom sa vykonáva závislá pracovná činnosť iba rozšíril na väčší rozsah právnych 

vzťahov (napr. o právne vzťahy, v ktorých sa uskutočňujú kompetencie likvidátorov, 

prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov 

spoločností s ručením obmedzeným). Osobitne sú od 1. januára 2013 zahrnuté aj 

fyzické osoby vykonávajúce prácu v právnom vzťahu na základe jednej z dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s nižšie uvedenými 

oslobodzovacími odvodovými výnimkami. 

Ak vyššie naznačený právny vzťah zakladá právo na nepravidelný mesačný 

príjem zo závislej činnosti, tak je fyzická osoba povinne zapojená len a výlučne do 

jedného podsystému sociálneho poistenia, a to dôchodkového poistenia. Dokonca 

ak splní statusovú podmienku, ktorá je spravidla spojená s podmienkou príjmového 

testu, tak je vylúčená aj z participovania na dôchodkovom poistení.  

Bez ohľadu na pravidelnosť príjmu zo závislej činnosti dosahovaného na 

základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce sú výlučne 

povinne dôchodkovo poistené fyzické osoby v postavení poberateľa: 

1. starobného dôchodku, 

2. predčasného starobného dôchodku, 

3. invalidného dôchodku, resp. invalidného výsluhového dôchodku, 

4. výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek a 

súčasne, ak ich mesačný príjem v podobe odmeny alebo priemernej 

mesačnej odmeny z danej dohody presiahne 200 €. Ak táto odmena u týchto 

statusovo definovaných fyzických osôb (či poberateľov dôchodkových dávok) 

nepresiahne 200 €, tak sú úplne vylúčení z účasti na podsystémoch sociálneho 

poistenia. Podotýkame, že uvedené príjmové vylúčenie sa vzťahuje len na jednu 

dohodárom (zamestnancom) určenú dohodu o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru (§ 227a ZoSP) a pre túto statusovú skupinu, a osobitne pre 

poberateľa predčasného starobného dôchodku14, bolo zavedené zákonom č. 266/2017 

Z. z. účinným od júla 2018. 

 Oproti uvedeným statusovým skupinám status študenta dennej formy 

vysokoškolského štúdia a žiaka strednej školy vykonávajúceho zárobkovú činnosť na 

základe dohody o brigádnickej práci študenta bol zavedený od začiatku tejto osobitnej 

                                                 
14 Poberateľ predčasného starobného dôchodku do uvedeného dátumu nemohol vykonávať zárobkovú činnosť 

(zakladajúcu povinné dôchodkov poistenie) bez právneho následku zániku nároku na výplatu tohto dôchodku. Toto 

pravidlo sa ale už neaplikuje na situáciu ak tento poberateľ dôchodku dovŕši dôchodkový vek. Od tohto okamihu 
zákonodarca zakotvuje žiadne pravidlo vylučujúce súbeh výkonu zárobkovej činnosti a poberania dôchodkovej dávky 

(v tomto prípade starobného dôchodku). 
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právnej úpravy, t. j. od roku 2013. Táto právna úprava bola iba raz zásadne zmenená 

v prospech väčšieho vylúčenia týchto dvoch statusových podskupín z podsystému 

dôchodkového poistenia, a to zvýšením príjmovej hranice vylučujúcej vznik 

a existenciu povinného dôchodkového poistenia vrátane plnenia oznamovacej 

povinnosti zamestnávateľa a riešenia situácie dodatočne vyplateného príjmu po 

skončení právneho vzťahu založeného dohodou o brigádnickej práci študenta (v 

súčasnosti to platí už na všetky dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru). 

Vzhľadom na doteraz uvedené, tak bez ohľadu na pravidelnosť príjmu zo 

závislej činnosti dosahovaného na základe dohody o brigádnickej práci študenta sú 

výlučne povinne dôchodkovo poistené fyzické osoby v postavení: 

1. žiaka strednej školy do 18. roku veku, ak (priemerný) mesačný príjem z tejto 

dohody (u jedného zamestnávateľa) presiahne 200 €, 

2. študenta dennej formy vysokoškolského štúdia najdlhšie do 26. roku veku15, 

ak (priemerný) mesačný príjem z tejto dohody (u jedného zamestnávateľa) 

presiahne 200 €. 

Uvedená príjmová hranica sa neaplikuje a teda odmena (odmena za 

produktívnu prácu) / príjem nezakladá odvodovú participáciu a ani poistný 

vzťah na dôchodkovom poistení v prípade dvoch kategórií študentov, a to žiaka 

strednej školy, ktorý je zapojený do systému duálneho vzdelávania výkonom 

praktického vyučovania zabezpečovaného „osvedčeným“ zamestnávateľom 

a dosahuje odmenu na základe uzatvorenej učebnej zmluvy a študenta vysokej školy 

pri praktickom vyučovaní v rámci odbornej (výrobnej) praxe, ktorý dosahuje v rámci 

tejto výučby a praxe (priemerný) mesačný príjem. Obdobne je tomu aj v prípade 

platenia preddavku na zdravotné poistenie z uvedených odmien, ktoré nie sú podľa § 

10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. subsumované vymedzeniu príjmov zo 

zárobkovej činnosti. 

Ako bolo vyššie naznačené, tak vylúčenie (oslobodenie) z účasti na 

podsystémoch sociálneho poistenia sa vzťahuje len na jednu dohodárom (či 

poberateľom vyššie uvedenej dôchodkovej dávky alebo žiakom / študentom) určenú 

dohodu, ak ich dohodár v danom mesiaci má uzatvorených viac a v tomto prípade bez 

ohľadu na výšku príjmu, t. j.  podľa § 227a zákona o sociálnom poistení si „dohodár“ 

prostredníctvom zakotveného práva voľby určí u svojho zamestnávateľa čestným 

vyhlásením (vzor je zverejnený na portáli Sociálnej poisťovne) dohodu, na základe 

                                                 
15 Uvedené dve statusové požiadavky (vekové ohraničenie a forma vysokoškolského štúdia) na osobu v postavení 
zamestnanca na základe dohody o brigádnickej práci študentov zaviedla novela zákonníka práce s účinnosťou od 1. 

januára 2013, t. j. zákon č. 252/2012 Z. z.. 
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ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia16. 

Právne účinky uplatnenia tohto práva nastanú odo dňa vzniku právneho vzťahu 

založeného danou dohodou za predpokladu, že uplatnenie práva bolo 

zamestnávateľovi oznámené najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu; inak od prvého 

dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom dohodár uskutočnil oznámenie 

zamestnávateľovi o uplatnení uvedeného práva. A právne účinky ukončenia 

uplatnenia práva dohodárom nastanú od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca, v ktorom bolo ukončenie uplatnenia práva oznámené zamestnávateľovi.  

V prípade uvedených dvoch statusových kategórií dohodárov a ich práva na 

nepravidelnú odmenu (počas trvania danej dohody o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru) vo vzťahu k naplneniu podmienky príjmového testu 

oslobodzujúceho ich z povinnej participácie na dôchodkovo poistení sa musí teória 

práva sociálneho zabezpečenia vysporiadať s novou materiálnou okolnosťou, ktorá 

vyvolala požiadavku dodatočnej a spätnej registrácie už skončeného poistného 

vzťahu, ktorý v reálnom čase trvania danej dohody  o prácach vykonávaných mimo 

pracovný pomer neexistoval. Tento právny stav odôvodňuje skutočnosť, že v prípade 

dohodára s nepravidelným odmeňovaním v jednej z vyššie uvedených statusových 

pozícii nemožno pred a v čase trvania danej dohody porovnať výšku odmeny 

s príjmovou hranicou oslobodzujúcou od povinnej participácie na dôchodkovom 

poistení17.      

Ďalej uvádzame osobitnú, i keď nie výnimočnú situáciu, keď dohodár má 

uzatvorenú jednu dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s 

príjmom vyšším ako je vyššie uvedená 200 € hranica a uplatní si voľbou práva 

vylúčenie z odvodovej povinnosti, tak mu vznikne povinné dôchodkové poistenie 

s povinnosťou platiť poistné na dôchodkové poistenie (v členení na starobné poistenie 

(4%) a invalidné poistenie (3%)18) iba zo sumy prevyšujúcej vyššie uvedenú príjmovú 

hranicu, ktorá podľa § 139c ods. 2 ZoSP predstavuje rozdiel medzi mesačným 

príjmom (resp. priemerným mesačným príjmom) a zákonom ustanovenou 

„oslobodzovacou“ príjmovou hranicou. V prípade nepravidelne odmeňovaného 

dohodára (príp. aj jednorazovo odmeňovaného) sa poistné určí z „priemerného“ 

                                                 
16 K tomu bližšie pozri: https://www.socpoist.sk/zamestnanec-dohodar/55424s#03, navštívené dňa 30. októbra 2021. 
17 Podľa § 231 ods. 1 písm. b) bodu č. 3 zákona o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný prihlásiť do príslušného 

registra zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody, ktorý mu zakladá právo na nepravidelný 

príjem, na dôchodkové poistenie najneskôr do 8. dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom právny 

vzťah zanikol alebo ak bol príjem vyplatený až po uplynutí tejto lehoty, tak do 8. dňa mesiaca nasledujúceho                         

po mesiaci, v ktorom bol tento príjem vyplatený (súčasne je to aj deň splatnosti poistného) za predpokladu, že 

priemerný mesačný príjem z tejto dohody presiahol sumu 200 €. 
18 Percentuálne sadzby odvodovej povinnosti na dôchodkové poistenie zamestnávateľa sú 14% na starobné poistenie, 

3% na invalidné poistenie, 4,75% do rezervného fondu solidarity. Súčasne zamestnávateľ z titulu poistenca úrazového 

a garančného poistenia platí, ale pozor z celej sumy odmeny študenta, poistné na úrazové poistenie 0,8% a poistné na 
garančné poistenie 0,25%. Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ platí poistné na oba zmienené podsystémy 

sociálneho poistenie z titulu každej uzatvorenej dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

https://www.socpoist.sk/zamestnanec-dohodar/55424s#03
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mesačného príjmu (ak presiahne vyššie uvedenú hranicu), ktorý je podľa § 139b ods. 

1 ZoSP výsledkom „rozpočítania“ príjmu na jednotlivé mesiace trvania danej dohody 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v danom kalendárnom roku.  

K voľbe práva určiť prostredníctvom čestného vyhlásenia dohodu, na základe 

ktorej nebude mať študent / poberateľ dôchodkovej dávky postavenie zamestnanca na 

účely dôchodkového poistenia uvádzame, že v aplikačnej praxi nastali viaceré situácie 

uplatnenia si voľby práva súčasne u viacerých zamestnávateľov, ktorí nemali 

možnosť verifikovať údaje uvedené v čestnom vyhlásení podanom študentom19 a 

ktorých po zistení tejto skutočnosti Sociálna poisťovňa sankcionovala jednak za 

neprihlásenie študenta ako zamestnanca na účely dôchodkového poistenia a jednak 

hrozilo sankcionovanie neplnenie odvodovej povinnosti na dôchodkové poistenie 

vrátane predpísania penále. Podľa rozsudku Krajského súdu Bratislava sp. zn. 

2S/150/2015 zo dňa 3. februára 201620 striktná a formalistická a až mechanická 

aplikácia zákona o sociálnom poistení Sociálnou poisťovňou (žalovanou) vedie 

k nespravodlivému výsledku a nerešpektuje princípy materiálneho právneho štátu (a 

ktorá vo výsledku zakladá prílišnú tvrdosť zákona voči adresátovi), čo znamená, že 

„Súdu prislúcha, aby sa zaoberal otázkou, či mechanická a formalistická aplikácia 

zákona bez ohľadu na zmysel a účel záujmu chráneného právnou normou, nemôže 

priniesť absurdné následky a v prípade, že tomu tak je, aby takúto interpretáciu 

zákona odmietol a zvolil výklad v duchu zákona.“. V závere rozsudku krajský súd 

uvádza, že „Jediným, kto porušil zákon o sociálnom poistení a nepostupoval v súlade 

s ním, bola pribratá účastníčka, ktorá uviedla žalobcu do omylu a zneužila inštitút 

odvodového zvýhodnenia, ... . Je neprípustné, aby negatívne dôsledky jej nečestného 

konania znášal žalobca, ktorému zákon na jednej strane neposkytuje žiadny 

prostriedok, prostredníctvom ktorého by mohol predísť vzniku takejto situácie, na 

druhej strane mu za neodvedenie poistného na sociálne poistenie hrozí penále aj 

napriek tomu, že konal v dobrej viere v pravdivosť oznámenia a čestného vyhlásenia 

účastníčky.“ 

Ďalej vo vzťahu k poistnej kategórii zamestnanca uvádzame, že zahŕňa vo 

svojom pojmovom vymedzení aj fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť na 

základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bez ohľadu na 

vyššie uvedené podmienky, ale iba na účely systému úrazového poistenia 

                                                 
19 Verifikácia údajov uvedených v čestnom vyhlásení je možná iba u nositeľa poistenia, ktorým je Sociálna poisťovňa 
a ktorá je ako jediná zo zákona vytvárať a viesť registre späté s výkonom sociálneho poistenia (osobitne v danom 

prípade register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia). V danom rozsudku súd záverom 

konštatuje „... žalobca ako zamestnávateľ nemá prístup do registra žalovaného, v ktorom sú evidované uplatnené 
výnimky v zmysle zákona o sociálnom poistení a ani systém žalovaného pri prihlasovaní zamestnancov 

zamestnávateľmi neupozorní na duplicitné prihlásenie študenta, žalobca nemal inú možnosť ako sa spoliehať na 

čestnosť pribratej účastníčky spočívajúcu v pravdivosti jej oznámenia a čestného vyhlásenia o neuplatňovaní si 
výnimky u iného zamestnávateľa.“ 
20 Rovnako aj v prípade rozsudku Krajského súdu Bratislava sp. zn. 6S/165/2015 zo dňa 5. októbra 2017. 
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a garančného poistenia, ktorého poistencom je zamestnávateľ. Uvedená subsumpcia 

pod poistnú kategóriu zamestnanca na účely úrazového a garančného poistenia je 

dôsledkom naplnenia princípu rovnosti a ochrannej funkcie sociálneho zabezpečenia, 

nakoľko sa týmto definičným vymedzením priznáva a zabezpečuje rovnaký prístup 

k dávkam garančného a úrazového poistenia aj fyzickým osobám vykonávajúcim 

zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru vrátane ich rodinných príslušníkov pre prípad smrteľného pracovného úrazu 

alebo choroby z povolania.      

V systéme (verejného) zdravotného poistenia je v dôsledku zavedenia 

zúčtovacieho mechanizmu preddavkov na zdravotné poistenie situácia postavenia 

fyzických osôb vykonávajúcich činnosť na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru jednoduchšia a prehľadnejšia. 

Zákonodarca vyššie dve uvádzané statusové skupiny  vylúčil z aktívnej 

(príspevkovej) participácie na zdravotnom poistení bez ohľadu na výšku príjmu 

a počtu uzatvorených a realizovaných dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Podľa § 11 ods. 3 v nadväznosti na § 10b ods. 1 písm. a) zákona 

o zdravotnom poistení sa za zamestnanca nepovažuje fyzická osoba vykonávajúca 

zárobkovú činnosť v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na príjem daňovo 

klasifikovaný ako príjem: 

1. z dohôd o brigádnickej práci študentov (neaplikuje sa žiadna príjmová hranica 

smerujúca o oslobodeniu od odvodovej / preddavkovej povinnosti), 

2. z dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti dvoch relatívne 

samostatných skupín, a to poberateľov starobného dôchodku, predčasného 

starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a poberateľov výsluhového 

dôchodku (ak dovŕšili dôchodkový vek) alebo invalidného výsluhového 

dôchodku. 

   

1.1     Je zavedenie odvodovej participácie osôb vykonávajúcich činnosť na 

základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

opodstatnené? 

Zavedenie obligatórnej participácie skupiny osôb vykonávajúcich činnosť na 

základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti s dojednaným 

pravidelným príjmom z tejto činnosti (s výnimkou poberateľov dôchodkových dávok) 

na nemocenskom poistení a poistení v nezamestnanosti je vzhľadom na charakter 

krátkodobosti poskytovania dávok z týchto poistných systémov značne sporný až 

neúčelný vzhľadom na ich pracovnoprávne vymedzenie (najmä náhodilosť, 

krátkodobosť a výnimočnosť ich aplikovania zo strany zamestnávateľa).  
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Neúčelnosť tohto prístupu identifikujeme jednak v medzinárodnoprávnom 

zakotvení nevyhnutnosti poskytnutia sociálnoprávnej ochrany pri vzniku 

nepriaznivých sociálnych udalostí, ktoré môžu nastať u relevantných skupín 

ekonomicky činného obyvateľstva v intenciách dohovorov Medzinárodnej 

organizácie práce a jednak vo funkcii dávky poskytovanej osobe vykonávajúcej 

činnosť na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, 

štandardne v iných prípadoch kryje stratu príjmu každý jednotlivý deň trvania 

sociálnej udalosti, zatiaľ čo u uvedených skupín kryje stratu príjmu ako následku 

príslušnej udalosti iba po určité dni, resp. hodiny, počas ktorých by inak táto osoba 

vykonávala zárobkovú činnosť. Súčasne príležitostný a krátkodobý charakter výkonu 

zárobkovej činnosti na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej 

činnosti sťažuje fyzickým osobám splnenie požiadaviek obsiahnutých v dávkových 

schémach na priznanie príslušných dávok (ako je napr. materské, dávka 

v nezamestnanosti vo vzťahu k splneniu tzv. čakacej podmienky vyžadujúcej 

nemocenské poistenie v rozsahu min. 270 dní z posledných dvoch rokoch alebo dva 

roky poistenia v nezamestnanosti z posledných štyroch rokov), a to najmä ak fyzická 

osoba vykonáva sporadicky iba činnosť na základe uvedených dohôd. V prípade 

zamestnancov v pracovnom pomere, ktorí príležitostne vykonávajú činnosť aj na 

základe uvedených dohôd nenachádzame žiadny dôvod „sociálno-ochranného“ 

charakteru, aby výkon činnosti na základe jednej z týchto dohôd zakladal povinnú 

participáciu na nemocenskom poistení, dôchodkovom poistení a poistení 

v nezamestnanosti. Ak fyzickej osobe vykonávajúcej  zárobkovú činnosť na základe 

dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti s dojednaným 

pravidelným mesačným príjmom bude priznaná napríklad náhrada príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenská dávka, tak jej suma bude značne 

nízka (v dôsledku nízkych vymeriavacích základov na platenie poistného alebo aj 

v dôsledku aplikovania pravdepodobného vymeriavacieho základu v situácii uvedenej 

v § 57 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení alebo § 8 ods. 4 alebo § 8 ods. 6 

zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti) 

v porovnaní s dávkami rovnakého druhu priznanými zamestnancovi vykonávajúcom 

činnosť v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas pri jeho 

mesačnom odmeňovaní na úrovni minimálnej mesačnej mzdy (v roku 2021 je to 623 

€ a v roku 2022 bude 646 €) alebo minimálnej mzdy za odpracovanú hodinu (v roku 

2021 je 3,580 €; v roku 2022 bude 3,713 €), nakoľko dojednaný rozsah pracovnej 

činnosti na základe uvedených dohôd je podstatne nižší najmä pri dohode o pracovnej 

činnosti v porovnaní so zamestnancom vykonávajúcom činnosť v pracovnom 

pomere.  

Iný je však pohľad na situáciu skončenia dohody o vykonaní práce 

alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá fyzickej osobe zakladala povinnú 
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participáciu na nemocenskom poistení v spojení s plynutím tzv. ochrannej lehoty 

v rozsahu 7 kalendárnych dní po skončení nemocenského poistenia na účely 

potenciálneho vzniku nároku na nemocenské dávky (nemocenské a ošetrovné). 

Takto naznačená situácia môže zakladať zneužitie dávkových vzťahov systému 

nemocenského poistenia. Aj v dôsledku takéhoto potenciálneho scenára zákonodarca 

sprísnil podmienky na určenie obdobia ako rozhodujúceho obdobia na výmeru 

nemocenských dávok práve na strane poistnej kategórie zamestnanca. Je to najmä 

požiadavka nepretržitosti trvania poistného vzťahu na nemocenskom poistení 

a zaplatenia poistného v minimálnom rozsahu 90 dní pred vznikom sociálnej udalosti 

a pre prípad jej nesplnenia určenie nemocenskej dávky iba so sumy odmeny poberanej 

z danej dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za predpokladu, 

ak je suma odmeny nižšia ako minimálny základ, z ktorého sa inak určuje suma 

nemocenskej dávky poskytovaná zamestnancovi v pracovnom pomere alebo 

obdobnom pracovnom vzťahu.    

Pokiaľ ide o povinnú participáciu fyzickej osoby výlučne na dôchodkovom 

poistení, ktorá je v postavení zamestnanca na základe pracovného pomeru a súčasne 

aj na základe jednej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tak 

jej opodstatnenosť nevylučujeme, nakoľko takáto fyzická osoba si môže zvýšiť 

kvalitu budúcich dôchodkových práv. Uvedené by bolo možné aplikovať aj vo vzťahu 

výlučnému dôchodkovému poisteniu fyzických osôb vykonávajúcich činnosť na 

základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti za predpokladu, že 

tieto osoby dosahujú z týchto dohôd taký príjem, ktorý je v určitom predvídanom čase 

(v dôchodkovom systéme je obdobie jedného roka, t. j. 365 dní poistenia) zabezpečiť 

primerané dôchodkové právo prostredníctvom získania kvalitatívne vyššieho 

„dôchodkového“ výpočtového parametra tzv. osobného mzdového bodu (OMB)21. 

Práve z definičného vymedzenia OMB-u plynie opodstatnenosť obligatórnej 

participácie na dôchodkovom poistení u tých fyzických osôb, ktoré na základe 

dlhodobejšieho výkonu dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti 

dosahujú v priemernom mesačnom vyjadrení príjem na úrovni priemernej mesačnej 

mzdy v hospodárstve SR. Takým príjmom ale nie je príjem fyzickej osoby 

vykonávajúcej činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody 

o pracovnej činnosti, a ani dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý je nižší ako 

suma minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca v pracovnom pomere 

odmeňovaného na minimálnej úrovni (minimálnou mesačnou mzdou alebo 

minimálnou mzdou za odpracovanú hodinu) za rozhodujúce obdobie, ktorým je 

(predchádzajúci) kalendárny mesiac.  

                                                 
21 Dopĺňame, že osobný mzdový bod vyjadruje pomer medzi osobným vymeriavacím základom (t. j. ročným príjmom 
z ktorého platil poistenec poistné na dôchodkové poistenie) a sumou všeobecného vymeriavacieho základu (t. j. 12 – 

násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR) za príslušný kalendárny rok. 
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Nepravidelný príjem „dohodára“ (vrátane statusových skupín 

poberateľov dôchodkových dávok a žiakov a študentov), ktorý nie je v rovnakom 

čase aj v pracovnom pomere, a ktorý je nižší ako suma minimálneho vymeriavacieho 

základu zamestnanca v pracovnom pomere nepredstavuje pre „dohodára“ fakticky 

žiadnu kvalitu v získavaní budúcich dôchodkových práv.  

Na základe doteraz uvedeného sa natíska čiastkový hodnotiaci záver je zjavné, 

že zákonodarca pri snahe o čiastkové zapojenie fyzických osôb vykonávajúcich 

činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru do 

systémov sociálnej ochrany okrem poistno-akumulačných snáh s cieľom zaistenia ich 

finančnej udržateľnosti bol nútený preniesť ich osobitný charakter ako atypických 

pracovnoprávnych vzťahov aj do právnej úpravy predovšetkým systému 

sociálneho poistenia. Uvedený záver možno pripodobniť práve špecifickým znakom 

výkonu zárobkovej činnosti prostredníctvom digitálnych platforiem. 

Z porovnania sociálnoprávneho postavenia fyzických osôb vykonávajúcich 

činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru oproti 

skupine zamestnancov vykonávajúcich činnosť na základe pracovného pomeru 

vyvodzujeme záver, že fyzické osoby vykonávajúce činnosť na základe dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru predstavujú skupinu fyzických 

osôb (resp. poistencov) s nižšou úrovňou reálnej sociálnej ochrany, teda ide o skupinu 

poistencov, ktorí prevažne do systému sociálneho poistenia (osobitne dôchodkového 

poistenia) len odvádzajú poistné.  

Vzhľadom na uvedené aspekty sme názoru, že fyzické osoby vykonávajúce 

činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru majú 

podliehať obligatórnej participácii na systémoch sociálnej ochrany, ale za inak 

kvalitatívne nastavených podmienok, ktoré efektívne vyselektujú krátkodobo trvajúce 

nereťazené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

s dosahovaným príjmom, ktorý je z pohľadu efektívnej sociálno-poistnej ochrany 

marginálny a až nepodstatný. Naznačené je možné dosiahnuť buď prostredníctvom 

zavedenia mechanizmu ročného zúčtovania pri definovaní príjmovej hranice 

z titulu uskutočnených dohôd22, pri prekročení ktorej vznikne fyzickej osobe 

výlučne povinná participácia na dôchodkovom poistení alebo prostredníctvom 

kvalitatívnych požiadaviek spojených so vznikom povinnej participácie na 

poistných systémoch (a to predovšetkým definovaním požiadavky vymedzujúcej 

                                                 
22 Dňa 23. októbra 2018 prijal slovenský zákonodarca zákon, ktorým sa s účinnosťou od roku 2023 zavádza platenie 

preddavkov poistného na sociálne poistenie s ich následným „prvým“ ročným zúčtovaním v roku 2024. Schválené 
znenie zákona dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6832, navštívené 

dňa 21. októbra 2021.  

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6832
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pojem „reťazenia“ dohôd, požiadavky na dobu trvania konkrétnej dohody a napokon 

výšky odmeny (resp. príjmu) plynúceho z konkrétnej dohody). 

Z tejto časti vyplýva čiastkový záver, že rôznym formám výkonu práce 

prostredníctvom digitálnych technológií sú poistné systémy SR v podstate spôsobilé 

poskytnúť sociálnu ochranu, ak príjem z takejto činnosti bude daňovo klasifikovaný 

ako príjem zo závislej činnosti a ak daná činnosť bude vykazovať minimum špecifík 

vo vzťahu ku klasickému pracovnoprávnemu vzťahu. Otázkou ale zostáva, ak by daná 

činnosť vykazovala množstvo špecifík ako v prípade statusových výnimiek na účely 

participácie na dôchodkovom poistení (na ktoré sme vyššie podrobne poukázali), akú 

úroveň sociálnej ochrany takejto činnosti „nového“ zamestnanca priradiť, ktorá by 

bola aj takouto skupinou zamestnancov akceptovaná a aj zároveň aby jej legislatívne 

vyjadrenie neprinášalo prekomplikovanú právnu úpravu s výraznými antagonizmami. 

 

2        DÔSLEDKY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE NA VZNIK NÁROKU 

NA VÝPLATU DÁVKY 

Pojmové vymedzenie poistnej kategórie zamestnanca a jej previazanie na 

zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti plynúce zo širokého spektra právnych vzťahov 

malo a má svoj dosah aj na poberateľov dôchodkových dávok vykonávajúcich 

zárobkovú činnosť po vzniku nároku na dôchodkovú dávku,  a osobitne poberateľov 

predčasných starobných dôchodkov. Od roku 2011 zákonodarca s cieľom pristúpil 

k zavedeniu pravidla o zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku 

jeho poberateľovi po obdobie, v ktorom vykonával zárobkovú činnosť zakladajúcu 

mu dôchodkové poistenie, čo od roku 2011 zakladala spravidla každá zárobková 

činnosť uskutočňovaná v legálnom právnom vzťahu, odhliadnuc od 

obchodnoprávnych vzťahov. Nezriedka sa vyskytujú situácie malých (až nepatrných) 

príjmov s dohodnutou nepravidelnosťou ich vyplácania, ktoré spôsobujú zánik nároku 

na výplatu predčasného starobného dôchodku jeho poberateľovi, ktorý je iba 

v menšom rozsahu zárobkovo činný. Súčasne tento malý príjem nepostačuje takémuto 

dôchodcovi hradiť si životné potreby. Uvedené pravidlo bolo vo vzťahu 

k dosahovanému nepatrnému a nepravidelnému príjmu zo závislej činnosti a aj 

v kontexte ochrany pasívneho volebného práva (sťažovateľa, ktorý poberal odmenu 

za výkon poslanca v obecnom zastupiteľstve v sume 32,79 € za jedno zasadnutie 

zastupiteľstva určená v Zásadách odmeňovania poslancov) podrobené ústavnému 

prieskumu, pričom Ústavný súd SR nezistil arbitrárnosť a svojvôľu v odôvodnení 

rozsudku Najvyššieho sudu SR, ktorý by zasiahol do sťažovateľovho základného 

práva na spravodlivý súdny proces, čím potvrdil rozsudok Najvyššieho súdu SR23. 

Najvyšší súd SR v danej veci (sp. zn. 10So/54/2013 zo dňa 28. mája 2014) 

                                                 
23 Pozri uznesenie Ústavného súdu SR II. ÚS 888/2014 zo dňa 11. decembra 2014. 
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konštatoval, že poslanec obecného zastupiteľstva s priznaným predčasným starobným 

dôchodkom poberajúci nepravidelnú odmenu za výkon tohto mandátu, i napriek jeho 

vyhláseniu o bezodplatnom výkone mandátu poslanca, sa považuje za zamestnanca 

s právom na nepravidelný príjem zo závislej činnosti, ktorý mu zakladá povinné 

dôchodkové poistenie po obdobie výkonu mandátu poslanca. Následne mu podľa § 

67 ods. 4 a 5 zákona o sociálnom poistení po obdobie povinného dôchodkového 

poistenia zaniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Obdobný 

skutkový stav bol prejedávaný na krajských súdoch, ale pre pochybnosti o existencii 

vyplácania odmien a následného vzniku povinného dôchodkového poistenia 

(žalobcu) súdy dané veci vrátili odporkyni (Sociálnej poisťovni) na ďalšie konanie, 

v ktorom má úplne a presne zistiť skutočný stav veci24.  

Dokonca vo vzťahu k situácii nepravidelne dosahovaného príjmu zo závislej 

činnosti, osobitne na základe dohody o pracovnej činnosti, poberateľom starobného 

dôchodku bol zákonodarca nútený zaviesť zúčtovanie už vyplatených dôchodkov po 

obdobie trvania dôchodkového poistenia, ktoré vzniklo dodatočne alebo trvalo veľmi 

krátky čas (§ 67 ods. 7 ZoSP).   

3        KONTROVERZIE SUBSUMPCIE KONATEĽA (SPOLOČNÍKA) 

SPOL. S R.O. POD POISTNÚ KATEGÓRIU ZAMESTNANCA 

V tejto časti predostrieme špecifiká a komplikácie odvodovej participácie 

konateľa (a aj spoločníka) spol. s r.o. vrátane situácie vyplatenia podielu na zisku 

obchodnou spoločnosťou, pričom odhliadame od ďalšieho vznikajúceho teoreticko-

aplikačného problému založeného nálezom Ústavného súdu ČR (sp. zn. I ÚS 190/15 

zo dňa 13. septembra 2016) a z neho argumentačne vychádzajúci rozsudok 

Najvyššieho súdu ČR (sp. zn. Cdo 4831/2017) o možnosti člena štatutárneho orgánu 

obchodnej spoločnosti dojednať (napr. v manažérskej zmluve) podriadenie činností 

(ktoré nemajú podľa obchodnoprávnych predpisov kogentnú povahu) 

pracovnoprávnemu režimu výkonu závislej práce podľa Zákonníka práce. Vzhľadom 

na uvedené predstavíme aj situáciu odvodovej participácie konateľa spol. s r.o., ktorý 

je súčasne aj v pracovnom pomere, a teda zamestnancom spol. s r.o..  

Právna úprava systému sociálneho poistenia účinná od 1. januára 2011, ktorá 

zaviedla priame prepojenie medzi zárobkovou činnosťou poistnej kategórie 

zamestnanca a daňového vymedzenia príjmu zo závislej činnosti spôsobila, že 

konatelia a spoločníci spoločností s ručením obmedzením sa považujú na účely 

sociálneho poistenia a verejného zdravotného poistenia za zamestnanca. Táto zmena 

                                                 
24 Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 20Sd/380/2014 zo dňa 22. júla 2015 a rozsudok Krajského súdu 

Prešov sp. zn. 5Sd/73/2015 zo dňa 28. júla 2016. 
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spôsobila, že konateľ a spoločník spol. s r.o. majú rôznu úroveň sociálnej ochrany 

v poistných systémoch, ktorú dokážu meniť vlastným rozhodovaním sa, keďže 

konateľ je každopádne v postavení štatutárneho orgánu a súčasne môže byť aj 

spoločníkom spol. s r.o. a ďalej aj v situácii „jednoosobovej“  spol. s r.o..  

V základnej situácii, ak konateľ spol. s r.o. (zároveň môže a aj nemusí byť 

spoločníkom) nepoberá odmenu za výkon tejto funkcie, tak neparticipuje na 

systémoch sociálneho poistenia. V prípade systému zdravotného poistenia vzhľadom 

na jeho osobitnú existenciu trvania poistného vzťahu a absolútnu solidaritu 

vyžadujúcu plnenie odvodovej povinnosti v každom období života poistenca (či 

priamu alebo suplovanú štátom) je konateľ v postavení samoplatiteľa poistného na 

verejné zdravotné poistenie25.  

Opačnou situáciou a častejšou je poberanie odmeny za výkon funkcie 

konateľa. Je potrebné rozlíšiť, či má konateľ právo na pravidelnú mesačnú odmenu 

alebo nie (pri určovaní pravidelnosti mesačného zdaniteľného príjmu zo závislej 

činnosti je rozhodujúce zmluvné zakotvenie práva na pravidelný príjem s mesačnou 

splatnosťou, nie jeho zúčtovanie či faktická výplata26). Ak konateľ pravidelne 

mesačne poberá odmenu, tak má odvodové zaťaženie rovnaké ako „klasický“ 

zamestnanec v pracovnom pomere. Ak je nepravidelne odmeňovaný za výkon 

funkcie konateľa, tak výlučne obligatórne participuje na dôchodkovom poistení27, 

pričom ale spol. s r. o. aj keď má postavenie zamestnávateľa, tak neplatí úrazové 

a garančné poistenie a teda nie je úrazovo a garančne poistená (keďže neexistuje 

medzi nimi pracovnoprávny vzťah). Osobitne dodávame, že ak je konateľovi s.r.o. 

vyplatená (nepravidelná) odmena počas kalendárneho roka, tak podľa § 139b ods. 2 

ZoSP sa suma tejto odmeny rozpočíta medzi jednotlivé mesiace trvania tohto 

poistného vzťahu na dôchodkovom poistení v poslednom (aktuálnom) roku až do 

mesiaca, ktorý predchádza mesiacu výplaty odmeny, a to až do dosiahnutia sumy 

maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného.28 Tento právny stav 

                                                 
25 Samoplatiteľ poistného na verejné zdravotné poistenie je osobou, ktorá nemá postavenie zamestnanca, ani SZČO 

a ani poistenca štátu, pričom jej odvodová povinnosť predstavuje 14% z polovice priemernej mesačnej mzdy 

v hospodárstve SR platnej pred dvoma rokmi (pre rok 2021 je to suma 76,44 € určená ako 14% (1092/2)). Polovičná 

percentuálna sadzba sa vzťahuje na platiteľov poistného so zdravotným postihnutím (či v postavení invalidnej osoby 

alebo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím).   
26 Túto interpretáciu podporuje aj stanovisko Sociálnej poisťovne: „Za zamestnanca v právnom vzťahu, ktorý mu 

zakladá právo na nepravidelný príjem, sa považuje konateľ, ak nemá právo na príjem zo závislej činnosti pravidelne 

za každý kalendárny mesiac, ale napr. jednorazovo raz ročne, raz štvrťročne, raz za dva mesiace.“ Dostupné na: 
https://www.socpoist.sk/poradna-pre-

eu/1232s?prm2=47630&sword=&insurance_kind=0&target_group=0&life_sit=0&kriterium=all&page=26&set_sub

frame=blind, navštívené dňa 27. septembra 2021.  
27 Poistné na dôchodkové poistenie sa skladá z poistného na starobné poistenie (4% zo sumy odmeny platí konateľ 

a 14% zo sumy odmeny spol. s r.o.), poistného na invalidné poistenie (po 3% zo sumy odmeny tak konateľ ako aj 

spol. s r.o.) a poistné do rezervného fondu solidarity (4,75% iba spol. s r.o.). 
28 Schéma definujúca maximálny vymeriavací základ na platenie poistného je 7-násobok priemernej mesačnej mzdy 

v hospodárstve SR platnej pred dvoma rokmi, čo pre rok 2021 znamená hranicu 7644 €.   

https://www.socpoist.sk/poradna-pre-eu/1232s?prm2=47630&sword=&insurance_kind=0&target_group=0&life_sit=0&kriterium=all&page=26&set_subframe=blind
https://www.socpoist.sk/poradna-pre-eu/1232s?prm2=47630&sword=&insurance_kind=0&target_group=0&life_sit=0&kriterium=all&page=26&set_subframe=blind
https://www.socpoist.sk/poradna-pre-eu/1232s?prm2=47630&sword=&insurance_kind=0&target_group=0&life_sit=0&kriterium=all&page=26&set_subframe=blind
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vytvára možnosť úniku z plnenia odvodovej povinnosti v situácii vyplatenia 

vysokej odmeny prevyšujúcej sumu maximálneho vymeriavacieho základu na 

platenie poistného do (pod)systémov sociálneho poistenia v prvý mesiac 

nasledujúceho kalendárneho roka (a rozhodnúť o ich vyplatení možno aj na konci 

predchádzajúceho roka). Tento prístup o úniku z plnenia odvodovej povinnosti je 

taktiež aplikovateľný na vysokopríjmové skupiny zamestnancov29. 

Na účely platenia poistného na zdravotné poistenie z vyplatenej 

nepravidelnej odmeny konateľovi sa odvodová situácia komplikuje. Z vyplatenej 

odmeny za daný mesiac platí konateľ a aj spol. s r.o. ako zamestnávateľ preddavky na 

zdravotné poistenie a v mesiacoch, v ktorých nemá konateľ právo na odmenu sa 

považuje za samoplatiteľa poistného na zdravotné poistenie. Takto zákonodarcom 

navodený právny stav vytvára priestor pre špekulatívne správanie, keďže konateľ 

je kompetenčne spôsobilý navodiť veľmi nízku sumu odmeny vyplácanú pravidelne, 

čím „obíde“ zákonodarcom určenú minimálnu sumu preddavku na zdravotné 

poistenie, ktorú by musel odvádzať v postavení samoplatiteľa poistného a aj 

v porovnaní s „klasickým“ zamestnancom odmeňovaným v pracovnom pomere 

minimálnou mzdou. A v konečnom dôsledku má konateľ v takto navodenom stave 

vyplácania „nízkych odmien“ nárok na rovnakú úroveň (kvalitu) poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti ako iní poistenci, ktorí riadne platia poistné na zdravotné 

poistenie zo svojich miezd a platov či iných druhov príjmov zo závislej činnosti. 

Keďže v posledne uvedených dvoch situáciách konateľovi spol. s. r.o. vzniká 

povinné poistenie v systémoch sociálneho poistenia, tak je potrebné určiť vznik/zánik 

poistného vzťahu u konateľa s pravidelnou alebo nepravidelnou vyplatenou odmenou, 

pričom rozhodujúcou skutočnosťou je deň zápisu vykonávania funkcie do 

obchodného registra.30 Uvedený interpretačný prístup potvrdzuje aj stanovisko 

Sociálnej poisťovne, podľa ktorého „Konateľ (a aj spoločník) spol. s r.o. nadobudne 

postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia iba v prípade, ak mu vznikne 

právny vzťah konateľa alebo spoločníka zápisom do obchodného registra, a zároveň, 

                                                 
29 Uvedená možnosť zákonodarcom tolerovaného úniku z pod „plnej“ odvodovej povinnosti na účely sociálneho 

poistenia je už dlhšie predmetom odborných diskusií. Napr. pozri úvod článku dostupného na: 
https://www.iness.sk/sk/rocne-zuctovanie-moze-priniest-nespravodlivost-trend, navštívené dňa 3. novembra 2021. 
30 V súvislosti s určovaním vzniku a zániku poistného vzťahu (vzťahov) v systémoch sociálneho poistenia bolo v 

určitých kruhoch diskutabilné, či poistný vzťah vzniká vznikom právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na takýto 

príjem ale až faktickým vyplatením príjmu či vzdaním sa nároku na príjem/odmenu. Pozri rozsudok Krajského súdu 

Banská Bystrica sp. zn. 20Sd/380/2014 zo dňa 22. júla 2015. V tomto rozsudku sú dôvodí, že „pre vznik a trvanie 

postavenia zamestnanca s nepravidelným príjmom na účely dôchodkového poistenia nepostačuje sama o sebe 

skutočnosť, že osoba je v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem bez ohľadu na to, že či sa 

(tohto) práva vzdala alebo nie, ktorá zastáva odporkyňa“. A následne dodáva, že „podľa názoru súdu pre splnenie 

podmienky postavenia zamestnanca, okrem právneho vzťahu je potrebné naplniť aj materiálny obsah tohto vzťahu“. 

Tento ojedinelý judikatórny prístup bol ale odmietnutý rozsudkom Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10So/54/2013 z 28. 

mája 2014 aj uznesením Ústavného súdu SR II. ÚS 888/2014 zo dňa 11. decembra 2014. 

https://www.iness.sk/sk/rocne-zuctovanie-moze-priniest-nespravodlivost-trend
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ak mu určitý úkon (napríklad mandátna zmluva, zmluva o výkone funkcie) zaručuje 

právo na príjem zo závislej činnosti za prácu konateľa alebo spoločníka. Pritom nie 

je rozhodujúce, či spoločník alebo konateľ má odmenu skutočne vyplatenú. Dôležité 

je, že má právo na tento príjem.31“ Špecificky by sa postupovalo v prípade, ak konateľ 

vykonáva funkciu bez nároku na odmenu a valné zhromaždenie spoločnosti by prijalo 

rozhodnutie o priznaní jednorazovej odmeny konateľovi. V takom prípade by 

konateľovi vzniklo povinné dôchodkové poistenie zamestnanca prijatím rozhodnutia 

valného zhromaždenia.  V systéme (verejného) zdravotného poistenia uvedené nie je 

potrebné skúmať, keďže poistný vzťah vzniká spravidla narodením a končí smrťou, 

a teda dochádza len k zmene platiteľa poistného, ak napríklad v predchádzajúcom 

roku nemal konateľ vyplatenú žiadnu odmenu alebo bol v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie. Uvedené vo vzťahu k vyplatenej odmene obdobne platí aj pre 

spoločníka spol. s r.o.. 

Predposlednou skutkovou situáciou je variant, že konateľ (bez ohľadu či je 

alebo nie je spoločníkom) s právom na vyplatenie (resp. pravidelné vyplácanie) 

odmeny nadobudne postavenia zamestnanca z titulu uzatvorenia 

pracovnoprávneho vzťahu. V tejto situácii sa na účely participácie v systéme 

sociálneho poistenia posudzuje každý právny vzťah regulujúci tak postavenie 

konateľa ako aj postavenie zamestnanca samostatne, pričom pravidelnosť odmeny 

a mzdy bude rozhodujúca na posúdenie rozsahu odvodovej participácie v systémoch 

sociálneho poistenia. Vo verejnom zdravotnom poistení má fyzická osoba 

s vyplácanou odmenou konateľa spol. s r.o. a s vyplácanou mzdou (odmenou) vždy 

postavenie zamestnanca bez potreby ďalšieho rozlišovania postavenia. 

Napokon uvádzame právne riešenie situácie vyplatenia podielu na zisku 

(dividenda nie je príjmom zo závislej činnosti) konateľovi, ktorému je vyplatená (resp. 

pravidelne vyplácaná) odmena a ktorý môže ale aj nemusí byť spoločníkom spol. 

s r.o.. Ak konateľ nie je spoločníkom spol. s r.o., tak vyplatený podiel na zisku 

podlieha podľa § 138 ods. 1 ZoSP odvodovej povinnosti, a to len na účely 

dôchodkového poistenia za predpokladu, že konateľ má právo len na nepravidelne 

vyplácanú odmenu; inak aj na účely nemocenského poistenia a poistenia 

v nezamestnanosti. Ak konateľ vo vyššie uvedenom skutkovom postavení je 

spoločníkom spol. s r.o. (a teda má majetkovú účasť na  spol. sr.o.), tak vyplatený 

podiel na zisku nepodlieha odvodovej povinnosti na účely sociálneho poistenia. Ak 

konateľ nemá právo na vyplatenie/vyplácanie odmeny a je mu vyplatený podiel na 

zisku, je právne irelevantné či má postavenie spoločníka a podiel na zisku 

                                                 
31 Dostupné na: 

https://www.socpoist.sk/poradna/326s?prm2=55322&sword=&insurance_kind=260&target_group=0&life_, 

navštívené dňa 17. októbra 2021. 

https://www.socpoist.sk/poradna/326s?prm2=55322&sword=&insurance_kind=260&target_group=0&life_
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v absolútnom vyjadrení nepodlieha odvodovej povinnosti na účely sociálneho 

poistenia. Ak je spoločníkovi spol. s r.o. vyplatený podiel na zisku, tak tento podiel 

na zisku nezakladá odvodovú povinnosť na účely sociálneho poistenia. 

Poznamenávame, že podiel na zisku vyplatený z účtovného roka 2017 nepodlieha 

odvodovej povinnosti na účely zdravotného poistenia (bližšie k tomu pozri poznámku 

pod čiarou č. 10). 

Dodávame, že ak konateľ spol. s r.o. je aj spoločníkom a poberá odmenu za 

výkon funkcie konateľa a aj odmenu spoločníka na základe práva na odmenu 

(zakotvenú v  spoločenskej zmluve), tak každý právny vzťah regulujúci jeho 

postavenie konateľa a postavenie spoločníka s právom na odmenu sa posudzuje na 

účely participácie v systémoch sociálneho poistenia samostatne. Vo verejnom 

zdravotnom poistení má fyzická osoba s vyplácanou odmenou tak spoločníka a ako aj 

konateľa spol. s r.o. vždy postavenie zamestnanca bez potreby rozlišovania 

postavenia v spoločnosti.   

 Na komplikovanú a obtiažne prehľadnú právnu úpravu poistno-odvodovej 

participácie konateľa (a aj spoločníka) spol. s r.o. s právom na výplatu nepravidelnej 

odmeny (príp. podielu na zisku) musela zareagovať aj právna úprava dávkových 

vzťahov dôchodkového poistenia. Podľa § 60 ods. 6 ZoSP nie je hodnoteným 

obdobím dôchodkového poistenia na účely výmery dôchodkovej dávky obdobie 

dôchodkového poistenia zamestnanca, v ktorom nemal vymeriavací základ na 

platenie poistného. Toto pravidlo reflektujúce na prevalenciu zásluhovosti pri výmere 

dôchodkových dávok predstavuje v tomto prípade opodstatnené zníženie úrovne 

sociálnej ochrany, ktorú by ale mohol zákonodarca de lege ferenda zmierniť 

zakotvením možnosti doplatenia poistného na dôchodkové poistenie s účinkom ex 

tunc ako tak urobil už v štyroch taxatívne vymedzených prípadoch (uvedených v § 142 

ods. 3 ZoSP).     

ZÁVER 

Súčasný pracovnoprávny prístup k identifikácii znakov závislej práce sa odvíja 

od pojmových znakov „typického“ zamestnanca (vyvodzovaných z materiálnych 

okolností jej výkonu), ktoré bez vážnych pochybností určia v spoločenských 

vzťahoch realizujúcich právo na (závislú) prácu také indikátory, ktoré oddelia výkon 

závislej práce od iných samostatných foriem výkonu práce. Tento prístup sa preberá 

aj do výstavbových prvkov systémov sociálnej ochrany, a to prepojením participácie 

vo všeobecných systémoch sociálnej ochrany pokrývajúcich podstatnú časť katalógu 

sociálnych udalostí s výkonom najvýznamnejších druhov zárobkovej činnosti ( najmä 
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ako závislá práca)32 vyselektovaných kritériom potreby zaručenia (určitej úrovne) 

sociálnej ochrany. Takýto prístup k vymedzeniu osobného rozsahu príspevkových 

systémov SR bol v roku 2011 nahradený vo vzťahu k existujúcim najvýznamnejším 

formám výkonu zárobkovej činnosti prepojením dlhodobo formovaných poistných 

kategórií zamestnanca a SZČO na daňovú klasifikáciu príjmov zo zárobkovej 

činnosti. Tento počin zákonodarcu smeroval primárne k postupnému rozšíreniu 

zapojenia početných skupín fyzických osôb do odvodovej participácie na účely 

sociálneho poistenia a verejného zdravotného poistenia SR (v období rokov 2011 až 

2013) za účelom vyššej alokácie poistného a vyvolal ale nie zanedbateľné nedostatky, 

ktoré majú prevažne systémový a vecný charakter vo vzťahu k existujúcemu 

nastaveniu poistných a dávkových vzťahov, pričom ale sekundárne pripravil aj základ 

pre jednoduché zapojenie nových digitálnych foriem zárobkovej činnosti do 

odvodovej participácie (za predpokladu, že príjem z činnosti prostredníctvom 

digitálnych platforiem bude subsumovaný pod zdaniteľný príjem zo závislej činnosti). 

Ďalší krok zákonodarcu ktorý podporí etablovanie digitálnej práce do poistných 

vzťahov, a ktorý už má platné normatívne vyjadrenie, je zavedenie modelu ročného 

zúčtovania v systéme sociálneho poistenia (zákonom č. 317/2018 Z. z. s účinnosťou 

od roku 2023). 

Čo ale v tejto súvislosti výkonu práce prostredníctvom digitálnych platforiem 

ostáva otvorené a vyžaduje tak širšiu odbornú diskusiu je stanovenie kvalitatívnej 

úrovne sociálnej ochrany pre zamestnancov digitálnych platforiem, teda šírku 

zapojenia do druhov poistných vzťahov a následné nemenej dôležité nastavenie 

dávkových schém vrátane nastavenia výpočtových parametrov určujúcich sumu danej 

dávky. Alebo započať otvorenú diskusiu o zavedení, okrem poistnej kategórie 

zamestnanca, SZČO a dobrovoľne poistenej osoby 4. poistnej kategórie „kvázi“ 

zamestnanca či ekonomicky (resp. hospodársky) závislej osoby, čo by predstavovalo 

z legislatívneho vyjadrenia jasnejšiu a jednoduchšiu formu vytvorenia osobitnej 

úrovne sociálnej ochrany pre zamestnanca digitálnych platforiem v porovnaní 

s osobitnou úpravou poistných aspektov v každom druhu poistenia. Okrem 

nerovnakého konceptu takejto novovytvorenej kategórie voči tzv. klasickým 

poistným kategóriám bude  problémovým momentom správne vymedzenie takejto 

medzi kategórie, aby sa neminula svojmu zámeru zaistiť určitú úroveň sociálnej 

ochrany zamestnancovi digitálnych platforiem a z poistno-matematického hľadiska 

nastavenie sociálne únosného a finančne udržateľného pomeru medzi alokovanou 

sumou vybratého poistného a úrovňou (dávkového) hmotného zabezpečenia po určité 

obdobie trvania sociálnej udalosti.  

                                                 
32 Tento prezentovaný prístup podporujeme vymedzením okruhu chránených osôb pri jednotlivých sociálnych 

udalostiach zakotvených v dohovore MOP č. 102 alebo dohovore č. 128 o invalidných, starobných a pozostalostných 
dávkach z roku 1967, ktorý bol publikovaný ako Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 416/1991 

Zb. a pre ČSFR je záväzný od 11. januára 1991 iba v jeho časti III.  
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V jadre príspevku sme poukázali na nedostatky v systémovom 

nastavení sociálnopoisťovacieho právneho vzťahu, v ktorom je subjektom osoba 

vykonávajúca činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru a konateľ spol. s r.o. (najmä ak nemá majetkovú účasť na spoločnosti), a ktoré 

pritom nie sú vyvolané fenoménom nových informačných technológií, ale ktoré by 

mohli v tejto súvislosti prejaviť, keďže obdobne ako v prípade kruciálnej otázky či 

výkon práce prostredníctvom digitálnych technológií je  výkonom závislej práce aj tu 

je dlhodobo nedoriešená otázka vzťahu medzi „typickým“ pracovným pomerom 

a výkonom činností, ktoré sú na pomedzí výkonu závislej práce a podnikania. Preto 

je nevyhnutné pri vysporiadavaní sa s reláciou „klasický/typický“ zamestnanec a člen 

štatutárneho orgánu identifikovať a zohľadniť znaky nových digitálnych foriem 

výkonu práce a vo výsledku zvážiť ich využitie pri tvorbe modelu tzv. ekonomicky 

(resp. hospodársky) závislých osôb, s ktorým by sa spájala určitá (primeraná33) úroveň 

sociálnoprávnej ochrany týchto osôb. 
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33 K primeranosti sociálnej ochrany pozri aj bod č. 16 návrhu Odporúčania Rady o prístupe k sociálnej ochrane pre 
pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, keďže obsahuje generálne rámcové kritériá ako je dôstojná životná 

úroveň, dôstojný život, nadobudnutie vhodnej náhrady za stratu na príjme, ochrana  pred prepadom do chudoby.     
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Abstrakt  

Autor v prezentovanom príspevku sa zaoberá dvoma okruhmi, ktoré vznikajú pri 

pohľade na budúcnosť úpravy pracovného práva. Prvý okruh je popisný, autor dáva 

do súvisu možnosť skrátenia pracovného času so znížením pracovnej chudoby. 

V rámci druhého okruhu problémov si autor dáva otázku ako sa má pracovné právo 

vysporiadať s novými formami zamestnania.   

Kľúčové slová  

spoločnosť 5.0, pracujúca chudoba, pracovný čas, priemyselná revolúcia, ochrana 

zdravia  

Abstract  

In the paper, the author deals with two areas that arise by seeking a future of labor law 

regulation. The first open issue is rather descriptive, the author brings an idea of a 

possibility of shortening working hours linked to a reducing number of working 

poverty. In the second part of contribution, the author opens a question - how labor 

law should deal with the new forms of employment. 

Key words  

society 5.0, working poverty, working time, industrial revolution, health protection  

(PRED ÚVODOM) PREDSLOV O FUTUROLÓGIÍ1  

 Písať predslov k článku, ktorý po prípadnom pozitívnom recenznom konaní má 

byť publikovaný ako výstup v zborníku z konferencie je netradičné a azda aj 

nesprávne. Avšak, vysvetliť prečo som si zvolil názov Futurológia pracovného práva 

                                                 
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumného projektu VEGA č. 1/0790/20 Ochrana zamestnanca 

v kontexte priemyselnej revolúcie 5.0 – východiská, možnosti, riziká. 
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môžem iba osobne, odľahčene, predslovom. Pokiaľ teda čitateľ baží po informáciách, 

ktoré majú odborný a vedecký charakter, vrelo mu odporúčam, aby tento predslov 

jednoducho preskočil a zameral sa rovno na prvú kapitolu príspevku.  

 K futurológii pracovného práva som sa dopracoval na základe na sebe 

nezávislých okolností, ktoré sa v istom momente zliali do tohto názvu. Do daru som 

dostal knihu od známeho autora Yuval Noah Harari s názvom Homo Deus, stručná 

história zajtrajška, ktorú som čítal s rozpakmi a pomerne častým nesúhlasom. Keďže 

sa za dar patrí poďakovať, po prečítaní som tak učinil, no a ako to občas býva, úkon 

zdvorilosti bol interpretovaný ako horlivosť, nadšenie a dychtivosť, ktorú treba 

odmeniť ďalším dielom uvedené autora, tentoraz s názvom 21. lekcií pre 21. storočie.  

Prečítal som aj to (pre istotu som už neďakoval). I keď mne uvedené knižky nesadli 

úplne, nemôžem povedať, že ma nezaujali, naopak, vzbudili vo mne záujem 

o formovaní futurológie ako vedy a najmä vzbudzovali vo mne otázku ako často sa 

predpovede napĺňajú.    

 O vzniku futurológie nemôže byť ani reč, budúcnosť vždy ľudí fascinovala 

a napĺňala očakávaniami (a žiaľ nemenej aj strachom) a nie je dôvod, aby to tak 

nebolo i naďalej. V súčasnosti sa užíva niekoľko podobných pojmov, ako napríklad 

futurológia, futurizmus, futuristické štúdie, ktorým autori priznávajú samostatný 

obsah a vymedzenie. Nejde pritom vôbec o nové termíny. Napríklad pojem 

„futurismus“ sa používal od roku 1842 ako výraz kresťanskej eschatológie, v ktorej 

sa predpokladalo, že prichádzajúca apokalypsa povedie k transformácii spoločnosti.2 

Futurológia má niekoľko definícií, ide o vedu (alebo celú množinu samostatných 

vedných odborov), ktoré má za úlohu poskytnúť relevantné sociálne, ekonomické 

a spoločenské predpovede na budúci vývoj.3 Futurológia ako veda má niekoľko metód 

skúmania,  napríklad extrapolácia trendov, historická analógia, teória hier, pričom 

autorovi je najviac sympatická metóda intuitívna, založená na vlastnom odhade 

a intuícií budúceho vývoja.4  Na základe tejto metódy je napokon spracovaný aj tento 

príspevok. Ako často sa futurológovia mýlia? Pomerne často, i keď presnú štatistiku 

nie je možné (vzhľadom na množstvo a nesúrodosť predpovedí) nájsť. Francisovi 

Fukuyamovi je predhadzovaný omyl o konci dejín, moderné sú čierne labute, ktoré 

                                                 
2 BUTLER, A. M. Futurology. In: The Oxford Handbook of Science Fiction. Oxford University Press, 2014, 620s.  
3 Porovnaj širšie vysvetlenia napríklad PULVER, S. – Van DEVEER, S. Futurology and Futurizing: A Research 

Agenda on the Practice and Politics of Global Environmental Scenarios. Amsterdam Conference on the Human 
Dimensions of Global Environmental Change “Earth Systems Governance: Theories and Strategies for Sustainability” 

Amsterdam, Netherlands May 24- 26, 2007.  
4 PUGLISI, M. The study of the futures: an overview of futures studies methodologies. In: CAMARDA D. (ed.) - 
GRASSINI L. (ed.) Interdependency between agriculture and urbanization: Conflicts on sustainable use of soil and 

water. Dostupné na: ciheam.org. 

https://om.ciheam.org/om/pdf/a44/02001611.pdf
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vychyľujú os dejín.5 Početnosť omylov je pre začínajúcich futurológov (napríklad 

pracovného práva) povzbudivý.  

  Napokon k futurológií pracovného práva ma priviedla ešte jedna zdanlivo 

absolútne nesúvisiaca diskusia týkajúca sa publikačných požiadaviek, ktoré by mali 

byť z pohľadu niektorých diskutujúcich pre posúdenie naplnenia cieľov grantových 

úloh nepomerne prísnejšie než je tomu doteraz. Ako sa tak diskutujúci predháňali 

v požiadavkách, s humorom  mi napadlo, že niektorých by sotva uspokojilo odhalenie 

tajomstva svätého grálu. To sa nám istotne nepodarí, ale napokon, ani založenie 

nového vedného odboru nemusí byť zlé a môže postačiť.  A keďže futurológia je aj 

zmesou rôznych vedeckých disciplín a odborov, prečo nie futurológia pracovného 

práva. Naostatok musím povedať, že názov nie je taký originálny ako sa mi na 

začiatku javil. Pojem „právna futurológia“ bol použitý už v roku 1980.6    

ÚVOD 

 Odhadovať budúcnosť je ťažké, ale nie nemožné. Sú pravidlá, vzťah príčiny 

a následku, socioekonomické rovnice, ktoré nám umožňujú predvídať budúci vývoj, 

a čo je najdôležitejšie, pripraviť sa naň. Nie je asi správne začať budovať duálne 

vzdelávanie v čase, keď do desiatich rokov sa predpokladá úpadok povolaní, na ktoré 

sa majú študenti v tomto systéme pripravovať. Zásadné zmeny do vývoja prinesie 

ďalšie revolúcia – spoločenská revolúcia 5.0., ktorá sa spája s nástupom umelej 

inteligencie.7 Je nepochybné, že pracovný trh sa zmení. Už teraz sme svedkami tejto 

zmeny, napríklad keď vstupujeme do predajne potravín a namiesto piatich 

pokladníčok nás čakajú samoobslužné pokladne s jednou pomocnou pracovnou silou. 

Ďalšie znižovanie počtu pracovných miest prinesú autonómne autá, ktoré sú už 

v skúšobných prevádzkach v niektorých mestách ako taxislužby. Mnohé ďalšie 

zmeny nemožno ani predpokladať, je však rozumné očakávať, že prídu.   

 Podľa výskumov Európskeho parlamentu8 sa v nasledujúcich desaťročiach                    

v niektorých členských štátoch Európskej únie (Rumunsko, ale aj Slovensko) 

očakáva, že až viac ako 60 % pracovnej sily stratí prácu z dôvodu zavádzania 

informačno-komunikačných technológií. Na druhej strane, nové informačné 

technológie vytvoria nové pracovné miesta a súčasne aj celkom nové formy výkonu 

                                                 
5 Nemôžem nespomenúť skvelú (nie však odbornú) trilógiu od Asimova - Nadácia, ktorá by kľudne mohla byť 
považovaná za  stavebný kameň futurológie.   
6 FUNK, A. D. Legal Futurology: The Field and Its Literature. In: Law Libary Journal, Vol. 73, Issue 3 

(Summer 1980), s. 625-633. 
7 K vývojovým trendom pozri LASI, H. et al. Industrie 4.0. In: Business & Information Systems Engineering, 4/2014, 

s. 239; BRETTEL, M. et al. How Virtualization, Decentralization and Network Building Change the Manufacturing 

Landscape: An Industry 4.0 Perspective. In: International Journal of Information and Communication Engineering, 
Vol: 8, No: 1, 2014, s. 38. 
8 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614539/EPRS_STU(2018)614539_EN.pdf. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614539/EPRS_STU(2018)614539_EN.pdf
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(závislej) práce, ktoré budú výsledkom nových obchodných modelov (napríklad 

kolaboratívneho hospodárstva). Uvedené potvrdzuje aj jedno z ostatných usmernení 

Európskej komisie, podľa záverov ktorého kolaboratívne platformy prinášajú 

možnosť vytvárania nových pracovných príležitostí, flexibilné pracovné podmienky 

a nové zdroje príjmov.9 Treba však poznamenať, že úbytok pracovných miest sa javí 

vyšší ako ich prírastok a napokon, nové pracovné miesta budú najmä pre vzdelaných, 

technicky a technologicky zdatných ľudí, pričom jednoduché pomocné práce 

postupne vymiznú.10 

 Otvára sa mnoho oblastí, na ktoré upriamiť pozornosť. V tomto príspevku sa 

upriamime v podstate len dva čiastkové atribúty, a to na riziko pracujúcej chudoby 

(tento problém v podstate len pomenujeme) a na otázku zmeny vnímania závislej 

práce a ochrany zamestnanca.  

1        PRACUJÚCA CHUDOBA  

 Nedostatok pracovných miest jednoduchého manuálneho zamerania a naopak 

prebytok manuálnej pracovnej sily môže viesť ešte k zvýšenému tlaku na nižšie mzdy. 

Je to určitý paradox, ale zamestnávatelia sa nikdy nebrojili proti nárastu mzdy pre 

vysokokvalifikované pracovné sily, ktoré majú násobky minimálnej mzdy, tŕňom 

v oku boli vždy mzdy pre najnižšie platené pracovné pozície. Nie je ničím 

výnimočným, že aj pracujúci ľudia sa dostávajú na pokraj chudoby, tento fenomén sa 

nazýva aj „pracujúca chudoba“.  

 Fenomén pracujúcej chudoby siaha do histórie a niektorí autori za jeho vznik 

označujú nasledujúce príčiny: a) zmena orientácie politík trhu práce a zamestnanosti 

väčšiny európskych štátov v dôsledku nárastu nezamestnanosti; b) štruktúrne zmeny 

v ekonomikách vyspelých krajín v prospech sektora služieb; c) zmeny v zákonníkoch 

práce; d) opatrenia na boj s chudobou a nezamestnanosťou, zavedením sociálnych 

programov typu workfare, resp. welfare-to-work, e) dopyt po „slabo platených 

miestach“ zo strany špecifických skupín ľudí, ako napríklad pracujúcich matiek či 

migrantov, ktorí boli k hľadaniu nízkokvalifikovaným prácam situáciou rodiny 

donútení.11 Chudoba dnes súvisí s nedostatočnou úrovňou ľudského kapitálu,                         

v dôsledku čoho sú nízko kvalifikovaní pracovníci segregovaní do nízkopríjmových 

                                                 
9 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov, Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo, COM (2016) 356 final, Brusel 2. 6. 2016. 
10 Prognostické odhady takýto zjednodušený záver potvrdzujú. FIFEKOVÁ, E. – NEMCOVÁ, E. Priemysel 4.0 a jeho 

implikácie pre priemyselnú politiku EÚ. In: Prognostické práce, roč. 8, 2016, č. 1, s. 24. Porovnaj SEILEROVÁ, 
M. Formy a spôsoby výkonu práce pri používaní informačno-komunikačných technológií a ochrana zdravia pri práci. 

In: Práca 4.0, digitálna spoločnosť a pracovné právo. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2018, s. 

61 -83. 
11 ANTALOVÁ, M. – BUGÁROVÁ, M. Pracujúca chudoba a jej prejavy. In: Revue sociálno-ekonomického rozvoja. 

Vedecký recenzovaný on-line časopis, roč. III, č. 2/2017, s. 23 a tam citovaní autori.  

https://dusevnezdravie.upjs.sk/wp-content/uploads/2018/05/Formy-a-spôsoby-výkonu-práce-pri-používaní-informačno-komunikačných-technológií-a-ochrana-zdravia-pri-práci.pdf
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a krátkodobých zamestnaní. Prvotné štúdie o chudobe vychádzali z predpokladu, že 

zamestnanie je najefektívnejší preventívny mechanizmus proti chudobe. Dané 

východisko však nezohľadňuje skutočnosť, že ľudia môžu trpieť chudobou, i keď sú 

zamestnaní na plný úväzok.12  

 Z uvedeného možno usudzovať, že vytvorenie nových kvalifikačne 

a technologicky náročných pracovných miest nezníži dôsledky chudoby pre 

pracujúcich ľudí, skôr naopak, stanú sa ešte ohrozenejšou skupinou.  

 Je niekoľko sociálnych či ekonomických politík na odstránenie alebo aspoň 

zmiernenie tohto neželaného stavu, ale nezdá sa, že by niektoré z nich boli účinné. 

Možno spomenúť inštitút minimálnej mzdy, dávky na podporu materstva 

a rodičovstva či starostlivosti o nezaopatrených, daňové bonusy, u niektorých 

zamestnávateľov aj špecifické zamestnanecké výhody. Autor tohto príspevku ani len 

nepredstiera, že pozná riešenie na tento komplexný problém, s ktorým sa borí (v 

porovnaní s okolitým svetom stále bohatá) Európska únia. Nezostáva nič iné než dať 

priestor intuitívnym úvahám. Zvyšovanie životnej úrovne, a de facto aj mzdy, je 

možné neustálym zvyšovaním minimálnej mzdy či minimálnych mzdových nárokov, 

ale aj znižovaním rozsahu pracovného času pri zachovaní mzdy.    

2        PRACOVNÝ ČAS  

 Existuje základná rovnosť. Nezávisle od spoločenských údajov má deň pre 

všetkých 24 hodín. Technicky je čas niečím, čo nie je možné vyrobiť13. Pracovná 

činnosť sa ako každá iná činnosť uskutočňuje v čase. Jej denný alebo týždenný rozsah 

sa stanovuje podľa hospodárskych kritérií a musí byť dostatočne dlhý na to, aby 

zamestnanec dostal mzdu alebo plat na uspokojenie jeho „prirodzených potrieb“.14 

Naopak, zamestnávateľ túto činnosť potrebuje, aby dosiahol zisk, pretože musí na trh 

dodávať tovar a služby. Z hľadiska oboch protipólov sa pracovný deň predlžuje 

o nevyhnutne nutný čas tak, aby hodnota získaná vynaloženým pracovným výkonom 

spolu s ďalšími výrobnými faktormi zabezpečila živobytie jednej strany a pritom 

uhradila náklady a priniesla zisk strane druhej. Hoci sa z hospodárskeho hľadiska javí 

ako zásadné stanovenie minima, pod ktorým zisk zamestnávateľa klesá na nulu, 

v rovine sociálnej a právnej je potrebné stanoviť maximum na ochranu zdravia 

zamestnancov.15 

                                                 
12 Tamtiež s. 23.  
13 ANISI, D. Creadores de escases.  Madrid: Alianza Ed., Madrid, 1995. 
14 MARX, K. El Capital. 2. vydanie. kniha I. Barcelona: Orbis, 1986.  
15 Z týchto úvah a s odkazom na uvedené citácie (ANISI, D. ref. 13 a MARX, K. ref. 14) vychádzal návrh Generálneho 
advokáta Ruiz-Jarabo Colomera prednesený 12. júla 2005 vo veci C -14/04, Abdelkader Dellas a iní proti Premier 

ministre a Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité.  
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 Uvedené úvahy možno vnímať aj vo vzťahu k možnosti zníženia pracovného 

času, z pohľadu práva Európskej únie ide o myšlienky úpravy obsahu smernice 

Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/88/ES o určitých aspektoch pracovného času 

(ďalej len „smernica o pracovnom čase“), ktorej účel sa má naplniť stanovením 

maxima pre pracovný čas a minima pre doby odpočinku.  

 Bolo by politicky (a až následne právne) priechodné znížiť maximum 

pracovného času pri zachovaní nezmenenej výšky odmeny? Snaha o krátenie 

pracovného času nie je predsa novou otázkou.  

 Už začiatkom minulého storočia sa v medzinárodnom prostredí objavovali 

tendencie krátiť dĺžku pracovného času a súčasne právne ustáliť minimálnu dĺžku 

odpočinku po práci. Tieto práva zamestnancov postupne nadobúdali rozmer 

základných práv a stali sa rešpektovanými širším medzinárodným spoločenstvom. 

Významnú úlohu zohrala činnosť Medzinárodnej organizácie práce. Jej prvý dohovor 

č. 1/1919 upravoval dĺžku pracovného času v priemysle, potom nasledovali ďalšie, 

ako napríklad dohovor č. 14/1921 o týždennom čase odpočinku, dohovor č. 30/1930 

o pracovnom čase v obchode a na úradoch a ďalej dohovor č. 47/1935 o 40-

hodinovom pracovnom týždni. Na inej úrovni článok 24 Všeobecnej deklarácie 

ľudských práv z roku 1948 stanovuje, že „každý má právo na odpočinok a na 

zotavenie, zvlášť aj na rozumné vymedzenie pracovných hodín a na pravidelnú 

platenú dovolenku“ a článok 7 písm. d) Medzinárodného paktu o hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych právach priznáva každému právo na priaznivé pracovné 

podmienky zabezpečujúce „odpočinok, zotavenie a rozumné vymedzenie pracovných 

hodín a pravidelnú platenú dovolenku, ako aj odmenu v dňoch verejných sviatkov“. 

 Jednotný európsky akt, ktorým bol vložený článok 118a do tretej hlavy Rímskej 

zmluvy, a Charta základných sociálnych práv pracovníkov uznali, že dĺžka 

a organizácia pracovného času zohrávajú dôležitú úlohu pri zbližovaní životných 

podmienok pracovníkov, a tým vyvolali proces, ktorý vyústil do vydania smerníc 

upravujúcich minimálne požiadavky na právnu úpravu pracovného času.  

 K prijatiu právne záväzného rámca úpravy pracovného času došlo v podobe 

smernice Rady 1993/104/EHS o niektorých aspektoch úpravy pracovnej doby (ďalej 

len „smernica 1993/104/EHS“), ktorá stanovila minimálne požiadavky na úpravu 

pracovnej doby v súvislosti s dennou dobou odpočinku, prestávkami v práci, 

týždennou dobou odpočinku, maximálnou dĺžkou týždňového pracovného času, 

dovolenkou za kalendárny rok, nočnou prácou, prácou na zmeny a rozvrhnutím práce. 

Pri stanovovaní podmienok úpravy pracovného času smernica 1993/104/EHS sa 

odvolávala predovšetkým na zásady Medzinárodnej organizácie práce. Naznačený 
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obsah smernice 1993/104/EHS je vo svojom podstatnom obsahu prenesený aj do 

aktuálnej právnej úpravy. 

 Smernica 1993/104/EHS bola prijatá kvalifikovanou väčšinou napriek 

nesúhlasu Spojeného kráľovstva, ktoré sa obrátilo na Súdny dvor so žalobou o jej 

zrušenie alebo subsidiárne o zrušenie jej niektorých článkov. Prvým žalobným 

dôvodom bola nesprávna voľba právneho základu, to znamená, že Spojené kráľovstvo 

namietalo, že úprava pracovného času sa primárne nedotýka ochrany zdravia 

a bezpečnosti v zmysle čl. 118a Zmluvy ES. Ďalej Spojené kráľovstvo tvrdilo, že bola 

porušená zásada proporcionality. Rozsudkom16 Súdny dvor žalobu Spojeného 

kráľovstva zamietol a vyslovil, že pojmy „pracovné prostredie“, „bezpečnosť“ 

a „zdravie“, ktoré smernica obsahuje, sa majú chápať v širšom zmysle slova, ktoré 

zahŕňa všetky faktory, fyzické aj iné, ktoré sú spôsobilé ovplyvniť zdravie 

a bezpečnosť pracovníkov v ich pracovnom prostredí. Z rozsudku taktiež vyplýva, že 

organizácia pracovného času nie je nevyhnutne chápaná ako nástroj politiky 

zamestnanosti, ale skôr sa považuje za faktor, ktorý môže mať priaznivý vplyv na 

pracovné prostredie. 

 Uvedené závery sa preniesli aj do prijatia novej úpravy, a to smernice 

o pracovnom čase. Rovnako ako predchádzajúca právna úprava smernice 

1993/104/EHS aj nová smernica o pracovnom čase vychádza z myšlienky, že 

zlepšenie bezpečnosti práce, pracovnej hygieny a ochrany zdravia pri práci je cieľ, 

ktorý by nemal byť podriadený výlučne ekonomickým záujmom. 

 Ako badať z uvedeného (možno na prvý pohľad nesúrodého textu) právna 

futurológia sa do veľkej miery odvíja (minimálne dá prepojiť) s históriou 

a s právnymi iniciatívami. Pracovný čas, maximálna dĺžka pracovného času má teda 

nepochybne súvis s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, avšak nemožno 

pochybovať, že aj s materiálnym zabezpečením. Pri zníženom počte pracovného času 

by logicky mal zostať čas na napĺňanie osobných potrieb, avšak aj na činnosti, ktoré 

si osoby, ktoré pracujú, avšak dosahujú príjem na úrovni chudoby, dokážu zabezpečiť 

sami a nevykladať na to ďalšie zdroje.     

 Pokusy o zníženie pracovného času sa začali vo Švédsku, kde sa dočasne znížil 

pracovný čas na šesť hodín. Výsledky pritom boli povzbudivé, počas šiestich hodín 

sa zvýšila efektivita práce, zamestnanci sa cítili celkovo zdravšie a nepodliehali tak 

často depresii či vyhoreniu. Na druhej strane takýto model je náročný z pohľadu 

zamestnávateľa (v skúmanom prípade išlo o zdravotné sestry, takže náklady niesol de 

                                                 
16 Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-84/94, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska proti Rade 

Európskej únie z 12. novembra 1996. Zb. 1996, s. I-05755. 
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facto štát), ktorý by pri zachovaní mzdy a zníženom pracovnom čase mal problém 

udržať konkurencieschopnosť. Avšak úvahy o znížení rozsahu pracovného času sa 

v Európe budú (celkom oprávnene) opakovať.   

3  PRACOVNOPRÁVNA OCHRANA NOVÝM PRACOVNÝM 

MIESTAM  

 Buďme aj trochu optimistický. Niet pochýb o tom, že v budúcnosti moderné 

technológie vo väčšom meradle umožnia vytvárať nové pracovné pozície a súčasne aj 

celkom nové formy výkonu (závislej) práce, ktoré budú výsledkom nových 

obchodných modelov (napríklad kolaboratívneho hospodárstva). Uvedené potvrdzuje 

aj jedno z ostatných usmernení Európskej komisie, podľa záverov ktorého 

kolaboratívne platformy prinášajú možnosť vytvárania nových pracovných 

príležitostí, flexibilné pracovné podmienky a nové zdroje príjmov.17  

 Ako sa má pracovné právo s novými formami výkonu práce, pre ktoré je 

charakteristická vysoká miera slobody a voľnosti vysporiadať? Domnievame sa, že 

pracovné právo si musí položiť dve základné otázky.   

1. Je oprávnenou ambíciou pracovného práva regulovať takýto výkon práce?  

2. Ak odpovieme na prvú otázku kladne, akými metódami a v akom rozsahu  má 

regulovať výkonu takejto práce, ktorá je vo svojej podstate výrazne odlišné 

než štandardná závislá práca?  

 Vyjadrujeme presvedčenie, že pracovné právo musí na prvú otázku odpovedať 

kladne, je žiaducou až nutnou ambíciou pracovného práva pokryť vlastnou 

normotvorbou aj nové formy výkonu práce, ktoré vznikajú, prípadne ešte vzniknú 

rozšírením nových technológií a postupov pri nábore a využívaní pracovnej sily. 

Podstatný obsah pracovného práva, jeho princípy a zásady a aj jeho pozícia v systéme 

práva je výsledkom historického uvedomenia si nevyhnutnosti ochrany ekonomicky 

slabšieho. Táto nerovnováha pritom novými formami výkonu práce nezanikne, 

naopak reálne hrozí, že sa prehĺbi. Napokon, ak by pracovné právo upustilo od 

regulácie a ochrany nových foriem zamestnaní, postupom času by tlak znižovania 

sociálnej ochrany presakoval aj do typického výkonu závislej práce.  

 Ako náročnejšia otázka sa javí akou formou tieto novovznikajúce vzťahy 

regulovať. H. Barancová v tejto súvislosti podáva niekoľko návrhov, okrem iného 

otvára otázku potenciálnych trojstranných dohôd v pracovnom práve, kde by okrem 

priameho zadávateľa práce preberal sociálnu zodpovednosť za poskytovateľa 

                                                 
17 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 

regiónov, Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo, COM (2016) 356 final, Brusel 2. 6. 2016. 
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pracovnej sily (zamestnanca) aj objednávateľ, resp. osoba, ktorá ma z výkonu jeho 

práce konečný priamy prospech.18 Možno len oceniť myšlienky smerujúce k novému 

prístupu ochrany zamestnanca a nový náhľad na reguláciu pracovného práva. K týmto 

úvahám pripájame nasledovné.  

 Uplatniť dnes platnú reguláciu pracovného práva na nové formy zamestnania 

akými sú strategické zdieľanie zamestnancov, dočasné riadenie, mobilná práca 

založená na informačných technológiách, práca založená na poukážok, portfóliová 

práca, platformová práca či kolaboratívna samostatne zárobková činnosť,19 je 

nemožné.  Pracovné právo by sa malo zamerať na minimálne štandardy, ktoré bude 

na takýto výkon práce uplatňovať, pričom za základné považujeme:  

a) zodpovednosť objednávateľa práce a osoby majúcej z práce hospodársky 

prospech za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,  

b) maximálny rozsah pracovného času spolu s minimálnymi prestávkami 

v práci, vrátane pravidiel jeho rozvrhovania,  

c) zákaz presunu finančného rizika podnikania na osoby vykonávajúce prácu.   

 Uvedomujeme si, že takýto rozsah sa javí ako minimálny a nedostatočný, avšak 

považujme ho za základ, ktorý by sa mal vzťahovať na široký počet osôb 

vykonávajúcich prácu v nových formách zamestnania aj v prípade, ak sa táto práca 

bude prezentovať ako samostatne zárobková činnosť. Pokiaľ by sme prácu v nových 

formách zamestnania identifikovali ako závislú prácu, nie je dôvod upustiť od platnej 

právnej úpravy a štandardnej ochrany zamestnanca.  

          ZÁVER   

 Problém je možné prijať aj ako výzvu. Veda pracovného práva a iných 

spoločenských vied (a máme na mysli najmä slovenskú právnickú vedeckú obec) má 

jedinečný priestor na zvýraznenie svojej pozície a predstavenie myšlienok a riešení, 

ktoré budú pre zákonodarcu a širšiu spoločnosť návodom ako reagovať na dynamiku 

priemyslu a spoločnosti 5.0. 

 Prvá rovina vedeckého náhľadu by mala smerovať k identifikácii nastupujúcich 

determinantov piatej priemyselnej revolúcie a posúdenie ich negatívnych či 

                                                 
18 BARANCOVÁ, H. Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0. In: Barancová, H. (ed.) Európsky pilier 

sociálnych práv a spoločnosť 5.0. Praha: Leges, 2018. s. 7-24. 
19 Bližšie KRIŽAN, V. Nové formy práce a sociálna ochrana. In: Barancová, H. (ed): Európsky pilier sociálnych práv 
a spoločnosť 5.0. Praha: Leges, 2018. s. 127-145. ŽUĽOVÁ, J. Profilovanie a automatizované rozhodovanie (nielen) 

v pracovnom práve [elektronický zdroj]. In: Práca 4.0, digitálna spoločnosť a pracovné právo. Bratislava: Friedrich 
Ebert Stiftung, 2018, s. 49-60, online. 
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pozitívnych dopadov na ochranu zamestnanca a jeho sociálnych práv. Napriek tomu, 

že takáto práca má všeobecný, abstraktný charakter, je dôležité podnietiť vedeckú 

diskusiu. Všeobecné úvahy by mali napokon smerovať k vecne formulovaným 

výzvam, ktoré bude nevyhnutné pretaviť do budúcej právnej úpravy.  

 Vyvstávajú nové konkrétne otázky, ktoré si žiadajú širokú vedeckú diskusiu, 

ako možnosť zavedenia univerzálneho základného príjmu alebo skracovania 

pracovného času ako odpovedi na pokles pracovných miest v súvislosti s nástupom 

digitalizácie. Prvá rovina skúmania sa tak viaže prevažne na celkový trh práce.  

 Druhá rovina je zameraná na konkrétne individuálne pracovnoprávne vzťahy, 

ktoré sa riadia pracovnoprávnymi predpismi. Vychádzame pritom z poznania, že 

okrem nepopierateľného vplyvu digitalizácie na situáciu na trhu práce, technologický 

svet v sebe integruje mnoho ďalších zložiek priamo sa dotýkajúcich jednotlivca v 

priebehu výkonu jeho práce. Digitalizácia rozvíjajúca sa prostredníctvom rapídneho 

nárastu informačno-komunikačných technológií pôsobí v protichodných smeroch. 

Nové technológie, ktoré umožňujú byť pripojený (online) kedykoľvek a kdekoľvek, 

na jednej strane zjednodušujú prácu, zjednocujú pracovného prostredie a prístup 

k dokumentom, na druhej strane vyžadujú, aby bol zamestnanec kedykoľvek 

pripravený reagovať na požiadavky zamestnávateľa. Elektronizácia pracovísk, 

monitorovanie zamestnanca, výkon práce z domu, to všetko sú trendy, ktoré sa už v 

ostatnom období udomácnili, a na ktoré musí zákonodarca i právna veda reagovať. 

Mnohé požadované zmeny možno prijať priamo, bez zásahu do celkového konceptu 

pracovnoprávnej úpravy. 

 Krivdili by sme nášmu zákonodarcovi, ak by sme tvrdili, že žiadnym spôsobom 

na tejto diskusii neparticipuje. Slovenská republika prijala pomenovanie Inteligentný 

priemysel a prijala koncepciu nazvanú Akčný plán inteligentného priemyslu,20 ktorý 

bol pripravovaný v spolupráci so zástupcami rezortov priemyslu. Akčný plán 

poskytuje súbor 35 opatrení, ktoré mali byť zrealizované do konca roku 2020, pričom 

tieto opatrenia sa mali dotknúť takmer 24tisíc podnikov na Slovensku. Cieľom 

akčného plánu je podpora pre priemyselné podniky, podniky služieb a obchodu, bez 

ohľadu na ich veľkosť, zameraná na vytvorenie lepších podmienok na implementáciu 

digitalizácie, inovatívnych riešení a zvýšenie konkurencieschopnosti znížením 

byrokratickej záťaže, úpravou legislatívy, definovaním štandardov, zmenou 

vzdelávacích programov a trhu práce, spolufinancovaním výskumu, či vytváraním 

Centier digitálnych inovácií a podobne.21  Dopady na zamestnanosť sú však riešené 

                                                 
20 Dostupné napríklad na: https://www.mhsr.sk/inovacie/strategie-a-politiky/akcny-plan-inteligentneho-priemyslu-sr.  
21 Dostupné na: https://www.mhsr.sk/uploads/files/8U6RKSS5.pdf.  

https://www.mhsr.sk/inovacie/strategie-a-politiky/akcny-plan-inteligentneho-priemyslu-sr
https://www.mhsr.sk/uploads/files/8U6RKSS5.pdf
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skôr okrajovo, aj preto by veda pracovného práva mala byť iniciatívna a nečakať na 

zlyhania týchto programov, ale ponúknuť vlastné riešenia. 
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Abstrakt 

Digitálna transformácia spoločnosti vyžaduje dotváranie regulačného rámca v oblasti 

pracovnoprávnych vzťahov i zdravotníctva. Explicitná právna úprava telemedicíny 

v SR aj v EÚ absentuje. V pracovnoprávnych vzťahoch telemedicína môže 

predstavovať zamestnanecký benefit, nástroj inklúzie ohrozených skupín 

zamestnancov, a môže byť prínosná v oblasti BOZP a podpory zdravia zamestnancov. 

De lege ferenda bude potrebná explicitná definícia telemedicíny a rozsah jej úhrady 

zo systému zdravotného poistenia, vymedzenie pracovnoprávnej zodpovednosti pri 

využívaní telemedicíny, pracovné štandardy pri práci s pokročilými digitálnymi 

technológiami, a i.  

Kľúčové slová: 

Telemedicína, telehealth, digitálna transformácia, digitálna gramotnosť, pracovné 

podmienky, zamestnanecké benefity 

Abstract 

Digital transformation of society needs further development of regulatory framework 

in labour relations and also health care. Explicit legal regulation of the telemedicine 

is still absent in Slovakia and also on level of EU. Telemedicine can be integrated as 

an employee benefit, can serve as an instrument of inclusion of vulnerable categories 

of employees, or in occupational health and safety strategies. Further legislation 

activities should define the concept of telemedicine and extent of its reimbursement 

from health insurance, vicarious liability, regulatory and surveillance mechanisms 

over telemedicine practitioners, professional standards of work with advanced digital 

technologies, and many other.   
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ÚVOD 

Cieľom príspevku je zhodnotiť aktuálne otázky digitálnej transformácie 

zdravotníctva, predovšetkým pracovnoprávne súvislosti rozvoja telemedicíny.  

Dopady digitálnych technológií na pracoviskách v 27 krajinách EU podľa 

najnovšej správy špecializovanej agentúry European Foundation for the Improvement 

of Living and Working Conditions (Eurofound) z októbra 2021 je možné pozorovať 

predovšetkým v oblasti organizácie práce, obsahu a spôsobu plnenia pracovných úloh, 

ako aj monitorovania zamestnancov pri pracovných činnostiach.  Uvedené v plnej 

miere platí aj na pracovné činnosti vykonávané zdravotníckymi pracovníkmi pri 

plnení ich pracovných povinností.  

Pozitívnym záväzkom štátu je zabezpečiť kvalitné, bezpečné, finančne a 

teritoriálne dostupnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľstvo. Je pritom potrebné 

brať do úvahy sociálno-demografické faktory. Predovšetkým demografické starnutie 

populácie a dlhodobo nepriaznivý vývoj v oblasti prevalencie závažných chronických, 

resp. život obmedzujúcich ochorení na Slovensku (i vo svete) – srdcovocievnych, 

neurodegeneratívnych, onkologických, metabolických ako napr. diabetes mellitus 

2.typu a pod., zvyšujú dopyt po špecializovanej zdravotnej starostlivosti a dlhodobom 

monitorovaní vybraných ukazovateľov zdravotného stavu pacientov, čo predstavuje 

výzvy na zefektívnenie systému poskytovania zdravotnej a dlhodobej starostlivosti. 

Často sa jedná o pacientov s obmedzenou mobilitou a „chodenie po lekároch“ kôli 

potrebným kontrolným vyšetreniam, predpísaniu dlhodobo užívaných liekov a 

konzultáciám týchto pacientov a ich rodiny zaťažuje časovo, finančne aj logisticky. 

Hrozba ochorenia COVID – 19 napomohla, hoci vynútene, digitalizácii 

každodenného života.  Bolo by preto namieste uvažovať nad rozsiahlejším využitím 

digitálnych technológií aj v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dôvodov 

prečo sa zaoberať problematikou telemedicíny je pomerne mnoho, medzi jeden z 

dôležitých aspektov patrí v dôsledku pandémie COVID-19 ochrana zdravia 

zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti, ako aj prevencia porúch zdravia zamestnancov v podmienkach 

obmedzenej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. 
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1  TELEMEDICÍNA A SÚVISIACE POJMY 

Telemedicína, pri doslovnom preklade „medicína na diaľku“, sa vzťahuje na 

rôzne situácie kedy ten kto potrebuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa nachádza 

mimo miesto, kde mu zdravotná starostlivosť môže byť poskytnutá. Takéto situácie 

sa vyskytovali v minulosti, kedy krajiny boli riedko obývané a kvalifikovaných 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nedostatok, vzorky moču a listinu s opisom 

zdravotného stavu chorého ako aj odpoveď lekára doručovali posli. Technológie 

umožňujúce vytvárať a uchovávať elektronické zdravotné záznamy pacientov sa 

začali vyvíjať ešte v 60.rokoch 20.storočia. 

Rozmach informačných a komunikačných technológií (ďalej iba „IKT“) 

priniesli nové možnosti pre ich uplatnenie v medicíne resp. v celej škále procesov 

ktoré v zdravotníckom systéme prebiehajú. V posledných dvoch dekádach sa digitálne 

transformácia prejavuje v medicíne síce intenzívne, ale z medinárodného hľadiska 

nerovnomerne. Napr. v USA vznikal špecializovaná agentúra pre telemedicínu už 

v roku 1993. American Telemedicine Association vznikla ako neziskové združenie so 

sídlom vo Washingtone, USA už v roku 1993  a v súčasnosti zahŕňa viac ako 400 

organizácií zameraných na transformáciu zdravia a starostlivosti prostredníctvom 

efektívneho poskytovania telemedicíny.1 Na prudký rozmach IKT reagovali flexibilne 

aj medzinárodné organizácie združujúce národné stavovské organzácie lekárov 

(World Medical Association) a sestier (International Council of Nurses) a tiež 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorej cieľom je v zmysle jej štatútu 

podpora práva na zdravie a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre každého obyvateľa 

tejto planéty. 

Spolu s rozvojom digitálnych technológií, softwarových riešení a výrobkov sa 

rozvíjala aj terminológia zohľadňujúca rôzne aspekty a funkcionality jednotlivých 

zariadení a technológií. Pre tieto účely pokladáme za potrebné vymedziť súvisiace 

pojmy. 

Európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) používa 

pojem „digital health“ čo by sa dalo preložiť ako „digitálne zdravotníctvo“ a 

vymedzuje ho nasledovne: „Digital health – široký strešný pojem zahŕňajúci e-health, 

ako aj rozvíjajúce sa oblasti ako sú využívanie pokročilých počítačových vied (napr.  

v oblasti “big data”, genomiky a umelej inteligencie) – zohráva dôležitú úlohu pri 

posilňovaní systémov zdravotníckych systémov a verejného zdravotníctva, zvyšovaní 

                                                 
1 American telemedicine association. About us. Dostupné na: https://www.americantelemed.org/about-us/. 

https://www.americantelemed.org/about-us/
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ekvity v prístupe ku zdravotníckym službám, a v úsilí o cšobecnú dostupnosť 

zdravotnej starostlivosti.“2 

WHO rozlišuje funkcionality digitálnych technológií podľa účelu použitia a 

kategorizuje digitálne intervencie (aplikačné možnosti digitálneho zdravotníctva) 

nasledovne: 

a) Intervencie pre klientov: Klienti sú členovia verejnosti, ktorí sú 

potenciálni alebo súčasných používateľov zdravotníckych služieb 

vrátane aktivít na podporu zdravia. Do tejto skupiny patria aj 

opatrovatelia klientov, ktorí dostávajú zdravotné služby. 

b) Intervencie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: Poskytovatelia 

zdravotnej starostlivosti sú zdravotnícki pracovníci, ktorí poskytujú 

zdravotnícke služby.  

c) Intervencie pre manažérov zdravotného systému alebo zdrojov: 

Intervencie v tejto kategórii odrážajú manažérske zásahy a funkcie 

súvisiace s riadením dodávateľského reťazca, financovaním 

zdravotníctva, riadením ľudských zdrojov. 

d) Intervencie pre dátové služby: Pozostáva z prierezových funkcií podpory 

širokého spektra činností súvisiacich so zberom, správou, používaním, a 

výmenou údajov.3 

Naproti tomu, podľa expertov WHO je e-Health „nákladovo efektívne a 

bezpečné používanie informačných a komunikačných technológií na podporu zdravia 

a so zdravím súvisiacich oblastí. Zahŕňa početné intervencie, vrátane telehealth, 

telemedicíny, mHealth, elektronické lekárske alebo zdravotné záznamy (eMR/eHR), 

big data, nositeľné zariadenia (wearables), a dokonca umelú inteligenciu (AI). Úloha 

eHealth bola uznaná ako kľúčová pri dosahovaní všeobecných priorít v oblasti 

zdravia, ako je všeobecné zdravotné pokrytie a Ciele trvalo udržateľného rozvoja 

(Sustainable Development Goals, SDGs)“.4 

Podľa expertov WHO, mHealth je súčasťou eHealth. Pre účely prieskumu 

Globálne observatórium pre eHealth (GOe) definovalo mobilné zdravotníctvo alebo 

mobilné zdravie ako prax vykonávanú v medicíne a verejnom zdravotníctve, 

podporovanú mobilnými zariadeniami, ako sú mobilné telefóny, monitorovacie 

                                                 
2 WHO EUROPE. Digital Health. [online] [cit. 20.10.2021]. Dostupné na: https://www.euro.who.int/en/health-

topics/Health-systems/digital-health.  
3 WHO. Classification of digital health interventions. Geneva: World Health Organization; 2018 (WHO/RHR/18.06). 

20s. [online] [cit. 20.10.2021]. Dostupné na: 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/mhealth/classification-digital-health-interventions/en/.  
4 WHO. Using e-health and information technology to improve health. [online] [cit. 20.10.2021]. Dostupné na: 

https://www.who.int/westernpacific/activities/using-e-health-and-information-technology-to-improve-health.  

https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/digital-health
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/digital-health
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/mhealth/classification-digital-health-interventions/en/
https://www.who.int/westernpacific/activities/using-e-health-and-information-technology-to-improve-health
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zariadenia, osobné digitálne asistenty (PDA) a iné bezdrôtové zariadenia. mHealth 

zahŕňa používanie a kapitalizáciu základných funkcií mobilného telefónu, ktorými sú 

hlasové a krátke textové správy (SMS), ako aj komplexnejšie funkcionality a aplikácie 

vrátane služby všeobecného paketového rádia (GPRS), tretej a štvrtej generácie 

mobilných telekomunikácií (systémy 3G a 4G), globálne polohovací systém (GPS) a 

technológiu Bluetooth.5 

Americká agentúra pre kvality a výskum zdravotníctva (Agency for Healthcare 

Research and Quality.  AHRQ) používa vo svojich dokumentoch pojem telemedicína 

a telehealth ako synonymá, pričom rozlišuje nasledovné tri kategórie: 

a) Video v reálnom čase – zahŕňa pacienta a jeho poskytovateľa primárnej 

starostlivosti alebo iného zdravotníckeho pracovníka v interakcii so 

vzdialeným špecialistom prostredníctvom videokonferencií alebo inej 

technológie telehealth v reálnom čase. 

b) Uchovaj a postúp („Store and forward“, S&F) – zahŕňa prenos 

lekárskych alebo zdravotných informácií, ako je röntgen, laboratórne 

výsledky alebo recepty, od jedného poskytovateľa k druhému na 

konzultáciu alebo interpretáciu. 

c) Domáce monitorovanie – zahŕňa použitie telehealth na vzdialené 

sledovanie zdravotného stavu. Údaje (napr. hmotnosť, krvný tlak alebo 

hladina glukózy) sa zachytávajú prostredníctvom zdravotníckych 

zariadení v domácnosti pacienta a následne sa prenášajú poskytovateľovi 

cez internet.6  

Svetová zdravotnícka organizácia definovala pojem telemedicína v r.2010 

nasledovne: „Poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti, kde je vzdialenosť 

rozhodujúcim faktorom, všetkými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí využívajú 

informačné a komunikačné technológie na výmenu platných informácií na 

diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb a zranení, výskum a hodnotenie a na sústavné 

vzdelávanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, všetko v záujme napredovania 

zdravia jednotlivcov a ich komunít.“7  

Ako charakteristické znaky telemedicíny vystupujú podľa expertov WHO tieto 

štyri: 

1. Jej účelom je poskytovať klinickú podporu.  

                                                 
5 WHO. mHealth: New horizons for health through mobile technologies. Global Observatory for eHealth series - 
Volume 3. Geneva: WHO, 2011. ISBN 978-92-4-156425-0. 
6 Agency for Healthcare Research and Quality. Telehealth. Digital Healthcare Research Archive. [online] [cit. 

20.10.2021] Dostupné na: https://digital.ahrq.gov/key-topics/telehealth. 
7 WHO. Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global survey on 

eHealth 2009. Geneva: World Health Organization, 2010, 96 s. ISBN 978-92-4-156414-4. 

https://digital.ahrq.gov/key-topics/telehealth
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2. Je určená na prekonanie geografických prekážok, spájajúcich 

užívateľov, ktorí nie sú v rovnakej fyzickej lokalite.  

3. Zahŕňa používanie rôznych druhov IKT.  

4. Jej cieľom je zlepšiť zdravotné výsledky.8  

Všetky predstavené pojmy úzko súvisia so získavaním, uchovávaním a 

prenosom dát v digitálnej či elektronickej podobe medzi určitými zriadeniami cez 

špecifické prenosové kanály, čím sa má zabezpečiť zdravotná starostlivosť kuratívna 

alebo preventívna v prípade, keď osobné vyšetrenie alebo iné poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti za súčasnej fyzickej prítomnosti účastníkov nie je možné pre fyzickú 

vzdialenosť. V súvislosti s rýchlo postupujúcou digitalizáciou spoločnosti sa často 

objavuje pojem digitálne zdravotníctvo, digital health, ktoré sa však ako sme vysvetlili 

týka komplexnej integrácie digitálnych technológií a umelej inteligencie do funkcií 

zdravotného systému. V našom príspevku sa budeme ďalej venovať problematike 

telemedicíny, a to najmä jej presahom do pracovného práva.  

Súvisiacim pojmom, ktorý pod strešný koncept eHealth zahrňa aj WHO, je 

umelá inteligencia (artificial intelligence, AI). Mesarčík a Gyurász konštatujú 

nejednotnosť a vývoj obsahu pojmu a prikláňajú sa k definícii umelej inteligencie s 

ktorou sa stotožňuje aj Európska komisia vo svojich strategických dokumentoch, 

podľa ktorých „Umelou inteligenciou sú softvérové a hardvérové systémy navrhnuté 

ľuďmi, ktoré na základe zadanej úlohy prijímajú kroky vo fyzickom alebo digitálnom 

svete, prostredníctvom vnímania prostredia, spracovaní a vykladaní dát alebo 

uvažovaní a tak rozhodujú o najlepších možných krokoch, ktoré je potrebné 

podniknúť na dosiahnutie daného cieľa.“9 

Podľa uvedených autorov z tejto definície vyplýva, že systémy na báze umelej 

inteligencie môžu byť čisto softvérové a pôsobiť vo virtuálnom svete ako hlasový 

asistent, softvér na analýzu obrazu, vyhľadávače, systémy rozpoznávania reči alebo 

taktiež môžu byť zabudované do hardvérových zariadení ako umelo inteligentné 

roboty, autonómne vozidlá, drony alebo zariadenia internetu vecí.10 

AI sa zaoberá tým, ako prinútiť počítače vykonávať úlohy, ktoré by normálne 

vyžadovali ľudskú inteligenciu. Zahŕňa to schopnosť stroja rozoznávať určité 

                                                 
8 WHO. Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global survey on 
eHealth 2009. Geneva: World Health Organization, 2010, 96 s. ISBN 978-92-4-156414-4. 
9 MESARČÍK, M. – GYURÁSZ, Z. Umelá inteligencia a právna úprava zdravotníctva v Slovenskej republike.                       

1. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020, s. 12. 
10 MESARČÍK, M. – GYURÁSZ, Z. Umelá inteligencia a právna úprava zdravotníctva v Slovenskej republike.                     

1. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020, s. 12 – 13. 
10VAN DUIN, S. – BAKHSHI, N. Part 1: Artificial Intelligence Defined. March 2017. Deloitte. [online] [cit. 
20.10.2021]. Dostupné na: https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/technology/articles/part1-artificial-intelligence-

defined.html  

https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/technology/articles/part1-artificial-intelligence-defined.html
https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/technology/articles/part1-artificial-intelligence-defined.html
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definované informácie, spracovávať ch podľa logickej schémy a schopnosť pamätať 

si, resp.učiť sa.11  

Príkladov aplikácie umelej inteligencie v medicíne je mnoho, a mnohé z nich 

umožňujú riešenie niektorých zdravotných problémov pacienta na diaľku, vďaka 

analýze a manažmentu medicínskych informácií a dát. Niektoré inštitúcie majú na 

svojej webovej stránke virtuálneho asistenta, ktorý kladie otázky užívateľovi a podľa 

odpovedí mu poskytne požadovanú informáciu alebo napr. telefonický či e-mailový 

kontakt na lekára, či laboratórium. Namiesto statického zoznamu otázok a odpovedí 

(známy ako FAQ zoznam)  je tam prvok interaktivity, často s grafickou animáciou. 

Napr. Národný portál zdravia mal takýto jednoduchý spôsob navigácie pre pacientov 

v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Vyhodnocovanie snímok získaných 

zobrazovacími metódami, ako napr. počítačovou tomografiou alebo RTG, diagnostika 

ochorenia pomocou analýzy hlasu pacienta, analýze a vyhodnocovaní vzoriek tkanív 

v patologickej fyziológii, súdnom lekárstve, laboratórnej medicíne ako i ďalších 

odboroch medicíny.  

Internet vecí (Internet of Things, IoT) označuje  systém vzájomne 

prepojených objektov  pripojených k internetu, ktoré sú schopné zbierať a prenášať 

dáta cez bezdrôtovú sieť bez ľudského zásahu („smart“ zariadenia, „wearables“). „V 

širšom zmysle je definovaný ako samo-konfigurovateľná, adaptívna a komplexná 

sieť, ktorá spája „veci“ s internetom prostredníctvom použitia štandardných 

komunikačných protokolov. Navzájom prepojené „veci“ majú fyzickú alebo virtuálnu 

reprezentáciu v digitálnom svete, schopnosť snímania a ovládania, 

programovateľnosti a sú jednoznačne identifikovateľné. Reprezentácia obsahuje 

informácie, ktoré obsahujú identitu „vecí“, stav, umiestnenie alebo ďalšie relevantné 

obchodné, sociálne alebo súkromné informácie. „Veci“ ponúkajú služby s ľudskou 

intervenciou alebo bez nej, s využitím jednoznačnej identifikácie, so získavaním a 

prenosom údajov a schopnosťou ovládania. Služby sú využívané prostredníctvom 

použitia inteligentných rozhraní a sú dostupné kdekoľvek, kedykoľvek a berúc do 

úvahy bezpečnosť čohokoľvek.“12  

Podľa uvedených autorov, medzi aplikácie v oblasti zdravotnej starostlivosti 

patria napríklad monitorovanie pacientov a iných objektov, identifikácia a 

autentifikácia ľudí a objektov, či automatické zbieranie a snímanie údajov. Vzdialené 

monitorovanie zdravia pacientov v reálnom čase je vhodné napríklad na 

monitorovanie diabetikov či astmatikov, pacientov s dlhodobými ťažkosťami, 

                                                 
 
12 ANTONI, Ľ. A kol. Internet vecí a jeho aplikácie. 1.vyd. Košice: UPJŠ, 2020, s.7. 
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seniorov.13 Vo vzťahu k zamestnancom sa identifikácia a autentifikácia najčastejšie 

používa na zabezpečenie prístupu a na zlepšenie morálky zamestnancov zameraním 

na bezpečnosť pacientov. Identifikácia a autentifikácia objektov sa používa na 

splnenie požiadaviek bezpečnostných postupov, na zabránenie krádežiam alebo 

stratám dôležitých nástrojov alebo produktov.14 

Stručne zhrnuté, internet vecí (IoT) označuje  systém vzájomne prepojených 

objektov  pripojených k internetu ,ktoré sú schopné zbierať a prenášať dáta cez 

bezdrôtovú sieť bez ľudského zásahu. Používajú sa k tomu tzv. „smart“ zariadenia, 

alebo nositeľné zariadenia („wearables“) ktoré poznáme napr. v podobe tzv. fitness 

hodiniek. Problémom širšieho používania môže byť jednak finančná, jednak 

kognitívna prístupnosť týchto zariadení pre zdravotníckych pracovníkov aj pre 

pacientov. 

Telemedicína je pomerne rozsiahly fenomén, ktorý bude veľmi ťažké dôsledne 

legislatívne vymedziť, aj vzhľadom na neustále pribúdajúce technológie a poznatky 

medicínskej informatiky, ako napr. rozvoj umelej inteligencie alebo internet vecí. V 

najjednoduchšej podobe si telemedicínu dokážeme predstaviť ako komunikáciu 

medzi lekárom a pacientom alebo jeho rodinným príslušníkom realizovanú cez telefón 

formou hlasového hovoru, videohovoru alebo písomne cez SMS správy či 

elektronickú poštu (e-mail) „na diaľku“, mimo fyzický priestor kde by sa nachádzali 

spoločne v rovnakom čase, a minimálne jeden z účastníkov sociálnej interakcie aj 

mimo priestorov zdravotníckeho zariadenia, a to za účelom poskytnutia zdravotnej 

starostlivosti alebo podpory zdravia. Súčasťou takto realizovanej zdravotnej 

starostlivosti by mohol byť aj prenos údajov o zdravotnom stave, resp. vybraných 

ukazovateľov zdravotného stavu, ktoré by si pacient autonómne zhromažďoval 

pomocou nositeľných zariadení. 

Na plnohodnotný tok informácií medzi príjemcom zdravotnej starostlivosti 

a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti však je potrebné správne používanie IKT 

k čomu je nevyhnutná nie len odborná striktne medicínska erudícia, ale tiež digitálne 

a technologické znalosti a zručnosti, ktré sa zvyknú označovať termínom digitálna 

gramotnosť. V podmienkach Slovenska, výskumy digitálnych zručností realiozvané 

napr. Prognostickým ústavom Slovenskej akadémie vied opakovane poukazujú na tzv. 

„digitálnu priepasť“ medzi znalosťami a užívateľskými zručnosťami príslušníkov 

rôznych generácií, a to jednak v rodinách, jednak na pracovnom trhu.15 

                                                 
13 ANTONI, Ľ. A kol. Internet vecí a jeho aplikácie. 1.vyd. Košice: UPJŠ, 2020,. s.13. 
14 ANTONI, Ľ. A kol. Internet vecí a jeho aplikácie. 1.vyd. Košice: UPJŠ, 2020, s.13. 
15 PORUBČINOVÁ, M. The Intergenerational Digital Gap with Regard to Silver Workers. In: Prognostické práce. 

Bratislava: Prognostický ústav SAV, 2020. Vol. 12, No. 2, s. 5-14. 
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Na tieto trendy a požiadavky trhu práce pomerne pružne reaguje aj systém pre- a post-

graduálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov u nás.16 V podmienkach 

Slovenskej republiky je už dávnejšie obsahom pregraduálneho vzdelávania lekárov 

a sestier oboznamovanie sa s eHealth, možnosťami telemedicíny a viacerými 

konkrétnymi technológiami ako napr.3D tlač. Pribúda čoraz viac multimediálnych 

interaktívnych študijných pomôcok, na väčšine našich lekárskych fakúlt sú aj high-

fidelity pacientske simulátory. 

2  TELEMEDICÍNA A EURÓPSKY PILIER SOCIÁLNYCH  PRÁV 

Podľa M. Lacka, medzi priority formujúceho sa európskeho sociálneho modelu 

(zakotveného najmä v  kapitolách IV., IX, a X. Zmluvy o fungovaní EÚ a v  

základných slobodách EÚ) patrí podpora a zvyšovanie zamestnanosti, podpora 

vzdelávania, ochrana práv pracovníkov voľne sa pohybujúcich v rámci EÚ, 

zlepšovanie pracovného prostredia vrátane BOZP, zaistenie rovnosti a rovnakého 

zaobchádzania medzi mužmi a ženami, boj proti sociálnemu vylúčeniu (chudobe) a 

modernizácia sociálnych systémov. Aktuálnu iniciatívu v modernizácii európskeho 

sociálneho modelu predstavuje Európsky pilier sociálnych práv.17  

„Pracovné trhy a spoločnosti sa rýchlo vyvíjajú; globalizácia, digitálna 

revolúcia a meniace sa pracovné modely a spoločenský a demografický vývoj 

prinášajú nové príležitosti, ako aj nové výzvy.“18 Telemedicína, chápaná ako 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti „na diaľku“ s využitím širokého spektra IKT 

prináša impulzy pre nové spôsoby organizácie práce a pracovnoprávnych vzťahov v 

zdravotníctve i sociálnej starostlivosti.  

Zavádzanie technicko-organizačných inovácií do zdravotníctva vo forme 

telemedicíny je v súlade s viacerými postulátmi dokumentu s názvom Európsky pilier 

sociálnych práv, napríklad: 

„Každý má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a 

celoživotné vzdelávanie, aby si udržal a získal zručnosti, ktoré mu umožnia plne sa 

zapojiť do života spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia na trhu práce.“ 

Vďaka rozvoju IKT, vzdelávanie sa „na diaľku“ synchrónnymi aj asynchrónnymi 

formami, dostupnosti digitálnych obrazových a multimediálnych pomôcok, 

využívanie pacientskych simulátorov v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní 

                                                 
16 KUKUROVÁ, E. et al. Vybrané kapitoly z telemedicíny. Bratislava: Asklepios, 2008, 124 s. 
17 LACKO, M. (ed.) Európsky sociálny model a jeho úlohy. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2020,                

s. 7-8. 
18 Európsky pilier sociálnych práv. Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2017 o európskom pilieri 

sociálnych práv (2016/2095(INI)) (2018/C 242/05  [online] [cit. 20.10.2021]. Dostupné na: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0010.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0010
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zdravotníckych pracovníkov (najmä lekárov, zdravotných sestier a zdravotníckych 

záchranárov) zvyšuje ich pracovné kompetencie, bezpečnosť pacientov a v dôsledku 

týchto znalostí a zručností môžu znižovať riziko vzniku nesprávneho poskytnutia 

zdravotnej starostlivosti a vzniku pracovnoprávnej zodpovednosti zdravotníckeho 

pracovníka. 

„Treba podporovať inovatívne formy práce, ktoré zaručujú kvalitné pracovné 

podmienky.“ Dá sa usudzovať, že lekárovi alebo zdravotnej sestre (aj zdravotné sestry 

majú svoj systém ošetrovateľských diagnóz19) ktorí disponujú potrebnou úrovňou 

digitálnych zručností využívanie rôznych technologických zariadení môže uľahčiť 

prácu, prípadne môže časť odborných pracovných činností ako aj administratívnej 

záťaže realizovať rýchlejšie. Napríklad tablety použité v teréne napr. 

s marginalizovanými, ťažko dostupnými skupinami pacientov potvrdili prínosnosť 

elektronizácie zdravotnej dokumentácie, ktoré ešte uľahčujú prenosné zariadenia ako 

napr.tablet. Najmä v súvislosti s aktuálnou pandémiou COVID-19 ako jedno z 

opatrení na zabránenie prenosu vírusu kvapôčkovou infekciou bolo obmedzovanie 

vstupu pacientov do ambulancií a poskytovanie konzultácií lekárom „na diaľku“ 

cestou telefonického rozhovoru (ak mal pacient to šťastie a dovolal sa), prípadne 

videorozhovoru (ak mal pacient to šťastie že on i lekár používali smartfón – mnohí 

lekári stále používajú klasický telefónny aparát bez možnosti prenosu obrazu) alebo 

cez e-mail (tu bola možnosť aj zasielať fotografie a iné prílohy k e-mailu). 

Pandémia COVID-19 nastolila s nástojčivou naliehavosťou otázku, ako rýchlo 

a efektívne zabezpečiť prístup ku kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti 

pacientov mimo zdravotnícke zariadenia. V niektorých krajinách pôsobí ako 

katalyzátor investícií do týchto technológií, a napr. v USA sa využívanie telemedicíny 

počas pandémie ustálilo na približne 38-násobku v porovnaní s obdobím pred 

vypuknutím pandémie.  Veľká časť expertov z oblasti zdravotníckej politiky je 

presvedčená, že digitalizácia zdravotníctva a telemedicína dokážu prekonať sociálne 

rozdiely medzi pacientami a v prospech ekvity a zrovnoprávnenia v dostupnosti 

kvalitnej a včasnej zdravotnej starostlivosti. Treba mať na vedomí, že tak ako 

prijímanie stále nových predpisov, ani nové technológie nemôžu byť samu osebe 

všeliekom na všetky problémy zdravotníctva. Navyše, sú determinované ich 

finančnou dostupnosťou a kognitívnou prístupnosťou. Ich používanie nie je 

jednoduché na strane zdravotníckeho pracovníka a najmä zo strany heterogénnej 

populácie pacientov. 

 

                                                 
19 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam 

sesterských diagnóz. 
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3  PRACOVNOPRÁVNE ASPEKTY TELEMEDICÍNY 

Kategórie zdravotnej starostlivosti sa dajú členiť z rôznych hľadísk. Slovenská 

legislatíva rozoznáva explicitne ambuantnú, ústavnu, lekárenskú starostlivosť a 

ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb. Okrem toho naša 

legislatíva pozná kúpeľnú starostlivosť, ktorá sa môže poskytovať ambulantne alebo 

ústavnou formou, a tiež paliatívnu starostlivosť, ktorá sa môže poskytovať ústavnou 

aj ambulantnou formou. Ambulantná starostlivosť je poskytovaná do 24 hodín.20 S 

ohľadom na uvedené sú aj nastavené úhradové mechanizmy za zdravotnú 

starostlivosť z verejného zdravotného poistenia.21 

V súčasnosti sa telemedicína využíva v rôznych krajinách v rôznom rozsahu 

v nasledovných oblastiach: diagnostika, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, 

manažment, vedecký výskum, monitorovanie zdravotného stavu, liečebné protokoly, 

pri prírodných katastrofách, v mobilných aplikáciách, v oblasti verejného 

zdravotníctva či prevencie porúch zdravia. V užšom zmysle, je možné telemedicínu 

využiť pri akútnej poruche zdravia, alebo pri zdravotnej starostlivosti dlhodobého 

charakteru, prípadne pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti vrátane predpisovania 

liekov. 

Z hľadiska pracovnoprávnej reflexie pokladáme za potrebné sa zamerať de lege 

lata i de lege ferenda na nasledovné oblasti: 

1. Definovanie rozsahu pracovných činností zamestnanca, ktorý poskytuje 

zdravotnú starostlivosť pomocou IKT, pričom je potrebné diferencovať užívateľskú 

náročnosť. Tieto by sa mali opierať o technické normy, odporúčané klinické postupy 

pre zdravotníckych pracovníkov ktoré budú reflektovať poznatky medicíny 

podloženej vedeckými dôkazmi (evidence-based medicine). Taktiež je významným 

faktorom, v akom jazyku sa budú realizovať, kedže mnoho aplikácií  je z výroby 

nastavená na angličtinu. 

2. Definovanie rozsahu právnej zodpovednosti zamestnancov poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti, servisného pracovníka a vôbec všetkých subjektov 

zúčastnených na poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou telemedicíny, vrátane 

súčinnosti pacienta. Právna zodpovednosť by mala zohľadniť modality, ako sú 

zlyhania ľudského faktora, zlyhania IKT a prenosovej siete aj otázky kybernetickej 

                                                 
20 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
21 Bližšie o tompojednábajú napr. CHANDOGOVÁ, E. Zdravotnícky systém. In: Sociálne lekárstvo. 2.rozšírené 

vydanie. 2018, s. 103 – 133. alebo TRNKUSOVÁ, L. Zdravotné poisťovne a ich ďalšie smerovanie v podmienkach 

Slovenskej republiky. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1. časť. Bratislava: Univerzita 

Komenského, Právnická fakulta, 2013, s. 554-561. 



 

82 

 

bezpečnosti. Spracúvanie a uchovávanie informácií o zdravotnom stave pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti v kontexte telemedicíny môže nadviazať na už 

existujúci právny rámec eHealth22 a ochrany osobných údajov v SR23. Podľa 

zahraničných výskumov, na kybernetickej kriminalite v nemocniciach sa často 

podieľajú vlastní zamestnanci.24 

3. Definovane rozsahu úhrad zdravotných výkonov realizovaných v rámci 

telemedicíny z verejného zdravotného poistenia. Prístup k technickým inováciám by 

mal odrážať princípy, na ktorých je vybudované právo sociálneho zabezpečenia, 

najmä princíp solidarity.25 Princíp solidarity však môže byť ohrozený, ak sú odvodové 

povinnosti vo vzťahu k zdravotnému poisteniu deformované v prospech niektorých 

kategórií zamestnancov - čo umožňuje špekulatívne znižovať ich príspevok do 

systému, ako poukázal M. Lacko.26 V prípade, že sa zamestnávateľ rozhodne 

financovať určitý rozsah zdravotnej starostlivosti svojim zamestnancom formou 

telemedicíny, mohlo by byť toto zohľadnené ako spoločensky zodpovedné podnikanie 

a byť spojené s podpornými legislatívnymi opatreniami a stimulmi. 

4. Vzhľadom na rozmanitosť a povahu technických zariadení a technológií je 

potrebné tieto špecifiká zohľadniť pri vybavení pracoviska, poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti má mať povinnosť zabezpečiť technickú kontrolu, údržbu, opravy 

používaných prístrojov a zariadení. Tento aspekt presahuje rozsah bežných 

užívateľských vedomostí a je potrebné na to zabezpečiť profesionálnych odborných 

pracovníkov resp. odborné servisné služby.  

5. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Vzdelávanie v zdravotníckych 

zariadeniach by mala reflektovať aj vzdelávanie v oblasti digitálnych kompetencií, 

resp. tzv, užívateľskej gramotnosti. Pri každej zmene používaných zariadení 

a technológií bude potrebné realizovať zaškolenie alebo preškolenie dotknutých 

zamestnancov. Malo by byť zamerané aj na otázky kybernetickej bezpečnosti. 

6. Vzhľadom na rozsah činností, ktoré zastrešuje pojem „poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti“ sa dá očakávať aj zmena na trhu práce v sektore 

zdravotníctva. Môžeme očakávať potrebu profesionalizácie poskytovania zdravotnej 

starostlivosti formou telemedicíny, bude však dostatok špecialistov? Budú pracovať 

                                                 
22 Zákon č.153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene  a doplnení niektorých zákonov. 
23 Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
24 CAPÍKOVÁ, S. - NOVÁKOVÁ, M. - BURDA, E. Ochrana informácií o zdravotnom stave pacienta a zdravotná 

dokumentácia - vybrané problémy. In: Informácie a ich ochrana nástrojmi verejného práva. Žilina: Georg, 2019,                
s-65-87. 
25 MACKOVÁ, Z. Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia Slovenskej Republiky. Bratislava: Právnická 

fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2001. 
26 LACKO, M. Sociálna ochrana zamestnanca v digitálnej dobe. In: „Zamestnanec v digitálnom prostredí“. Košice: 

Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. (v tlači). 
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v pracovnom pomere, alebo budú „outsourcovaní“? V prípade, že budú lekári-

špecialisti a sestry-špecialistky pracovať podľa potreby objednávateľa - 

zdravotníckeho zariadenia poskytujúceho telemedicínu, môžu sa stať pracovníkmi 

s nejednoznačným statusom z hľadiska pracovnoprávnej a sociálnoprávnej ochrany. 

Rozsah ich právnej ochrany v takomto prípade bude potrebné legislatívne doriešiť 

vzhľadom na aktuálne vývojové trendy v oblasti práva sociálneho zabezpečenia.27  

7. Ochrana zdravia zamestnanca. V súčasnosti je už dostatočne známe, že pri 

práci si IKT hrozí technostres28, metabolické alebo muskulo-skeletárne poruchy 

viažúce sa na sedavý životný štýl, a i. Formy a spôsoby výkonu práce pri používaní 

informačno-komunikačných technológií ovplyvňujú zdravie zamestnancov a je 

potrebné ich zohľadniť v oblasti ochrany zdravia pri práci.29 

Psychosociálne dopady telemedicíny budú z povahy zdravotníckeho povolania 

kvalitatívne iné ako v prípade telepráce či crowdworkingu, resp. práce bežného 

zamestnanca napr. v administratíve alebo IT sektore ktorý používa IKT ako pracovný 

nástroj na iné účely než lekár. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom 

formou telemedicíny má tento spôsob organizácie práce určité negatívne dopady na 

fyzické aj psychosociálne zdravie zamestnancov, nakoľko pri tomto spôsobe 

odoberania anamnézy nie je možný osobný kontakt čo limituje možnosti objektívneho 

vyšetrenia, napr. palpačného, tiež môže negatívne ovplyvniť rýchlosť stanovenia 

diagnózy a tým navodiť lekárom distres, ako vyhodnotili niektoré zahraničné 

výskumné tímy zamerané na zisťovanie pracovnej spokojnosti lekárov. Pokiaľ si 

zamestnávateľ bude chcieť špecialistov na telemedicínu udržať, bude potrebné aby 

legislatíva podporila ochranu zdravia zamestnanca pre tieto špecifické pracovné 

riziká. 

8. Zamestnanec v pozícii pacienta. V prípade že zamestnanec potrebuje 

poskytnutie zdravotnej starostlivosti zákonník práce mu poskytuje ochranu v podobe 

právneho inštitútu prekážky v práci, túto skutočnosť je zamestnanec povinný 

dokladovať. Pri virtuálnej prehliadke, realizácii zdravotnej starostlivosti v rámci 

telemedicíny je potrebné právne vymedziť aj hodnoverný spôsob preukazovania tejto 

skutočnosti. 

                                                 
27 K tomu bližšie napr. LACKO, M. Vyjadrenie závislej práce v poisťovacom systéme SR. In: Acta Universitatis 

Carolinae Iuridica, 2019, Vol. 65, č. 1, s. 33 – 54. DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.4,  
28 DOLOBÁČ, M. Technostres a ochrana duševného zdravia zamestnanca. In: BARANCOVÁ, H. – OLŠOVSKÁ, A. 

(eds.) Pracovné právo v digitálnej dobe. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Právnickej fakulty TU                            

v Trnave. Praha: Leges, 2017, s. 55-64. 
29 SEILEROVÁ, M. Formy a spôsoby výkonu práce pri používaní informačno-komunikačných technológií a ochrana 

zdravia pri práci. In: Práca 4.0, digitálna spoločnosť a pracovné právo. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 

zastúpenie v SR, 2018, s. 61-83. 

https://doi.org/10.14712/23366478.2019.4
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9. Telemedicína môže ako zamestnanecký benefit veľmi dobre poslúžiť 

v oblasti podpory zdravia, ako aj podporiť zamestnanosť špecifických, vulnerabilných 

kategórií zamestnancov. Právo podporou medicíny môže poskytnúť významné 

impulzy (tzv.nudging) v oblasti prevencie civilizačných ochorení. Rozvoju a podpore 

zdravia, najmä duševného zdravia zamestnancov, ale tiež podpory zdravého životného 

štýlu by najmä, ale nie len pri výkone práce z domácnosti zamestnanca mohli pomôcť 

konzultácie a kaučovanie vyškolenými zdravotníckymi pracovníkmi poskytované 

nadiaľku. V niektorých zahraničných firmách tieto možnosti sú inkorporované vo 

vnútorných predpisoch alebo pracovných zmluvách ako zamestnanecký benefit. 

Podobne ako si zamestnávateľ môže zazmluvniť pracovnú zdravotnú službu, mohol 

by si zazmluvniť aj možnosť kontaktovať lekára, fyzioterapeuta lebo nutričného 

špecialistu pomocou videohovoru, telefonicky a pod. Prípadne by zamestnancovi 

mohol byť poskytnutý poukaz (voucher) na konzultácie vo vzťahu napr. k vybraným 

závažným rizikám súvisiacim s ergonómiou pracoviska alebo psychosociálnym 

rizikám vykonávanej práce. Časť zamestnancov by možno privítala mať „lekára na 

telefón“ a to nie iba pre seba, ale aj pre svojich rodinných príslušníkov, pre možnosť 

konzultácie svojich zdravotných problémov, popri svojom všeobecnom lekárovi. 

Počet lekárov a najmä odborných lekárov má dlhodobo klesajúci trend na Slovensku 

a získanie termínu návštevy u lekára, niekedy aj u svojho všeobecného lekára, často 

znamená odklad riešenia za súčasného zhoršovanie zdravotných problémov pacienta. 

Zamestnanecký benefit by mohol mať v praxi rôzne modality, podľa potrieb 

zamestnancov, a mohol by kombinovať zdroje z verejného zdravotného poistenia so 

súkromnými zdrojmi. Zamestnanecký benefit v podobe telemedicíny by mohli oceniť 

rodičia škôlkárov a školákov, zamestnanci so zdravotným postihnutím alebo 

zmenenou pracovnou schopnosťou, zamestnanci s chronickými ochoreniami 

vyžadujúcimi si dispenzarizáciu, a pod. Cudzinci alebo aj zamestnanci so sluchovým 

postihnutím  by v prípade telemedicíny mohli privítať prepis hovoreného slova zo 

strany zdravotníckeho pracovníka do písomnej podoby a tým prekonať rečovú bariéru 

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

10. Podpora posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu formou 

telemedicíny bude vyžadovať upresnenie organizácie procesu posudzovania a 

administrácie posudkov v elektronickej forme. 

11. Telemedicína pri pracovnoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom. 

Zamestnanec-cudzinec, ktorý má jazykovú bariéru, by mohol byť vhodným 

užívateľom telemedicíny ktorá by mu bola poskytnutá zo zahraničia v jeho rodnom 

jazyku, prípadne v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v EÚ. 
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ZÁVER 

Napriek tomu, že na Slovensku sú zavedené mnohé funkcionality eHealth, 

napr. eRecept, pacientsky sumár, a pod., mnohé problémy zdravotníckych 

pracovníkov ani pacientov eHealth nerieši. Slovensko zúfalo potrebuje digitálnu 

transformáciu vrátane transformácie pracovnej kultúry, ktorá by najmä zdravotníkom 

uľahčila organizáciu pracovného času a manažovanie pacienta v zdravotnom systéme. 

Modernizácia a digitalizácia zdravotníctva však prebieha na Slovensku podobne ako 

v iných krajinách veľmi nerovnomerne, čo sa týka geografického aspektu ale aj 

konkrétneho segmentu zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku je v niektorých 

okresoch problém i v súčasnosti objednať sa na vyšetrenie do špecializovanej 

ambulancie na poliklinike inak ako pri osobnej návšteve vyzdvihnutím si poradového 

lístka na daný deň v skorých ranných hodinách. Ešte v roku 2021 je pre zamestnancov 

problémom monitorovať „na diaľku“ takú základnú vec akou je bezpečnosť svojho 

rodinného príslušníka v domácnosti a možnosť privolať/poslať pomoc v prípade jeho 

pádu  v domácnosti - napriek tomu, že  vhodné „smart“ technické signalizačné 

pomôcky dávno existujú, sú pacienti odkázaní na vynaliezavosť a finančné možnosti 

svojich rodín a zamestnanci pri výkone práce tŕpnu, aby nezabudli v dohodnutú 

hodinu telefonovať či je ich odkázaný rodič alebo iný rodinný príslušník v poriadku, 

prípadne v práci myslia v obavách na to, v akom stave bude odkázaná osoba až sa                    

z práce vrátia domov. 

Aby sa zdravotnícky pracovník aj pacient v digitálnom prostredí cítili 

komfortne a bezpečne, a zároveň pacient mohol realizovať svoje právo na inovácie30 

a právo na lege artis31 zdravotnú starostlivosť zohľadňujúci súčasný stav vedeckého 

poznania, je nevyhnutné vytvoriť adekvátny právny rámec pre využívanie 

civilizačných vymožeností - širokej škály zdravotníckych pomôcok, postupov vrátane 

technicko-organizačnej stránky poskytovania zdravotnej starostlivosti.  

Pojem telemedicína nemá v odbornej literatúre jednotnú definíciu a rovnako 

pestré je jeho legislatívne vyjadrenie v rôznych krajinách. Pri tvorbe  regulačného 

rámca je potrebné zohľadniť aj poznatky z krajín, kde s telemedicínou majú dlhšie 

skúsenosti32, avšak s vedomím spoločensko-ekonomickej a kultúrnej podmienenosti 

                                                 
30 CAPÍKOVÁ, S. Právna regulácia poskytovania zdravotnej starostlivosti. In: OZOROVSKÝ V. a kol. Sociálne 

lekárstvo. 2. aktual. vyd. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, 2018, s.  145 – 170. 
31 §4 ods.3 zákona 576/2004 Z.z. 
32 Podľa Ministerstva zdravotníctva Tureckej republiky je telemedicína „poskytovanie zdravotníckych služieb na 

diaľku v čo najširšom rozsahu. Telemedicína zahŕňa poskytovanie služieb v odboroch rádiológie, patológie a 

ultrasonografie pomocou informačných a komunikačných technológií v  zdravotníctve, poskytovanie služieb na 

diaľku medzi strednými a terciárnymi zdravotníckymi zariadeniami.“  ATAÇ, A., - KURT, E, -  YURDAKUL, S.E. 

An Overview to Ethical Problems in Telemedicine Technology. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, 

Vol. 103, pp. 116-121. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.315.  

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.315
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aplikačných možností. Predovšetkým v oblasti zdravotníctva sú možnosti 

jednotlivých krajín rozdielne aj v rámci Európskej únie z čoho vyplýva nemožnosť 

mechanicky „transplantovať“ zahraničnú právnu úpravu.  

Regulačný rámec by mal špecifikovať organizačné, inštitucionálne, finančné a 

personálne požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientovi „na 

diaľku“. Je potrebné pacienta chrániť pred možnými neserióznymi praktikami 

podnikavcov, ktorí identifikujú „dieru na trhu“ so zdravotníckymi pomôckami alebo 

službami. Rovnako tak je potrebné chrániť zamestnancov zdravotníckych zariadení a 

zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú poskytovať zdravotnú starostlivosť 

a spracúvať citlivé osobné údaje pomocou sofistikovaných zriadení využívajúcich 

pokročilé digitálne technológie. V neposlednom rade je potrebné zohľadniť 

telemedicínu v kontexte prekážok v práci na strane zamestnanca a umožniť 

zamestnávateľom využívať telemedicínu v oblasti zamestnaneckých benefitov. Mať 

možnosť videokonzultácie s lekárom pre seba a prípadne aj pre svojich rodinných 

príslušníkov by privítali mnohí zamestnanci. 
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Uzatvorenie pracovnej zmluvy za využitia elektronickej 

komunikácie1 

 

Employment contract concluding via electronic 

communications 

 

doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD. 

 

 

Abstrakt 

Elektronická komunikácia je dnes bežne využívanou formou komunikácie a pre svoju 

rýchlosť neraz uprednostňovaná pred listinnou formou. Najvyužívanejšou 

elektronickou komunikačnou službou internetu je elektronická pošta (e-mail). 

Príspevok analyzuje možnosti zmluvných strán základného pracovnoprávneho vzťahu 

v stave de lege lata uzatvoriť pracovnú zmluvu za využitia elektronickej pošty. 

V odbornej literatúre sa striedavo objavujú názory o možnosti i nemožnosti využiť 

takýto spôsob uzatvárania zmlúv v pracovnom práve, a preto je snahou autorky 

prispieť do tejto diskusie. 

Kľúčové slová: 

pracovná zmluva, písomná forma, elektronická komunikácia, elektronická pošta, 

doručovanie 

Abstract 

Today, electronic communication is a commonly used form of communication and, 

due to its speed, is often preferred over paper form. The most used electronic 

communication service on the Internet is electronic mail (e-mail). The paper analyzes 

the possibilities of the contracting parties of the basic employment relationship in the 

state of de lege lata to conclude an employment contract using e-mail. Opinions on 

the possibility and impossibility of using such a method of concluding contracts in 

labor law appear alternately in the professional literature, and therefore the author is 

trying to contribute to this discussion. 

                                                 
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0790/20 „Ochrana zamestnanca v kontexte 

priemyselnej revolúcie 5.0 - východiská, možnosti, riziká“. 
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ÚVOD 

Súčasná doba prináša v dôsledku rozvoja informačných technológií možnosť 

uzatvárať zmluvy dištančným spôsobom, t. j. zmluvné strany nie sú súčasne prítomné 

na tom istom mieste. Dopyt po takomto spôsobe uzatvárania zmlúv možno 

demonštrovať na troch skutočnostiach. Moderné komunikačné technológie sú na tak 

prepracovanej úrovni, že nevytvárajú žiadne prekážky dištančného spojenia. Svoju 

úlohu zohráva aj pandemická situácia. V dôsledku obáv z nákazy je uprednostňovaný 

dištančný kontakt. A napokon, uzatváranie zmlúv dištančným spôsobom môže byť 

preferenciou zmluvných strán jednoducho preto, že pre nich predstavuje úsporu času, 

ktorý by museli vynaložiť na osobné stretnutie potrebné k podpisu zmluvy. 

Môžeme hovoriť o viacerých spôsoboch uzatvárania zmlúv na diaľku.                        

Za klasický spôsob možno označiť ten, keď jedna zo zmluvných strán vyhotovený a 

podpísaný návrh zmluvy pošle poštou alebo kuriérom druhej zmluvnej strane, a tá ho 

po podpise opätovne doručí protistrane. Takýto spôsob dištančného uzatvárania 

zmlúv nevzbudzuje žiadne právne problémy a je za súčasného stavu plne využiteľný 

aj v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Odbornú diskusiu vyvoláva možnosť 

uzatvárania pracovnej zmluvy za využitia elektronickej komunikácie. Máme namysli 

predovšetkým situáciu, keď je návrh pracovnej zmluvy s naskenovaným podpisom 

zamestnávateľa odoslaný ako príloha emailovej pošty potenciálnemu zamestnancovi 

so sprievodným textom, aby si zamestnanec návrh pracovnej zmluvy vytlačil, na znak 

súhlasu podpísal, naskenoval a emailom opätovne poslal späť zamestnávateľovi. Je 

toto platný spôsob uzavretia pracovnej zmluvy? 

1  PÍSOMNÁ FORMA PRACOVNEJ ZMLUVY 

Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 

predpisov (ďalej len Zákonník práce) sa pracovný pomer zakladá písomnou 

pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Predpokladajme teda, 

že nie je úmyslom zmluvných strán porušiť toto ustanovenie, len majú záujem 

o uzatvorenie pracovnej zmluvy na diaľku pomocou e-mailu. Zákonník práce 

výslovne nedovoľuje, ale ani výslovne nezakazuje realizovať písomné právne úkony 

elektronickými prostriedkami. Zatiaľ čo v zákone č. 40/1964 Z. z. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) takú úpravu 

nájdeme. 
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V zmysle občianskoprávnej teórie musí písomná forma právnych úkonov 

spĺňať dve náležitosti: ad 1) obsah právneho úkonu musí byť uvedený v listinnej 

podobe, pričom môže byť zachytený vlastnoručne alebo zhotovený mechanickými 

prostriedkami, ad 2) na konci textu musí byť umiestnený vlastnoručný podpis, ktorým 

sa potvrdzuje, že účastník sa stotožňuje s písomným prejavom vôle obsiahnutým 

v texte.2 Náležitosť písomnej formy právneho úkonu nespĺňa fotokópia listiny, 

pretože neobsahuje vlastnoručný podpis konajúcej osoby, ale len jeho grafickú 

napodobeninu.3 V prípade odosielania prejavov vôle prostredníctvom mechanických 

prostriedkov (telefaxom, internetom, e-mailom, mobilným telefónom)4 príjemca 

neobdŕža prenosom odoslaný prejav vôle zachytený listinou, ale jeho reprodukciu, t. 

j. vernú napodobeninu a chýba tiež vlastnoručný podpis účastníka, ktorý prejav vôle 

urobil, pretože je odoslaná len jeho grafická napodobenina. Ustanovenie § 40 ods. 4 

Občianskeho zákonníka však predvída rozmach používania mechanických 

prostriedkov na vyhotovovanie písomností a priznáva právnym úkonom urobeným 

telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami špecifickú vlastnosť 

písomných právnych úkonov. Citované ustanovenie predpokladá zachovanie 

písomnej formy, ak použité prostriedky umožňujú i) zachytenie obsahu právneho 

úkonu a ii) určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.5  

K i) Z ustanovenia § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka teda vyplýva, že 

písomnej forme právnych úkonov je postavené narovno dnes úplne bežné 

vyhotovovanie právnych úkonov elektronickými prostriedkami. Zachytením obsahu 

právneho úkonu je potrebné rozumieť také uloženie informácií, ktoré je trvalé a 

vylučuje možnosť dodatočnej zmeny. Táto podmienka bude splnená, ak celý obsah 

podpisovaného dokumentu spolu s podpisom bude zachytený a uzamknutý v jednom 

dokumente a obsah tohto dokumentu nebude možné dodatočne meniť. 

K ii) Písomná forma právneho úkonu je zachovaná vždy, ak právny úkon 

urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým 

podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou, resp. s účinnosťou od 18. októbra 

2016 kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou 

                                                 
2 Porovnaj rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z dňa 4. decembra 1996, sp. zn. 2 Cdon 833/96. 
3Súd uznal za neplatnú výpoveď, ktorá bola vyhotovená len v jednom origináli a zamestnancovi bola odovzdaná iba 

fotokópia takejto listiny, aj keď zamestnávateľ umožnil zamestnancovi oboznámiť sa s obsahom originálnej listiny s 

vlastnoručným podpisom. Z rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR z dňa 24. novembra 2011, sp. zn. 21 Cdo 3278/2010. 
4 ŠVEC, M. - MADLEŇÁK, A. Použitie mobilných aplikácií pri výkone neštandardných foriem zamestnania. In: Dny 

práva 2019: pracovní právo a výkon erotických služeb: sborník z 13. mezinárodní konference Dny práva, Brno, 21.- 

22. listopadu 2019, Část IV. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 117-128. 
5Ustanovenie § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka v plnom znení: Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon 

urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho 

úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený 
elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou 

pečaťou. 
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pečaťou.6 Splnením zadefinovaných podmienok ustanovenia § 40 ods. 4 Občianskeho 

zákonníka sú prejavy vôle vyhotovené elektronickými prostriedkami písomnosťami, 

a pokiaľ sú navyše podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom „fikcia 

pravosti“ (druhá veta § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka) ich zrovnoprávňuje 

s písomnosťami podpísanými vlastnoručným podpisom. Kvalifikovaný elektronický 

podpis však nie je jedinou možnosťou ako zachovať písomnú formu právneho úkonu 

vyhotoveného elektronickými prostriedkami. Popri kvalifikovanom elektronickom 

podpise súdna prax vytvorila aj „obyčajný“ elektronický podpis. Za ten sa považuje 

jednoduché uvedenie mena a priezviska odosielateľa na záver e-mailovej 

komunikácie, alebo podpisový vzor, ktorý sa automaticky pripojí k odosielanej e-

mailovej správe, alebo akékoľvek iné znaky a označenia, ktoré zmluvné alebo iné 

strany považujú za identifikačný kód, v súlade s ktorým sú schopné identifikovať 

odosielateľa.7 Zmluva môže byť v zmysle uvedeného podpísaná vložením 

naskenovaného obrázku fyzického podpisu, vopred dohodnutého špecifického loga 

alebo obrázku vloženého do dokumentu, alebo aj biometrického podpisu, čím sa 

zabezpečí identifikovanie konkrétnej osoby, ktorá dokument podpísala. Podľa 

pripravovanej novely Občianskeho zákonníka sa má tiež vytvoriť vyvrátiteľná právna 

domnienka, že ak bude právny úkonu urobený elektronickými prostriedkami z 

elektronickej adresy, ktorú táto osoba v predchádzajúcom styku využívala alebo ktorú 

ako svoju elektronickú adresu uviedla, bude sa predpokladať, že ide o právny úkon 

urobený touto osobou.  

Domnievame sa, že vzhľadom na subsidiárnu pôsobnosť všeobecnej časti 

Občianskeho zákonníka a chýbajúcu špeciálnu úpravu náležitostí písomných 

právnych úkonov urobených elektronickými prostriedkami v Zákonníku práce, je ust. 

§ 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka aplikovateľné aj na pracovnoprávne vzťahy.8 Ak 

teda zamestnávateľ pošle úspešnému uchádzačovi emailovú správu, v ktorej bude 

priložená v prílohe pracovná zmluva podpísaná či už kvalifikovaným alebo „len“ 

obyčajným elektronickým podpisom, má sa za to, že pracovná zmluva bola 

vyhotovená písomne. 

 

 

                                                 
6Viď § 17 zákona č. 272/2016 o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách), ktorý zrušil zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom 

podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
7 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z dňa 18. augusta 2010, sp. zn. 2 Sžo 505/2009. 
8 Porovnaj rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z dňa 20. septembra 2001, sp. zn. 21 Cdo 2708/2000. O nepoužiteľnosti 

§ 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka na pracovnoprávne vzťahy v kontexte § 38 Zákonníka práce pozri TOMAN, J. 

Použitie zaručeného elektronického podpisu v pracovnoprávnych vzťahoch. Portál WK Pracovné právo, [online].[cit. 
11.11.2021] Dostupné: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/pouzitie-zaruceneho-

elektronickeho-podpisu-v-pracovnopravnych-vztahoch.ppv-229.html.  

https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/pouzitie-zaruceneho-elektronickeho-podpisu-v-pracovnopravnych-vztahoch.ppv-229.html
https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/pouzitie-zaruceneho-elektronickeho-podpisu-v-pracovnopravnych-vztahoch.ppv-229.html
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2  MOMENT UZATVORENIA PRACOVNEJ ZMLUVY 

V zmysle vyššie uvedeného, pracovnú zmluvu, alebo aj niektorú z dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, je teda možné vyhotoviť i 

podpísať elektronickými prostriedkami a splniť tak podmienku jej písomnej formy. Je 

však potrebné vyriešiť, ktorým okamihom je dištančná pracovná zmluva uzavretá, a či 

vôbec možno pracovnú zmluvu uzavrieť prostredníctvom elektronických 

prostriedkov. Podľa § 18 Zákonníka práce je zmluva uzavretá, len čo sa účastníci 

dohodli na jej obsahu. Ak sú obaja účastníci pracovnej zmluvy prítomní, zmluva je 

uzavretá súhlasným vyjadrením oboch strán s obsahom zmluvy, čo je následne 

potvrdené ich podpisom na zmluve.9 Pracovná zmluva pripojená v prílohe emailovej 

správy a zaslaná emailom je právny úkon uzatváraný medzi neprítomnými. Dištančný 

prejav vôle vyvoláva zamýšľané právne účinky, až dôjde adresátovi.  

Aj v tomto smere obsahuje Občiansky zákonník právnu úpravu. Otázne je, či 

bez ďalšieho použiteľnú. Podľa § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka, prejav vôle 

pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde. Znamená to, že dištančná 

pracovná zmluva je uzavretá v okamihu, keď súhlasný prejav vôle obláta (spravidla 

zamestnanca) s návrhom pracovnej zmluvy bude doručený späť oferentovi (spravidla 

zamestnávateľovi). Spôsob, akým má prejav vôle dôjsť už Občiansky zákonník 

nešpecifikuje, a tak na doručovanie návrhu a jeho akceptáciu postačuje aj vzájomná 

emailová komunikácia. Avšak Zákonník práce obsahuje lex specialis úpravu, ktorá 

upravuje spôsob ako by mal dôjsť prejav vôle voči neprítomnej osobe, a tým je § 38 

Zákonníka práce.10 Pracovná zmluva je písomnosť, ktorá podlieha režimu § 38 

Zákonníka práce, v zmysle ktorého sa písomnosti zamestnávateľa i zamestnanca 

týkajúce sa vzniku pracovného pomeru doručujú spôsobom tam uvedeným.11 Všetky 

písomnosti podliehajúce režimu ustanovenia § 38 Zákonníka práce doručuje 

zamestnávateľ zamestnancovi do vlastných rúk. Ustanovenie § 38 Zákonníka práce 

explicitne uvádza iba dva spôsoby doručovania do vlastných rúk: priame (osobné) a 

poštovým podnikom. Doručovanie písomností elektronickými prostriedkami nespĺňa 

esenciálnu požiadavku doručovania písomností zo strany zamestnávateľa do 

vlastných rúk zamestnanca. Uzavretie pracovnej zmluvy za využitia elektronických 

prostriedkov je tak obmedzené, pretože Zákonník práce možnosť elektronického 

doručovania písomností vôbec nepripúšťa (s výnimkou doručovania dokladu 

                                                 
9 TOMAN, J. - ŠVEC, M. - RAK, P. Pracovné právo v súvislostiach. Bratislava: Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 
2020, s. 32. 
10 Možno nájsť aj názory, podľa ktorých je dištančná pracovná zmluva uzatvorená okamihom vzájomnej výmeny 

súhlasu s návrhom a akceptáciou zmluvy prostredníctvom emailových správ bez potreby zahľadenia § 38 Zákonníka 
práce. Bližšie: BEIEROVÁ, S. Pracovná zmluva uzatváraná na diaľku. In: Nové technológie a ochrana zamestnanca. 

Praha: Leges, 2019, s. 119-131. 
11 Bližšie aj: ŽUĽOVÁ, J. Pracovnoprávna úprava doručovania a možnosti jej elektronizácie. In: Súčasný stav a nové 
úlohy pracovného práva: Dies Iuris Tyrnavienses-Trnavské právnické dni: Nová Európa-výzva a očakávania: 

medzinárodná vedecká konferencia: 22.-23.9.2016, Trnava. Praha: Nakladatelství Leges, 2016, s. 244-259. 
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o vyúčtovaní mzdy - § 130 ods. 5 Zákonníka práce). De facto je možné pracovnú 

zmluvu elektronickými prostriedkami vyhotoviť v písomnej forme, ale nie je ju de 

iure možné aj elektronicky uzavrieť, pretože vzhľadom na chýbajúcu úpravu 

elektronického doručovania v pracovnoprávnych vzťahoch nebude proces 

uzatvorenia právne perfektný.  

Ustanovenie § 38 Zákonníka práce je takej povahy, že sa od neho nie je možné 

odchýliť a rozširovať tam uvedené spôsoby doručovania o elektronické doručovanie. 

Dohoda zamestnávateľa so zamestnancom o elektronickom spôsobe doručovania 

písomností medzi nimi by bola podľa nášho názoru neplatná.12 Situáciu nedokáže 

zvrátiť ani používanie notoricky známeho vyhlásenia zmluvných strán v záverečných 

ustanoveniach pracovnej zmluvy, že pracovná zmluva nadobúda platnosť a účinnosť 

ku dňu podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Vyhlásenie je právne súladné, 

pretože neodporuje § 18 Zákonníka práce ani ustanoveniu § 45 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka, ktoré má podľa názoru odborníkov i súdov dispozitívnu povahu,13 avšak 

nerieši právnu perfektnosť pracovnoprávneho úkonu, ktorá bude dosiahnutá až 

doručením písomnosti v režime § 38 Zákonníka práce. Navyše, využívanie takéhoto 

vyhlásenia pri dištančnom type zmlúv a za stavu de lege lata ani nemožno odporúčať. 

V dôsledku uvedeného vyhlásenia by dištančná pracovná zmluva nadobudla platnosť 

a účinnosť dňom podpisu druhej zmluvnej strany. Ak by zamestnávateľ poslal 

zamestnancovi z dôvodu rešpektovania podmienky písomnosti u elektronických 

právnych úkonoch už ním podpísanú pracovnú zmluvu, vystavil by sa neistote. Kým 

by zamestnanec nenastúpil v dohodnutý deň do práce alebo kým by mu zamestnanec 

sám iniciatívne neoznámil, že pracovnú zmluvu podpísal, zamestnávateľ by vlastne 

nevedel, či bola takáto dištančná pracovná zmluva v skutočnosti uzavretá. Ani 

pripravovaná novela Občianskeho zákonníka práce s touto eventualitou nepočíta, 

preto by sa v záujme zachovania určitej miery právnej istoty malo zvážiť 

odchyľovanie sa od momentu vzniku zmlúv inak, než späťdoručením prijatia ponuky 

jej navrhovateľovi.14  

ZÁVER 

Vyššie uvedené skutočnosti ohľadom problému nedodržania doručenia 

písomnej pracovnej zmluvy prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 38 

                                                 
12 K prípustnosti dohody o elektronickom spôsobe doručovania v pracovnoprávnych vzťahoch sa vyjadruje 

BERACKA, O. Pohľad na výpoveď doručenú elektronicky. In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa, č. 14-

15/2014. [online].[cit. 11.11.2021]. Dostupné na: www.epi.sk. Výpoveď podpísanú zaručeným elektronickým 
podpisom berie do úvahy aj Ľ. Martináková zo spoločnosti AccaceLegal. MARTINÁKOVÁ, Ľ. Pozor, výpoveď 

podaná emailom nie je platná. [online].[cit. 11.11.2021]. Dostupné na: www.epredpisy.sk.  
13 MÉSZÁROS, M. - SCHWARCZ, E. - HORŇÁK, P. Potius valest actus quam pereat v pracovnom práve. In: Nové 
technológie a ochrana zamestnanca. Praha: Leges, 2019, s. 108-118. 
14 Tamtiež, s 116. 

http://www.epi.sk/
http://www.epredpisy.sk/
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Zákonníka práce, majú do určitej miery právno-teoretický rozmer. Zákonník práce 

obsahuje pravidlo, ktoré „podrží“ formálne vadné konanie zamestnávateľa. 

Neplatnosť právneho úkonu nemôže byť zamestnancovi na ujmu, ak neplatnosť 

nespôsobil sám (§ 17 ods. 3 Zákonníka práce). Ak zamestnávateľ zamestnancovi pošle 

emailom návrh pracovnej zmluvy so všetkými podstatnými náležitosťami podľa § 43 

ods. 1 Zákonníka práce a zamestnanec nastúpi v dohodnutý deň do práce, má sa za to, 

že pracovný pomer vznikol konkludentne. Samozrejme, tým sa nenapraví porušenie 

vyššie popísaných pravidiel doručovania, ktoré môže (nemusí) byť sankcionované 

inšpekciou práce. Na druhej strane, ak sa pracovná zmluva neuzavrela pre chybu 

v doručovaní, nemožno ani očakávať, že by vznikol pracovný pomer na určitú dobu 

alebo skúšobná doba, pretože tieto sa konkludentným spôsobom nezakladajú. 

Odborná literatúra poukazuje na viaceré problémové aspekty doručovania 

podľa Zákonníka práce,15 na rigidnosť i zastaranosť tejto právnej úpravy.16 

Elektronizáciu právnych úkonov nemožno zastaviť. Prípustnosť doručovania 

elektronickými prostriedkami možno v dnešnej dobe považovať za štandard a ako 

jedna z alternatív doručovania písomností by malo byť podľa nášho názoru ponúknuté 

aj účastníkom pracovnoprávnych vzťahov. 
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Kryptografické peniaze ako odmena za prácu? 

 

Cryptographic money as a renumeration for work? 

 

JUDr. Silvia Beierová, PhD., MBA 

 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá o priblíženie pojmov kryptografické peniaze, digitálna mena, 

kryptomena, elektronické peniaze a kryptopeniaze. Následne analyzuje ich podstatu 

a ich funkciu ako platidla. Ťažisko príspevku vychádza z existujúcej právnej úpravy 

a skúmania možností, či možno kryptografické peniaze poskytnúť ako odmenu za 

vykonanú prácu v širšom kontexte civilného práva a osobitne v pracovnom práve. 

Analyzuje, či môže zamestnávateľ odmeňovať zamestnanca kryptografickými 

peniazmi a uvádza tiež stručne daňové aspekty tejto formy odmeňovania.  

Kľúčové slová: 

kryptografické peniaze, kryptomena, virtuálna mena, odmena, mzda, 

Abstract 

The paper deals with the topic of cryptographic money, word expressions such as 

digital currency, cryptocurrency, electronic money and cryptocurrency. Then, it 

analyses their nature and their function as currency. The focus of the paper is based 

on the existing legislation and the searching of the possibilities of whether 

cryptographic money can be provided as remuneration for work performed in the 

broader context of civil law and especially in labor law. It analyses whether the 

employer can reward the employee with cryptographic money and also briefly 

presents the tax aspects of this form of remuneration. 

Key words: 

cryptographic money, cryptocurrency, virtual currency, reward, wage 
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ÚVOD 

Žijeme v digitálnej dobe, využívame stále viac a viac výdobytkov digitálnej 

doby, rozširuje sa využívanie umelej inteligencie, celé naše bytie a žitie sa prenáša do 

virtuálneho priestoru. Katalyzátorom je zaiste aj pandémia koronavírusom. Ľudia, 

ktorí by za iných okolností odmietali virtualizovať svoje sociálne kontakty a pracovné 

úlohy, boli zrazu vďační za túto príležitosť a nikdy by sa nenaučili to, čo im ostatná 

doba priniesla. Do tohto obdobia príhodne zapadá aj diskusia o trhu s tzv. 

„kryptomenami“. Nejednotný prístup štátov, snaha o ich reguláciu, poukazovanie na 

ich použitie pri legalizovaní príjmov z trestnej činnosti, to všetko búra víziu ich 

využívania ako autoritou neregulovaného systému, nezávislého od hospodárenia 

štátov, makroekonomických ukazovateľov. Bezpečnosť transakcií je zabezpečená 

využitím tzv. „blockchain“ technológie, ktorá umožňuje vytvárať bezpečné transakcie 

medzi stranami bez potreby sprostredkovateľa, s nižšími transakčnými nákladmi 

a kratším časom jednotlivých transakcií. Mnohí ľudia strácajú dôveru v štát a štátom 

regulované hospodárstvo, peniaze strácajú reálnu hodnotu, stojíme na prahu 

energetickej krízy, pandémia choroby Covid-19 nie je stále celkom zažehnaná, 

dochádza k prehodnocovaniu priorít. Azda nikdy predtým nebolo cítiť zo strany 

nastupujúcej generácie opovrhovanie staršími generáciami, ktoré mladí považujú za 

pôvodcov všetkého negatívneho, s čím sa stretávajú. Hroziaci ekokolaps, kríza 

morálnych hodnôt, miznúca stredná vrstva, štáty zadlžené na prahu „bankrotu“, 

vysoká inflácia, nepriaznivá demografia, ovplyvňovanie myslenia médiami 

a sociálnymi sieťami či pocit straty súkromia, to všetko chce riadnu dávku optimizmu, 

aby sme ostali nad vecou, progresívne naladení a stále ľudskí.  

Nemožno sa diviť, že ľudia prahnú po alternatívach. V ekonomickej oblasti 

možno za jednu z nich považovať tzv. kryptografické peniaze (ďalej len 

„kryptopeniaze“). Hoci hodnotenie tejto alternatívy bude možné až s odstupom času, 

uvedomujúc si už dnes mnohé z pozitív i negatív, objem transakcií v kryptopeniazoch 

neuveriteľne rastie1. Aktuálnou sa tak stáva otázka, či si možno kryptopeniaze 

„zarobiť“ a preto je predmetom skúmania ich povaha ako platidla, zúčtovacej 

jednotky, či uchovávateľa hodnôt, či spĺňajú pojmové znaky peňazí a kedy možno 

hovoriť o mene ako takej. V praxi sa stretávame s rôznymi pojmami. Digitálne 

peniaze, kryptomena, virtuálne peniaze, pričom sa obsah týchto pojmov nezriedka 

zamieňa. 

V kontexte využitia kryptopeňazí ako odmeny za vykonanú prácu sa možno 

oprieť o dispozitívnu právnu úpravu a relatívne širokú možnosť právnej úpravy 

                                                 
1 Hodnota denného objemu transakcií len s dvomi najväčšími kryptomenami (Bitcoin a Ethereum) presahuje 50 mld. 

USD. 
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odmeňovania. Úvahy o možnosti využitia kryptopeňazí v pracovnoprávnych 

vzťahoch ako odmeny za prácu si však rozhodne vyžadujú otvorenú myseľ, 

extenzívny výklad normatívnej úpravy a dôraz na dispozičnú autonómiu účastníkov 

pracovnoprávneho vzťahu. 

1  PENIAZE, KRYPTOPENIAZE, KRYPTOMENA  

Peniazmi môže byť z hľadiska ekonomického čokoľvek, čo má výmennú 

hodnotu a môže byť zúčtovacou jednotkou. Z právneho hľadiska sú však peniaze 

zákonným platidlom, teda menou. V Slovenskej republike bolo zákonom č. 659/2007 

Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov zavedené euro ako výlučné zákonné platidlo, jednotnej meny a menovej 

jednotky podľa právne záväzných aktov Európskej únie. 

Z hľadiska formy môžeme za peniaze považovať hotovostné peniaze, to 

znamená mince, papierové peniaze (bankovky) a peniaze na účtoch v bankách 

(bezhotovostné peniaze). Pojem elektronické peniaze vyjadruje skôr formu platenia, 

napr. bankomatovými kartami, či telefónom alebo hodinkami. Najnovšie už tieto 

formy prekonáva tzv. Facial-Recognition Payment System využívajúci biometriu 

tváre namiesto bankomatovej karty. Všetky z uvedených spôsobov sú naviazané na 

tradičné mince a bankovky. 

Digitálne peniaze však nie sú viazané na žiadne bankovky a mince, sú iba 

digitálnou informáciou. V skutočnosti už v súčasnosti platí, že centrálna banka 

uskutočňuje veľkú časť transakcií s komerčnými bankami iba vo virtuálnom priestore 

(tam už digitálna mena existuje). Vzťah občana a centrálnej banky je však stále na 

báze papiera a kovu. Kým elektronické peniaze tvoria banky a iní sprostredkovatelia 

so záväzkom vymeniť ich na požiadanie za tradičné peniaze, digitálne peniaze môže 

tvoriť priamo ich emitent. Digitálne peniaze existujú čisto ako zostatky na účtoch 

alebo ako elektronické informácie.2 

Na to, či sú kryptopeniaze peniazmi, možno hľadať odpoveď v skúmaní 

základných funkcií samotných peňazí, ktorými sú  

a) prostriedok výmeny - z historického hľadiska ide o najstaršiu funkciu a 

znamená možnosť platiť peniazmi za tovar a služby či uhradiť dlh;  

b) zúčtovacia jednotka – zmyslom tejto funkcie je uľahčenie ekonomickej 

kalkulácie. Peniaze slúžia ako univerzálne meradlo, a teda je ich 

                                                 
2Dostupné na: https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-

spravy/_potrebujeme-a-chceme-digitalne-peniaze#1.  

https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_potrebujeme-a-chceme-digitalne-peniaze#1
https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_potrebujeme-a-chceme-digitalne-peniaze#1
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pomocou možné vyjadriť hodnotu akýchkoľvek statkov a výrobných 

faktorov; 

c) uschovateľ hodnoty – táto funkcia nám vyjadruje, že je možné držať 

peniaze ako formu majetku alebo ako prostriedok jeho akumulácie.3 

Kým pri svojom zrode nemohli kryptopeniaze plniť funkciu peňazí ako je 

prostriedok výmeny, dnes sa stále rozširujú možnosti, kde ich možno využiť ako 

platidlo, rozširuje sa sieť „bankomatov“ v ktorých je možné za svoje kryptopeniaze 

dostať hotovosť. V marci 2021 obchodná spoločnosť PayPal Holdings Inc. oznámila, 

že umožní jej používateľom na území USA platbu prostredníctvom virtuálnych mien. 

Obchodná spoločnosť PayPal umožňuje platbu prostredníctvom Bitcoinu, Etherea, 

Bitcoin cashu a Litecoinu. Následne PayPal oznámil, že majitelia účtov na Paypale 

budú môcť priamo konvertovať virtuálne meny, ktoré majú vo svojich peňaženkách, 

na hotovosť a následne ich vyberať z účtov.4 Poskytovateľ elektronických platieb 

Mastercard predstavil v októbri 2021 novú službu, ktorá (zatiaľ iba v USA) umožní 

nákup, držanie a predaj kryptomien. Banky, obchodníci a fintechové spoločnosti5 tak 

získajú možnosť ponúkať kryptomenové služby takpovediac na kľúč. Služba má 

niekoľko využití. Od sprostredkovania nákupu kryptomien, cez ponuku 

kryptografických platobných kariet, až po integráciu vernostných programov, ktoré 

zákazníkov budú odmeňovať v digitálnych tokenoch.6 Stále sa rozširuje sieť 

obchodov a poskytovateľov služieb, kde je možné platiť kryptopeniazmi. Do budúcna 

je odôvodnené predpokladať, že sa bude stále zjednodušovať a zrýchľovať možnosť 

platby kryptopeniazmi. Dnes jednotlivé transakcie trvajú pár sekúnd až pár desiatok 

minút. Funkcia výmenného prostriedku je tak naplnená. 

Funkcia zúčtovacej jednotky sa považuje za spornú, pretože ceny 

v kryptopeniazoch sú spravidla určené prepočtom, resp. kurzom vo vzťahu k euro 

alebo dolárom. Ak by sme však vychádzali z tejto premisy, potom by už iné peňažné 

jednotky, či meny štátov vlastne nemohli byť považované za peniaze, keďže sa na 

zúčtovanie v celosvetovom meradle využíva dolár, euro a možno ešte stále japonský 

yen. Ide o funkciu peňazí, ktorá sa stala prekonanou, hoci každú štátnu menu možno 

prepočítať vo vzťahu k uvedeným menám. Rovnako aj kryptopeniaze možno previesť 

na zákonné meny štátov, pokiaľ ich jednotlivé štáty ako také nezakázali. 

                                                 
3 ČERNOHORSKÝ, J., TEPLÝ, P. Základy financí. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 41-42. 
4Dostupné na: https://www.paypal.com/us/smarthelp/article/cryptocurrency-on-paypal-faq-

faq4398?app=searchAutoComplete.  
5 Fintech - Ide o spojenie slov financie a technológie, čo všetko vysvetľuje. Ide o technológie, ktoré sa akýmkoľvek 

spôsobom venujú finančným službám. Význam tohto odvetvia stále rastie. Je to progres, ktorý do výraznej miery 

podkopáva klasické bankovníctvo, a to lacnejšími službami, jednoduchosťou a inováciami. 
6 Dostupné na: https://www.forbes.sk/dalsi-uspech-kryptomien-mastercard-umozni-ich-uschovu-nakup-i-predaj/. 

 

https://www.paypal.com/us/smarthelp/article/cryptocurrency-on-paypal-faq-faq4398?app=searchAutoComplete
https://www.paypal.com/us/smarthelp/article/cryptocurrency-on-paypal-faq-faq4398?app=searchAutoComplete
https://www.forbes.sk/dalsi-uspech-kryptomien-mastercard-umozni-ich-uschovu-nakup-i-predaj/
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Volatilita kryptopeňazí ich zatiaľ do istej miery diskvalifikuje pri plnení 

funkcie peňazí, ktorou je uchovávanie hodnôt. Majú dnes peniaze hodnotu? Samotné 

banky naše úspory navrhujú smerovať do iných nástrojov, či už ide o podielové fondy, 

dlhopisy, či iné spôsoby, ktoré môžu hodnotu dnešných peňazí uchovať aj do 

budúcnosti. A preto je aktuálnou aj téma finančnej gramotnosti ľudí, osobitne detí. 

Úspory v peniazoch, ktoré máme dnes, už zajtra nebudú mať dnešnú hodnotu, preto 

úvahy nad tým, či sú kryptopeniaze peniazmi v porovnaní s „tradičnými“ peniazmi vo 

vzťahu k plneniu funkcie „uchovávateľa hodnôt“ nemajú opodstatnenie. Virtuálne 

meny sa postupne stávajú každodennou súčasťou aj ako forma investícií. 

Stretávame sa s optimistickými víziami, ktoré vychádzajú z tvrdení, že v čase 

rastúcej inflácie, zadlženosti krajín a skutočnosti, že väčšina krajín sama rozhoduje 

o vydaní nových peňazí do obehu, môžu byť kryptopeniaze dobrou alternatívou 

k uchovávaniu hodnôt do budúcnosti. Hodnota „tradičných“ peňazí závisí 

predovšetkým od národohospodárskych faktorov, akými je množstvo peňazí v obehu, 

stav, vývoj a efektivita hospodárstva, export, import, vyrovnanosť verejného 

rozpočtu. Hodnota kryptopeňazí je však absolútne nezávislá od makroekonomických 

ukazovateľov a  nie je (alebo iba náročne) ju možné predvídať. Či a dokedy bude toto 

tvrdenie pravdivé, záleží zrejme aj od spôsobu a rozsahu regulácie trhu s nimi.  

Kryptopeniaze, ktoré možno subsumovať pod pojem digitálne peniaze, boli 

vytvorené za účelom „slobodných peňazí“. Tie nemali byť pod dohľadom žiadnej 

autority a mali fungovať v slobodnom prostredí, ktoré nikto nemal regulovať alebo 

inak narušiť.  

Nekontrolovateľný vznik nových, štátom neregulovaných anonymných 

platobných systémov však so sebou prinieslo nebezpečenstvo straty kontroly štátu nad 

finančným sektorom a môže vyvolať nepredvídateľné menové riziká aj z hľadiska 

menovej stability, nehovoriac o možnom zneužívaní týchto prostriedkov na úseku 

legalizácie príjmov z trestnej činnosti.7 

Stanovisko Národnej banky Slovenska k regulácii podnikania v oblasti 

kryptomien, v ktorom, okrem iného, uvádza, že cit. „táto činnosť nie je regulovaná a 

dohliadaná Národnou bankou Slovenska. Virtuálne meny nie sú národnými menami, 

a teda nespadajú pod národné regulácie. Európska legislatíva, vrátane slovenského 

právneho poriadku, neupravuje a nevymedzuje činnosti súvisiace s virtuálnou 

menou“ resp. „virtuálne meny nemajú fyzickú protihodnotu vo forme zákonného 

platidla a účasť v takejto schéme virtuálnej meny je na vlastné riziko zúčastnených 

                                                 
7 KRIŽAN, M. Vybrané aspekty kryptopeňazí, In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae: vedecký 

časopis Právnickej fakulty. Roč. 37, 2018, č. 2 . s. 134-149. 
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strán (investorov). Výmeny alebo nákupy virtuálnych mien predstavujú vlastné 

podnikateľské riziko investorov a peniaze investorov nie sú ničím chránené.                        

Na výplaty prípadných náhrad za straty spôsobené týmito výmenami alebo nákupmi 

nie je žiadny zákonný nárok.“8 

Pojem „kryptomena“ či „kryptopeniaze“ nie je vnútorne homogénnym. 

V praktickej realite ide o rôzne druhy kryptopeňazí, z ktorých každá má svoje 

osobitosti.9 Striktne vzaté však o menu môže ísť až vtedy, ak sú kryptopeniaze, resp. 

v širšom, digitálna mena uznaná ako zákonné platidlo. Prvou krajinou, ktorá sa 

k tomuto odvážnemu kroku podujala, je Salvádor. Bitcoinový zákon, ktorý vstúpil do 

platnosti 7. septembra 2021, ukladá dane splatné v Bitcoine, zaväzuje všetky podniky, 

aby ho prijali a pripravuje pôdu pre vládu, aby v ňom vyplácala dotácie.  

Pri úvahách, či o peniaze ide alebo nie, pri analýze názorov odborníkov 

z oblasti ekonomiky, ktorí využívajú pojmy ako virtuálna mena, kryptomena, 

kryptopeniaze a podobne možno naraziť na pocit neistoty právnika, ktorý dané pojmy 

viaže na obsah definovaný právnou normou. V dobe, v ktorej žijeme, dnešná definícia 

môže byť zajtra zastaranou a nebude odrážať realitu.10 Pred desiatimi rokmi sa bitcoin 

nepovažoval za nositeľa relevantnej hodnoty11, dnes je realita iná.  

Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) 

definuje kryptomeny ako matematicky založenú, decentralizovanú, konvertibilnú, 

virtuálnu menu chránenú kryptografiou - tzn. zahŕňa kryptografické princípy za 

účelom implementácie distribuovanej, decentralizovanej, bezpečnostnej, informačnej 

ekonomiky.12 

V kontexte pracovnoprávnych vzťahov je však potrebné poukázať aj na aspekt 

zdaňovania kryptopeňazí, ktoré možno subsumovať pod pojem virtuálna mena ako ju 

                                                 
8Informácia Národnej banky Slovenska k regulácii podnikania v oblasti kryptomien. Dostupné na:   

http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/upozornenia-a-oznamenia/informacia-
narodnej-banky-slovenska-k-regulacii-podnikania-v-oblasti-kryptomien. 
9 K dnešnému dňu existuje 6826 rôznych kryptomien. Dostupné: https://www.statista.com/statistics/863917/number-

crypto-coins-tokens/ 
10 Ako trend.sk uvádza, aktuálne sa zdá, že medzi top témami pre centrálne banky po celom svete výrazne rezonuje 

téma digitálnych mien. Faktom je, že digitalizácia je kľúčovým momentom pre ekonomiky a je takmer nemožné sa 

jej vyhnúť. Okrem toho centrálne banky vidia rastúcu popularitu kryptomien, ktorá ich logicky nemôže nechať v 
pokoji. Logickým krokom je snaha zaviesť vlastné digitálne meny, tzv. CBDC (digitálne meny centrálnych bánk). 

Pritom Čína, Európska únia, Švédsko a Bahamy nie sú jedinými štátmi, ktoré sa rozhodli pre vlastnú digitálnu menu. 

Podľa dát Atlantic Council aktuálne analyzuje možnosť zavedenia CBDC a implementáciu do bežného používania 
celkovo vyše 80 krajín, ktoré tvoria približne 90 percent globálneho HDP. Viac na: https://www.trend.sk/nazory-a-

komentare/stale-viac-centralnych-bank-je-presvedcenych-riesenim-je-aj-vlastna-digitalna-mena. 
11 Notoricky známym je prípad Laszlo Hanyecza, IT vývojára, ktorý 22. mája 2010 za dve pizze zaplatil 10.000 
bitcoinov, čo dnes predstavuje sumu cca 538 miliónov EUR. Uvedená transakcia sa považuje za prvý zaznamenaný 

prípad komerčného využitia bitcoinu. 
12 Opinion Paper on Cryptocurrencies in the EU. European Network and Information Security Agency (ENISA). 
Dostupné na: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/enisa-opinion-paper-on-

cryptocurrencies-in-the-eu. 

http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/upozornenia-a-oznamenia/informacia-narodnej-banky-slovenska-k-regulacii-podnikania-v-oblasti-kryptomien
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/upozornenia-a-oznamenia/informacia-narodnej-banky-slovenska-k-regulacii-podnikania-v-oblasti-kryptomien
https://www.trend.sk/nazory-a-komentare/stale-viac-centralnych-bank-je-presvedcenych-riesenim-je-aj-vlastna-digitalna-mena
https://www.trend.sk/nazory-a-komentare/stale-viac-centralnych-bank-je-presvedcenych-riesenim-je-aj-vlastna-digitalna-mena
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/enisa-opinion-paper-on-cryptocurrencies-in-the-eu
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/enisa-opinion-paper-on-cryptocurrencies-in-the-eu
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definuje Ministerstvo financií SR pre tento účel. Virtuálnou menou sa rozumie 

digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani 

orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá 

právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo 

právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno, prevádzať, uchovávať 

alebo s ním elektronicky obchodovať.13 

Novelou Trestného zákona č. 312/2020 Z. z. bol definovaný pojem virtuálna 

mena, a to vychádzajúc z Metodického usmernenia Ministerstva financií SR. Trestný 

zákon definíciu upravuje v § 131 ods. 7 nasledovne: „Virtuálnou menou sa na účely 

tohto zákona rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný 

centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na 

zákonné platidlo a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný 

niektorými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, 

uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.“ 

Na účely tohto príspevku nie je právnoteoretické vymedzenie uvedených 

pojmov až také dôležité, avšak vychádzajúc zo skutočnosti, že samotné štáty sa 

zamýšľajú nad možnosťou mať vlastnú digitálnu menu14, pristupujú k vytváraniu 

regulačného rámca pre decentralizované a doteraz štátmi neregulované platobné 

systémy využívajúce kryptografické princípy možno predpokladať, že funkciu peňazí 

plniť fakticky budú, hoci nemusia byť štátom uznané za menu resp. za zákonné 

platidlo. Uvedenú tézu potvrdzuje poznatok, že už aj na území Slovenska niektorí 

predajcovia15 akceptujú platby bitcoinom. Preto pri skúmaní možností ich využívania 

ako odmeny za vykonanú prácu možno využívať súhrnný pojem „kryptopeniaze“. 

2  KRYPTOPENIAZE AKO ODMENA ZA VYKONANÚ ČINNOSŤ 

V REŽIME SÚKROMNÉHO PRÁVA 

Právna povaha „odmeny“ (osobitne pri zmluvách, predmetom ktorých je 

činnosť alebo výsledok činnosti, typicky zmluva o dielo alebo tzv. obstarávateľské 

zmluvy, prípadne aj zmlúv o prenechaní veci na užívanie) nie je v Občianskom 

zákonníku ako základnom predpise súkromného práva všeobecne vymedzená a pojem 

„odmena“ nie je pre oblasť súkromného práva bližšie definovaný. Túto potrebu 

v zásade doteraz nevyvolala ani spoločenská potreba a uvedený pojem ani nevyvoláva 

závažnejšie aplikačné problémy. V súlade so zásadou dispozičnej autonómie 

                                                 
13 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania 
virtuálnych mien Dostupné na: https://www.mfsr.sk/files/archiv/financny-spravodajca/4577/2/Usmernenie-k-

virtualnym-menam.pdf. 
14 Dostupné na: https://www.reuters.com/world/africa/nigeria-launch-digital-currency-e-naira-oct-central-bank-2021-
07-27/.  
15 Pozri napr. Alza.sk. Viac na: https://www.alza.sk/bitcoin-ako-platit#navod.  

https://www.mfsr.sk/files/archiv/financny-spravodajca/4577/2/Usmernenie-k-virtualnym-menam.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/financny-spravodajca/4577/2/Usmernenie-k-virtualnym-menam.pdf
https://www.reuters.com/world/africa/nigeria-launch-digital-currency-e-naira-oct-central-bank-2021-07-27/
https://www.reuters.com/world/africa/nigeria-launch-digital-currency-e-naira-oct-central-bank-2021-07-27/
https://www.alza.sk/bitcoin-ako-platit#navod
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zmluvných strán (zmluvnej slobody) preto môže byť ako odmena považované (a 

dohodnuté) všetko, čo nie je považované za res extra commercium.  

Právna teória všeobecne pripúšťa dohodnúť si ako predmet (proti)plnenia 

akékoľvek plnenie peňažného i nepeňažného charakteru, pokiaľ Občiansky zákonník 

neviaže plnenie konkrétne na peňažné plnenie (z viacerých pozri napr. § 839 

Občianskeho zákonníka). De lege lata tak nič nebráni tomu, aby si strany ako odmenu 

dohodli kryptopeniaze resp. kryptoaktíva. Takýto spôsob plnenia však bude 

vyžadovať ďalšiu konkretizáciu náležitostí, ktorá pri odplate v „zákonnej mene“ nie 

je potrebná. Zmluvné strany si obvykle pri vzniku záväzkového právneho vzťahu 

dohodnú výšku odmeny, jej splatnosť a spôsob úhrady (hotovostne alebo 

bezhotovostne). Pri kryptopeniazoch však vzhľadom na ich špecifickú povahu 

a kolísajúcu hodnotu bude vhodné dohodnúť osobitné pravidlá zohľadňujúce tento 

aspekt, napr. naviazať prepočet hodnoty plnenia v kryptomene na niektorú zákonnú 

menu (v podmienkach eurozóny na EUR) príp. pevne stanoviť konverzný kurz. 

Špecifiká vykazuje aj spôsob platby, ktorý je viazaný na tzv. kryptopeňaženky, 

slúžiace na uchovávanie kryptografických mien, ako aj na vykonávanie jednotlivých 

transakcií alebo na prevodov na iné kryptografické meny. Ďalším aspektom, ktorý si 

v súvislosti s „kryptopeňažným“ plnením bude žiadať osobitnú pozornosť zmluvných 

strán, bude právny následok v prípade omeškania. Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka vzniká pri omeškaní s plnením peňažného dlhu právo na zaplatenie úroku 

z omeškania. Ide o zákonný nárok, vznikajúci veriteľovi bez ohľadu na to, či si strany 

takéto plnenie dohodli. Z tohto hľadiska bude posúdenie právnej povahy kryptopeňazí 

zohrávať kľúčovú otázku a medzi stranami môže vzniknúť spor o to, či omeškanie 

s plnením „kryptopeňažného“ záväzku zakladá zákonný nárok na úrok z omeškania.   

Ktoré predmety súkromného práva (z hľadiska ich tradičného členenia na veci, 

práva, iné majetkové hodnoty, byty/nebytové priestory, zvieratá) môžu byť 

predmetom plnenia (odmeny), nemožno bližšie objasniť ani pomocou logického či 

jazykového výkladu. Ak by sme vykonali napr.  jazykový  výklad jednotlivých 

ustanovení Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú otázku poskytovania odmeny, 

možno dospieť k záveru, že v kontexte poskytnutia plnenia sa využívajú pojmy ako 

„zaplatiť“ či „uhradiť“, čo by síce mohlo navodzovať dojem peňažného plnenia 

(typicky napr. „platiť nájomné“, „platiť cenu diela“, „poskytnúť odmenu 

príkazníkovi“), no právna doktrína16 nevylučuje, aby tieto plnenia boli i nepeňažného 

charakteru (ako tradičný príklad možno uviesť pri nájme (árende) ako nájomné môže 

byť poskytnutý výnos z prenajatej pôdy). Občiansky zákonník používa aj pojem 

„vydať“, no ten sa spája s bezdôvodným obohatením, vydaním veci od nepravého 

                                                 
16 ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky 

zákonník II. § 451 – 880. 2. vydanie. Komentár. Praha: C.H. Beck, 2019, 2496 s.  
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dediča, vydaním neoprávnenej držby a podobne. Pokiaľ sa vec prenecháva, je to 

spravidla „za odplatu“. 

Zo súkromnoprávneho hľadiska je de lege ferenda správna „kategorizácia“ 

kryptopeňazí náročná a je predmetom polemiky, či ide o vec, právo, inú majetkovú 

hodnotu alebo o sui generis predmet. Občiansky zákonník dnes neobsahuje explicitnú 

právnu úpravu, ktorá by sa vzťahovala na kryptopeniaze, no nedostatok osobitnej 

právnej úpravy nemožno využívať v neprospech legality týchto platobných 

prostriedkov (pozri čl. 2 ods. 3 Ústavy SR). Uvedené je potrebné vnímať tak, že 

„odmenou“ (vo význame plnenia, ktoré je poskytnuté za poskytnutie nejakej služby 

či vykonania určitej činnosti) preto môže byť čokoľvek, na čom sa strany dohodnú, 

pokiaľ to zodpovedá ich vôli. Rizikovosť resp. vysoká volatilita kryptopeňazí je 

aspekt, ktorý musia zohľadniť zmluvné strany pri vzniku záväzku a nie je úlohou 

súkromného práva paternalisticky ochraňovať subjekty súkromného práva pred ich 

vlastným rizikovým správaním. Uvedené sa vzťahuje nielen na záväzky spadajúceho 

pod režim Občianskeho zákonníka (ktorý vykazuje väčšiu mieru kogentnosti aj 

z dôvodu plnenia sociálnych funkcií ako napr. ochrana slabších v právnych vzťahoch 

– maloletí, spotrebitelia, seniori), ale aj na obchodnoprávne záväzky, na ktoré sa 

vzťahuje Obchodný zákonník (ako flexibilnejší a dispozitívnejší právny predpis). 

Otvorenou však ostáva otázka použiteľnosti kryptomeny v pracovnoprávnych 

vzťahoch, pre ktoré je typická vyššia miera kogentnosti právnej úpravy a vysoký 

stupeň ochrany zamestnanca ako právne slabšej zmluvnej strany. 

3  KRYPTOPENIAZE AKO ODMENA ZA VYKONANÚ PRÁCU 

Pojem „odmena za vykonanú prácu“ sa v právnej teórii aj praxi používa ako 

súhrnný pojem pre všetky formy odmeny za vykonanú prácu bez ohľadu na to, v akom 

právnom vzťahu sa vykonáva. Odmena za prácu zahŕňa akékoľvek plnenia, ktoré 

fyzická osoba dostáva za vykonanú prácu, bez ohľadu na to, či je účastníkom 

pracovnoprávneho, občianskoprávneho, či obchodnoprávneho vzťahu. Všeobecný 

pojem „odmena za vykonanú prácu“ je teda v porovnaní s pojmom mzda širším 

pojmom a zahŕňa napríklad aj odstupné, odchodné, podiely na zisku, provízie, 

tantiémy a i. Ak by sme chceli pojem odmeny za vykonanú prácu  vymedziť len pre 

obsah pracovnoprávnych vzťahov, k jej všeobecnej právnej charakteristike patrí  

predovšetkým to, že ide o hlavné plnenie zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý 

zodpovedá vykonanej práci zo strany zamestnanca. Súdny dvor Európskej únie 

vykladá pojem „odmena za vykonanú prácu“ relatívne extenzívne. Pod tento pojem 

zahŕňa nielen peňažnú, ale aj vecnú odmenu zamestnávateľa za výkon práce, ako aj 
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dávky podnikovej sociálnej starostlivosti, ktoré majú priamy alebo nepriamy súvis 

s pracovným pomerom.17 

Mzda je Zákonníkom práce definovaná ako peňažné plnenie alebo plnenie 

peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za 

prácu. Ako mzda sa tiež posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom 

zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného 

výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu. Mzda pri 

tom nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu. Zákonník 

práce tiež negatívne vymedzuje, čo sa za mzdu nepovažuje, čo je okrem iného18 aj iné 

plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, 

osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá 

charakter mzdy. 

Mzda, rešpektujúca minimálne mzdové nároky, je viazaná na menu euro 

a rovnako je na menu euro viazané vykonávanie zrážok poistného na sociálne 

poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného 

zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové 

dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky 

preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, 

nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane 

príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo 

závislej činnosti. 

Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom 

v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Pre člena družstva, 

u ktorého je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah, možno mzdové 

podmienky upraviť aj uznesením členskej schôdze. 

Zákonník práce v § 43 ustanovuje obligatórne, pravidelné a náhodné zložky 

mzdy. Kým mzdové podmienky19 patria medzi obligatórne náležitosti pracovnej 

                                                 
17 BARANCOVÁ, H. a kol. Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, s. 879-880. 
18 Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 3 a 

8, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na 

doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) 

alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k 

nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 a iné plnenie 

poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, kolektívnej 

zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované 

zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení. 
19 V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej 

zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania. Základnou zložkou mzdy 

je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. 
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zmluvy, v pracovnej zmluve možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, o ktoré majú 

účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody. Tieto sú kvalifikované ako náhodné. 

Ide o všeobecné ustanovenie umožňujúce extenzívny výklad, avšak s dvoma 

obmedzeniami. Nemôžu byť v rozpore s kogentnými ustanoveniami Zákonníka práce 

a musia rešpektovať základné zásady Zákonníka práce ako je napr. zásada rovnakého 

zaobchádzania.  

Pri úvahách, či by kryptopeniaze nemohli byť považované za naturálnu mzdu, 

je potrebné vychádzať z legálneho vymedzenia naturálnej mzdy. V prvom rade možno 

zamestnancovi poskytovať iba časť mzdy, s výnimkou minimálnej mzdy, formou 

naturálnej mzdy, a to len so súhlasom zamestnanca a za podmienok s ním 

dohodnutých. Ako naturálnu mzdu možno poskytovať výrobky, výkony, práce 

a služby, s výnimkou liehovín alebo iných návykových látok. Naturálna mzda sa 

vyjadruje v peňažnej forme v cenách tovaru od výrobcu alebo v cenách služieb od 

poskytovateľa služieb podľa cenového predpisu platného v čase poskytovania 

naturálnej mzdy. Vychádzajúc z predchádzajúceho vymedzenia právnej povahy 

kryptopeňazí tieto nemožno subsumovať pod pojem výrobok, výkon, práca a ani 

služba. Preto ich možno označiť iba pojmom „iná hmotná výhoda“. Podmienky 

poskytovania iných hmotných výhod možno dohodnúť v pracovnej zmluve. 

Podmienkou je teda dohoda zamestnanca a zamestnávateľa, a to nie len o tom, že 

kryptopeniaze môžu byť formou odmeňovania (a teda inou hmotnou výhodou), ale 

vzhľadom na ich volatilitu, možnosti prevodu a celkovo obmedzený spôsobom 

nakladania s nimi, je potrebné dohodnúť aj spôsob kvantifikácie tejto hmotnej 

výhody, uvedenia druhu kryptopeňazí, teda kryptomeny, spôsob poukazovania 

a podobne.  

Z praktického hľadiska však naráža vyplácanie odmeny za vykonanú prácu 

v pracovnoprávnom vzťahu na ďalšie (zatiaľ nezodpovedané) právne otázky.  Jedna 

z nich sa týka daňových aspektov takto poskytovanej odmeny.  

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o dani z príjmov“) nepredpokladá, že by kryptopeniaze mohli byť príjmom 

zo závislej činnosti. De lege lata  ide o „ostatný príjem“ a zamestnanec, ako každá iná 

fyzická osoba, by bol povinný odviesť daň z príjmu z predaja kryptopeňazí podľa § 8 

ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov, pričom za predaj sa považuje aj ich výmena 

za iný majetok, za iný druh kryptopeňazí, výmena za poskytnutie služby alebo ich 

odplatný prevod, a to až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom táto skutočnosť 

nastala. Následne, na základe ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou 

(vychádzajúc z daňového priznania), fyzická osoba zaplatí zo zisku z predaja 

kryptopeňazí ešte 14% zdravotné poistenie. Ak sa teda zamestnanec rozhodne pre 
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odmenu v kryptopeniazoch a dohodne so zamestnávateľom všetky podmienky pre 

poskytovanie tejto formy odmeny a vykoná niektorú s uvedených transakcií 

s kryptopeniazmi, je povinný po uplynutí zdaňovacieho obdobia podať daňové 

priznanie. V takomto prípade nestačí ročné zúčtovanie dane vykonané 

zamestnávateľom.  

U zamestnávateľa je v zásade postup rovnaký. U daňovníka podľa § 2 písm. d) 

prvého bodu zákona o dani z príjmov, ktorý nemá virtuálnu menu zaradenú do 

obchodného majetku podľa § 2 písm. m) zákona o dani z príjmov je príjem z jej 

predaja ostatným (iným) príjmom podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Dosiahnuté 

zdaniteľné príjmy je možné znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky na ich 

dosiahnutie, ak sú však výdavky vyššie ako dosiahnuté príjmy, na rozdiel sa 

neprihliada. U daňovníka, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 zákona o dani 

z príjmov, je príjem dosiahnutý z predaja virtuálnej meny zdaniteľným príjmom podľa 

§ 2 písm. h) zákona o dani z príjmov, na ktorý možno nahliadať primerane ako na 

príjem plynúci z finančného majetku. Uvedený daňovník pri zisťovaní základu dane 

alebo daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia zisteného z účtovníctva alebo 

z rozdielu príjmov a výdavkov. Takto zistený výsledok hospodárenia alebo rozdiel 

príjmov a výdavkov sa transformuje na základ dane prostredníctvom § 17 až 29 

zákona o dani z príjmov. Na základe uvedeného k dosiahnutému príjmu z predaja 

virtuálnej meny je možné uplatniť daňové výdavky podľa § 19 zákona o dani z 

príjmov do výšky príjmov z predaja primerane podľa § 19 ods. 2 písm. f) zákona o 

dani z príjmov. V ostatných prípadoch zahrňovania nákladov a výnosov do základu 

dane sa postupuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov.20 

Prvou krajinou, v ktorej bolo od 1. septembra 2019 možné  platiť svojim 

zamestnancom v kryptopeniazoch je Nový Zéland.21 Novozélandský zamestnávateľ 

je povinný odpočítať daň z príjmu priamo zo mzdy zamestnanca a zaplatiť ju 

daňovému orgánu. Platobný režim musí byť výslovne stanovený v pracovnej zmluve 

a platby musia byť v pravidelných pevne stanovených sumách. Základnou 

podmienkou pre výplatu kryptopeňazí ako mzdy je to, že kryptopeniaze nesmú 

podliehať tzv. blokovaciemu obdobiu. Musia byť okamžite k dispozícii 

zamestnancovi, či už na spotrebiteľské výdavky alebo iné výdavky, alebo na účely 

výmeny za štátnu tzv. „fiat“ menu22. Kryptopeniaze musia byť konvertabilné priamo 

                                                 
20Dostupné na: https://www.mfsr.sk/files/archiv/financny-spravodajca/4577/2/Usmernenie-k-virtualnym-menam.pdf.  
21Dostupné na: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/new-zealand-legalizes-cryptocurrency-salaries-

including-bitcoin-2019-8.  
22 Fiat mena - má svoj základ vo forme mincí a bankoviek, jej hodnotu určuje štátna banka, je kontrolovaná štátnymi 
a finančnými inštitúciami, je vo svojej fyzickej forme sfalšovateľná, s transakciami súvisia dane a poplatky, nedôvera 

vo vládu a nestabilita systému vedie k inflácii, všetky transakcie sa dajú realizovať aj elektronicky. 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/financny-spravodajca/4577/2/Usmernenie-k-virtualnym-menam.pdf
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/new-zealand-legalizes-cryptocurrency-salaries-including-bitcoin-2019-8
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/new-zealand-legalizes-cryptocurrency-salaries-including-bitcoin-2019-8
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do fiat meny (novozélandských dolárov alebo amerických dolárov) na kryptoburze a 

musia mať predovšetkým peňažnú funkciu. Prípadne môže byť hodnota kryptomeny 

viazaná na jednu alebo viac fiat mien. Uvedené podmienky majú zabezpečiť, aby sa 

ako mzdy používali iba kryptomeny, ktoré sú "ako peniaze". Kryptomeny, ktoré 

nespĺňajú tieto podmienky, sa môžu považovať za nepeňažné výhody zamestnávateľa 

poskytované zamestnancovi.23 

Dnes už existujú platformy, ktoré skutočne umožňujú zamestnávateľom platiť 

mzdy zamestnancom v kryptomenách napr. BitWage. Tzv. „freelancing“ je ďalšou 

oblasťou, v ktorej sú platby kryptomenami častejšie, najmä pokiaľ ide o medzinárodné 

platby. Vzdialení pracovníci na celom svete, či už programátori, dizajnéri alebo 

obsahoví marketéri, dostávajú odmenu prostredníctvom kryptomien. Platby 

Bitcoinom alebo Ethereom sú relatívne jednoduchou a nákladovo efektívnou 

alternatívou.24 

ZÁVER 

Okrem právnych predpisov Európskej únie zameraných na boj proti praniu 

špinavých peňazí a financovaniu terorizmu väčšina kryptoaktív nepatrí do rozsahu 

pôsobnosti právnych predpisov Európskej únie o finančných službách. Európa a jej 

finančný sektor sa snaží chopiť nových trendov a všetkých príležitostí, ktoré ponúka 

digitálna revolúcia. Za svoj strategický cieľ si kladie sprístupniť výhody digitálnych 

financií pre európskych spotrebiteľov a podniky. Európa by mala pri podpore 

digitálnych financií vychádzať z európskych hodnôt a spoľahlivej regulácie rizík. 25 

Európska únia už predstavila návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 

trhoch s kryptoaktívami a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937, ktoré by malo regulovať 

služby a činnosti v súvislosti kryptoaktívami. 

V slovenskom právnom poriadku kryptopeniaze môžu byť „odmenou za prácu“ 

v celom režime civilného práva. Z hľadiska pracovnoprávneho ich však nemožno 

považovať za mzdu, resp. variabilnú, či fakultatívnu zložku mzdy. Samotné 

kryptopeniaze, ich právna podstata, možnosť ich prevodu, či prechodu predstavujú 

mnoho otáznikov de lege ferenda. Avšak aj existujúca právna úprava je dostatočná na 

to, aby sa kryptopeniaze mohli poskytovať ako odmena. Umožňuje to dispozitívna 

právna úprava Občianskeho zákonníka a relatívne dispozitívna právna úprava 

odmeňovania zamestnanca v Zákonníku práce. Samozrejme, o tejto forme 

                                                 
23Dostupné na: https://www.stuff.co.nz/business/opinion-analysis/115489887/dont-rush-to-pay-workers-in-

cryptocurrency.  
24Dostupné na: https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2021/07/09/getting-paid-in-cryptocurrency-learn-
the-tax-laws/?sh=2e07ad84579e.  
25Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0591&from=EN.  

https://www.stuff.co.nz/business/opinion-analysis/115489887/dont-rush-to-pay-workers-in-cryptocurrency
https://www.stuff.co.nz/business/opinion-analysis/115489887/dont-rush-to-pay-workers-in-cryptocurrency
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2021/07/09/getting-paid-in-cryptocurrency-learn-the-tax-laws/?sh=2e07ad84579e
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2021/07/09/getting-paid-in-cryptocurrency-learn-the-tax-laws/?sh=2e07ad84579e
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0591&from=EN
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odmeňovania zatiaľ nie je možné uvažovať pri pracovnoprávnych vzťahoch vo sfére 

verejného práva. 
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Výkon domácej práce a telepráce v kontexte aktuálnej 

aplikačnej praxe 

 

Performance of remote work and teleworking in the context of 

current practices 

 

JUDr. et Mgr. Zuzana Homer, LL.M. 

 

 

Abstrakt 

Vedecký článok sa zaoberá problematikou možnosti alebo povinnosti zamestnanca 

vykonávať domácu prácu a teleprácu pre zamestnávateľa, a to so zreteľom na rôzne 

pracovnoprávne súvislosti spočívajúce napr. v povinnosti zamestnávateľa vydávať 

potvrdenia zamestnancom o možnosti výkonu práce predmetnou formou alebo napr. 

v súvislosti s novým modelom uplatnenia prestoja ako prekážky v práci pri výkone 

domácej práce a telepráce. Osobitne zdôraznený je aj právny rozmer takejto 

povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k právnej úprave ochrany osobných údajov 

zamestnancov.  

Kľúčové slová: 

domáca práca, telepráca, GDPR, potvrdenie zamestnávateľa, závislá práca, home 

office 

Abstract 

This scientific article analyses possibilities or obligations of employees to perform 

remote work and telework for employers, with the focus on various employment law 

aspects, e.g., obligation of the employer to provide employees with the certificate 

about the possibility to perform work in the aforementioned format or the new model 

of application of the downtime as an obstacle to work in the performance of remote 

work or teleworking. Particular attention has also been paid to the legal aspect of such 

obligation of the employer from the viewpoint of the legal regulation of employee 

personal data.  

 



 

113 

 

Key words: 

Remote work, teleworking, GDPR, certificate of the employer, dependent work, home 

office  

ÚVOD 

Hoci sa pracovnoprávny inštitút home office alebo ako ho pozná a upravuje § 

52 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) 

v podobe „domácej práce“ a „telepráce“ stal počas uplynulého obdobia v mnohých 

prípadoch dominantným spôsobom riešenia vzniknutej situácie v dôsledku pandémie, 

pretrvávajú právne spory ohľadom jeho uplatnenia v aplikačnej praxi. Ak 

predpokladáme, že pro futuro príde k výraznejšiemu nárastu využívania tohto typu 

práce zo strany zamestnávateľov v rámci 4. priemyselnej revolúcie determinovanej 

v mnohých prípadoch absenciou pracovného miesta zamestnanca (alebo jeho 

rozširovaním prostredníctvom digitálnych technológii)1 alebo zohľadníme súčasnú 

zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a opakovaný možný návrat obmedzení pohybu, 

bude uvádzaný neskorší právny výklad o to dôležitejší.  

Spory medzi zamestnancami a zamestnávateľom totiž vyvoláva nepochopenie 

možností a obmedzení zamestnávateľa nariadiť výkon práce z domácnosti 

zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje, a možností a obmedzení 

zamestnávateľa určiť podmienky výkonu práce z domácnosti zamestnanca. Tento 

nesúlad v pochopení medzi zamestnancami a zamestnávateľom sa tak prejavuje 

tendenciou zamestnávateľa určiť aj podmienky výkonu práce z domácnosti 

zamestnanca, pričom odôvodnenie sa opiera často o ustanovenie § 250b ods. 2 písm. 

a) Zákonníka práce2, ktoré podľa zamestnávateľov zahŕňa aj možnosť určiť 

podmienky výkonu práce v podobe prípadnej úpravy pracovných a mzdových 

podmienok zamestnanca počas obdobia výkonu práce z domácnosti zamestnanca. 

Obdobne však zamestnanci majú tendenciu takýto výkon práce odmietnuť, ak podľa 

nich stanovené podmienky výkonu práce z domácnosti nezodpovedajú ich 

predstavám a požiadavkám. 

Uvádzaný právny výklad sa tak zameriava nielen na okolnosti nariadenia 

výkonu práce formou domácej práce alebo telepráce, ale v súvislosti s prijatou 

                                                 
1 BARANCOVÁ, H. Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch. Praha: Leges, 2017, s. 78. 
2 Ustanovenie § 250b ods. 2 Zákonníka práce uvádza, že „Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu 

prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa 
osobitného predpisu  

a) zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce 

umožňuje, 
b) zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na 

strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.“ 
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novelou Zákonníka práce sa dotýka aj úpravy posudzovania prekážok v práci vo 

vzťahu ku vzniku prestoju ako novotvaru prijatého novelizovanou právnou úpravou. 

1 NARIADENIE PRÁCE Z DOMÁCNOSTI ZAMESTNANCA 

A VYDANIE POTVRDENIA 

 

Objektívne musíme uviesť, že zákonodarca jednoducho v tejto oblasti vytvoril 

„mačkopsa“, ktorý je síce pochopiteľný s ohľadom na situáciu, v ktorej bola 

predmetná novela Zákonníka práce prijatá (zákon č. 66/2020 Z. z.), 

z pracovnoprávneho hľadiska však ide o pomerne zásadný problém. Hoci ide 

o právnu úpravu prijatú pre obdobie prvej vlny pandémie, musíme pripomenúť, že aj 

v súčasnosti stále pretrváva obdobie tzv. mimoriadnej situácie, pri ktorej sa uplatňujú 

prechodné ustanovenia § 250b Zákonníka práce a pri predpokladanom opätovnom 

návrate obmedzenia pohybu fyzických osôb v nasledujúcom období, bude opätovne 

táto otázka diskutovaná. Pri výlučnom zohľadnení predmetného ustanovenia § 250b 

ods. 2 písm. a) Zákonníka práce môžeme jednoznačne dospieť k všeobecne odborne 

akceptovateľnému záveru, že zamestnávateľovi bezpochyby patrí právo rozhodnúť 

o tom („nariadiť“), že zamestnanec bude vykonávať prácu z domácnosti, pričom 

jedinými hmotnoprávnymi predpokladmi, ktoré musí zamestnávateľ dodržať, sú, že 

dohodnutý druh práce zamestnanca podľa § 43 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce takýto 

výkon práce umožňuje a po druhé, že toto rozhodnutie zamestnávateľa je uskutočnené 

v súvislosti  s predchádzaním vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo v súvislosti 

s opatreniami pri ohrození verejného zdravia nariadenými príslušným orgánom podľa 

osobitného predpisu. Ak zamestnávateľ takéto rozhodnutie neuskutoční (tu 

odkazujeme na pôvodné Uznesenia Vlády SR č. 808 z 31. 12. 2020 písm. B bod 1– 

vychádza sa z výkladu textácie „ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa 

rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office“3), môže aj aj by 

malo prísť k uplatneniu ustanovenia § 250b ods. 2 písm. b) Zákonníka práce, t. j. že 

o takýto výkon práce z domácnosti požiada sám zamestnanec a zamestnávateľ je 

povinný vyhovieť, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa 

nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.  

V nadväznosti na uvedené mali byť zamestnávatelia zaviazaní k prijatiu 

rozhodnutia, ktorým explicitne označia kategórie zamestnancov, u ktorých nemožno 

vykonávať prácu z domácnosti a u ktorých sa teda vyžaduje fyzická prítomnosť 

v práci vzhľadom na povahu ich dohodnutého druhu práce. Predmetné ustanovenia 

vyvolali dojem, že zamestnávatelia musia prijímať vnútroorganizačné akty ako 

                                                 
3 Ak by prišlo k opätovnému vyhláseniu núdzového alebo výnimočného stavu, domnievame sa, že obsah predmetného 

uznesenia zostane významovo i obsahovo zachovaný bez ohľadu na skutočnosť, či príde k vydaniu aktualizovaného 
uznesenia Vlády SR, ktorým sa sprísňujú opatrenia a obmedzuje pohyb obyvateľov z dôvodu zhoršenia pandemickej 

situácie na území SR 
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prameň pracovného práva (obdobne ako napr. pri realizácií organizačnej zmeny) 

a v týchto rozhodnutiach by mali konkretizovať kategórie zamestnancov, u ktorých 

nemožno vzhľadom na povahu práce realizovať výkon práce z domácnosti, a rovnako 

svoje rozhodnutie aj odôvodniť. Niektorí zamestnanci sa totiž začali domáhať výkonu 

práce z domácnosti (najmä administratívni zamestnanci v priemyselných podnikoch) 

podľa ustanovenia § 250b ods. 2 písm. b) Zákonníka práce, pričom sa snažia preniesť 

dôkazné bremeno na zamestnávateľa, aby on preukazoval, že existujú vážne 

prevádzkové dôvody na jeho strane a povaha práce zamestnanca neumožňuje výkon 

práce z domácnosti.  

Ak budeme vychádzať zo systematického a logického právneho výkladu 

ustanovenia § 250b ods. 2 Zákonníka práce, dospejeme k priorizácii rozhodnutia 

zamestnávateľa nad možnosťou rozhodnutia zamestnanca o tom, či bude vykonávať 

prácu zo svojej domácnosti.  

Táto priorizácia rozhodnutia zamestnávateľa sleduje totiž ekonomicko-

výrobný charakter pracovnoprávneho vzťahu, t. j. že zamestnávateľ musí vedieť na 

základe všetkých skutočností posúdiť4, či v danom prípade možno alebo nemožno 

zabezpečiť výkon dohodnutého druhu práce zo strany zamestnanca z jeho domácnosti 

alebo nie. Ustanovenie § 250b ods. 2 Zákonníka práce neustanovuje formálny 

predpoklad realizácie písomného rozhodnutia zamestnávateľom ako nevyhnutnosti 

pre uplatnenie výnimky zo zákazu vychádzania, rovnako k tomu nezaväzuje ani 

modifikované ustanovenie § 52 Zákonníka práce5. Zamestnávateľ preto nemusí 

vyhotovovať žiadne písomné rozhodnutia o určení kategórií zamestnancov, u ktorých 

sa bude/nebude uplatňovať výkon práce z domácnosti, ale jeho „rozhodnutie“ môže 

byť subsumované napr. pod určenie začiatku a konca pracovného času zamestnanca 

formou oznámených pracovných zmien na pracovisku podľa ustanovenia § 90 ods. 4 

Zákonníka práce, pod nevykonanie žiadneho úkonu alebo aktu voči zamestnancovi 

(nekonaním), ktorým by u neho rozhodol (aj na individuálnej báze) o výkone práce 

z domácnosti, pričom v tomto prípade sa sekundárne uplatní povinnosť zamestnanca 

podľa § 81 Zákonníka práce byť prítomný na pracovisku v okamihu začatia plynutia 

pracovného času a byť pripravený na výkon práce a pod.6 

                                                 
4 HLADÍKOVÁ, V. K niektorým otázkam informačnej a vedomostnej spoločnosti. In: QUAERE 2017: recenzovaný 

sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. 

VII. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017, s. 657-663 alebo HLADÍKOVÁ, V. – GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, 
S. Cyber aggressors, their motives, emotions and behavioural tendencies in the process of cyberbullying. In AD ALTA: 

journal of interdisciplinary research: recenzovaný mezioborový vědecký časopis, roč. 9, 2019, č. 2, s. 71-76. 
5 JÁNOŠOVÁ, D. Právne aspekty internetu. In: Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete. Trnava: Fakulta 
masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014, s. 75-97. 
6 ŠVEC, M. - TOMAN, J. a kol. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. Zväzok I. Bratislava: 
Wolters Kluwer SR s.r.o., 2019, s. 456. 
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Akékoľvek medializované vystavovanie potvrdení o tom, že zamestnanec musí 

chodiť vykonávať prácu na pracovisku a túto skutočnosť má zamestnávateľ osvedčiť 

„nejakým potvrdením“, je doslova nezmysel, ktorý sa, pochopiteľne, ani nedá 

v mnohých prípadoch prakticky zabezpečiť. Ak zohľadníme výkon práce na zmeny 

u rôznych kategórií zamestnancov v priemyselných podnikoch, tak takéto potvrdenie 

by zamestnávateľ vystavoval týždne (a to nezohľadňujeme počet zamestnancov, 

ktorým by zamestnávateľ takýto formulár musel vytvoriť a doručiť pred samotným 

odchodom do zamestnania). Samozrejme, vznik ďalších nákladov na vystavovanie 

takýchto potvrdení a absencia povinnosti, ktorá by zamestnávateľom vystavovanie 

takýchto potvrdení vôbec určovala, je len ďalším potvrdením pravidelného 

nepochopenia vlastnej aplikačnej praxe pracovnoprávnych vzťahov.  

Zamestnávateľovi podľa žiadneho zákonného ustanovenia príslušného 

pracovnoprávneho predpisu nevzniká povinnosť takéto potvrdenie zamestnancom 

vystavovať a rovnako mu nevzniká povinnosť vytvárať akékoľvek písomné 

vnútroorganizačné akty, v ktorých bude explicitne určovať kategórie zamestnancov, 

u ktorých sa bude práca z domácnosti uplatňovať. Obdobne nemusí zamestnávateľ 

zdôvodňovať písomným spôsobom, prečo u konkrétnej kategórie zamestnancov 

nemožno uplatniť výkon práce z domácnosti, ale postačí, ak v prípade 

pracovnoprávneho sporu [zamestnanec sa bude domáhať výkonu práce z domácnosti 

podľa ustanovenia § 250 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce] bude vedieť túto 

skutočnosť rámcovo zdôvodniť (napr. potreba koordinácie iných zamestnancov, 

dohľad nad strojovým alebo materiálnym vybavením zamestnávateľa a pod.). Na 

druhej strane je takéto vytváranie potvrdení z aplikačného hľadiska nerealizovateľné, 

keďže zamestnávateľ nedisponuje súkromnými mailovými adresami zamestnancov 

(nie všetci zamestnanci používajú vzdialené prístupy na podnikové emaily a pri 

manuálne pracujúcich zamestnancoch je táto možnosť v podstate úplne vylúčená) 

a doručovanie poštovým podnikom sa javí ako nerealizovateľné. Táto situácia teda 

núti zamestnancov prísť si prevziať osobne vystavené potvrdenie od zamestnávateľa, 

ak sa ho zamestnávateľ samozrejme rozhodne vystavovať. Logickejšie sa javí 

konštatovanie, ktoré sa pravidelne objavuje, že zamestnanec má mať pri sebe iný 

relevantný doklad o potrebe porušenia zákazu vychádzania z dôvodu výkonu práce, 

pričom relevantným sa samozrejme javí výlučne pracovná zmluva s uvedením miesta 

výkonu práce (iný v zásade neexistuje), pri dočasne pridelených zamestnancoch 

podľa § 58 Zákonníka práce prichádza do úvahy dohoda o dočasnom pridelení 

zamestnanca. 

Bez ohľadu na vystavovanie/nevystavovanie potvrdení zamestnancom si 

zamestnanec nemôže uplatniť právo domáhať sa výkonu práce z domácnosti v zmysle 

ustanovenia § 250b ods. 2 písm. b) Zákonníka práce, ak mu už zamestnávateľ vopred 
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oznámil napr. začiatok a koniec pracovného času (pracovnej zmeny) pred začiatkom 

čerpania dovolenky, resp. mu iným spôsobom nedal najavo, že sa u neho neuplatní 

výkon práce z domácnosti. Keďže sa na predmetné oznamovanie nevzťahuje 

ustanovenie § 38 Zákonníka o doručovaní, postačuje všeobecne akceptovateľná forma 

oznámenia obvyklá u zamestnávateľa (napr. telefonicky, osobne, vyvesením na 

nástenke a pod.). Prípadné nerešpektovanie (nedodržanie) povinnosti určenej 

zamestnávateľom (napr. nedostavenie sa na výkon práce zamestnancom, keď u neho 

zamestnávateľ nerozhodol o výkone práce z domácnosti) môže byť zo strany 

zamestnávateľa považované za porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca7.  

Ďalší rozmer, ktorý vstupuje do vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec je 

dodržiavanie ustanovení právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, 

primárne nariadenia GDPR. Vychádzajúc z vyššie uvedeného, vystavenie potvrdenia, 

ak sa ho rozhodne zamestnávateľ vystavovať, nemožno oprieť o plnenie zákonnej 

povinnosti zamestnávateľa ako prevádzkovateľa. Je preto potrebné hľadať iný právny 

základ na spracúvanie osobných údajov na účel vystavenia potvrdenia. Keďže toto 

potvrdenie nesúvisí s realizáciou pracovnoprávneho vzťahu a nie je možné ho oprieť 

o žiadne ustanovenie právnych predpisov, v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 3 

nariadenia GDPR nemožno spracúvanie osobných údajov považovať ani za plnenie 

úloh vo verejnom záujme. Súhlas zamestnanca je v tomto prípade neaplikovateľný 

z dôvodov pochybností o jeho dobrovoľnom udelení. Do úvahy ešte prichádza 

oprávnený záujem prevádzkovateľa, kedy by sme mohli vziať do úvahy, že 

zamestnávateľ zabezpečí týmto spôsobom včasný a bezproblémový príchod 

zamestnanca na pracovisko počas zákazu vychádzania, pričom toto je v jeho 

oprávnenom záujme, s cieľom zabezpečiť riadne a včasné plnenie pracovných úloh. 

Zamestnávateľ v takom prípade nesmie zabúdať na ďalšie povinnosti, ktoré mu 

z takého spracúvania plynú, najmä spracovať balančný test (test proporcionality) 

a informovať pred spracúvaním osobných údajov všetkých zamestnancov 

o podmienkach spracúvania osobných údajov v rozsahu čl. 13 nariadenia GDPR.  

Včasné informovanie zamestnancov si aktuálne vyžaduje disponovať 

potrebnými kontaktnými údajmi, ktoré by na účel informovania zamestnanca 

o nariadení/nenariadení práce z domu mohol zamestnávateľ využiť, napríklad jeho 

email alebo telefónne číslo. V prípade, že nimi zamestnávateľ disponuje, mal by mať 

definovaný účel pre také spracúvanie (prečo a na aký účel spracúva emailovú adresu 

a súkromné telefónne číslo zamestnanca). Niektorí zamestnávatelia, najmä 

z výrobných podnikov, už na začiatku pandémie získali tieto kontaktné údaje s cieľom 

                                                 
7 ŽUĽOVÁ, J. Výber zamestnancov. Právne úskalia obsadzovania pracovných miest. Bratislava: Wolters Kluwer, 
2021, s. 89. 
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zabezpečiť riadny chod pracoviska, včas informovať zamestnancov a pod. Je vhodné 

aplikovať oprávnený záujem prevádzkovateľa. Pokiaľ však takými údajmi 

zamestnávateľ reálne nedisponuje, získať ich včas a zákonným spôsobom sa aktuálne 

javí ako nemožné, berúc do úvahy skutočnosť, že zamestnanec nie je povinný svoje 

súkromné e-mailové konto ani súkromné telefónne číslo zamestnávateľovi poskytnúť 

na účely súvisiace s plnením pracovných povinností alebo iné účely súvisiace 

s realizáciou pracovnoprávnych vzťahov alebo ochrany finančných záujmov 

zamestnávateľa. V prípade, ak zamestnávateľ disponuje týmito údajmi na iný účel 

(napríklad boli získané v procese výberu uchádzača a sú súčasťou osobného spisu), 

môže na základe testu zlučiteľnosti v súlade s čl. 6 ods. 4 nariadenia GDPR tieto údaje 

spracúvať aj na iný účel, avšak za predpokladu splnenia podmienok (zlučiteľnosť 

účelov, test zlučiteľnosti).  

Možnosť zamestnávateľa rozhodnúť o nariadení výkonu práce z domácnosti 

zamestnancovi podľa ustanovenia § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce však v sebe 

nesubsumuje možnosť zamestnávateľa aj jednostranne určovať podmienky, za 

ktorých sa bude táto práca z domácnosti zamestnancom vykonávať. Ustanovenie § 

250b ods. 2 Zákonníka práce sa totiž nedotýka ustanovenia § 52 Zákonníka práce, 

v ktorom sa uvádza povinnosť zamestnávateľa dohodnúť podmienky výkonu práce 

z domácnosti zamestnanca (alebo na inom dohodnutom mieste), t. j. na podmienky 

výkonu práce z domácnosti alebo iného dohodnutého miesta sa uplatňuje v plnom 

rozsahu právny režim ustanovenia § 52 Zákonníka práce. Zamestnávateľ musí so 

zamestnancom podmienky výkonu práce z domácnosti dohodnúť v pracovnej 

zmluve, resp. podľa ustanovenia § 54 Zákonníka práce s ním dohodnúť zmenu obsahu 

pracovnej zmluvy, ak takáto forma výkonu práce nebola medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom dohodnutá, a to aj pri zohľadnení ustanovenia § 52 ods. 4 

Zákonníka práce, že „pracovné podmienky zamestnanca pri domáckej práci a 

telepráci nesmú znevýhodňovať zamestnanca v porovnaní s porovnateľným 

zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa“8. Nariadením výkonu práce 

z domácnosti však nevzniká zamestnávateľovi právo rozhodnúť aj o podmienkach, za 

ktorých sa bude táto práca z domu vykonávať, pretože ich musí explicitne dohodnúť 

v pracovnej zmluve. Akékoľvek jednostranné rozhodnutia o nepriznaní niektorých 

nadtarifných zložiek mzdy, resp. o úprave mzdových podmienok všeobecne v rozpore 

s dohodou obsiahnutou v pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve podľa 

ustanovenia § 43 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce predstavujú porušenie príslušnej 

pracovnoprávnej legislatívy. V ostatných prípadoch úpravy pracovných podmienok 

sa uplatnia príslušné ustanovenia § 52 ods. 2 a násl. Zákonníka práce, ak si 

                                                 
8 MADLEŇÁK, A. – ŠVEC, M. Interná komunikácia [elektronický zdroj]: rozvíjanie mediálnych a komunikačných 
kompetencií v prostredí občianskych združení s osobitným charakterom. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2021, s. 56. 
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zamestnávateľ a zamestnanec (odborová organizácia) už nedohodli výhodnejšiu 

právnu úpravu v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve.    

V tejto súvislosti však musíme rozlíšiť dva základné okruhy podmienok 

výkonu práce z domácnosti. V žiadnom ohľade nemožno spochybniť právo 

zamestnávateľa stanoviť podmienky výkonu práce z domácnosti zo strany 

zamestnanca napr. vnútropodnikovým predpisom, t. j. v tomto prípade ide 

o podmienky výkonu práce, za ktorých splnenia zamestnávateľ je ochotný umožniť 

(povolí, nariadi) výkon práce z domácnosti (napr. doba výkonu práce, pravidelnosť 

opakovania výkonu práce z domácnosti, ak nejde o trvalý výkon, používanie 

prostriedkov zamestnávateľa k jej výkonu, zabezpečovanie prostriedkov 

a mechanizmov, ktoré je povinný zamestnanec používať, a pod.). Aj v tomto prípade 

je však potrebné podľa ustanovenia § 52 Zákonníka práce v pracovnej zmluve 

zamestnanca alebo v jej dodatku tieto podmienky výkonu práce z domácnosti 

dohodnúť napr. v podobe ustanovenia v pracovnej zmluve, že zamestnanec súhlasí 

s podmienkami výkonu práce z domácnosti v zmysle konkrétne označeného 

vnútropodnikového predpisu. Druhý okruh podmienok predstavujú najmä mzdové 

podmienky a podmienky uplatňovania niektorých ďalších pracovnoprávnych nárokov 

zamestnancov (napr. úhrada nákladov spojených s výkonom práce z domácnosti, 

uplatňovanie/neuplatňovanie niektorých mzdových podmienok zamestnanca a pod).  

Pravidelným sporným okruhom je priznávanie tzv. dochádzkového bonusu 

u zamestnávateľa, ak zamestnanci vykonávajú prácu z domácnosti. Jeho podmienky 

totiž bývajú stanovené spôsobom, že ak zamestnanec neuplatní napr. žiadnu 

z prekážok v práci na jeho strane podľa ustanovenia § 141 Zákonníka práce, nebude 

mať neospravedlnenú neprítomnosť v práci podľa ustanovenia § 144a ods. 6 

Zákonníka práce a pod., tak mu patrí dochádzkový bonus v stanovenej výške. Pri 

výkone práce z domácnosti je však otázne (sporné), či zamestnancovi takýto 

dochádzkový bonus patrí, keďže zamestnanci budú tvrdiť, že na ich strane dôvody pre 

nepriznanie nevznikli, keďže nemajú neprítomnosť z uvádzaných dôvodov, 

zamestnávateľ bude tvrdiť, že dochádzkový bonus bol nastavený a dohodnutý len pre 

účely fyzickej prítomnosti zamestnancov v práci. Bez ohľadu na túto skutočnosť je 

potrebné aj v prípade druhého okruhu podmienok konštatovať, že ich dohodnutie 

alebo zmenu musí zamestnávateľ realizovať v súčinnosti (po dohode) so 

zamestnancom podľa ustanovenia § 52 Zákonníka práce.      
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2        NOVÁ ÚPRAVA PRESTOJA PRI VÝKONE DOMÁCEJ PRÁCE 

A TELEPRÁCE 

Zaujímavo vyznieva v tejto súvislosti novelizované znenie ustanovenia § 52 

ods. ods. 7 písm. b) Zákonníka práce9, ktoré uvádza že „ak si pri domáckej práci alebo 

telepráci zamestnanec sám rozvrhuje pracovný čas, jeho pracovný pomer sa spravuje 

týmto zákonom s týmito odchýlkami: .... b) neuplatňujú sa ustanovenia o prestojoch 

okrem prestojov, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ.“ V prvom rade je predmetné 

ustanovenie nezmyselné, pretože ZP a ani žiadny iný pracovnoprávny predpis 

neupravuje problematiku vzniku prestojov s výnimkou ustanovenia § 142 ods. 1 

Zákonníka práce, ktoré uvádza právnu úpravu prestojov, za ktoré zodpovedá 

zamestnávateľ. Vylúčenie pôsobnosti iných ustanovení o prestojoch preto nie je 

možné, pretože také neexistujú. Ustanovenie § 142 ods. 1 Zákonníka práce, ktoré 

uvádza úpravu prestojov totiž obsahuje len úpravu prestojov, za ktoré zamestnávateľ 

zodpovedá, pretože ide o prekážku v práci na jeho strane a ZP nerozlišuje, či 

pôvodcom prestoja je sám zamestnávateľ, jeho subdodávateľ alebo tretí subjekt, 

vychádza len z predpokladu, že prestoj vznikol.  

Logicky možno vnímať, aké situácie chcel zákonodarca touto nešťastnou 

formuláciou vylúčiť. Vychádzajúc z podstaty a účelu domácej práce a telepráce ide 

o výkon práce mimo pracoviska zamestnávateľa s obmedzenou dispozičnou 

právomocou zamestnávateľa. Je naozaj nezmyselné a v rozpore s podstatou domácej 

práce a telepráce, aby zamestnávateľ niesol zodpovednosť za určité časové obdobia, 

kedy zamestnanec nevykonáva prácu z dôvodov na jeho strane, ktoré ale nenapĺňajú 

obsahové vymedzenie prekážok v práci, ktoré sa pri domácej práci a telepráci 

uplatňujú s odkazom na ustanovenie § 52 ods. 7 písm. c) Zákonníka práce. Ide 

o prechodné a krátkodobé úseky, kedy si zamestnanec napr. vykonáva osobné 

činnosti, po skončení ktorých prichádza k opätovnému výkonu práce pre 

zamestnávateľa. Použitie formulácie o prestojoch je však nešťastné práve z dôvodov, 

že takéto označenie na popis prekážky v práci zo strany zamestnanca právna úprava 

nepozná a jediné legálne vymedzenie prestojov je výlučne v ustanovení § 142 ods. 1 

Zákonníka práce. Na druhej strane prestoj ako prekážka v práci na strane 

zamestnávateľa je vždy spôsobená a zodpovedá za ňu zamestnávateľ, pretože na 

jednej strane má povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu a na druhej strane podľa 

ustanovenia § 52 ods. 8 Zákonníka práce 10 vytvoriť mu také prostredie, aby túto 

                                                 
9 Zákon č. 76/2021 Z. z. s účinnosťou do 1. 3. 2021. 
10 Ustanovenie § 52 ods. 8 ZP uvádza, že „zamestnávateľ prijme pri domáckej práci alebo telepráci vhodné opatrenia, 

najmä  

a) zabezpečí, nainštaluje a pravidelne udržiava technické vybavenie a programové vybavenie potrebné na výkon 
telepráce okrem prípadov, keď zamestnanec vykonávajúci teleprácu používa po dohode so zamestnávateľom vlastné 

technické vybavenie a programové vybavenie, 
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domácu prácu a teleprácu mohol vykonávať. V konečnom dôsledku tak akákoľvek 

príčina vzťahujúca sa na prerušenie práce zo strany zamestnanca so vzťahom 

k prevádzke zamestnávateľa bude vždy na ťarchu zamestnávateľa a zamestnávateľ za 

ňu bude zodpovedať. Praktické uplatnenie tohto ustanovenia § 52 ods. 7 písm. b) 

Zákonníka práce je tak minimálne sporné, ak nie obsolentné.  

ZÁVER 

Napriek opakovaným novelizáciám výkonu domácej práce a telepráce zostali 

mnohé otázky nezodpovedanými a budú významne determinovať záujem o 

jej využívanie zo strany zamestnávateľov i u zamestnancov. Ak zohľadníme potenciál 

výkonu domácej práce a telepráce v digitálnom prostredí, je takýto stav viac ako 

nevyhovujúci, a to aj s ohľadom na uvádzané prejavy právnej úpravy počas trvania 

mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. Domnievame sa, že 

súčasťou pripravovanej novelizácie Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 8. 2022 by 

mali byť aj otázky spojené práve s predmetnými načrtnutými otázkami. 
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Kyberšikana pri práci (nielen) v školskom prostredí1 

 

Cyberbullying at work (not only) in the school environment 

 

JUDr. Monika Minčičová, PhD. 

 

 

Abstrakt 

Technologická revolúcia priniesla mnoho zmien vo fungovaní spoločnosti. Sprevádza 

ju tiež obmena viacerých rizík, ktoré síce boli príznačné aj pre predchádzajúce 

obdobia, ale zmenou povahy prostredia a prostriedkov, ktoré sú pre digitalizáciu 

príznačné, je potrebné modifikovať i nazeranie na nich. Kyberšikana predstavuje 

jeden z novodobých javov, voči ktorému nezostáva odolné ani pracovné prostredie.    

V pracovnom prostredí môže mať dvojakú povahu a síce, môže sa odohrávať medzi 

subjektami pracovnoprávneho vzťahu, alebo pochádzať zo strany tretích osôb. 

Kyberšikana zo strany tretích osôb je v porovnaní s inými povolaniami častejšie 

spájaná s pedagogickými zamestnancami. V súvislosti s nárastom technologických 

vymožeností, aktivít na sociálnych médiách, presunom práce mimo priestorov 

zamestnávateľa, je však potrebné vnímať ju ako nástrahu pri výkone akejkoľvek 

práce. Cieľom predmetného príspevku je skúmať rozsah použiteľnosti 

pracovnoprávnej úpravy na problematiku kyberšikany, vrátane tej, ktorá sa 

uskutočňuje zo strany tretích osôb a zistiť rozsah možností pre vyvodenie 

pracovnoprávnych konzekvencií, ako aj určiť mieru zodpovednosti  zamestnávateľa 

za dôsledky, ktoré uvedené správanie spôsobuje.  

Kľúčové slová: 

kyberšikana, násilie a obťažovanie na pracovisku, pracovnoprávny vzťah, tretie osoby 

 

 

                                                 
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumného projektu VEGA 1/0790/20 Ochrana zamestnanca v kontexte 

priemyselnej revolúcie 5.0 – východiská, možnosti a riziká a výskumného projektu APVV-16-0002 Duševné zdravie 
na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. 
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Abstract 

The technological revolution has brought many changes in the way society works. It 

is also accompanied by a change in several risks, which were also characteristic of 

previous periods, but by changing the nature of the environment and the means that 

are characteristic of digitization, it is necessary to modify the view of them. 

Cyberbullying is one of the modern phenomena for which the work environment does 

not remain resilient. In the work environment, it can have a dual nature, namely, it can 

take place between the subjects of the employment relationship or come from third 

parties. Compared to other professions, cyberbullying by third parties is more often 

associated with teaching staff. However, in connection with the increase of 

technological conveniences, activities on social media, relocation of work outside the 

employer's premises, it is necessary to perceive it as a bait in the performance of any 

work. The aim of this paper is to examine the scope of applicability of labour law to 

the issue of cyberbullying, including that which takes place by third parties and to 

determine the range of possibilities for deducting labour law consequences, as well as 

to determine the degree of employer's responsibility for the consequences of this 

behavior. 

Key words: 

cyberbullying, workplace violence and harassment, employment relationship, third 

parties 

ÚVOD 

 Víziou priemyslu 5.0 je nadviazať na priemysel 4.0, doplniť, rozšíriť ho, 

zdôrazniť faktory, ktoré budú formovať budúci priemysel a zohľadniť, že tieto faktory 

zahŕňajú aj enviromentálny, sociálny rozmer a rozmer základných práv.2 Rozmer 

základných práv sa dotýka aj odmietania akýchkoľvek prejavov násilného, 

agresívneho správania a diskriminácie. Digitálna transformácia spoločnosti sa okrem 

nových výziev nezaobišla ani bez výskytu nových rizík respektíve ich modifikovania. 

Rizikom kybernetického priestoru je kyberšikana, ktorú považujeme za jednu z foriem 

násilia a obťažovania.  

 V zjednodušenej schéme sa od tradičnej šikany odlišuje predovšetkým tým, že 

prebieha vo virtuálnej podobe prostredníctvom informačno-komunikačných 

zariadení. Jej neosobná povaha zvyšuje z nej plynúce nebezpečenstvá, a to z dôvodu, 

                                                 
2 Pozri tiež: European Commission: Industry 5.0: Towards more sustainable, resilient and human-centric industry. 
Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/news/industry-50-towards-more-sustainable-resilient-and-human-centric-

industry-2021-jan-07_en [cit. 30. 10. 2021].  

https://ec.europa.eu/info/news/industry-50-towards-more-sustainable-resilient-and-human-centric-industry-2021-jan-07_en
https://ec.europa.eu/info/news/industry-50-towards-more-sustainable-resilient-and-human-centric-industry-2021-jan-07_en
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že sa môže uskutočňovať anonymne. Zároveň vytvára predpoklad rýchleho 

a masívneho šírenia informácií, najmä vtedy,  ak k nej dochádza na platformách 

sociálnych médií. Podobne ako iné druhy násilia alebo obťažovania voči nej nezostáva 

rezistentné ani pracovné prostredie. Hoc, to v akom rozsahu sa na pracoviskách alebo 

v súvislosti s prácou skutočne vyskytuje, nie je z empirického hľadiska prebádané 

natoľko, aby sme v súčasnosti mohli vyhodnotiť závažnosť tohto javu.  

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (ďalej 

len „Eurofound“) vo svojej správe o násilí a obťažovaní na európskych pracoviskách 

z roku 2015 uvádza, že aj keď verejnosť, tvorcovia politík a výskumníci venujú 

kyberšikane veľkú pozornosť, existujú len obmedzené dôkazy o jej rozsahu a vplyve 

na prácu.3 Najmä zo zahraničných prieskumov však vieme, že osobitne je šikane 

a kyberšikane venovaná pozornosť v školskom prostredí, v ktorom sa kyberšikana 

nielen medzi žiakmi, ale aj zo strany žiakov alebo ich zákonných zástupcov voči 

pedagogickým či odborným zamestnancom objavuje.  

Podľa výskumu Slovenského národného strediska pre ľudské práva z roku 2018 

sa prieskum realizoval aj medzi učiteľmi na slovenských základných a stredných 

školách (gymnáziá a stredné odborné školy) vo všetkých krajoch Slovenskej 

republiky, pričom údaje sa im nepodarilo získať z Košického a Trenčianskeho kraja. 

Celkovo však došlo k zoskupeniu iba malej výskumnej vzorky (145 anonymných 

dotazníkov), v dôsledku čoho mali tieto údaje informatívnu povahu a dopĺňali výskum 

šikany a kyberšikany u žiakov. Zo získanej vzorky respondentov viac ako polovica 

z nich výskyt rôznych foriem násilného správania voči učiteľom potvrdila. Prieskum 

bol smerovaný k zisťovaniu viacerých podôb agresívneho správania, vrátane 

kyberšikany.4 Už skoršie odborné názory v tejto otázke potvrdili, že šikana a 

kyberšikana sa v podmienkach slovenského školstva objavujú, i keď bez 

jednoznačných štatistických údajov o jej výskyte. Z informácií v prieskume 

vyplynulo, že „viacerí učitelia majú osobné skúsenosti alebo boli svedkovia 

kyberšikanovania kolegov vo forme ponižovania, urážania, zosmiešňovania a online 

útokov žiakov, ale aj ich rodičov prostredníctvom internetu alebo mobilného 

telefónu.... Napriek tomuto zisteniu a niekoľkým medializovaným prípadom nie je 

možné zatiaľ potvrdiť alarmujúci frekventovaný výskyt tradičnej šikany, ani 

kyberšikanovania učiteľov na slovenských školách v takej miere, v akej o nej referujú 

                                                 
3 Eurofound: Violence and harassment in European workplaces: Causes, impacts and policies. Dublin, 2015, s. 59. 

Dostupné na: 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_comparative_analytical_report/field_ef_documents/ef1473en
.pdf [cit. 30. 10. 2021]. 
4 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Šikana a kyberšikana na školách. Bratislava, 2018, s. 79-85. Dostupné 

na: http://www.snslp.sk/wp-content/uploads/Sikana-a-kybersikana-na-skolach-2018.pdf [cit. 24. 10. 2021]. 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_comparative_analytical_report/field_ef_documents/ef1473en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_comparative_analytical_report/field_ef_documents/ef1473en.pdf
http://www.snslp.sk/wp-content/uploads/Sikana-a-kybersikana-na-skolach-2018.pdf
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zahraničné výskumy.“5  Vo výskumnej správe v Českej republike z roku 20166 je 

uvedené, že výskyt kyberšikany u učiteľov predstavuje 21,73% (1118 zo vzorky 

5136). Autori výskumu vo svojom zhrnutí poukazujú, že aj keď učitelia jednorazové 

alebo opakované útoky zo strany žiakov zažívajú, vážne formy kybernetickej agresie, 

prežila iba malá časť z nich.7 Dlhodobejšie útoky (napr. také ktoré prebiehali viac ako 

6 mesiacov) potvrdilo 9 % z nich (94 z 1062).8  

Rapídny nárast každodenného využívania technologických zariadení nielen 

medzi deťmi, ale aj dospelými, ktorý pandemická situácia iba podporila, zvyšuje 

i pravdepodobnosť frekventovanejšieho výskytu kybernetického násilia, či agresivity, 

a to bez ohľadu na to, či ide o školské, pracovné alebo akékoľvek iné prostredie. 

Z právneho hľadiska je relevantné skúmanie a zhodnotenie akéhokoľvek násilného 

alebo obťažujúceho prejavu, ktorý zasahuje alebo je spôsobilý zasiahnuť do práv 

alebo právom chránených záujmov dotknutej osoby, za účelom zistenia či sú naplnené 

právne predpoklady zodpovednosti páchateľa. 

 Ak je predmetom „konfliktu“ na pracovisku „tradičná“ forma šikany medzi 

zamestnancami navzájom alebo vo vzťahu nadriadeného a podriadeného 

zamestnanca, sú právne možnosti ochrany šikanovaného zamestnanca 

pomerne ustálené. Podobný prístup možno očakávať aj v prípade, ak sa šikana bude 

odohrávať v kybernetickom priestore. Kyberšikana sa môže často uskutočňovať 

mimo pracovného času, mimo priestorov pracoviska a nie ojedinele zo súkromných 

informačno-komunikačných technológií zamestnanca. Otázkou preto je, do akej 

miery možno v týchto prípadoch vôbec uvažovať o aplikácii pracovnoprávnej úpravy. 

Ďalší nadväzujúci okruh problémov súvisí s tým, kto je jej páchateľom. Ak je totiž 

predmetom násilie alebo obťažovanie zo strany tretích subjektov voči zamestnancom 

(mimo pracovnoprávneho vzťahu k zamestnávateľovi) vníma sa táto otázka ako 

oblasť mimo pracovnoprávnej problematiky, ktorá sa zamestnávateľa priamo netýka 

a prenecháva sa do kompetencie orgánov verejnej moci. Rovnako je tomu aj v prípade 

kyberšikany.  

 Cieľom predmetného príspevku je analyzovať rozsah použiteľnosti existujúcej 

pracovnoprávnej úpravy na problematiku kyberšikany uskutočňovanej medzi 

                                                 
5 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, op. cit., s. 100. [cit. 24. 10. 2021]. 
6 Výskum sa realizoval na základných a stredných školách na celom území Českej republiky na základe anonymného 

online dotazníka. Bližšie pozri: KOPECKÝ, K. – SZOTKOWSKI, R. Národní výzkum kyberšikany u učitelů – 

výzkumná správa (základní výsledky). Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum prevence rizikové virtuální 

komunikace ve spolupráci se společností O2 Czech Republic a Seznam.cz, 2016, s. 5. Dostupné na: https://e-

bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/86-kybersikana-ucitelu-2016-vyzkumna-zpraava/file [cit. 30. 10. 

2021]. 
7 KOPECKÝ, K. – SZOTKOWSKI, R. op. cit. s. 14 [cit. 30. 10. 2021]. 
8 KOPECKÝ, K. – SZOTKOWSKI, R. op. cit., s. 7. [cit. 30. 10. 2021]. 

https://e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/86-kybersikana-ucitelu-2016-vyzkumna-zpraava/file
https://e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/86-kybersikana-ucitelu-2016-vyzkumna-zpraava/file
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subjektami pracovnoprávneho vzťahu, vrátane tej, ktorá smeruje zo strany tretích osôb 

a zistiť rozsah právnych povinností k prevencii a riešeniu týchto javov, ako aj 

možností vyvodenia zodpovednosti za dôsledky, ktoré uvedené správanie spôsobuje.  

1  NÁSILIE A OBŤAŽOVANIE NA PRACOVISKU AKO                  

PSYCHOSOCIÁLNY   FAKTOR  

Násilie a obťažovanie na pracovisku je dlhodobo vnímané ako jeden 

z najzávažnejších psychosociálnych faktorov pracovného prostredia. Ich pôsobenie je 

spôsobilé vyvolať poškodenie fyzického zdravia, ako aj narušenie duševnej pohody, 

a to nie obyčajné, naopak často vedúce k psychickým poruchám alebo chorobám.  

Empirické zistenia poukazujú na silnú väzbu medzi násilím a obťažovaním na 

pracovisku a zvýšenými problémami s duševným zdravím. Typickými prejavmi je 

zvýšenie stresu pri práci, úzkosť, depresie, nespavosť, strata koncentrácie, ale aj 

posttraumatické poruchy (napríklad zvýšené riziko samovrážd). Uvádza sa tiež výskyt 

psychosomatických ochorení, akými sú muskuloskeletálne ochorenia, 

kardiovaskulárne choroby alebo bolesti hlavy. Podľa niektorých štúdií, šikanovanie 

na pracovisku zvyšuje riziko neskoršieho vzniku duševných problémov 

zamestnancov, najmä u tých, ktorí sa nevedia voči páchateľom násilia brániť.9 

Medzinárodná organizácia práce (ďalej len „MOP“) poukazuje aj na vplyv šikany na 

medziľudské a rodinné vzťahy. Súčasne sa zdôrazňuje, že zatiaľ čo dôsledky tradičnej 

šikany sú častým predmetom skúmania, o niečo menej výsledkov je zaznamenaných 

vo väzbe na vplyv kyberšikany na pracovisku. Dosiaľ vypracované štúdie tieto 

dôsledky rozdeľujú veľmi podobne ako ich dokážeme klasifikovať v rámci bežnej 

formy šikany, a to na fyzické (napr. bolesti hlavy, poruchy spánku), psychologické 

a emocionálne (napr. strach, úzkosť, smútok), súvisiace s prostredím 

a psychosociálne (napr. pocity izolácie, samoty, sociálneho odmietnutia).10 

Konfrontácia zamestnanca s týmito rizikami sa bezprostredne alebo 

s neskoršími následkami odráža v jeho pracovnom procese. Zamestnanec je z neho 

náhle alebo postupne vyradený, stáva sa dočasne práce neschopným až dlhodobo 

zdravotne nespôsobilým k výkonu práce. Citlivá individuálna sféra zamestnanca je 

priamo prepojená s ekonomickými záujmami zamestnávateľa, ktorý musí reagovať na 

znižovanie produktivity práce, neuspokojivé plnenie pracovných úloh, absenciu 

                                                 
9 Eurofound: Violence and harassment in European workplaces: Causes, impacts and policies. Dublin. 2015, s. 30 – 

33. Dostupné na: 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_comparative_analytical_report/field_ef_documents/ef1473en
.pdf [cit. 30. 10. 2021]. 
10 DE STEFANO, V., DURRI, I., STYLOGIANNIS, C., WOUTERS, M. "System needs update": Upgrading 

protection against cyberbullying and ICT-enabled violence and harassment in the world of work: ILO Working Paper 
1, Geneva: ILO, 2020, s. 18-19. Dostupné na:  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--

-travail/documents/publication/wcms_736235.pdf [cit. 30. 10. 2021]. 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_comparative_analytical_report/field_ef_documents/ef1473en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_comparative_analytical_report/field_ef_documents/ef1473en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_736235.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_736235.pdf
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zamestnanca v práci a fluktuáciu zamestnancov. Kyberšikana zo strany zamestnancov 

má navyše potenciál zasiahnuť do dobrej povesti zamestnávateľa. Vylúčiť nemožno 

ani súdne spory o náhradu škody spôsobenú zamestnancovi alebo tretím stranám. 

Uvedené iba dosvedčuje, že násilie na pracovisku v akejkoľvek podobe sa pre 

zamestnávateľa stáva nákladným a môže viesť k vzniku materiálnych 

i nemateriálnych škôd. Práve z tohto dôvodu má mať zamestnávateľ záujem na tom, 

aby uvedené správanie nebolo na pracoviskách akceptované. 

Závažnosť dôsledkov násilia na pracovisku a obťažovania potvrdzuje aj 

Európsky parlament, ktorý vo svojom uznesení z 11. septembra 2018 o opatreniach 

na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných 

priestoroch a v politickom živote v Európskej únii a boji proti týmto javom 

(2018/2055(INI)) potvrdzuje, keď uvádza, že „dôsledky fyzického aj slovného 

obťažovania vrátane obťažovania v online prostredí sú škodlivé nielen                                          

z krátkodobého, ale aj z dlhodobého hľadiska a patrí medzi ne napríklad stres a ťažké 

depresie a dokonca môžu dohnať obete k samovražde...“11 

Európska komisia sa na základe Strategického rámca Európskej únie v oblasti 

ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2021 – 2027 (Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci v meniacom sa svete práce) v rámci dosahovania jedného 

z kľúčových cieľov má ambíciu zamerať na psychosociálne riziká a v spolupráci                         

s členskými štátmi a sociálnymi partnermi pripraviť nelegislatívnu iniciatívu týkajúcu 

sa duševného zdravia v práci na úrovni Európskej únie. Ako determinant bezpečnosti 

a zdravia pracovníkov určuje aj násilie, obťažovanie a diskrimináciu na pracovisku. 

Jednoznačný dôraz na nové úniové alebo vnútroštátne procesy v súvislosti 

s prevenciou alebo riešením kyberšikany nie sú vyslovené ako predmet 

nachádzajúceho strategického rámca, avšak na základe úloh súvisiacich 

s psychosociálnymi rizikami, problémami duševného zdravia a akceptácii násilia na 

pracovisku ako faktora ovplyvňujúceho bezpečnosť a zdravie, možno očakávať, že 

otázka kyberšikany ako závažného rizika digitálnej premeny spoločnosti, nebude 

z nadchádzajúceho zamerania vylúčená.   

2 KYBERŠIKANA A SLOBODA PREJAVU (?) 

Vyjadrovanie názorov, prijímanie alebo ďalšie šírenie informácií v podobe 

statusov, komentárov, článkov, fotografií alebo videí na sociálnych sieťach je čoraz 

populárnejšie. Predstavuje moderný spôsob výkonu práva na slobodu prejavu. 

V mnohých prípadoch sa online správanie dostáva na hranicu právnej prípustnosti 

                                                 
11 Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0331&from=EN [cit. 31. 

10. 2021] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0331&from=EN
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respektíve túto hranicu prekračuje, a to okrem iného vtedy, ak dosiahne intenzitu 

elektronického obťažovania. 

Podľa čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ako aj 

čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky) právo na slobodu prejavu zahŕňa slobodu zastávať 

názory a prijímať a rozširovať informácie bez zasahovania štátnych orgánov a bez 

ohľadu na hranice. Zároveň odsek 2 článku 10 ustanovuje, že výkon týchto slobôd nie 

je bez limitov a vypočítava podmienky, za ktorých môže byť výkon práva na slobodu 

prejavu obmedzený.12 Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd 

SR“) vo svojich rozhodnutiach opakovane uvádza, že sloboda prejavu nie je 

absolútnym právom: „...V niektorých situáciách musí   sloboda   prejavu   ustúpiť.   

Limitačné   klauzuly   v   čl.   26   ods.   4   Ústavy  Slovenskej   republiky   a   čl.   10   

ods.   2   Dohovoru   o   ochrane  ľudských   práv   a základných slobôd explicitne 

uvádzajú dôvody obmedzenia slobody prejavu a ide pritom o obmedzenia, ktoré musia 

zodpovedať vždy demokratickému charakteru spoločnosti („opatrenia v 

demokratickej spoločnosti nevyhnutné“). Aplikácia čl. 10 ods. 2 Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd umožňuje určité zásahy do slobody prejavu za 

splnenia určitých vymenovaných podmienok, ktoré sám stanovuje.“13  

Početná rozhodovacia činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej tiež 

„ESĽP“) rovnako potvrdzuje, že právo na slobodu nie je neobmedzené. V prípade 

namietania porušenia čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

ESĽP uplatňuje tzv. päťstupňový test, a síce, či: i.) prejav spadá pod rozsah čl. 10 

Dohovoru, ii.) šlo o zásah do ľudských práv sťažovateľa, iii.) bol tento zásah v súlade 

so zákonom, iv.) zásah sleduje niektorý z legitímnych cieľov a v.) či bol zásah 

nevyhnutný v demokratickej spoločnosti.14 Pri jeho strete s právami iných, podľa 

okolností individuálneho prípadu nevyhnutne pristupuje k prísnemu vyvažovaniu 

navzájom konkurujúcich práv.  

Ak konanie, vrátane online konania fyzickej osoby napĺňa prvky násilia alebo 

obťažovania, naráža sloboda prejavu na hneď niekoľko legitímnych cieľov, akými je 

napríklad ochrana zdravia, morálky alebo povesť a práva iných. Samozrejme nie 

každý elektronický prejav, napríklad vyjadrenie názoru v podobe kritiky určitej osoby 

v online priestore napĺňa povahu kybernetického násilia alebo obťažovania (vrátane 

                                                 
12 Podľa odseku 2 článku 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd môže výkon práva na slobodu 

prejavu podliehať formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré stanovuje zákon, a ktoré sú 

nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej 
bezpečnosti, na predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, ochranu zdravia alebo morálky, ochranu povesti alebo 

práv iných, zabránenia úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci. 
13 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. mája 2019, sp. zn. II. ÚS 78/2019. 
14 KMEC, J.- KOSAŘ, D. - KRATOCHVÍL, J. - Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. 

vydání., Praha: C. H. Beck, 2012, s. 998. 
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kyberšikanovania). V prípade, ak online správanie má podobu kritiky, právne rámce 

právne prípustnej kritiky už sú pomerne ustálené. 15 Všeobecnými východiskami jej 

prípustnosti je vecnosť, konkrétnosť a primeranosť. Kritika je vecná vtedy, ak 

vychádza z pravdivých podkladov alebo na základe týchto pravdivých skutočností sú 

formulované hodnotiace úsudky. Jej primeranosť je daná vtedy, ak nie je podaná 

neprimerane znevažujúco (napríklad nevhodnými, expresívnymi výrazmi), a to aj 

v prípade ak ide o vyslovenie pravdivých informácií. Posudzovanie obmedzení 

slobody prejavu však nemožno paušalizovať, ale naopak posudzovať podľa 

individuálnych skutkových okolností. Z vývoja rozhodovacej činnosti ESĽP 

dedukujeme, že v mnohých prípadoch nejde ani zďaleka o jednoduchý proces. 

Kritériá posúdenia sa odvíjajú od mnohých skutočností, akými je napríklad to, akej 

osoby sa prejav týka, o aký prejav v danej veci ide (napr. politický prejav, občiansky 

prejav, komerčný prejav), či prejav nie je vylúčený z právneho rámca ochrany (napr. 

v prípade problematických ideológií) a podobne.16 Ústavný súd SR  pri kolízii práva 

na slobodu prejavu s právom na ochranu osobnosti vyslovil, že v zásade sa má skúmať 

kto, o kom, čo, kde, kedy a ako hovorí a na tomto základe pomocou testu 

proporcionality určiť, ktorá zo slobôd má byť uprednostnená.17 Uvedené východiská 

pre vyvodenie právnych dôsledkov považujeme za aplikovateľné aj na ďalšie prípady 

kolízie práva na slobodu s prejavu s právami iných. 

3   KYBERŠIKANA PRI PRÁCI (NIELEN V ŠKOLSKOM 

PROSTREDÍ) 

Medzinárodná, úniová a ani vnútroštátna právna úprava neposkytuje legálnu 

definíciu šikany a kyberšikany na pracovisku. Právne názory preto vychádzajú 

z rôznych definícií vytvorených mimoprávnymi vednými disciplínami, akými je 

šikana, šikanovanie a jeho ďalšie podoby (mobbingu, bossing). Absencia právneho 

vymedzenia pojmu šikana predurčuje aj neexistenciu právneho vymedzenia 

kyberšikany. 

V odbornej literatúre sa polemizuje o tom, či kyberšikanu možno považovať za 

samostatný jav alebo formu šikanovania elektronickými zariadeniami.18 Vo väčšine 

prípadov je skúmaná z hľadiska jej podobnosti a diferenciácie s tradičnou podobou 

šikany. Podľa niektorých autorov kyberšikana zahŕňa použitie informačných 

a komunikačných technológií pre podporu úmyselného, opakovaného 

                                                 
15 Napríklad Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 29. 11.2007, sp. zn. 30 Cdo 608/2007. 
16 Bližšie pozri: KMEC, J. - KOSAŘ, D. - KRATOCHVÍL, J. Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 993-1098. 
17 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. 12. 2009, sp. zn. II. ÚS 152/08. 
18 GRADINGER, P. - STROHMEIER, D. - SPIEL, C. Definition and Measurement of Cyberbullying. In: 
Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, Article 1, 2010, Vol. 4, No. 2. Dostupné na: 

https://cyberpsychology.eu/article/view/4235/3280 [cit. 30. 10. 2021]. 

https://cyberpsychology.eu/about/editorialTeamBioFullProfile/810
https://cyberpsychology.eu/about/editorialTeamBioFullProfile/811
https://cyberpsychology.eu/about/editorialTeamBioFullProfile/812
https://cyberpsychology.eu/article/view/4235/3280
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a nepriateľského správania jednotlivca alebo skupiny, ktorá má za cieľ poškodiť 

ostatných.19 Autor vychádza z vymedzenia tradičnej formy šikany, ktorú diferencujú 

prostriedky, ktoré sú k jej vykonaniu použité. Cieľom je rovnako ako v prípade 

šikany, vytvoriť zastrašujúce, znevažujúce, nepriateľské prostredie a zasiahnuť do 

slobody či ľudskej dôstojnosti osoby. Kyberšikana vykazuje mnoho podobných 

znakov s bežnou šikanou. Avšak zdôrazňuje sa, že povaha priestoru, v ktorom k 

šikane dochádza, mení aj nazeranie na jej jednotlivé charakteristiky. V kyberpriestore 

totiž môže mať jedno negatívne správanie páchateľa (napr. vytvorenie webovej 

stránky) oveľa väčší vplyv, pretože potenciálne osloví nekontrolovateľne veľké 

publikum a môže sa nekontrolovateľne a ľahko opakovať.20 Práve z dôvodu, že jeden 

komentár, zverejnená fotografia alebo video môžu v kyberpriestore zotrvať na 

neurčitú dobu, môžu sa uschovať a potom ďalej šíriť, sa v kontexte znaku 

„opakovania“ upozorňuje na rozlišovanie medzi priamou a nepriamou kyberšikanou. 

V prípade, ak ide o priamu šikanu, t.j. smerujúcu priamo od páchateľa k obeti cez 

elektronickú komunikáciu, sa vyžaduje viac ako jednorazový akt agresie. Pri 

nepriamej kyberšikane, teda šikane, ktorá sa odohráva vo verejne prístupnom  

priestore, opakovanie agresívneho správania nie je nevyhnutné. K opakovaniu 

dochádza na základe sféry, prostredia, v ktorom sa správanie uskutočňuje.21  

Ak osobitnú pozornosť upriamime na prostredie (základných a stredných) škôl, 

zároveň sú identifikované aj rozličné spôsoby a praktiky, ktorými sa kyberšikana 

realizuje. Príkladom je kyberbaiting (vyprovokovanie učiteľa a následné 

zaznamenanie jeho reakcie napríklad cez mobilný telefón a jeho následné zdieľanie), 

zdieľanie ponižujúcich materiálov zachytávajúcich učiteľa (v školskom prostredí 

alebo mimo neho), vytváranie falošných a dehonestujúcich webových stránok, 

profilov učiteľa, vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie alebo prienik na online účet.22 

 Medzinárodné dokumenty a dokumenty Európskej únie v týchto intenciách 

používajú „iba“ pojem „násilia a obťažovania na pracovisku“. Konkrétny pojem 

obťažovanie je súčasťou antidiskriminačnej legislatívy. Napríklad smernica Rady 

2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie                             

v zamestnaní a povolaní, obťažovanie vymedzuje za formu diskriminácie, keď                        

                                                 
19 BELSEY, B. Cyberbullying: An Emerging Threat to the “Always On” Generation, 2019. Dostupné na:   
https://billbelsey.com/?cat=13 [cit. 30. 10. 2021]. 
20 GRADINGER, P. - STROHMEIER, D. - SPIEL, C., Definition and Measurement of Cyberbullying. 

Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. Article 1, 2010, Vol. 4, No. 2. Dostupné na:  
https://cyberpsychology.eu/article/view/4235/3280 [cit. 30. 10. 2021]. 
21 LANGOS, C., Cyberbullying: The Challenge to Define. In: Cyberpsychology, behavior, and social networking, 

2012, Vol. 15, No. 6, s. 286. Dostupné na: 
https://www.researchgate.net/publication/227162137_Cyberbullying_The_Challenge_to_Define/link/53d6ec280cf2

28d363eab026/download [cit. 30. 10. 2021]. 
22 KOPECKÝ, K. - SZOTKOWSKI, R. E-Bezpečí: Kyberšikana mírená na učitele (průvodce studiem). Olomouc, 
2018, s. 2. Dostupné na:  https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/VaV/2018/odborne_seminare/E-Bezpeci_-

_Kybersikana_cilena_na_ucitele.pdf [cit. 30. 10. 2021]. 

https://billbelsey.com/?cat=13
https://cyberpsychology.eu/about/editorialTeamBioFullProfile/810
https://cyberpsychology.eu/about/editorialTeamBioFullProfile/811
https://cyberpsychology.eu/about/editorialTeamBioFullProfile/812
https://cyberpsychology.eu/article/view/4235/3280
https://www.researchgate.net/publication/227162137_Cyberbullying_The_Challenge_to_Define/link/53d6ec280cf228d363eab026/download
https://www.researchgate.net/publication/227162137_Cyberbullying_The_Challenge_to_Define/link/53d6ec280cf228d363eab026/download
https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/VaV/2018/odborne_seminare/E-Bezpeci_-_Kybersikana_cilena_na_ucitele.pdf
https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/VaV/2018/odborne_seminare/E-Bezpeci_-_Kybersikana_cilena_na_ucitele.pdf


 

132 

 

k nežiaducemu správaniu súvisiacemu s niektorým z diskriminačných dôvodov (v čl. 

1) dochádza s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby a vytvorenia 

zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, pokorujúceho alebo urážajúceho 

prostredia.23 Podľa čl. 1 bod 1 písm. a) Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 

190 o odstránení násilia a obťažovania vo svete práce z roku 2019, pre účely tohto 

dohovoru pojem násilie a obťažovanie vo svete práce znamená súbor neprijateľného 

správania a praktík alebo hrozby takéhoto správania či praktík, vyskytujúce sa 

jednorazovo alebo opakovane, ktorých cieľom, dôsledkom alebo pravdepodobným 

dôsledkom je fyzická, duševná, sexuálna alebo ekonomická ujma, a ktoré zahŕňajú 

genderovo podmienené násilie a obťažovanie. Ako osobitosť tohto dohovoru                          

v kontexte analyzovanej problematiky vnímame, že jeho cieľom je zastrešiť reguláciu 

násilia a obťažovania v širšej spojitosti s prácou. Na rozdiel od doterajších právnych 

dokumentov neopomína, že násilie a obťažovanie môže prebiehať aj rôznymi 

informačno-komunikačnými prostriedkami. V čl. 3 poukazuje, že predmetom úpravy 

je násilie a obťažovanie vo svete práce, ku ktorému dochádza v priebehu výkonu 

práce, v súvislosti s ním alebo v jeho dôsledku a zároveň označuje situácie respektíve 

miesta, pri ktorých k násilnému správaniu môže dôjsť. Podľa čl. 3 písm. d) sa do 

obsahu použiteľnej právnej úpravy zahŕňa aj násilie a obťažovanie uskutočňované 

prostredníctvom komunikačných prostriedkov súvisiacich s prácou, vrátane 

prostriedkov, ktoré sú k dispozícii vďaka informačným a komunikačným 

technológiám.  

 Detailnejší rozmer nadobudla snaha o reguláciu násilia a obťažovanie na 

pracovisku v Európskej rámcovej dohode o obťažovaní a násilí na pracovisku z 26. 

apríla 2007 podpísanej európskymi sociálnymi partnermi24 (ďalej len „rámcová 

dohoda o obťažovaní a násilí na pracovisku“).25 Dohoda vymedzuje rôzne formy 

násilia a obťažovania na pracovisku, a to v podobe fyzického, psychologického alebo 

sociálneho násilia; môže byť jednorazové alebo mať podobu systematického 

správania; odohrávať sa medzi kolegami, nadriadenými, podriadenými alebo tretími 

stranami, akými sú klienti, zákazníci, pacienti, žiaci a pod.; a môže mať podobu 

menších prejavov neúcty až po vážnejšie činy, vrátane trestných činov, ktoré vyžadujú 

zásah verejných orgánov. K obťažovaniu podľa rámcovej dohody dochádza vtedy, ak 

                                                 
23 Ďalej napríklad podľa čl. 2 bodu 3 smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého 

zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod sa obťažovanie považuje za diskrimináciu                       

v zmysle odseku 1, pokiaľ dôjde k nežiadúcemu chovaniu, súvisiacemu s rasovým 
 alebo etnickým pôvodom, ktoré má za účel alebo za následok narušenie dôstojnosti osoby, a vytvorenie zastrašujúcej, 

nepriateľskej, zahanbujúcej, ponižujúcej a urážlivej atmosféry. V tejto súvislosti sa môže pojem obťažovania 

definovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a zvyklosťami členských štátov. 
24 Európski sociálni partneri: EOK, BUSINESSEUROPE/UEAPME a CEEP. 
25 Cieľom dohody je predchádzať a zvládať potreby šikanovania, sexuálneho obťažovania a fyzického násilia na 

pracovisku. Apeluje sa na rýchle vybavovanie sťažností a prijímaní adekvátnych opatrení voči páchateľovi vrátane 
disciplinárneho konania až po skončenie pracovného pomeru. Voči obeti má byť poskytnutá podpora spolu s jej 

opätovnou integráciou. 
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je jeden alebo viac zamestnancov alebo vedúcich zamestnancov opakovane 

a úmyselne zneužívaných, zastrašovaných a/alebo ponižovaných za okolností, ktoré 

súvisia s prácou. Násilie rámcová dohoda vymedzuje ako napadnutie jedného alebo 

viacerých zamestnancov alebo vedúcich zamestnancov za okolností, ktoré súvisia 

s prácou. Cieľom alebo účinkom oboch javov je napadnúť dôstojnosť zamestnanca 

alebo vedúceho zamestnanca, vplyv na zdravie a/alebo vytvorenie nepriateľského 

pracovného prostredia. Rámcová dohoda o obťažovaní a násilí na pracovisku sa 

explicitne o kyberšikane nezmieňuje. V roku 2010 bolo kybernetické násilie alebo 

obťažovanie priamo zahrnuté ako forma násilia a obťažovania na pracovisku do multi-

sektorálnych smerníc zaoberajúcich sa násilím tretích strán a obťažovaním v práci 

podpísaných európskymi sociálnymi partnermi zo súkromného i verejného sektora 

(ďalej len multi-sektorálne smernice).26   

 Vnútroštátna úprava veľmi podobne, nezahŕňa pojem násilia ani šikany na 

pracovisku. Súčasťou antidiskriminačnej legislatívy je pojem obťažovania v znení 

definície obsiahnutej v smernici Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec 

pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní.27 Už samotná charakteristika 

pojmu  šikana alebo kyberšikana preto predikuje, že aj jej právne riešenie sa bude 

opierať o aplikáciu právne záväzných i nezáväzných dokumentov vzťahujúcich sa 

všeobecne k násiliu a obťažovaniu na pracovisku respektíve o uplatnenie iných 

zaužívaných vnútroštátnych postupov (ako formy zneužitia práva podľa slovenského 

právneho poriadku alebo konania v rozpore s dobrými mravmi). V súvislosti 

s kyberšikanou sa aj pre účely právnej regulácie javí ako nejasné kritérium jej 

„opakovania.“ Domnievame sa, že vzhľadom na uplatniteľnú právnu úpravu 

a neexistenciu definície kyberšikany nemôžeme jednoznačne ustáliť, že ich 

podmienkou je iba opakujúce sa správanie, predovšetkým s ohľadom na už uvedenú 

povahu kybernetického priestoru, v ktorom ku kyberšikane dochádza. 

Kyberšikana v súvislosti s prácou môže mať rôzne podoby (napr. rozposielanie 

nevhodných emailov, správ, alebo zverejňovania urážlivých komentárov na 

sociálnych sieťach, šírenie fotografií alebo videí). Z právneho hľadiska ju musíme 

skúmať osobitne podľa dvoch kategórií odlišujúcich sa subjektami, ktorých sa týka 

a medzi, ktorými prebieha, a to ako: 

1) kyberšikanu medzi subjektami pracovnoprávneho vzťahu, 

                                                 
26 Európski sociálni partneri: EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS. 
27 Obťažovanie je také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, 

nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého 

úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti (§ 2a ods. 4 
antidiskriminačného zákona, zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane 

pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „antidiskriminačný zákon“). 
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2) kyberšikanu pri práci s účasťou tretej osoby (napr. žiak, zákazník, 

pacient). 

Uvedené rozdelenie je podstatné z hľadiska použiteľnej právnej úpravy, práv 

a povinností zamestnávateľa a zamestnanca a dostupných nástrojov pracovného práva 

pre poskytnutie právnej ochrany zamestnancovi, ktorý je kyberšikane pri práci 

vystavený. 

3.1 Kyberšikana medzi subjektami pracovnoprávneho vzťahu  

Pri kyberšikane, ktorá pochádza zo strany niektorého zo subjektov 

pracovnoprávneho vzťahu sa postup na prvý pohľad javí ako jednoznačný a pomerne 

rutinný. Aplikovateľné sú totožné právne nástroje ako v prípade „tradičnej“ šikany na 

pracovisku. 

Šikanovanie na pracovisku predstavuje spôsob zneužitia práva, ktorého zákaz 

upravuje čl. 2 Základných zásad v spojitosti s § 13 ods. 3 Zákonníka práce (zákon č. 

311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej len „Zákonník práce“). 

Rozhodovacia činnosť všeobecných súdov subsumovanie šikanózneho správania pod 

zneužitie práva podľa čl. 2 Základných zásad Zákonníka práce potvrdzuje. Krajský 

súd v Banskej Bystrici uviedol, že „V Zákonníku práce nie je šikanovanie expressis 

verbis zakotvené. Analogicky možno šikanovanie považovať za špecifický druh 

zneužitia práva. Zákaz zneužitia práva je v Zákonníku práce zakotvený v článku 2 

základných zásad....V tejto formulácii je obsiahnutý zákonný zákaz a zákonný príkaz, 

ktoré predstavujú hranicu výkonu spravodlivosti, výkonu práv a povinností. „Zákaz 

zneužitia práva" zakotvených v článku 2 základných zásad Zákonníka práce 

predstavuje právnu normu, ktorej porušenie oprávneným subjektom je protiprávnym 

úkonom. Osobitosťou takéhoto protiprávneho úkonu je, že nevzniká porušením 

právnej povinnosti, ale vzniká pri výkone práva, spôsobom, ktorý zákon zakazuje.“28  

Okrem toho môže šikanovanie na pracovisku naplniť aj definíciu obťažovania 

podľa § 2a ods. 4 antidiskriminačného zákona. V tejto súvislosti je už dlhodobejšie 

predmetom odbornej polemiky otázka, či pre naplnenie skutkovej podstaty 

obťažovania je nevyhnutné aj naplnenie niektorého z diskriminačných kritérií. 

Prikláňame sa k výkladu, že prítomnosť diskriminačného znaku je súčasťou 

obsahovej podstaty obťažovania ako formy diskriminácie.29 Uvedený výklad, ktorý 

požaduje naplnenie niektorého z diskriminačných znakov je podľa nášho názoru 

                                                 
28 Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 13. 8. 2013, sp. zn. 16CoPr/11/2012  
29 Bližšie pozri: BARANCOVÁ, H., Šikana a mobing na pracovisku. Právne problémy. Praha: Leges, 2014, s. 48; 

alebo tiež ŠVEC, M. a kol., Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku. Bratislava: Wolters 

Kluwer SR s.r.o., 2018, s. 56.  
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v súlade s účelom smernice Rady 2000/78/ES30, ktorá v čl. 2 bod 3 pre naplnenie 

obťažovania ako formy diskriminácie vyžaduje, aby k nežiaducemu správaniu došlo 

v nadväznosti na niektorý z diskriminačných dôvodov. K použitiu antidiskriminačnej 

legislatívy však dochádza aj v prípade, ak niektorý z diskriminačných znakov nie je 

naplnený. Zákonník práce totiž v § 13 ods. 7 odkazuje na jej použitie aj vtedy, ak sa 

zamestnanec domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté 

nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania alebo nedodržaním podmienok podľa 

ods. 3 (zákaz zneužitia práva, výkon práv a povinností v rozpore s dobrými mravmi). 

Odkazuje na možnosť obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany podľa 

antidiskriminačného zákona. Na možnosť použitia právnej ochrany prostredníctvom 

antidiskriminačnej legislatívy vzhľadom na absenciu inej osobitnej právnej regulácie 

v súvislosti so šikanou poukazuje aj M. Dolobáč.31  

3.2 Kyberšikana pri práci zo strany tretích osôb   

Násiliu a obťažovaniu pri výkone povolania zo strany tretích osôb (ako aj voči 

tretím osobám) je z pracovnoprávneho hľadiska venovaná omnoho menšia pozornosť 

než je tomu v prípade násilia a obťažovania medzi zamestnancami navzájom alebo 

medzi vedúcim zamestnancom a jemu podriadenými zamestnancami. Napriek tomu, 

že si zamestnávateľ uvedomuje negatívne dôsledky násilného a obťažujúceho 

správania, dostáva sa do rozporu zaistenia ochrany vlastného zamestnanca a plnenia 

záväzkov voči tretím osobám (napríklad práva na vzdelanie, práva na poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti a pod.). Dôvodom jeho menšej respektíve žiadnej aktivity sa 

stávajú jeho právne záväzky, ktoré považuje za rozhodujúce, brániace mu účinne 

riešiť obťažujúce správanie zo strany tretích osôb. Prax už dlhodobo upozorňuje na 

profesie, ktoré sú násilnému správaniu zo strany tretích osôb pri výkone svojej práce 

vystavované (napríklad zdravotnícki pracovníci, predovšetkým zdravotné sestry32, 

sociálni pracovníci, inšpektori práce). K týmto profesiám možno bezpochyby zaradiť 

aj pedagogických zamestnancov. V určitej miere sa uvedené správanie premieta aj do 

online priestoru, i keď prirodzene, nie vo všetkých povolaniach sa prejavuje 

v rovnakej intenzite a s rovnakými dôsledkami pre ďalší výkon práce. Je pritom 

samozrejmé, že zamestnávateľ má iba obmedzené možnosti k riešeniu týchto situácií 

na pracovisku alebo v súvislosti s prácou. 

Právna ochrana zamestnancov sa prenecháva do individuálneho riešenia zo 

strany samotného zamestnanca (obete) voči tretej osobe (páchateľovi) 

                                                 
30 Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v 

zamestnaní a povolaní 
31 DOLOBÁČ, M. Technostres a ochrana duševného zdravia zamestnanca. In: Pracovné právo v digitálnej dobe. 

Praha: Leges, 2017, s. 62. 
32 Pozri napríklad prieskum LEPIEŠOVÁ, M. – NEMČEKOVÁ, M. Násilie a agresia voči sestrám pri výkone 

povolania. In: Sociológia, 2013, vol. 45, č. 2, s. 172-194. 

http://dusevnezdravie.upjs.sk/wp-content/uploads/2018/06/Technostres-a-ochrana-duševného-zdravia-zamestnanca.pdf
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prostredníctvom vyvodzovania občianskoprávnej alebo trestnoprávnej 

zodpovednosti. Zvýšené ohrozenie násilnému správaniu zo strany tretích osôb sa 

napokon zohľadnilo aj v trestnoprávnej rovine. Ak sa zameriame na oblasť 

regionálneho školstva, podľa § 3 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch“) má pedagogický 

a odborný zamestnanec v súvislosti s výkonom svojej pracovnej činnosti postavenie 

chránenej osoby podľa § 139 ods. 1 Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z. z. v znení 

neskorších predpisov).33  

V pracovnoprávnej regulácii nemá násilie a obťažovanie na pracovisku zo 

strany tretích osôb explicitné legislatívne zakotvenie. Výnimku z tohto tvrdenia 

nachádzame v Dohovore Medzinárodnej organizácie práce č. 190 o odstránení násilia 

a obťažovania vo svete práce z roku 2019.34 V čl. 4 ods. 2 Dohovoru sa ustanovuje 

povinnosť prijímania inkluzívneho a integrovaného prístupu zohľadňujúceho potreby 

jednotlivých pohlaví, ktorý by mal brať do úvahy aj násilie  a obťažovanie s účasťou 

tretích osôb (bez ohľadu na to, či vystupujú v pozícii páchateľov alebo obetí násilného 

alebo obťažujúceho správania).  

Pri príprave rámcovej dohody o násilí a obťažovaní na pracovisku z roku 2007 

sa problematickým bodom stala práve skutočnosť, nakoľko sa má predmetná dohoda 

aplikovať aj na prípady násilia a obťažovania na pracovisku zo strany tretích osôb. 35 

Na jednej strane sa do popisu jednotlivých foriem násilia a obťažovania na pracovisku 

zahrnulo aj správanie zo strany tretích osôb (bod 1)36, ktoré nie sú vyňaté ani 

z prvotnej definície obťažovania a násilia (bod 3). Na druhej strane ďalšie 

z ustanovení tohto bodu zdôrazňujú práve obťažovanie a násilie uskutočňované medzi 

subjektami pracovnoprávnych vzťahov. EOK (Európska odborová konfederácia) však 

vo svojej výkladovej príručke k dohode uvádza, že do okruhu pôvodcov násilného 

a obťažujúceho správania je v celkovom kontexte potrebné zahrnúť aj tretie strany. 

Konkrétne postupy zamestnávateľov, ktoré pri riešení násilného a obťažujúceho 

správania zohrávajú praktický význam sú vymedzené v bode 4 rámcovej dohody, 

ktorý obsahuje opatrenia pre predchádzanie, odhaľovanie a zvládanie problémov 

                                                 
33 Postavenie chránenej osoby podľa Trestného zákona (§ 139 ods. 1 písm. j) majú aj zdravotnícki pracovníci.  
34 Podľa právneho stavu de lege lata (ku dňu 14. 11. 2021) Slovenská republika k ratifikácii Dohovoru dosiaľ 

nepristúpila. 
35 Autonómna rámcová dohoda o obťažovaní a násilí na pracovisku: Výkladová príručka EOK, s. 7-8. Dostupné na: 
https://docplayer.cz/1148329-Autonomni-ramcova-dohoda-o-obtezovani-a-nasili-na-pracovisti-vykladova-prirucka-

eok.html [cit. 1. 11. 2021] 
36 Pri vymedzovaní podôb násilia a obťažovania na pracoviskách sa uznáva, že násilie a obťažovanie sa môže 
odohrávať nielen medzi kolegami, nadriadenými a podriadenými, ale môže pôsobiť aj zo strany tretích osôb, akými 

sú klienti, zákazníci, pacienti, žiaci a podobne. 

https://docplayer.cz/1148329-Autonomni-ramcova-dohoda-o-obtezovani-a-nasili-na-pracovisti-vykladova-prirucka-eok.html
https://docplayer.cz/1148329-Autonomni-ramcova-dohoda-o-obtezovani-a-nasili-na-pracovisti-vykladova-prirucka-eok.html
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obťažovania a násilia na pracovisku.37 Vo vzťahu k násiliu a obťažovaniu zo strany 

tretích osôb sa do rámcovej dohody premietlo kompromisné ustanovenie, podľa 

ktorého sa ustanovenia danej časti (bodu 4) podľa potreby môžu uplatniť pri riešení 

prípadov vonkajšieho násilia.  

Konkrétnejšia podoba odporúčaných postupov zamestnávateľov voči 

externému násiliu a obťažovaniu na pracoviskách sa pretavila do právne nezáväzných 

multi-sektorálnych smerníc zaoberajúcich sa násilím tretích strán a obťažovaním 

v práci z roku 2010, ktoré sa adresne zameriavajú na kroky zamestnávateľa pre 

prevenciu či elimináciu tohto správania. Poukazuje sa, že otázka násilia tretích strán 

oprávňuje k osobitnému prístupu z dôvodu, že je odlišná od otázky násilia 

a obťažovania (medzi kolegami) na pracovisku a je dôležitá z hľadiska vplyvu na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov. Zamestnávatelia by mali mať jasný 

vnútropodnikový rámec, ktorý by mal tvoriť súčasť ich zdravotnej a bezpečnostnej 

politiky, pričom vyzdvihuje sa najmä hodnotenie zdravotných a bezpečnostných rizík 

jednotlivých pracovísk a pracovných funkcií. Prístup zamestnávateľa k prevencii 

a odstraňovaniu násilia tretích strán pri práci sa pohybuje od osvety, vzdelávania, 

informovania, posudzovania rizík, prijímania jasných postupov monitorovania 

a vyšetrovania obvinení, až po podporný plán pre obete a opatrenia na ochranu týchto 

zamestnancov (bod 5 článku 3).  

Otázkou však naďalej zostáva či zamestnávateľ podľa právneho stavu de lege 

lata má konkrétne zákonné povinnosti pri zaistení ochrany zamestnanca voči násiliu 

a obťažovaniu zo strany tretích osôb.  

3.2.1 Povinnosti zamestnávateľa z hľadiska prevencie a riešenia 

kyberšikany zo strany tretích osôb  

Podľa § 177 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný svojim zamestnancom 

zabezpečovať také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy 

bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť 

opatrenia na ich odstránenie. Prevenčná povinnosť zamestnávateľa sa ďalej rozvíja 

v rôznych aspektoch fungovania pracovnoprávneho vzťahu, predovšetkým 

v starostlivosti zamestnávateľa o zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov. Právna 

úprava bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) zakotvuje 

všeobecné zásady prevenčných povinností zamestnávateľa. Podľa § 3 písm. d) zákona 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP“) je prevenciou systém opatrení 

                                                 
37 Napríklad zvyšovanie povedomia, povinnosť prehlásenia o nulovej tolerancii voči obťažujúcemu a násilnému 
správaniu na pracovisku a neúplný zoznam akcií, ktoré majú byť súčasťou vnútropodnikových postupov 

zamestnávateľa. 
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plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré 

sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik 

pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, a určenie 

postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia 

zamestnanca. K všeobecným povinnostiam zamestnávateľa v oblasti BOZP patrí 

okrem iného, povinnosť zlepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov, zisťovať 

nebezpečenstvá,38 posudzovať riziká alebo tiež zabezpečovať, aby rôzne faktory 

pracovného prostredia, vrátane faktorov ovplyvňujúcich psychickú pracovnú záťaž 

a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov (§ 6 zákona 

o BOZP).39 Špecificky sa právna úprava BOZP sústredí aj na regulovanie psychickej 

pracovnej záťaže ako jedného z faktorov pracovného prostredia (§ 30 ods. 1 písm. j) 

bod 14 v spojitosti s § 38 ods. 3 zákona o ochrane verejného zdravia), ktorej meranie 

upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. 

o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou 

pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci (ďalej len „vyhláška“). Jednou 

z charakteristík práce a pracovného prostredia z hľadiska psychickej pracovnej záťaže 

sú v znení vyhlášky aj sociálne interakcie (a v prípade fyzického násilia je 

relevantným faktorom aj meranie rizika ohrozenia života a zdravia iných osôb, ale aj 

vlastného v znení § 5 ods. 4 písm. e) a písm. g) vyhlášky). 

Ak vychádzame z poznania, že násilie a obťažovanie pri výkone práce bez 

ohľadu na to, akým subjektom je uskutočňované, skutočne predstavuje 

psychosociálny faktor pracovného prostredia, ktorý je spôsobilý vyvolať dôsledky pre 

zdravie zamestnancov, potom sa povinnosti vyplývajúce z pravidiel BOZP (konkrétne 

týkajúce sa vyhľadávania nebezpečenstiev, posudzovania rizík a ich hodnotenia), 

vzťahujú aj aj na násilné a obťažujúce javy súvisiace s prácou.  

Ak sa zameriame na právny rámec pracovnoprávnych vzťahov pedagogických 

zamestnancov základných a stredných škôl, osobitosti ich právneho postavenia 

a ochrany nachádzame v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) a zákon o pedagogických  

a odborných zamestnancoch. Školský zákon ustanovuje povinnosti dieťaťa alebo 

žiaka, ktoré sú síce koncipované všeobecne, podobne ako prevenčné povinnosti 

zamestnávateľa, ale považujeme ich za použiteľné v prípadoch, ak je predmetom 

riešenie situácií násilia a obťažovania v školskom prostredí, vrátane kyberšikany. 

                                                 
38 Podľa § 3 písm. e) zákona o BOZP je nebezpečenstvo stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného 

prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca. 
39 Povinnosti zamestnávateľa v oblasti zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú na zákonnej úrovni 

rámcované § 146 a nasl. Zákonníka práce, zákonom o BOZP a zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“). 
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K zákonným povinnostiam patrí napríklad povinnosť žiaka neobmedzovať svojím 

konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, dodržiavať 

školský poriadok, ktorý povinnosti žiakov bližšie konkretizuje, konať tak, aby 

nedochádzalo k ohrozovaniu a bezpečnosti ďalších osôb, ktoré sa zúčastňujú na 

výchove a vzdelávaní, rešpektovať pokyny zamestnancov školy a ctiť si ľudskú 

dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy a školských zariadení (§ 144 

ods. 4 školského zákona). Z práv pedagogického a odborného zamestnanca vyplýva, 

že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť: 

- podmienky potrebné na výkon pracovnej činnosti, najmä na ochranu pred 

prejavmi násilia zo strany detí, žiakov, poslucháčov, zákonných zástupcov 

alebo iných osôb, ktoré majú dieťa zverené do starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu, a zo strany ďalších fyzických osôb alebo právnických osôb 

(§ 3 ods. 1 písm. a) zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch); 

- ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich 

pedagogických zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov, ďalších 

zamestnancov, zriaďovateľa, zákonných zástupcov, iných fyzických osôb alebo 

právnických osôb (§ 3 ods. 1 písm. b) zákona o pedagogických a odborných 

zamestnancoch); 

- najmenej jedenkrát ročne v pracovnom čase preventívne psychologické 

poradenstvo a umožniť pedagogickým a odborným zamestnancom absolvovať 

poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie 

a riešenie konfliktov (§ 79 ods. 3 zákona o pedagogických a odborných 

zamestnancoch). 

Domnievame sa, že napriek neexistencii výslovných zákonných alebo 

podzákonných požiadaviek adresne mierených voči predchádzaniu, prípadne riešeniu 

násilia a obťažovania zo strany tretích osôb, je možné určité právne povinnosti 

odvodiť práve z prevenčných povinností zamestnávateľa, vždy v rámci jeho 

objektívnych možností. Pri konkrétnych spôsoboch predchádzania, prípadne 

následného riešenia možno využiť praktické kroky a odporúčania plynúce z multi-

sektorálnych smerníc (napríklad jednoznačné vyhlásenie o neakceptovaní násilia 

a obťažovania, následná podpora zamestnancovi, ktorý sa stal obeťou a pod.). 

Zákonnou povinnosťou je nesporne posudzovanie rizika a jeho zapracovanie do 

písomného posudku o riziku. 

Osobitne vo vzťahu k školskému prostrediu prevenčné povinnosti 

zamestnávateľa podporujú aj ustanovenia školského zákona a zákona 

o pedagogických zamestnancoch. Ak k obťažujúcemu správaniu zo strany žiaka 

dôjde, škola má k dispozícii disciplinárne možnosti, prostredníctvom ktorých môže 
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situáciu riešiť a pôsobiť tak súčasne preventívne.40 Situácia sa stáva 

komplikovanejšou vtedy, ak sa kyberšikana odohráva mimo priestorov pracoviska 

(školy, školských zariadení), t. j.  nie počas výchovno-vzdelávacej činnosti, ale vo 

voľnom čase žiaka. Na jednej strane je potrebné prisvedčiť, že zákonné povinnosti 

smerujú k zachovaniu ochrany žiakov a učiteľov počas výchovno-vzdelávacej 

činnosti. Na druhej strane, s ohľadom na už spomenutú povahu kyberšikanovania, 

ktoré nemá obmedzený priestor ani čas, ako i skutočnosť, že jej dôsledky môžu mať 

následný vplyv na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa, sa domnievame, že 

uvedená skutočnosť nevylučuje, aby škola bola oprávnená i povinná aktívne 

pristupovať k riešeniu nevhodného správania. Účelom je predsa predovšetkým 

dosiahnuť predchádzanie budúceho škodlivého správania žiakov voči sebe navzájom, 

ako aj voči pedagogickým a odborným zamestnancom. 

4 PRACOVNOPRÁVNE DÔSLEDKY KYBERŠIKANY                                

PRI VÝKONE PRÁCE  

Právne dôsledky kyberšikany pri práci  

Pre zamestnanca, ktorý sa stal obeťou kybernetického obťažovania sa dôsledky 

v právnej rovine môžu premietnuť do čerpania prekážok v práci na strane 

zamestnanca (vyšetrovanie v zdravotníckom zariadení, dočasná pracovná 

neschopnosť), cez dočasnú alebo dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti až po 

skončenie pracovného pomeru. Ku skončeniu pracovného pomeru dochádza v týchto 

prípadoch najčastejšie na základe vlastnej vôle alebo iniciatívy zamestnanca 

(výpoveďou alebo dohodou) z dôvodu nezvládania obťažujúceho správania. 

Mnohokrát však zamestnanec vníma situáciu ako natoľko závažnú, že chce pracovný 

pomer ukončiť okamžite a situáciu zdôvodňuje bezprostredným ohrozením jeho 

života alebo zdravia podľa § 69 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. Podmienkou 

okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa § 69 ods. 1 písm. c) Zákonníka 

práce nie je disponovanie lekárskym posudkom (ako to požaduje § 69 ods. 1 písm. a) 

Zákonníka práce). Pri uplatnení uvedeného spôsobu skončenia pracovného pomeru zo 

strany zamestnanca je častým dôvodom následného domáhania sa neplatnosti 

okamžitého skončenia zamestnávateľom, namietanie existencie bezprostrednosti 

ohrozenia života alebo ohrozenia zdravia, a to najmä vtedy, ak zamestnanec ohrozenie 

svojho života alebo zdravia zdôvodňuje psychickými ťažkosťami. Psychické ťažkosti 

môžu byť vyvolané rôznymi faktormi, okrem iného aj nevhodnými pracovnými 

podmienkami. Dôvodom psychických ťažkostí pritom môžu byť aj rôzne formy 

                                                 
40 Školský zákon upravuje niekoľko opatrení vo výchove, ktorými sú napomenutie alebo pokarhanie žiaka od 

triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie                  
(§ 58 ods. 2 školského zákona (§ 58 ods. 2 školského zákona). Zo školských poriadkov jednotlivých škôl  spravidla 

vyplýva, že opatrením voči nevhodnému správaniu žiakov je aj zhoršená známka zo správania.  



 

141 

 

násilia a obťažovania na pracovisku, vrátane šikany alebo kyberšikany, ktoré, ak 

ostávajú neriešené, vytvárajú nevhodné pracovné prostredie. Argumentácia založená 

na tom, že zdravotné ťažkosti zamestnanca trvajú po dlhšiu dobu, a preto nie sú 

dôvodom pre naplnenie bezprostrednosti danej § 69 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce, 

je bez ďalšieho znaleckého dokazovania zdravotného stavu zamestnanca, 

v rozhodovacej činnosti nižších súdov odmietaná.41  

 

Ak páchateľom kyberšikany pri výkone práce je vedúci zamestnanec alebo 

spoluzamestnanec, zamestnávateľ oboznámený so situáciou na základe formálnej 

sťažnosti zamestnanca podľa § 13 ods. 6 Zákonníka práce, je povinný nielen na 

sťažnosť bez zbytočného odkladu odpovedať, ale tiež vykonať nápravu, upustiť od 

takého konania (respektíve zabezpečiť upustenie od konania) a odstrániť jeho 

následky. Spôsob vykonania nápravy je na rozhodnutí zamestnávateľa. Predmetom 

slovenskej a českej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov sú dosiaľ známe iba 

prípady agresívneho správaniam či už v podobe fyzických, verbálnych útokov alebo 

inej formy neadekvátneho psychicky zaťažujúceho správania.42 Obťažovanie na 

pracovisku zo strany iných zamestnancov, v akejkoľvek forme (vrátane kyberšikany), 

dosahuje intenzitu porušenia pracovnej disciplíny, ktoré je dôvodom výpovede alebo 

okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.  

 

S cieľom zabrániť kontaktu zamestnanca („páchateľa“) so zamestnancom, 

ktorý je šikanovaný, nemožno vylúčiť ani snahu zamestnávateľa o uplatnenie 

miernejšieho opatrenia, ktorým je preradenie šikanujúceho zamestnanca na inú prácu 

respektíve na iné pracovisko. Zákonník práce však uvedenú možnosť 

zamestnávateľovi pri porušení pracovnej disciplíny výslovne neposkytuje. 

Domnievame sa však, že nie je vylúčené, aby zamestnávateľ uvedené opatrenie 

uplatnil, a to i jednostranne, ak by sa takéto preradenie uskutočnilo v rámci 

dohodnutého miesta alebo druhu vykonávanej práce. Ak by pokyn zamestnávateľa 

voči páchateľovi znamenal zmenu dohodnutého druhu alebo miesta výkonu práce, 

                                                 
41 Pozri napríklad uznesenie Krajského súdu Trnava zo dňa 12. 2. 2021, sp. zn. 10 CoPr/5/2020. 
42 Systematické a dlhodobé nevhodné správanie vedúcej zamestnankyne voči podriadeným zamestnancom 

(spočívajúce napríklad v spôsobe zadávania úloh a ich kontrole, ponižujúcom prístupe, neprimeranej kritike, 

prehnanom strážení) Najvyšší súd Českej republiky posúdil ako porušenie pracovnej disciplíny, ktoré odôvodňovalo 

danie výpovede zo strany zamestnávateľa (bližšie pozri uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 21. 5. 

2021, sp. zn. 21 Cdo 3420/2020). Agresívne správanie zamestnanca, ktoré na pracovisku vyvolávalo atmosféru strachu 

a stalo sa dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru pre závažné porušenie pracovnej disciplíny bolo 

predmetom rozhodovania Krajského súdu Prešov, ktorý potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu o platnosti 

takéhoto skončenia. Správanie zamestnanca na pracovisku označil za „neadekvátne, v rozpore s dobrými mravmi, s 

morálkou a všeobecnými zásadami správania sa nielen na pracovisku.“ (Rozsudok Krajského súdu Prešov zo dňa 29. 

6. 2016, sp. zn. 2CoPr/1/2015). O verbálnom útoku zamestnanca na konateľa spoločnosti ako o dôvode okamžitého 

skončenia pracovného pomeru pre závažné porušenie pracovnej disciplíny rozhodoval Krajský súd Trnava v rozsudku 

zo dňa 16.10.2018, sp. zn. 9CoPr/6/2018, pričom závažnosť porušenia pracovnej disciplíny konštatovaného 

prvostupňovým súdom potvrdil.  
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zamestnávateľ tak môže postupovať iba po dohode so zamestnancom (páchateľom). 

Preradenie zamestnanca na inú prácu nebude vždy postačujúcim opatrením 

zamestnávateľa, s očakávanými účinkami (napr. upustenie od konania) a nie je ani 

obvyklým spôsobom skutočnej nápravy takéhoto správania v praxi.  

V súvislosti s kyberšikanou pri práci je pre vyvodenie samotnej zodpovednosti 

zamestnávateľa nevyhnutné zohľadniť i to, do akých medzí možno kyberšikanu 

označiť za šikanu prebiehajúcu v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Zdá sa, že pre 

vyvodenie zodpovednosti zamestnávateľa je rozhodujúcou časová, miestna, vecná 

súvislosť s vykonávanou prácou, alebo tiež to, že k nej došlo prostredníctvom 

informačno-komunikačných zariadení pridelených zamestnávateľom. 

Od určenia hraníc kyberšikany súvisiacej s prácou sa odvíja aj možnosť 

zamestnávateľa uplatniť voči šikanujúcemu zamestnancovi pracovnoprávne 

dôsledky. Postihovanie zamestnanca za kyberšikanu pri práci sa totiž môže dostať do 

rozporu s právom na ochranu súkromia šikanujúceho zamestnanca. Ku kyberšikane 

zo strany vedúceho zamestnanca alebo radového zamestnanca môže prirodzene 

dochádzať aj z iných ako pracovných prostriedkov pridelených zamestnávateľom, na 

inom mieste akým je pracovisko zamestnávateľa a napokon aj počas doby odpočinku. 

Ak ku kyberšikane dochádza z pracoviska, v pracovnom čase, pracovnými 

prostriedkami a týka sa pracovných záležitostí je posúdenie situácie ako kyberšikany 

pri práci nepochybné. Ak sa bude kyberšikana uskutočňovať mimo pracovného času 

a mimo pracoviska, ale pracovnými prostriedkami zamestnávateľa, máme za to, že aj 

v tomto prípade ju možno klasifikovať ako kyberšikanu súvisiacu 

s prácou, v dôsledku ktorej by zamestnávateľ bol oprávnený vyvodiť pracovnoprávne 

dôsledky voči šikanujúcemu zamestnancovi. Predídenie zásahu do ochrany súkromia 

tohto zamestnanca pri kontrole zamestnancovej komunikácie za účelom vyvodenia 

dôsledkov si zamestnávateľ musí ošetriť aplikáciou § 13 ods. 4 Zákonníka práce.  

Nejednoznačnou sa stáva situácia,  ak sa nevhodné správanie uskutočňuje 

zamestnancami alebo vedúcimi zamestnancami zo súkromných zariadení, prípadne 

tiež v období ich osobného voľna. V konečnom dôsledku (napríklad pri rozposielaní 

nevhodného materiálu medzi ostatných spoluzamestnancov), môže uvedeným 

správaním dôjsť k vytvoreniu zastrašujúceho, znevažujúceho pracovného prostredia 

a zasiahnutiu do osobnej slobody šikanovaného zamestnanca alebo jeho ľudskej 

dôstojnosti. Je zamestnávateľ oprávnený vyvodiť voči šikanujúcemu zamestnancovi 

pracovnoprávne dôsledky? Máme za to, že by bolo predčasné tvrdiť, že zamestnávateľ 

túto možnosť v žiadnom prípade mať nebude. Možnosť skončenia pracovného 

pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny bude závislá od individuálnych 

okolností danej veci, tak ako to napríklad vyplynulo z veci Garamukanwa proti 
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Spojenému kráľovstvu rozhodovanej Európskym súdom pre ľudské práva. Myslíme 

si, že ak kyberšikana zamestnanca bude spočívať napríklad v znevažovaní iných 

kolegov na verejne prístupných platformách (napr. webová stránka, sociálna sieť), 

uvedené konanie je za konkrétnycj okolností spôsobilé dosiahnuť intenzitu porušenia 

pracovnej disciplíny, ktorá bude odôvodňovať skončenie pracovného pomeru 

výpoveďou alebo okamžitým skončením (napríklad z dôvodu zásahu do oprávnených 

záujmov zamestnávateľa  podľa § 81 písm. e) Zákonníka práce). 

Vo veci Garamukanwa proti Spojenému kráľovstvu, ESĽP rozhodoval 

o porušení čl. 8 Dohovoru (práva na súkromie) práve v kontexte kyberšikanovania na 

pracovisku.43 Zo skutkových okolností prípadu vyplynulo, že zamestnanec bol 

z dôvodu kyberšikany svojich spoluzamestnancov prepustený zo zamestnania. 

Nevhodnosť jeho správania spočívala v rozposielaní emailov medzi 

spoluzamestnancov o údajnom vzťahu jeho kolegyne (bývalej partnerky) s iným 

zamestnancom. Zamestnankyňa o tejto skutočnosti upovedomila svojho 

nadriadeného, ktorý bol následne na nevhodnosť svojho správania zamestnávateľom 

upozornený. Zamestnankyňa spolu so svojím kolegom bola po týchto okolnostiach 

vystavená prenasledovaniu a šikane na pracovisku. Medzi ostatných zamestnancov 

boli rozposielané anonymné emaily, ktoré obsahovali informácie o ich súkromí. 

Zamestnanec bol pre svoje obťažujúce správanie zatknutý, vyšetrovaný políciou, 

avšak bez vnesenia obžaloby. Jeho správanie sa stalo predmetom disciplinárneho 

konania u zamestnávateľa, ktoré viedlo k jeho prepusteniu z dôvodu závažnosti 

nevhodného správania. Zamestnanec sa na vnútroštátnych súdoch domáhal 

neplatnosti skončenia pracovného pomeru a okrem iného poukazoval na porušenie 

jeho práva na ochranu súkromia s odôvodnením, že zamestnávateľ k jeho prepusteniu 

použil materiály, ktoré považoval za súkromné. Vnútroštátne súdy neplatnosť jeho 

prepustenia nepotvrdili. Pri námietke o porušení jeho práva na súkromie konštatovali, 

že právo na súkromie porušené nebolo, keďže okrem iného, komunikácia sa čiastočne 

dotýkala aj pracovných záležitostí. Zamestnanec sa ďalšej ochrany domáhal podaním 

sťažnosti na ESĽP pre porušenie práva na ochranu súkromia garantovaného čl. 8 

Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. ESĽP vo svojom rozhodnutí 

zopakoval, že na komunikáciu v rámci obchodných priestorov, ako aj z domu sa 

vzťahujú pojmy „súkromný život“ a „korešpondencia“ v zmysle článku 8 Dohovoru. 

Súčasne však poznamenal, že pre použiteľnosť pojmu „súkromný život“ a 

„korešpondencia“  je potrebné sa uistiť, či je možné, aby jednotlivec rozumne 

očakával, že jeho súkromie bude rešpektované a chránené. Uviedol, že rozumné 

očakávanie súkromia je významným, aj keď nie nevyhnutne rozhodujúcim faktorom. 

Predmetom posúdenia v danej veci boli súkromné fotografie zo zamestnancovho 

                                                 
43 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 14. mája 2019 vo veci č. 70573/17 – Garamukanwa proti 

Spojenému kráľovstvu. 
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mobilného telefónu (iPhone), ako aj súkromné emaily a správy rozposielané 

zamestnancom zamestnávateľa. Zo skutkových okolnosti vyplynulo, že dôkazy boli 

zamestnávateľovi poskytnuté políciou, ale časť z nich aj samotným sťažovateľom 

v priebehu disciplinárneho konania. Bolo tiež známe, že časť komunikácie bola 

zaslaná z pracovnej emailovej adresy a týkala sa pracovných záležitostí. ESĽP sa 

stotožnil s argumentáciou vnútroštátnych súdov, podľa ktorých zamestnanec v danom 

prípade nemohol dôvodne očakávať súkromie ohľadne jeho dokumentov 

v súkromnom telefóne alebo jeho súkromnej emailovej korešpondencie. Súd mal za 

to, že zamestnanec bol zamestnávateľom dostatočne vopred oboznámený 

s podozrením o obťažovaní svojej kolegyne, a nemohol tak dôvodne očakávať, že 

akákoľvek komunikácia so zamestnankyňou ostane v danom období súkromná. 

Zdôraznil, že uvedená vec sa preto odlišuje od prípadu Bărbulescuproti Rumunsku, 

v ktorom súd rozhodol, že sťažovateľ nebol oboznámený s rozsahom a povahou 

monitorovania zamestnávateľom. Do úvahy vzal i skutočnosť, že zamestnanec počas 

disciplinárneho konania ani nenamietal použitie jeho súkromného materiálu 

a komunikácie, ale naopak disciplinárnej komisii zamestnávateľa sám predložil 

ďalšiu komunikáciu súkromnej povahy.  

Ďalšou možnosťou k ukončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa 

je „vyčkanie“ na právoplatné odsúdenie šikanujúceho zamestnanca pre úmyselný 

trestný čin,44 ktoré následne konštituuje dôvod pre okamžité skončenie pracovného 

pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce. Pri tomto dôvode (bez ohľadu na 

to, či dôvodom je kyberšikanovanie alebo nie) sa zase problematickou stáva iný 

rozmer, a to možnosť zamestnávateľa disponovať informáciou o bezúhonnosti, ktorú 

zamestnávateľ nie je oprávnený zisťovať (s výnimkou ak to ustanovuje osobitný 

predpis alebo odôvodňuje druh práce) a zamestnanec ho o tejto skutočnosti v zásade 

ani nemá povinnosť informovať.45  

 Právna ochrana zamestnanca  

Právna ochrana zamestnanca v súvislosti s kyberšikanou pri práci nadväzuje na 

aplikovateľnú právnu úpravu a sústredí sa predovšetkým do troch okruhov: 

a) Sťažnosť podľa § 13 ods. 6 Zákonníka práce: zamestnanec má právo 

podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého 

zaobchádzania, ako aj v súvislosti s výkonom práv a povinností, ktoré sú v rozpore 

s dobrými mravmi alebo zneužitím práva podľa § 13 ods. 3 Zákonníka práce. 

                                                 
44 S účinnosťou od 1. júla 2021 sa zákonom č. 236/2021 Z. z. do Trestného zákona zaviedla skutková podstata 

trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania (§360b). 
45Bližšie pozri:  OLŠOVSKÁ, A. – DIVÉKYOVÁ, K. – MÉSZÁROS, M. Okamžité skončenie pracovného pomeru. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 47- 48. 
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Zamestnávateľ má povinnosť na uvedenú sťažnosť reagovať bez zbytočného odkladu, 

prijať a vykonať potrebné opatrenia. Z gramatického znenia § 13 ods. 6 Zákonníka 

práce vyplýva, že možnosť podania sťažnosti a následnými krokmi sa spája 

s prípadmi diskriminácie, zneužitia práva alebo konania v rozpore s dobrými mravmi 

v rámci pracovnoprávneho vzťahu. 

Ak zamestnanec čelí násiliu alebo obťažovaniu zo strany tretích osôb (napr. 

žiakov), ZP osobitné postupy neupravuje a ako sme uviedli konkrétne povinnosti 

zamestnávateľovi neukladá (s výnimkou rámcových povinností na zaistenie 

bezpečného a zdravého pracovného prostredia). Napriek neexistencii respektíve 

vzhľadom na neexistenciu osobitnej právnej úpravy, sa domnievame, že zamestnanec 

má právo využiť podanie sťažnosti, ktorá na kyberšikanu zo strany tretích osôb 

upozorní. Ak zamestnávateľ má objektívne možnosti situáciu voči tretej osobe riešiť, 

v rámci plnenia svojich prevenčných povinností, by mal pristúpiť k prijatiu 

adekvátnych opatrení (napr. opatrenie voči žiakovi zo strany školy). Uvedená 

sťažnosť má pre zamestnávateľa predstavovať indikátor ku kreovaniu 

vnútropodnikovej politiky, ktorá bude zahŕňať spôsoby pre predchádzanie a prípadné 

riešenie tomu podobných javov.  

b) Právna ochrana podľa antidiskriminačného zákona v zmysle § 13 ods. 7 

Zákonníka práce a § 9 antidiskriminačného zákona: zamestnanec, ktorý sa v dôsledku 

kyberšikany v rámci pracovnoprávneho vzťahu domnieva, že je alebo bol dotknutý na 

svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady 

rovnakého zaobchádzania sa môže žalobou obrátiť na súd a domáhať sa nárokov, 

ktoré mu antidiskriminačný zákona priznáva.46 Antidiskriminačný zákon odkazuje na 

možnosť mimosúdneho riešenia sporu mediáciou. Ako sme uviedli, procesnoprávnu 

ochranu podľa antidiskriminačného zákona je možné použiť aj v prípadoch, ak ide 

o zneužitie práva alebo výkon práv a povinností v rozpore s dobrými mravmi 

vychádzajúc zo znenia § 13 ods. 7 Zákonníka práce.  Ak je zamestnanec na pracovisku 

vystavený šikane zo strany tretej osoby, uplatnenie uvedeného postupu voči 

zamestnávateľovi neprichádza do úvahy.  

 

c) Právna ochrana prostredníctvom orgánov štátnej správy: štandardným 

prostriedkom právnej ochrany je podnet zamestnanca na inšpektorát práce podľa § 

150 Zákonníka práce, za účelom prešetrenia dodržiavania pracovnoprávnych 

                                                 
46 Podľa § 9 ods. 2 a ods. 3 antidiskriminačného zákona sa možno domáhať najmä upustenia od konania, ak je to 

možné, nápravy protiprávneho stavu alebo poskytnutia primeraného zadosťučinenia. Ak ide o nedodržanie zásady 
rovnakého zaobchádzania z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, možno sa  domáhať 

neplatnosti právneho úkonu, ktorého účinnosť bola pozastavená. Ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, 

najmä ak nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská 
vážnosť alebo spoločenské uplatnenie poškodenej osoby, ďalším uplatniteľným nárokom je náhrada nemajetkovej 

ujmy v peniazoch. 



 

146 

 

predpisov. V širšom chápaní násilia a obťažovania na pracovisku ako faktora 

psychickej, respektíve psychosociálnej pracovnej záťaže sa možno odvolať aj na 

rešpektovanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a predpisov 

upravujúcich faktory pracovného prostredia (§ 2 ods. 1 bod 1 a 3 zákona č. 125/2006 

Z. z. o inšpekcii práce). V rámci povinnosti zamestnávateľa postupovať v súlade so 

všeobecnými zásadami prevencie (posudzovanie rizika, kategorizácia rizík) nie sú 

vylúčené ani podnety na regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa zákona 

o ochrane verejného zdravia.  

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu  

Prípady tradičnej šikany preukazujú, že ak v dôsledku šikanózneho konania na 

pracovisku dôjde k vzniku škody, dotknutý zamestnanec sa jej náhrady je oprávnený 

domáhať prostredníctvom inštitútu všeobecnej zodpovednosti zamestnávateľa za 

škodu podľa § 192 Zákonníka práce. Najvyšší súd Českej republiky v jednom zo 

svojich rozhodnutí potvrdil naplnenie predpokladov všeobecnej zodpovednosti 

zamestnávateľa za škodu spočívajúcej v strate na zárobku zamestnanca, ktoré nastalo 

v dôsledku predčasného („dobrovoľného“) skončenia pracovného pomeru dohodou 

iniciovanou zo strany zamestnanca, ktorý v dôsledku šikany na pracovisku nechcel 

byť viac neprijateľnému správaniu vystavovaný.47 Prostredníctvom všeobecnej 

zodpovednosti zamestnávateľa za škodu Najvyšší súd Českej republiky posudzoval aj 

nárok na náhradu škody na duševnom zdraví zamestnanca.48   

Podľa § 192 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi 

za škodu, ktorá mu vznikla porušením právnych povinností alebo úmyselným 

konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti 

s ním. Nie je pritom právne relevantné či bola škoda spôsobená iným zamestnancom, 

zamestnancom konajúcim v mene zamestnávateľa alebo treťou osobou. Z uvedeného 

vyplýva, že domáhať sa náhrady škody voči zamestnávateľovi je oprávnený aj 

zamestnanec, ktorému bola škoda spôsobená konaním osoby mimo 

pracovnoprávneho vzťahu. Vzhľadom na spomenuté špecifiká kyberšikany budú 

možnosti domáhať sa náhrady škody limitované predpokladom, že ku škode došlo pri 

plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh v znení 

§ 220 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce. Ak by aj v týchto prípadoch právna úprava 

obsahovala danosť zodpovednosti „pre plnenie pracovných úloh“ ako je to uvedené 

v súvislosti s pracovným úrazom v § 220 ods. 3 Zákonníka práce, bola by možnosť 

                                                 
47 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 9. 10. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2204/2011. 
48 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 24. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4394/2014. Pozri tiež: DOLOBÁČ, 

M. Technostres a ochrana duševného zdravia zamestnanca. In: Pracovné právo v digitálnej dobe. Praha: Leges, 2017, 
s. 62-63. 

 

http://dusevnezdravie.upjs.sk/wp-content/uploads/2018/06/Technostres-a-ochrana-duševného-zdravia-zamestnanca.pdf
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náhrady škody šikanou postihnutého zamestnanca zo strany tretej osoby širšia. 

Všeobecnú zodpovednosť zamestnávateľa za škodu dopĺňa aj tretia skutková podstata 

(§ 192 ods. 2 Zákonníka práce), ktorá už nie je viazaná na predpoklad vzniku škody 

pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh. 

Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú mu spôsobili porušením 

právnych povinností v rámci plnenia úloh zamestnávateľa zamestnanci konajúci 

v jeho mene.  

Vzhľadom k tomu, že ako jeden z dôsledkov kyberšikany sa uvádza aj 

spáchanie samovraždy, žiada sa ešte posúdiť, či prichádza do úvahy možnosť 

domáhania sa náhrady škody pozostalými, a to prostredníctvom zodpovednosti 

zamestnávateľa za (smrteľný) pracovný úraz. Predmetom rozhodovania Najvyššieho 

súdu Českej republiky bol prípad samovraždy zamestnanca, ktorej dôvodom podľa 

tvrdení žalobkyne (manželky zamestnanca) bolo šikanózne konanie na pracovisku. 

Najvyšší súd Českej republiky konštatoval, že samovražda zamestnanca „nespĺňa 

znaky pracovného úrazu, pretože nebola vyvolaná vonkajšími vplyvmi, nezávisle na 

jeho vôli, ale bola zamestnancom, ale bola ním nutkavo chcenou a následne tiež 

dokonanou...“ Zdôraznil absenciu spáchania samovraždy pri plnení pracovných úloh 

alebo v priamej súvislosti s ich plnením (keďže zamestnanec bol v danom čase už 

v invalidnom dôchodku), a preto samovražda nebola v priamej súvislosti so 

žalobkyňou tvrdeným šikanóznym konaním. Do úvahy boli vzaté aj znaleckým 

dokazovaním zistené psychické poruchy zamestnanca.49 Bez toho, aby sme 

zodpovednosť zamestnávateľa za samovraždu zamestnanca dávali do súvisu 

s pracovným úrazom, by prekážkou úspešného domáhania sa zodpovednosti 

zamestnávateľa bolo preukázanie príčinnej súvislosti medzi samovraždou s prácou 

alebo pracovnými podmienkami (napríklad s ohľadom na predchádzajúce psychické 

problémy zamestnanca).  

ZÁVER  

 Na pozadí analýzy pracovnoprávnej úpravy je zreteľné, že pre poskytovanie 

právnej ochrany a právneho postihovania kyberšikany, ktorá prebieha medzi 

subjektami pracovnoprávneho vzťahu sú dostupné porovnateľné právne možnosti, 

ako v prípade tradičnej šikany na pracovisku. Je už ustálené, že napriek neexistencii 

špecifickej úpravy, ktorá by šikanu na pracovisku regulovala, na jej skutkové 

okolnosti dokážeme aplikovať právne nástroje týkajúce sa zákazu zneužitia práva 

a antidiskriminačného práva. Nemožno tvrdiť, že digitálna premena spoločnosti 

priniesla úplne novú nástrahu, ktorá si vyžaduje zmeny právnej regulácie. Na druhej 

strane je nepochybné, že digitalizácia priniesla obmenu štandardných podôb násilia 

                                                 
49 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 21. 8. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3899/2007. 



 

148 

 

a obťažovania s ohľadom na prostredie, v ktorom sa odohráva a prostriedky, ktoré sú 

k nej využívané. Možno celkom s istotou konštatovať, že v rovine pracovnoprávnych 

vzťahov vo viacerých aspektoch jej postihovanie sťažuje, najmä v prípadoch, ak ku 

kyberšikane dochádza mimo pracoviska a zo súkromných zariadení zamestnanca. 

Závažnosť neprijateľného kybernetického správania, vytvára pre šikanou dotknutého 

zamestnanca, znevažujúce pracovné prostredie, bez ohľadu na to, odkiaľ a z akých 

informačno-komunikačných prostriedkov sa uskutočňuje, preto by na pracovisku 

nemalo byť akceptované. Rovnako, bez ohľadu na to, či určitá forma násilia 

a obťažovania na pracovisku pochádza zo strany zamestnávateľa, vedúcich 

zamestnancov, iného radového zamestnanca alebo tretej osoby je povinnosťou 

zamestnávateľa vytvárať bezpečné a zdraviu prospešné pracovné podmienky, ktoré 

zamestnancom umožňujú plnenie pracovných úloh. To sa vzťahuje aj na prípady, ak 

sa kyberšikana uskutočňuje zo strany tretích osôb. Vo vzťahu k násiliu a obťažovaniu 

zamestnancov zo strany tretích osôb, sú však možnosti zamestnávateľa objektívne 

zúžené (v závislosti od konkrétneho povolania) a viac menej sa obmedzujú na politiku 

prevencie. Napriek tomu, by zamestnávateľ mal k násilným a obťažujúcim javom 

(vrátane kyberšikany) pristupovať aktívne a využiť dostupné prostriedky, 

predovšetkým z hľadiska dosiahnutia preventívnych účinkov (napr. prípade 

kyberšikany zo strany žiakov voči pedagogickým zamestnancom). Návrhy preto 

smerujú k dôrazu na posilnenie vnútorných systémov zamestnávateľa vzťahujúcich sa 

k prevencii, zaškoľovania zamestnancov pre zvládanie konfliktných situácií, 

prešetrovania násilia a obťažovania na pracovisku, ako aj podpory pre zamestnancov 

vystavených všetkým podobám násilia a obťažovania pri práci alebo v súvislosti 

s prácou. 
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Podstata a právna povaha biometrického podpisu1 

 

Substance and legal nature of a biometric signature 

 

Mgr. Ivan Kundrát, PhD. 

 

 

Abstrakt 

Autor v príspevku skúma podstatu a právnu povahu biometrického podpisu. Autor 

objasňuje pojem, predmet skúmania a právny význam biometrie ako metodologickej 

disciplíny, a identifikuje biometrické charakteristiky podpisu fyzickej osoby. 

Následne autor analyzuje právnu úpravu formy právnych úkonov s cieľom zistiť, či 

právny úkon podpísaný biometrickým podpisom spĺňa požiadavku písomnej formy. 

Kľúčové slová: 

biometrický podpis, právny úkon, písomná forma 

Abstract 

In the paper the author examines the substance and legal nature of a biometric 

signature. The author clarifies the concept, subject of research and legal importance 

of biometrics as a methodological discipline, and identifies biometric characteristics 

of a signature of a natural person. Subsequently, the author analyses the legislation on 

the form of legal acts in order to determine whether a legal act signed by a biometric 

signature meets the requirement of the written form. 

Key words: 

biometric signature, legal act, written form 

ÚVOD 

Elektronizácia a moderné technológie prenikajú do stále širšieho okruhu 

spoločenských vzťahov. Technologickým vývojom sú ovplyvnené aj také 

spoločenské vzťahy, ktoré sú upravené objektívnym právom. Vzhľadom na rýchly 

                                                 
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0790/20 „Ochrana zamestnanca 

v kontexte priemyselnej revolúcie 5.0 – východiská, možnosti a riziká“. 
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a dynamický vývoj informačnej techniky sú do právnej praxe moderné technológie 

zavedené častokrát skôr, ako to predpokladá právna úprava. 

Výnimkou z uvedeného nie je ani oblasť právnych úkonov. Možnosť 

uskutočňovania právnych úkonov telegraficky alebo ďalekopisom, na ktorú 

zákonodarca reagoval novelizáciou zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“) v 90. 

rokoch 20. storočia, je dnes už minulosťou. Samozrejmosťou je už po dobu 

niekoľkých rokov uzatváranie zmlúv prostredníctvom internetu. V praxi sú pritom 

stále vyhľadávané nové spôsoby, ktoré by uskutočňovanie právnych úkonov, 

predovšetkým proces uzatvárania zmlúv, mohli ešte viac zjednodušiť a urýchliť. 

Aj keď tendencia zjednodušiť a urýchliť proces uzatvárania zmlúv zaiste 

smeruje k neformálnosti a konkludentným prejavom vôle, vývoj sa dnes už neuberá 

len týmto smerom. Nielen zákonodarca, ale aj účastníci právnych vzťahov si totiž 

uvedomujú význam formálnych právnych úkonov. V snahe dodržať písomnú formu 

právnych úkonov a pritom sa vyhnúť tradičnej listinnej podobe písomnej formy sa 

v praxi čoraz častejšie využíva aj tzv. biometrický podpis. 

1  BIOMETRIA – POJEM A PRÁVNY VÝZNAM 

Biometria je metodologická disciplína, ktorá poskytuje metódy k získavaniu, 

spracovaniu a interpretácii údajov a získaných výsledkov o náhodných javoch pre 

oblasť biologických procesov.2 Predmetom biometrického skúmania sú javy, ktoré sa 

vyskytujú hromadne – tzv. hromadné javy – ktoré sú výsledkom pôsobenia veľkého 

množstva príčin a faktorov.3 Ako uvádzajú R. Rak a kol., jedným z poznatkov 

biometrie je zistenie, že podľa merateľných biologických (biometrických) 

charakteristík možno preukázať identitu určitej osoby. Medzi základné merateľné 

charakteristiky patrí napríklad fyzický vzhľad (tvar a rozmery tela), hlas, pach, vzory 

daktyloskopických línií, štruktúra DNA. Princípom biometrickej identifikácie je 

zistenie, že každá osoba je identická len a jedine sama so sebou, preto je identitu 

osoby takmer nemožné absolútne napodobniť, pozmeniť alebo odcudziť, keďže 

identifikačné charakteristiky sú bezprostredne spojené s identifikovanou osobou.4 

Poznatky biometrie sa už dlhšiu dobu využívajú v trestnom práve, resp. 

v kriminalistike. Kriminalistika rozlišuje viacero biometrických metód, ktoré slúžia 

na identifikáciu osôb. Ide napríklad o genetickú analýzu, daktyloskopiu, fonoskopiu, 

                                                 
2 Pozri bližšie: SCHEER, Ľ. – SEDMÁK, R. Biometria. Zvolen: Technická univerzita, Lesnícka fakulta, 2014, s. 8. 
3 Pozri bližšie: SCHEER, Ľ. – SEDMÁK, R. Biometria, s. 8. 
4 Pozri bližšie: RAK, R. a kol. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích. Praha: Grada 

Publishing, 2008, s. 89-90. 



 

153 

 

odorológiu a ďalšie.5 Spôsobilosť biometrických metód identifikovať určitú osobu má 

využitie aj v súkromnom práve, resp. v civilnom procese pri skúmaní pravosti listín, 

ktoré sú v procese dokazovania predkladané súdu ako dôkazné prostriedky. 

Identifikácia osôb podľa písma je založená na poznatku, že rukopis fyzickej 

osoby je jedinečný a relatívne stály. Relatívna stálosť rukopisu je zdôvodnená teóriou 

o pohybových návykoch a o dynamickom stereotype, ktorým možno rozumieť 

ustálený automatizovaný systém reakcií organizmu na opakujúce sa podmienky.6 

2  PODSTATA BIOMETRICKÉHO PODPISU 

Ako už bolo naznačené, biometrické charakteristiky vykazuje aj písmo fyzickej 

osoby, osobitne jej podpis. Podpis fyzickej osoby možno charakterizovať ako 

zobrazenie písmen bežného písma, z ktorého tretia osoba, ktorá pozná meno 

podpisujúceho, je schopná ešte toto meno vyčítať z vonkajšej formy písma, pričom 

nemožno požadovať, aby bol podpis čitateľný, avšak musí ísť o charakteristický ťah 

písma, ktorý podpisujúceho dostatočne individualizuje, vykazuje zodpovedajúce 

charakteristické znaky a ktorý predstavuje podpis mena.7 Podpis identifikuje 

konajúcu osobu a súčasne verifikuje obsah prejavu vôle.8 

Medzi biometrické charakteristiky podpisu možno zahrnúť rýchlosť písania 

(zrýchlenie a spomalenie), tlak hrotu pera v jednotlivých okamihoch, sklon pera, smer 

a postupnosť písania vybraných prvkov a ď.9 Pri skúmaní podpisu ako písomného 

prejavu zachyteného na určitej listine však tieto dynamické charakteristiky nie je 

možné dobre vyhodnotiť. Do úvahy prichádza len statická analýza, ktorá umožňuje 

v zásade skúmať iba výsledok podpisovania, nie samotný proces vzniku podpisu. Pri 

použití moderných technológií je však možné skúmať aj komplexný proces vzniku 

podpisu. Ako poznamenávajú R. Rak a kol., technológie sú schopné vyhodnocovať 

nielen výsledný statický obraz, ale celý proces, vďaka čomu sa aktuálnymi stávajú 

metódy dynamickej verifikácie podpisu. Niektoré technológie dokážu rozlišovať 

až 240 rozličných charakteristík podpisu.10 Rovnako je možné skúmať celkový pohyb 

písacieho nástroja (teda aj jeho pohyb „nad papierom“), a vyhodnocovať tak 

                                                 
5 Pozri napríklad: ŠIMOVČEK, I. a kol. Kriminalistika. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 87 a nasl. 
6 Pozri bližšie: RAK, R. a kol. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích, s. 419. 
7 Pozri bližšie: FEKETE, I. Občiansky zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok. Bratislava: Eurokódex, 2014, s. 291; 

rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu v Rakúsku Allgemeine Österreichische Gerichtszeitung 1978, s. 1817. 
8 Pozri bližšie: FEKETE, I. Podpis na súkromných listinách. In: Justičná revue, 2008, roč. 60, č. 2, s. 202. 
9 Pozri napríklad: RAK, R. a kol. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích, s. 414. 
10 Pozri bližšie: RAK, R. a kol. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích, s. 414 a 449. 
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trojrozmerný dynamický pohyb (dynamický zdvih), ktorý je pre podpisujúcu osobu 

jedinečný.11 

Biometrický podpis možno charakterizovať ako dátovú štruktúru, ktorá vzniká 

pri podpisovaní sa na podpisovacom zariadení zaznamenávajúc pre každého človeka 

charakteristické črty.12 Popri výraze biometrický podpis sa na označenie tohto druhu 

podpisu používajú (viac či menej presne) aj výrazy dynamický (biometrický) podpis, 

biomechanický podpis, digitálny či digitalizovaný podpis. V prípade tohto druhu 

podpisu sú jednotlivé charakteristiky získavané v reálnom čase v priebehu vzniku 

podpisu pomocou špecializovaného zariadenia (tabletu), špeciálne upraveného pera 

alebo iným špecifickým snímajúcim hardvérom.13 

3  PRÁVNA POVAHA BIOMETRICKÉHO PODPISU 

Vo všeobecnosti právny význam podpisu spočíva v tom, že je pojmovou 

náležitosťou písomnej formy. Podpisom sa završuje a uzatvára písomný právny úkon, 

pričom ak by právny úkon, ktorý musí byť písomný, nebol účastníkmi podpísaný, 

nemôže vyvolať zamýšľané právne následky.14 Skúmanie podpisu (aj biometrického 

podpisu) má preto význam pri posudzovaní, či bola dodržaná predpísaná alebo 

dohodnutá písomná forma právneho úkonu. 

Všeobecná právna úprava právnych úkonov je obsiahnutá v Občianskom 

zákonníku. Podľa § 40 ods. 3 OZ písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný 

konajúcou osobou; ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na 

tej istej listine, ibaže právny predpis ustanovuje inak. Podpis sa môže nahradiť 

mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé. Podľa § 40 ods. 4 OZ 

písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom 

alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho 

úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, 

ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný kvalifikovaným 

elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.15 Podľa § 40 

                                                 
11 Pozri bližšie: DOLFING, J. – AARTS, E. – OOSTERHOUT, J. On-line signature verification with hidden Markov 

models. In Fourteenth International Conference on Pattern Recognition. Brisbane: IEEE, 1998, s. 1309-1312. Podľa: 
RAK, R. a kol. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích, s. 445. 
12 Pozri bližšie: SOKOL, P. Elektronické právne úkony uskutočnené pomocou dynamických biometrických podpisov. 

In Právo, obchod, ekonomika VI. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 474. 
13 Pozri bližšie: RAK, R. a kol. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích, s. 439. 
14 Pozri bližšie: FEKETE, I. Občiansky zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok, s. 291. 
15 Napriek tomu, že v dikcii § 40 ods. 4 a 5 OZ (podľa právne záväzného obsahu dokumentu prístupného na právnom 
a informačnom portáli Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk) sú použité pojmy „zaručený 

elektronický podpis“, „zaručená elektronická pečať“, v nadväznosti na generálnu klauzulu obsiahnutú v § 17 ods. 2 

zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z. sa týmito pojmami 

rozumejú „kvalifikovaný elektronický podpis“ a „kvalifikovaná elektronická pečať“. 
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ods. 5 OZ na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané 

kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou 

pečaťou a opatrené časovou pečiatkou sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje. 

Pojem biometrické údaje či priamo biometrický podpis nie je legislatívnej praxi 

cudzí. Podľa § 5 písm. c) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa biometrickými údajmi 

na účely tohto zákona rozumejú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného 

technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických 

znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby 

alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú 

jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, 

ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje. Explicitné použitie pojmu 

„biometrický elektronický podpis“ nachádzame v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Na účely posúdenia, či je dodržaná písomná forma právnych úkonov, 

je potrebné vychádzať zo všeobecnej úpravy súkromného práva obsiahnutej 

v Občianskom zákonníku (§ 40 OZ). Okrem všeobecnej úpravy obsiahnutej v § 40 

OZ do úvahy prichádza použitie osobitného predpisu upravujúceho elektronický 

podpis.16 Vylúčiť nemožno ani prijatie špeciálnej úpravy, napr. v zákone č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pre oblasť obchodnoprávnych 

vzťahov alebo v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov; za súčasného právneho stavu však 

ani tieto právne predpisy pojem biometrického podpisu nepoužívajú. Treba 

poznamenať, že použitie verejnoprávnych predpisov vzhľadom na ich povahu 

a predmet úpravy neprichádza do úvahy (napr. zápisnica podpísaná biometrickým 

elektronickým podpisom podľa § 19 ods. 5 daňového poriadku nie je právnym 

úkonom, ale procesným úkonom verejnoprávnej povahy). 

V nadväznosti na uvedené sa domnievame, že právnu povahu biometrického 

podpisu je potrebné skúmať vo viacerých rovinách: 

a) či právny úkon podpísaný biometrickým podpisom možno považovať 

za (vlastnoručne) podpísaný konajúcou osobou podľa § 40 ods. 3 prvej 

vety OZ, 

                                                 
16 Ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii 

a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. 
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b) či biometrický podpis možno považovať za prípad nahradenia 

(vlastnoručného) podpisu mechanickými prostriedkami podľa § 40 ods. 3 

druhej vety OZ, 

c) či v prípade biometrického podpisu môže ísť o právny úkon urobený 

elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu 

právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila podľa § 40 

ods. 4 prvej vety OZ, 

d) skúmanie biometrického podpisu v nadväznosti na osobitné predpisy – 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 

2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách 

pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 

1999/93/ES (ďalej len „eIDAS“). 

Ad a)  

Biometrický podpis je možné skúmať z hľadiska, či právny úkon podpísaný 

biometrickým podpisom možno považovať za podpísaný konajúcou osobou v zmysle 

§ 40 ods. 3 prvej vety OZ, t. j. podpísaný vlastnoručným podpisom.17  Treba totiž 

pripustiť, že v procese vzniku biometrického podpisu nevznikajú iba elektronické 

dáta, ale podpisujúca osoba sa skutočne fyzicky podpisuje, pričom grafické 

vyobrazenie podpisu sa zobrazuje na podpisovom zariadení (tablete), resp. ho možno 

vložiť priamo do podpisovaného dokumentu.  

F. Korbel v tejto súvislosti poukazuje, že biometrický podpis zároveň vyhovuje 

všeobecnému vymedzeniu podpisu.18 Aj ďalší autori potvrdzujú, že biometrický 

podpis možno chápať dvoma paralelnými spôsobmi, a to súčasne ako (1.) vizuálny, 

viditeľný, vlastnoručný podpis a (2.) ako neviditeľný, digitálny, elektronický podpis.19 

Obdobne podľa M. Ježeka má biometrický podpis rovnaké právne účinky ako 

vlastnoručný podpis.20 

Avšak podľa nášho názoru, napriek skutočnosti, že v procese vzniku 

biometrického podpisu sa podpisujúca osoba fyzicky (vlastnou rukou) podpisuje, 

                                                 
17 Ako poukázali aj ďalší autori, výrazom „podpis“ treba rozumieť prioritne vlastnoručný podpis. Pozri bližšie: 

SMEJKAL, V. – KODL, J. – UŘIČAŘ, M. Elektronický podpis podle nařízení eIDAS. In: Revue pro právo 

a technologie, 2015, roč. 6, č. 11, s. 223. 
18 Pozri bližšie: KORBEL, F. Obczan live: Je prostý email písemným právním jednáním? [online]. Praha: 

OBCZAN.cz, 2015. [cit. 2021-11-14]. Dostupné na internete: <https://www.obczan.cz/clanky/obczan-live-je-prosty-

email-pisemnym-pravnim-jednanim>. 
19 Pozri bližšie: SMEJKAL, V. – KODL, J. – UŘIČAŘ, M. Elektronický podpis podle nařízení eIDAS, s. 220. Títo 

autori rovnako konštatujú, že dynamický biometrický podpis je vlastnoručným podpisom podľa § 561 ods. 1 prvej 

vety zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a súčasne elektronickým podpisom 
podľa eIDAS. 
20 Pozri bližšie: JEŽEK, M. Podmínky užití elektronických a dynamických biometrických podpisů podle českého práva 

[online]. Praha: ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o. [cit. 2021-11-14]. Dostupné na internete: 
<http://www.ecovislegal.cz/aktuality/podminky-uziti-elektronickych-a-dynamickych-biometrickych-podpisu-podle-

ceskeho-prava/>. 
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nejde o paralelný vznik vlastnoručného podpisu, ktorý by spĺňal požiadavky 

vyplývajúce z § 40 ods. 3 prvej vety OZ. Domnievame sa, že za podpísanie právneho 

úkonu konajúcou osobou (§ 40 ods. 3 prvá veta OZ) možno považovať striktne 

vytvorenie vlastnoručného podpisu priamo na podpisovanej listine, za predpokladu, 

že takýto podpis spĺňa požiadavky právnej teórie a rozhodovacej praxe (pozri vyššie).  

Tento záver vyvodzujeme z dvoch skutočností. Po prvé, podstatou 

vlastnoručného podpisovania, ako už bolo uvedené, je verifikácia prejavu vôle, ako aj 

zavŕšenie a uzatvorenie písomného právneho úkonu. Z uvedeného dôvodu sa 

vlastnoručný podpis vykonáva priamo na listinu obsahujúcu prejav vôle. Z rovnakého 

dôvodu zastávame názor, že pravidlo vyjadrené v § 40 ods. 3 prvej vety OZ (za 

bodkočiarkou), podľa ktorého „ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich 

podpisy na tej istej listine“, nemožno rozširovať tým spôsobom, že podpis nemusí byť 

na tej istej listine ako zvyšok prejavu vôle konajúcej osoby. Po druhé, osobitné 

prípady zachovania písomnej formy (vrátane využitia elektronických prostriedkov) sú 

upravené samostatne v § 40 ods. 4 a 5 OZ, preto § 40 ods. 3 prvej vety OZ na využitie 

elektronických prostriedkov nedopadá. 

Ad b)  

Biometrický podpis možno skúmať aj v tej rovine, či nejde o prípad nahradenia 

podpisu (vlastnoručného) mechanickými prostriedkami podľa § 40 ods. 3 druhej vety 

OZ. Pri riešení tejto otázky je potrebné vychádzať z výkladu pojmu mechanických 

prostriedkov, ktorý používa § 40 ods. 3 druhá veta OZ. 

I. Fekete uvádza, že predmetné ustanovenie má na mysli mechanické faksimile 

podpisu. Ide o situáciu, keď sa vlastnoručný podpis mechanicky rozmnoží (napr. 

pečiatkou, pečaťou, reprodukciou na tlačive). I. Fekete tento prípad pripúšťa, ak ide 

o väčší počet listín rovnakého obsahu, pričom podpisujúci vlastnoručne podpíše 

originál listiny.21 Na druhej strane F. Korbel zastáva názor, že pod skúmaným pojmom 

(mechanické prostriedky) netreba rozumieť len mechanické prostriedky v technickom 

zmysle, ale aj akékoľvek iné prostriedky, ktoré naplňujú zmysel a účel tohto 

ustanovenia (v českom prostredí § 561 ods. 1 druhá veta zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ďalej aj „český občiansky zákonník“ 

alebo „čOZ“). Tento autor uvádza, že výkladom tohto ustanovenia je potrebné 

dovodiť aj prostriedky elektronické, chemické, optické či akékoľvek iné.22 

Ani k názoru, že v prípade biometrického podpisu by mohlo ísť o prípad 

nahradenia podpisu mechanickými prostriedkami, sa však neprikláňame. 

                                                 
21 Pozri bližšie: FEKETE, I. Občiansky zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok, s. 297. 
22 Pozri bližšie: KORBEL, F. Obczan live: Je prostý email písemným právním jednáním? 
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Domnievame sa, že pri použití mechanických prostriedkov má byť zachovaná 

podstata podpisovania – verifikácia prejavu vôle, zavŕšenie a uzatvorenie písomného 

právneho úkonu. Ak F. Korbel poukazuje na zmysel a účel predmetného ustanovenia 

(§ 561 ods. 1 druhá veta čOZ), považujeme za potrebné opätovne zdôrazniť, že 

osobitné prípady zachovania písomnej formy (vrátane využitia elektronických 

prostriedkov) sú upravené samostatne v § 40 ods. 4 a 5 OZ, preto § 40 ods. 3 OZ 

na využitie elektronických prostriedkov nedopadá. Aj v podmienkach Českej 

republiky sú osobitné prípady zachovania písomnej formy upravené samostatne, a to 

v § 561 ods. 1 tretia veta čOZ a § 562 ods. 1 čOZ, preto ani tam nevidíme dôvod 

vykladať pojem „mechanické prostriedky“ extenzívne. 

Ad c)  

Ďalšiu rovinu predstavuje otázka, či v prípade biometrického podpisu môže ísť 

o právny úkon urobený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie 

obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila podľa § 40 ods. 4 

prvej vety OZ. 

Kým zachytenie obsahu právneho úkonu urobeného elektronickými 

prostriedkami nie je zvlášť problematické, otázky vyvoláva splnenie podmienky 

určenia osoby, ktorá právny úkon urobila. Z technickej stránky realizácie 

biometrického podpisu vyplýva, že tento druh podpisu k podpisovanému dokumentu 

spravidla nepripája podpisujúca osoba, ale osoba, ktorá obsluhuje príslušné technické 

(resp. programové) vybavenie. Pre porovnanie možno uviesť, že pri fyzickom 

(vlastnoručnom) podpisovaní listinných písomností má podpisujúca osoba príslušnú 

listinu vo svojej bezprostrednej dispozícii, t. j. spravidla ju drží vo svojich rukách, 

má možnosť sa s listinou priamo oboznámiť a podpísať práve túto listinu. Práve takto 

sa realizuje podstata podpisovania. Uvedené však neplatí pri realizácii biometrického 

podpisu.  

Pri realizácii biometrického podpisu spravidla všetky potrebné úkony (príprava 

technického zariadenia, inicializácia programovaného vybavenia určeného 

na podpisovanie a pod.) vykonáva osoba, ktorá obsluhuje príslušné zariadenie. Tieto 

úkony, vrátane vlastného pripojenia biometrického podpisu k elektronickému 

dokumentu, spravidla nie sú pod kontrolou podpisujúcej osoby. 

S ohľadom na uvedené je pri biometrickom podpise otázka určenia 

podpisujúcej osoby sporná. V konečnom dôsledku splnenie tejto podmienky závisí od 

konkrétneho spôsobu technickej realizácie biometrického podpisu. Z tohto pohľadu 

je potrebné skúmať, za akých skutkových okolností bol biometrický podpis 

vyhotovený a pripojený k elektronickému dokumentu. Ak technický spôsob realizácie 
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biometrického podpisu umožňuje určenie osoby, ktorá právny úkon urobila, písomná 

forma právneho úkonu bude zachovaná podľa § 40 ods. 4 prvej vety OZ. 

Ad d)  

Právnu povahu biometrického podpisu treba napokon skúmať v nadväznosti 

na osobitné predpisy. V súkromnom práve, v ktorom nemožno brať do úvahy 

verejnoprávne predpisy procesnej povahy (napr. zápisnica podpísaná biometrickým 

elektronickým podpisom podľa § 19 ods. 5 daňového poriadku), ide o eIDAS, ktoré 

podľa svojho čl. 1 písm. c) vytvára právny rámec pre elektronické podpisy, 

elektronické pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, 

elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky a certifikačné služby pre 

autentifikáciu webových sídiel. 

eIDAS rozlišuje elektronický podpis, zdokonalený elektronický podpis 

a kvalifikovaný elektronický podpis (čl. 3 body 10. – 12.). Elektronickým podpisom 

sú údaje v elektronickej forme, ktoré sú pripojené alebo logicky pridružené k iným 

údajom v elektronickej forme a ktoré podpisovateľ používa na podpisovanie. 

Zdokonalený elektronický podpis a kvalifikovaný elektronický podpis musia navyše 

spĺňať ďalšie požiadavky (okrem iného aj požiadavka autentifikácie podpisovateľa 

a integrity podpisovaného dokumentu).  

Stotožňujeme sa s názorom P. Sokola, že biometrický podpis požiadavky 

autentifikácie a integrity nezabezpečuje, preto biometrický podpis síce možno 

považovať za elektronický podpis, nie však za zdokonalený či kvalifikovaný 

elektronický podpis.23 Súčasne však treba doplniť, že okolnosť, že biometrický podpis 

je elektronickým podpisom podľa eIDAS, nemá žiadny vplyv na otázku dodržania 

písomnej formy právneho úkonu. Z čl. 2 bodu 3. eIDAS totiž vyplýva, že toto 

nariadenie nemá vplyv na vnútroštátne právo ani právo Únie súvisiace s uzatváraním 

a platnosťou zmlúv alebo iných právnych či procesných záväzkov týkajúcich sa 

formy. Nepopierame, že skutočnosť, že biometrický podpis je elektronickým 

podpisom má právne následky predpokladané eIDAS; tieto následky sa však netýkajú 

platnosti právnych úkonov. 

Platnosť právnych úkonov s ohľadom na ich formu treba posudzovať podľa 

Občianskeho zákonníka. Len pokiaľ ide o vymedzenie kvalifikovaného 

elektronického podpisu (alebo kvalifikovanej elektronickej pečate), je potrebné aj na 

účely platnosti právnych úkonov vychádzať z čl. 3 bodov 11. a 12. eIDAS, pretože 

tieto druhy podpisov predpokladá samotný Občiansky zákonník (§ 40 ods. 4 druhá 

                                                 
23 Pozri bližšie: SOKOL, P. Elektronické právne úkony uskutočnené pomocou dynamických biometrických podpisov, 

s. 477. 
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veta OZ). Z Občianskeho zákonníka však nevyplýva, že písomná forma právneho 

úkonu je zachovaná aj v prípade právneho úkonu podpísaného elektronickým 

podpisom podľa čl. 3 bodu 10. eIDAS. Len ak pôjde o kvalifikovaný elektronický 

podpis (alebo kvalifikovanú elektronickú pečať), bude podľa § 40 ods. 4 druhej vety 

OZ písomná forma vždy zachovaná. 

ZÁVER 

Vplyvu elektronizácie a moderných technológií sa nevyhla ani oblasť právnych 

úkonov. Právne úkony v súčasnosti nie sú vykonávané iba v tradičnej listinnej 

podobe, telefonicky či prostredníctvom internetu, ale neustále sú vyhľadávané nové 

spôsoby, ktoré by uskutočňovanie právnych úkonov, predovšetkým proces 

uzatvárania zmlúv, mohli ešte viac zjednodušiť a urýchliť. Jedným z moderných 

spôsobov realizácie právnych úkonov je podpisovanie biometrickým podpisom. Tento 

spôsob podpisovania využíva moderné technológie, ktoré sú schopné vyhodnocovať 

proces vzniku podpisu, charakterizovaný množstvom biometrických ukazovateľov – 

napr. rýchlosť písania (zrýchlenie a spomalenie), tlak hrotu pera v jednotlivých 

okamihoch, sklon pera, smer a postupnosť písania vybraných prvkov a ďalšie. 

Právna povaha biometrického podpisu nie je jednoznačná. Predmetná otázka 

má pritom zásadný právny význam pri posudzovaní, či bola dodržaná predpísaná 

alebo dohodnutá písomná forma právneho úkonu. Na základe vykonanej analýzy 

vyslovujeme presvedčenie, že v prípade biometrického podpisu nejde o tradičný 

vlastnoručný podpis, a nejde ani o nahradenie podpisu mechanickými prostriedkami. 

Na účely otázky dodržania formy nemá právny význam ani skutočnosť, 

že biometrický podpis spĺňa vymedzenie elektronického podpisu podľa eIDAS, 

pretože predmetná otázka je mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia (čl. 2 bod 3. 

eIDAS). 

Písomná forma právneho úkonu však bude zachovaná, ak bude právny úkon 

urobený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho 

úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Splnenie tejto podmienky závisí 

od konkrétneho spôsobu technickej realizácie biometrického podpisu. Tento spôsob 

bude v prípade sporu predmetom dokazovania, pričom bude potrebné skúmať nielen 

otázku, kto biometrický podpis vyhotovil, ale aj otázku, akým spôsobom bol 

biometrický podpis pripojený k podpisovanému dokumentu. Uzatvárame, že podstata 

biometrického podpisu paradoxne spôsobuje problémy, ktoré by podpisovanie (resp. 

vo všeobecnosti písomná forma) malo odstraňovať. 
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Digitálna doba a jej výzvy pre organizáciu pracovného času 

 

Digital time and its challenges for organization of working 

time 

 

Mgr. Katarína Skolodová 

 

 

Abstrakt 

Rozvoj informačných a komunikačných technológií výrazne ovplyvňuje zaužívané 

formy výkonu práce. Nehovoríme pritom len o automatizácií a digitalizácií 

pracovných procesov, ale aj o potrebe prispôsobiť organizáciu pracovného času týmto 

novým výzvam. Telepráca sa stala už jednou zo štandardných foriem výkonu práce 

a odpoveďou zákonodarcu na tento fakt bola zmena jej právnej úpravy v Zákonníku 

práce. Cieľom tohto príspevku je poukázať na možnosť vykonávania telepráce 

v pružnom pracovnom čase podľa účinnej právnej úpravy, zdôraznenie nedostatkov, 

ktoré ju sprevádzajú a predstavenie návrhov de lege ferenda, ktorých prijatie by 

podporilo flexibilnejšiu organizáciu pracovného času.  

Kľúčové slová: 

pracovný čas; digitálny vek; telepráca, rovnováha medzi pracovným a súkromným 

životom 

Abstract 

The development of information and communication technologies significantly 

influences the usual forms of work performance. We are not only talking about the 

automation and digitization of work processes, but also about the need to adapt the 

organization of working time to these new challenges. Teleworking has already 

become one of the standard forms of work performance, and the legislator's response 

to this fact has been to change its legislation in the Labor Code. The aim of this paper 

is to point out the possibility of teleworking in flexible working hours under effective 

legislation, highlighting the shortcomings that accompany it and presenting de lege 

ferenda proposals, the adoption of which would encourage more flexible organization 

of working time. 
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ÚVOD1 

Čas je jednou z najvzácnejších komodít každého jednotlivca. Ten pracovný 

nám vypĺňa takmer polovicu našich produktívnych dní. Je súčasťou synalagmatického 

vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, v ktorom zamestnanec odovzdá 

zamestnávateľovi časť zo svojho času a venuje ho činnosti, ktorá by mala priniesť 

zamestnávateľovi prospech a zamestnancovi zas odplatu v podobe mzdy, platu, či 

odmeny.  

Na pracovný čas bolo dlhodobo nazerané najmä z kvantitatívneho hľadiska. 

Dôraz bol kladený najmä na ochranu zamestnanca prostredníctvom stanovovania 

maximálnych limitov pracovného času a minimálnych dôb odpočinku. Tento trend 

pretrváva aj do dnešných dní. Netreba však zabúdať na to, že pracovný trh, spôsoby 

výkonu prác, či pracovné prostredie prechádzajú zásadnými zmenami. Vplyv 

informačných a komunikačných technológií na výkon práce je stále viditeľnejší 

a prináša so sebou množstvo zmien, ako napríklad automatizáciu pracovných 

procesov, nahradenie ľudskej práce určitou technológiou, či možnosť plnohodnotne 

vykonávať svoju prácu v zásade z ktoréhokoľvek miesta. 

Práve tretej z uvedených zmien bude v tomto príspevku venovaná pozornosť, 

pričom si priblížime možnosti flexibilnejšej organizácie pracovného času pri výkone 

telepráce v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky a výhody, ktoré 

môže flexibilnejší pracovný čas priniesť tak zamestnancom ako aj zamestnávateľom. 

Načrieme tiež do právnej úpravy Holandska umožňujúcej zamestnancom domáhať sa 

úpravy pracovného času a miesta výkonu svojej práce, ktorej cieľom je dosiahnuť 

vyššiu flexibilitu práce. 

1  PRACOVNÝ ČAS  

Regulácia a úprava v oblasti pracovného času obsiahnutá v Zákonníku práce 

vychádza z prameňov medzinárodného a európskeho práva. Limity pracovného času 

stanovila už v roku 1919 Medzinárodná organizácia práce vo svojom prvom 

dohovore, ktorým ustanovila obmedzenie pracovného času na osem hodín denne 

a štyridsaťosem hodín týždenne v priemyselných podnikoch.2 Vo svojich ďalších 

                                                 
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumného projektu VEGA č. 1/0790/20 Ochrana zamestnanca 

v kontexte priemyselnej revolúcie 5.0 – východiská, možnosti, riziká. 
2 Dohovor medzinárodnej organizácie práce o obmedzení pracovného času na osem hodín denne a štyridsať osem 

hodín týždenne v priemyselných podnikoch č. 1/1919 
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dohovoroch stanovila napríklad aj štyridsať hodinový pracovný čas v rámci týždňa, 

nepretržitý týždenný odpočinok, odpočinok počas sviatkov a ďalšie, ktoré sú súčasťou 

medzinárodných pracovných štandardov. Tieto nástroje zaisťujú vysokú produktivitu 

a zároveň chránia fyzické a duševné zdravie pracovníkov.3 

Najvýznamnejším prameňom európskeho práva v oblasti pracovného času je 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. septembra 2003 

o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, ktorej účelom je ustanoviť 

minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pre organizáciu pracovného 

času, ktorá bola prevzatá aj do nášho právneho poriadku.  

Výkon práce zamestnanca v pracovnom čase určenom zamestnávateľom je 

v súčasnosti jedným z definičných znakov závislej práce. Pracovný čas zamestnanca 

teda v zmysle ust. § 1 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej ako 

„Zákonník práce“ alebo „ZP“) určuje zamestnávateľ. Pri jeho určovaní je však 

limitovaný viacerými obmedzeniami, ktoré majú za cieľ chrániť osobný čas 

zamestnanca, jeho zdravie, súkromný život a celkovú pohodu.4 Zároveň je 

v niektorých otázkach organizácie pracovného času zamestnávateľ odkázaný na 

participáciu zástupcov zamestnancov (napr. konto pracovného času môže 

zamestnávateľ zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami 

zamestnancov). 

Pracovný čas a jeho regulácia bola a aj v súčasnosti je jedným 

z najvýznamnejších objektov pracovného práva a kolektívneho vyjednávania. 

Najčastejšie sa potreba regulácie pracovného času odôvodňuje nevyhnutnosťou 

vymedziť pre zamestnancov jasnú hranicu medzi ich pracovných a súkromným 

životom, nakoľko je nepochybné, že nedostatočný oddych zamestnancov počas dňa 

a v rámci pracovného týždňa má negatívny vplyv na ich fyzické a psychické zdravie 

a tým aj na ich pracovný výkon. Právna regulácia pracovného času, prostredníctvom 

stanovenia maximálneho pracovného času a minimálneho času určeného pre 

odpočinok zamestnanca, zohráva dôležitú úlohu pri určovaní pravidiel organizácie 

pracovného času, ktoré ak sú vhodne nastavené, môžu mať významný pozitívny vplyv 

na produktivitu podniku a jeho konkurencieschopnosť.  

Ako však ukazuje aplikačná prax, samotné dodržiavanie kvantitatívnych 

limitov pre pracovný čas a doby odpočinku nie je dostatočným meradlom kvalitatívne 

prínosnej organizácie pracovného času. Vplyv digitálnej doby a informačných 

a komunikačných prostriedkov na pracovné prostredie a pracovnoprávne vzťahy si 

                                                 
3 Rules of the game: An introduction to the standards-related work of the International Labour Organization. 
International Labour Office. Geneva, 2019, s 70.  
4 Pozri bližšie ust. § 85 a nasl. Zákonníka práce. 
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vyžaduje väčšiu pozornosť v oblasti organizácie pracovného času s cieľom zabezpečiť 

jeho efektivitu za súčasného rešpektovania práv zamestnancov na primeraný 

odpočinok po vykonanej práci, ktorý nebude ničím rušený a naplní svoj deklarovaný 

účel. Vnímanie pracovného času výlučne kvantitatívne nereflektuje potreby 

súčasných pracovných procesov a trhu práce.  

2 ZMENY V PRACOVNOM PROSTREDÍ 

 Požiadavky na trhu práce a spôsoby výkonu práce sa v posledných rokoch 

výrazne menia, a to najmä pod vplyvom neustáleho vývoja informačných 

a komunikačných technológií. Tie môžeme definovať ako technologické 

infraštruktúry, ktoré ľuďom umožňujú prístup, prenos, používanie a ukladanie 

informácií na internete.5 Umožňujú nielen prenos informácií na pracovisku, ale tiež 

prístup k pracovným informáciám pre zamestnancov nachádzajúcich sa mimo 

pracoviska a možnosť zamestnancov prenášať informácie na pracovisko, čím teda 

uľahčujú komunikáciu na diaľku, ktorá je rýchla, efektívna a nie je sprevádzaná 

vysokými finančnými nákladmi. Pod vplyvom informačných a komunikačných 

technológií sa rozvíjajú nové formy výkonu práce, ktoré umožňujú zamestnancom 

pracovať nielen na pracovisku, ale aj na inom dohodnutom mieste. Nové ekonomické 

trendy posledných desaťročí vyústili do pracovného času, ktorý je čoraz rozmanitejší, 

decentralizovaný a individualizovaný.6 Komisia expertov z Medzinárodnej 

organizácie práce zistila, že nové formy výkonu práce, ako napríklad tzv. práca na 

zavolanie (z ang. on-call work), telepráca, či práca vykonávaná na platformách, 

prinášajú so sebou mnoho výhod pre zamestnancov aj zamestnávateľov, zároveň však 

zahŕňajú mnoho nevýhod, ako napríklad zásah práce do času určeného na odpočinok, 

nepredvídateľný pracovný čas, príjmovú neistotu a stres spojený s potrebou byť 

konštantne pripojený k práci.7   

2.1    Telepráca 

Vo všeobecnosti môžeme teleprácu definovať ako výkon práce 

prostredníctvom informačných technológií, ktorú zamestnanec vykonáva zväčša 

doma alebo na mieste, ktoré nie je typickou prevádzkou zamestnávateľa a pre ktorú 

je charakteristický vyšší stupeň samostatnosti práce.8 

                                                 
5 KATSABIAN, T. It’s the End of the Working Time as We Know It – New Challenges to the Concept of Working 

Time in the Digital Reality. In: McGill Law Journal. 2020, roč. 65, č. 3, s. 386. 
6 Guide to developing balanced working time arrangements. International Labour Office. Geneva, 2019, s. 2. 
7 Rules of the game: An introduction to the standards-related work of the International Labour Organization. 

International Labour Office. Geneva, 2019, s. 71. 
8 DOLOBÁČ, M. Vplyv telepráce na duševné zdravie zamestnanca. In: Právo, obchod, ekonomika VII. Zborník 
príspevkov z vedeckého sympózia: 11. – 13. október 2017, Vysoké Tatry. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, 2017, s. 194.  
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Právna úprava telepráce na Slovenskej prešla určitou úpravou. Novela 

Zákonníka práce účinná od 1. marca 20219 priniesla modernizáciu domáckej práce a 

telepráce z dôvodu predpokladaného nárastu predovšetkým telepráce z dôvodu 

meniacich sa návykov a prehodnocovania trvalej prítomnosti zamestnancov na 

pracovisku.10 Výraznou zmenou je už samotné vymedzenie telepráce. Pred 1. marcom 

2021 zákonodarca za teleprácu považoval prácu, ktorú zamestnanec vykonával podľa 

podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom 

mieste s použitím informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si sám 

rozvrhuje. V súčasnosti sa za definičné znaky telepráce považuje pravidelný výkon 

práce z domácnosti zamestnanca v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného 

času alebo jeho časti a výkon práce s použitím informačných technológií, pri ktorých 

dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku. Je zrejmé, že zásadným 

legislatívnym rozdielom je pravidelnosť výkonu práce z domu. Zatiaľ čo pred 

1.marcom 2021 sa pre posúdenie práce ako telepráce vyžadoval skôr výlučný výkon 

práce z domu alebo iného dohodnutého miesta v použitím informačných technológií, 

v súčasnosti sa táto úprava priblížila potrebám aplikačnej praxe a hovorí 

o pravidelnosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca v rozsahu ustanoveného 

týždenného pracovného času alebo jeho časti. Pravidelnosť výkonu práce 

z domácnosti je tiež diferenciačným kritériom, ktoré odlišuje teleprácu od práce 

vykonávanej z domácnosti zamestnanca príležitostne alebo za mimoriadnych 

okolností.  

Ďalším znakom telepráce je výkon práce s použitím informačných technológií, 

pri ktorom dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku. Prenos dát 

na diaľku je potrebné chápať ako pravidelný, informačnými technológiami 

umožňovaný kontakt medzi zamestnancom a zamestnávateľom, či jeho zákazníkmi. 

V prípade, ak by pri výkone práce z domácnosti používal zamestnanec určitú 

technológiu, avšak tá by slúžila len na výkon práce a nie na pravidelný prenos dát, 

hovorili by sme o domáckej práci, nie o telepráci.  

V súvislosti s novou právnou úpravou nemôžeme opomenúť „nové“ právo 

zamestnancov, tzv. právo odpojiť sa. Snahu zákonodarcu o zakotvenie tohto práva 

vnímame pozitívne, nakoľko zamestnanci prostredníctvom IT aplikácií pracujú alebo 

aspoň v krátkosti reagujú na pracovné úlohy a pracovnú korešpondenciu aj mimo 

štandardného pracovného času alebo počas dovolenky či sviatkov a dní pracovného 

                                                 
9 Zákon č. 76/2021 Z. z. ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.    
10 Pozri bližšie Dôvodovú správu k zákonu č. 76/2021 Z. z. ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.   
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pokoja. Vedie to nielen k dodatočnej práci, ale aj nabúraniu súkromia zamestnancov.11 

Vzhľadom na tieto závažné dôsledky, ktoré pre zamestnancov vyplývajú z práce 

s digitálnymi technológiami si však dovoľujeme spochybniť reálny aplikačný prínos 

zakotveného práva odpojiť sa. Môžeme ho však chápať ako štartovací bod k ochrane 

osobného času zamestnancov, ktorý je potrebné ďalej rozvíjať tak, aby skutočne 

zabezpečil ochranu, ktorú zamestnanci potrebujú. 

2.2 Telepráca a pružný pracovný čas 

Zákonník práce v ust. § 52 ods. 5 upravuje možnosť zamestnanca 

a zamestnávateľa dohodnúť si v pracovnej zmluve rozsah telepráce vykonávanej 

doma alebo na inom mieste, ktoré si zamestnanec určí, pričom zároveň explicitne 

pripúšťa takú dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, v ktorej si určia 

minimálny rozsah práce vykonávanej zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa. 

V zmysle uvedených ustanovení Zákonníka práce je teda možné upraviť organizáciu 

pracovného času telezamestnanca rôzne. Pracovný čas si môže rozvrhovať 

zamestnanec sám alebo sa môže so zamestnávateľom dohodnúť na minimálnom 

rozsahu práce vykonávanej zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa. Zároveň je 

možná individualizovaná úprava samotného miesta výkonu práce a telezamestnanec 

už nemusí prácu vykonať len zo svojej domácnosti, ale sčasti aj priamo z pracoviska 

zamestnávateľa. Práve tento aspekt zákonnej úpravy považujeme za prínosný, 

nakoľko zamestnanci, ktorí vykonávajú svoju práce zo svojej domácnosti sú častejšie 

vystavení negatívnym vplyvom sociálnej izolácie, ktoré majú zásadný vplyv na ich 

duševné zdravie, a to najmä, nie však výlučne, kvôli stieraniu hraníc medzi 

súkromným a pracovným životom.  

V ustanovení § 52 ods. 6 Zákonník práce pripúšťa dohodu medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom, podľa ktorej sa telepráca bude vykonávať 

v pružnom pracovnom čase. Pružný pracovný čas upravuje ust. § 88 Zákonníka práce, 

podľa ktorého sa jedná o spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia 

pracovného času. Zamestnávateľ môže zaviesť pružný pracovný čas kolektívnou 

zmluvou alebo dohodou so zástupcami zamestnancov (ak u neho nepôsobia, 

zamestnávateľ postupuje samostatne podľa § 12 ods. 1 ZP), pričom § 12 ZP však 

nevylučuje aj individuálnu dohodu o pružnom pracovnom čase so zamestnancom (ak 

u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov).12 Samotný inštitút pružného 

pracovného času môžeme vnímať ako snahu o dosiahnutie flexibilnejšej organizácie 

pracovného času. Rozšírenie výberu a/alebo vplyvu zamestnancov, pokiaľ ide o ich 

                                                 
11 DOLOBÁČ, M. Legislatívne výzvy priemyselnej revolúcie 4.0. In: Práca 4.0, digitálna spoločnosť a pracovné 

právo. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2018. s. 23. 
12 TOMAN, J. – ŠVEC, M. – RAK, P. Individuálne pracovné právo. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie 

v Slovenskej republike, 2020. s. 72. 
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pracovný čas, znamená rozšírenie rozsahu príležitostí pre zamestnancov na 

štruktúrovanie ich pracovných a osobných aktivít.13  

Z dikcie vyššie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že dohody 

o organizácií pracovného času musia byť súčasťou pracovnej zmluvy. Potreby trhu 

práce sa aj vplyvom pandémie zmenili a zamestnanci, ktorí v období pred pandémiou 

svoju prácu vykonávali na pracovisku zamestnávateľa už v súčasnosti pracujú zo 

svojej domácnosti. Tieto zmeny je potrebné reflektovať aj v pracovnej zmluve 

a v súlade s ust. § 54 Zákonníka práce upravujúcim dohodu o zmene pracovných 

podmienok.  

V záujme flexibilnejšej organizácie pracovného času Zákonník práce za 

súčasného rešpektovania záujmov zamestnávateľa umožňuje výkon telepráce 

v pružnom pracovnom čase, pričom prichádzajú do úvahy dve možnosti. Prvou je 

výkon telepráce výlučne z domácnosti zamestnanca, pričom zamestnávateľ určí 

v súlade so Zákonníkom práce základný pracovný čas, počas, ktorého je zamestnanec 

povinný vykonávať prácu a zamestnanec si môže organizovať voliteľnú zložku 

pružného pracovného času. Druhou, zaujímavejšou možnosťou je kombinácia výkonu 

práce na pracoviska zamestnávateľa a z domácnosti zamestnanca. V tomto prípade by 

zamestnávateľ určoval základný pracovný čas, ktorý je zamestnanec povinný 

odpracovať na pracovisku zamestnávateľa a voliteľný pracovný čas by si organizoval 

zamestnanec sám v svojej domácnosti. Práve pri takejto organizácií prichádza do 

popredia flexibilita práce. Základný pracovný čas môže a nemusí byť rozvrhnutý na 

každý pracovný deň, rovnako tak ani voliteľný pracovný čas. V prípade, ak sa na tejto 

možnosti zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú, neuplatňuje sa ust. § 52 ods. 7 

Zákonníka, ktoré vylučuje pôsobnosť niektorých ustanovení Zákonníka práce 

o pracovnom čase, nakoľko zamestnávateľ určuje časové rámce výkonu práce. Aj 

napriek na prvý pohľad sa javiacej nevýhodnosti takýchto dôsledkov pre 

zamestnávateľa, môžeme povedať, že pre zamestnanca a výkon jeho práce to môže 

mať značne priaznivý vplyv. Takáto úprava má potenciál vo významnej miere 

zamedziť stieraniu hraníc medzi pracovným a súkromným životom zamestnancov 

a tiež môže významne eliminovať sociálnu izoláciu, ktorou zamestnanci pracujúci 

výlučne zo svojej domácnosti mnohokrát pociťujú. 

Vo všeobecnosti je možné povedať, že zavedenie pružného pracovného času je 

výhodnejšie pre zamestnanca, pričom ale platí, že naň nie je právny nárok.14 Vyššie 

uvedená možnosť organizácie pracovného času má však potenciál maximálne 

vyhovovať tak potrebám zamestnávateľa, ako aj potrebám zamestnanca a môže byť 

                                                 
13 Guide to developing balanced working time arrangements. International Labour Office. Geneva, 2019. s. 7. 
14 BARANCOVÁ, H. Slovenské pracovné právo. Bratislava: Sprint 2 s.r.o., 2019. s. 391. 
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skutočne efektívnou voľbou pre zamestnancov vykonávajúcich teleprácu. Avšak 

práve skutočnosť, že na zavedenie pružného pracovného času nemá zamestnanec 

právny nárok považujeme za určitú bariéru prechodu od rigidnej aplikačnej úpravy 

organizácie pracovného času k jej flexibilnejším možnostiam, najmä v kontexte 

vzostupu telepráce. Súčasná právna úprava ponecháva úpravu na dohode medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom a v prípade, ak by aj zamestnanec mal záujem o 

takúto úpravu telepráce, bez dohody so zamestnávateľ je jeho vôľa v podstate 

bezvýznamná. Rozmach telepráce v aplikačnej praxi by si vyžadoval právnu úpravu, 

ktorá z možnosti dohodnúť sa vytvorí nárok zamestnanca, ktorý deň si zamestnanec 

uplatní, zamestnávateľ bude povinný sa ním riadne zaoberať. 

 

2.3 Príklady dobrej praxe 

Pokrokovú právnu úpravu v oblasti flexibility práce môžeme hľadať najmä 

v krajinách západnej Európy. V Holandsku 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon 

o flexibilnej práci (z hol. Wet Flexibel Werken), ktorý dopĺňa tamojší zákon 

o pracovnej dobe. Cieľom tohto zákona je umožniť zamestnancom zosúladenie 

pracovného a rodinného života. Najvýznamnejšou zmenou, ktorú tento zákon 

priniesol bolo právo zamestnancov požiadať zamestnávateľa o úpravu pracovného 

času a tiež pracoviska. Toto právo majú zamestnanci, ktorí pracujú pre 

zamestnávateľa (alebo jeho právneho predchodcu) aspoň 26 týždňov. Zamestnanec sa 

teda môže domáhať jednak úpravy rozsahu týždenného pracovného času a tiež aj 

miesta výkonu práce. Právna úprava predpisuje pre túto žiadosť písomnú formu 

a zároveň ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť konzultovať prijatú žiadosť so 

zamestnancom, ktorý mu ju doručil. Zamestnanec v žiadosti uvádza konkrétny dátum, 

od ktorého má nadobudnúť účinnosť požadovaná zmena organizácie pracovného času 

a miesta výkonu práce, pričom žiadosť je povinný zamestnávateľovi doručiť 

minimálne dva mesiace pred nadobudnutím účinnosti požadovanej zmeny. 

Zamestnávateľ má po doručení žiadosti tri možnosti. Prvou je vyhovenie tejto 

žiadosti, čoho výsledkom bude rozvrhnutie pracovného času, či prípadná úprava 

miesta výkonu práce podľa žiadosti zamestnanca. Druhou je čiastočné vyhovenie, 

kedy síce zamestnávateľ má v úmysle pristúpiť k úprave, avšak v záujme zachovania 

noriem primeranosti a spravodlivosti je oprávnený pristúpiť k úprave pracovného 

času a prípadnej úprave miesta výkonu práce po miernej úprave podmienok 

požadovaných zamestnancom. Zamestnávateľ je povinný toto rozhodnutie vyhotoviť 

písomne, pričom je povinný náležite odôvodniť z akých dôvodov nebolo možné 

žiadosti zamestnanca vyhovieť úplne. Treťou, tzv. ultima ratio možnosťou je 

zamietnutie žiadosti zamestnanca, ktoré je zamestnávateľ povinný písomne 

odôvodniť. Dôvody, pre ktoré môže zamestnávateľ nevyhovieť žiadosti upravuje 



 

170 

 

zákon. Jedná sa o vážne obchodné alebo služobné záujmy (napr. ak by zmena rozsahu 

pracovného času mohla viesť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti zamestnanca, ak by 

mohla zapríčiniť problémy finančnej alebo organizačnej povahy a pod.15). 

Uvedený zákon zároveň nepriamo núti zamestnávateľa reagovať na žiadosť 

zamestnanca a konať podľa zákonných ustanovení pri posudzovaní žiadosti, a to 

ustanovením, podľa ktorého ak zamestnávateľ nerozhodne o žiadosti zamestnanca 

najmenej mesiac pred požadovaním nadobudnutím účinnosti navrhovanej zmeny 

platí, že sa pracovný čas, či miesto výkonu práce upraví v súlade s návrhom uvedeným 

v žiadosti zamestnanca. Tvrdosť zákona v tomto smere zmierňuje existencia 

nepredvídateľných okolností, ktoré znemožňovali zamestnávateľovi reagovať na 

žiadosť v stanovenej lehote a zamestnávateľ tak môže na žiadosť reagovať dodatočne 

v lehote 5 pracovných dní.  

 

ZÁVER 

Pracovný trh a požiadavky zamestnávateľov, ale aj zamestnancov, sa pod 

vplyvom technológií, ale aj pretrvávajúcej pandémie zásadne menia. Skutočnosť, že 

veľká časť zamestnancov vykonávajúca svoju prácu pomocou informačných 

a komunikačných technológií prechádza z pracoviska zamestnávateľa do svojich 

domácností nemožno poprieť. 

Účinná právna úprava telepráce prináša niekoľko možností organizácie 

pracovného času zamestnancov. Avšak samotné zvedenie  telepráce, ako aj jej 

organizácia je ponechaná na dohode zamestnávateľa a zamestnanca. Nemožno 

poprieť skutočnosť, že už len samotná požiadavka zákonodarcu na zhodu strán 

zvyšuje participáciu zamestnanca na organizácií svojho pracovného času pri výkonu 

telepráce. Ak však v praxi nastane situácia, kedy by zamestnanec mal záujem na 

úprave pracovného času, či samotného miesta výkonu práce (výkon telepráce zo 

svojej domácnosti) a zamestnávateľ by nebol ochotný pristúpiť na dohodu, zostáva 

zamestnanec v situácií, kedy nie je spokojný s pracovnými podmienkami a musí svoju 

prácu vykonávať. Takáto nespokojnosť, prípadne v horšom prípade nemožnosť 

vykonávať prácu podľa požiadaviek zamestnávateľa môže dospieť až k nemožnosti 

zamestnanca skĺbiť prácu a súkromný život a vyústiť až k skončeniu pracovného 

pomeru. 

Práve z týchto dôvodov vidíme priestor na právnu úpravu, ktorá by 

zamestnancovi umožnila domáhať sa zmien pracovných podmienok. Podľa vzoru 

                                                 
15 Pozri bližšie Artikel 2 Wet Flexibel Werken, Geldend van 01-01-2016 t/m heden. Dostupné online: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0011173/2016-01-01.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0011173/2016-01-01
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holandskej právnej úpravy by bol zamestnávateľ za určitých podmienok povinný 

vyhovieť požiadavkám zamestnanca a v prípade, ak by nevyhovel, musel by na to mať 

niektorý zo zákonom predpokladaných dôvodov. Takáto právna úprava by bola 

významným krokom smerom k flexibilnejšej organizácií pracovného času a zvýšila 

by možnosti zamestnancov zosúladiť požiadavky práce s ich súkromnými životmi. 
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Digitalizácia výkonu súdnej moci1 

 

Digitalization of execute of judicial power 

 

Mgr. Matúš Ridzoň 

 

 

Abstrakt 

Autor sa v tomto príspevku snaží priblížiť právnu úpravu vykonávania súdnej moci v 

rámci ústnych častí súdnych konaní prostredníctvom videokonferencie de lege lata. 

Robí tak so zreteľom na konania podľa základných kódexov procesného práva. Keďže 

výkon súdnej moci je zabezpečovaný prostredníctvom osôb, ktoré vykonávajú závislú 

prácu, autor neopomína i vymedzenie pracovnoprávnych aspektov výkonu súdnej 

moci v rámci digitálnej doby. Je zrejmé, že výkon súdnej moci bol do výraznej miery 

poznačený pandémiou ochorenia COVID-19, táto skutočnosť ovplyvnila nielen 

výkon práce sudcov, ale i realizáciu ústnych častí súdnych pojednávaní. K všetkému 

uvádzanému autor zaujíma svoje stanovisko. 

Kľúčové slová: 

digitalizácia, sudca, videokonferencia, pojednávanie, COVID-19  

Abstract 

In this article, the author seeks to approximate the legal regulation of the exercise of 

judicial power in the oral parts of court proceedings by videoconferencing de lege 

lata. It does so with regard to proccedigs under the basic codes of procedural law. 

Since the exercise of judicial power is ensured through persons who perform 

dependent work, the author does not omit the definition of labour law aspects of the 

exercise of judicial power within the digital age. I tis clear that the exercise of judicial 

power was marked to a large extent by the COVID-19 pandemic; this fact affected not 

only the performace of the work of judges, but also the implementation of the oral 

parts of court hearings. The author takes a stand on ecerything mentioned. 

 

                                                 
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumného projektu VEGA č.1/0790/20 Ochrana zamestnanca 

v kontexte priemyselnej revolúcie 5.0 - východiská, možnosti a riziká. 
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 ÚVOD 

 Digitalizácia je prítomná všade okolo nás. Rozmach digitalizácie podmienil 

rozvoj moderných technológií, ktorých účelom je tak zjednodušiť pracovný a 

súkromný život ako i zrýchliť pracovné procesy. Nevyhnutnosť rozsiahlejšieho 

využívania výdobytkov digitalizácie ovplyvnila i pandemická situácia spojená so 

šírením ochorenia COVID – 19. Je zrejmé, že rozsiahlejší presun do digitálneho sveta 

bol s prihliadnutím na pandemickú situáciu často krát vynútený a okrem svojich 

výhod priniesol aj negatíva.  

Rýchly nárast podielu vykonávanej práce v digitálnom prostredí v porovnaní 

s ostatnou prácou však nezasiahol všetky oblasti výkonu závislej práce v rovnakej 

miere. V niektorých oblastiach výkonu práce tento postup nebol objektívne možný, 

pretože povaha vykonávanej práce to neumožňovala. V ostatných oblastiach, kde 

výkon práce „na diaľku“ výraznejšie nenarástol, však s prihliadnutím na súčasnú 

situáciu bol nárast takto vykonávanej práce želaný, no nedošlo k nemu. Táto 

skutočnosť negatívne ovplyvnila efektivitu vykonávanej práce. Máme za to, že 

posledne uvádzané tvrdenia sa dotýkali i výkonu súdnej moci, ktorá na vzniknutú 

situáciu nereagovala dostatočne pružne.  

Pri koncipovaní tohto príspevku bolo našou prioritou skĺbiť pracovnoprávne 

aspekty digitalizácie výkonu súdnej moci s možnosťami, ktoré ponúkajú kódexy 

procesného charakteru, ktoré musia pri výkone svojej práce príslušní zamestnanci 

súdu uplatňovať. Náhľad na vzájomnú súvzťažnosť pracovných možností 

a efektívneho výkonu súdnej moci bude predmetom nasledujúceho textu. 

S prihliadnutím na skôr uvedené je cieľom príspevku preskúmať a zhodnotiť možnosti 

digitalizácie výkonu súdnej moci a posúdiť jej možné pozitíva a negatíva. 

1  VÝCHODISKÁ DIGITALIZÁCIE VÝKONU SÚDNEJ MOCI 

Použitie informačných a komunikačných technológií a systémov v 

podmienkach súdnictva sa dá v skratke charakterizovať ako elektronické súdnictvo, 

resp. „E-Justice“.2 Využívanie moderných technológií pri výkone súdnej moci nesie 

ten istý názov aj za našimi hranicami.3 Možno tak usúdiť, že pojem „E-Justice“ má 

cezhraničný presah a jeho používanie sa zaužívalo v súvislosti s modernizáciou 

                                                 
2 FRIDRICH, B. – PAĽKO, D. E – Justice. Ústavnoprávny náhľad. Bratislava: Iura Edition, 2012. s. 39. 
3 ŠÍNOVÁ, R. – HAMUĽÁKOVÁ, K. Digitalizace civilního soudního řízení. In: Právo, obchod, ekonomika VII. 

Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017. s. 112. 
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súdnictva v rôznych formách. Medzi formy modernizácie súdnictva sa zaradzuje 

zabezpečenie elektronického doručovania, ktoré predstavuje nový spôsob 

komunikácie orgánov verejnej moci prostredníctvom elektronickej schránky, 

využívanie inštitútu zaručenej konverzie4 či elektronického súdneho spisu, záznam 

technickým zariadením určeným na zaznamenávanie zvuku,5 no v neposlednom rade 

i využitie videokonferenčných zariadení. Vychádzajúc zo skutočnosti, že 

problematike písomnej elektronickej komunikácie so súdom a všetkými súvisiacimi 

skutočnosťami sa odborná literatúra zaoberala už mnoho krát,6 rozhodli sme sa takmer 

výlučne zamerať iba na problematiku ústnej elektronickej komunikácie so súdom 

a inými relevantnými subjektmi. Prostriedkom tejto komunikácie je už spomínaná 

videokonferencia, ktorá má svoje miesto aj v rámci základných procesných kódexov. 

1.1  Civilný proces 

Základným predpokladom pre digitalizáciu ústnej časti civilného konania vo 

forme jej digitálneho prenosu, a teda jej realizácie prostredníctvom videokonferencie 

alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie predstavuje ust. § 175 ods. 2 

Civilného sporového poriadku. Podľa slov predkladatela navrhovaného znenia 

Civilného sporového poriadku prostredníctvom predmetného ustanovenia akcentoval 

líniu modernizácie súdnych pojednávaní, a preto navrhoval výslovné zakotvenie 

možnosti uskutočniť pojednávanie prostredníctvom videokonferencií alebo iných 

moderných technológií, ako je napríklad skype. Okrem iného uviedol i to, že sa 

inšpiroval skutočnosťou, že tieto prostriedky sú bežne používané v zahraničných 

právnych úpravách, napríklad v škandinávskom subsystéme kontinentálneho práva.7 

Máme však za to, že predkladateľ navrhovaného znenia Civilného sporového 

poriadku v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou8 nezabezpečil väčšiu 

špecifikáciu prostriedkov zabezpečenia digitalizácie ústnej časti civilného konania, 

ale iba skopíroval predchádzajúcu právnu úpravu a odel ju do nového šatu.  

Súčasná rámcová právna úprava obsiahnutá v Civilnom sporovom poriadku9 

prirodzene neposkytuje viac vodítok pre realizáciu ústnych častí civilného konania. 

                                                 
4 KOVAĽOVÁ, A. Elektronická forma komunikácie v justícii. In: Vplyv moderných technológií na právo. Košice: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019. s. 149-150. 
5 Bližšie pozri ust. § 98 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj 
„Civilný sporový poriadok“) alebo ust. § 58 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „Trestný poriadok“), ktorý používa pojem záznamové zariadenie. 
6 Viď napr. KSEŇÁKOVÁ, A. Čo je priorita, elektronizácia alebo spravodlivý súdny proces? In: Vplyv moderných 
technológií na právo. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019, s. 159-165. KOVAĽOVÁ, A. Elektronická 

forma komunikácie v justícii. In: Vplyv moderných technológií na právo. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 

2019, s. 145-158. 
7 Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z. z. (Civilný sporový poriadok). Dostupné na internete: 

https://www.epi.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-160-2015-z-z.htm.  
8 Porovnaj ust. § 116 ods. 6 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 
9 Porovnaj i totožný legislatívny text obsiahnutý v ust. § 117 ods. 3 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 

v znení neskorších predpisov (ďalej už len „Správny súdny poriadok“). 

https://www.epi.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-160-2015-z-z.htm
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V tejto veci sa sudcovia musia oprieť o používateľskú príručku MS SR.10 

Vychádzajúc z obsahu tejto príručky je nepochybné, že prostredníctvom 

videokonferencie by bolo možné zrealizovať nielen uskutočnenie predbežného 

prejednania sporu a pojednávania ako takého (a to tak pre sudcu, sporové strany a ich 

právnych zástupcov, ako i pre širokú verejnosť), ale v rámci neho i jednotlivé 

procesné úkony ako výsluch svedka či tlmočenie do cudzích jazykov a posunkovej 

reči,...11 Videokonferencia v rámci civilného konania za takýchto technických 

možností môže predstavovať tak zjednodušenie prístupu k súdu, ako aj  prostriedok 

kontroly objektívnosti súdu a formu archivácie pojednávania pre neskoršie použitie. 

Videokonferencia by mohla byť prostriedkom, ktorý šetrí množstvo finančných 

prostriedkov (možno nie z pohľadu krátkodobej investície, ale najmä z dlhodobého 

hľadiska – pozn. aut.) a najmä čas.12 

Reagujúc na znenie ust. § 175 ods. 2 Civilného sporového poriadku, ktoré je 

v zmysle ust. § 2 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku13 subsidiárne použiteľné 

aj na civilné mimosporové konanie, a na ust. § 117 ods. 3 Správneho súdneho 

poriadku možno uviesť, že jeho použitie je výrazne limitované. Použitie týchto 

ustanovení v prvom rade limituje možnosť súdu uskutočniť pojednávanie 

prostredníctvom videokonferencie bez špecifikovania situácii, kedy by to bolo jeho 

povinnosťou. Pre sudcu je spravidla jednoduchšie zrealizovať pojednávanie bez 

zvýšenej digitálne záťaže, a tak aj za situácií, kedy by mohlo byť vykonané cez 

videokonferenciu, túto možnosť sudca nebude sám iniciovať. Spravidla urobí tak aj 

vtedy, ak by rôzne okolnosti mali spôsobiť odročenie pojednávania, ku ktorému by sa 

nemuselo dospieť, ak by sa zrealizovalo prostredníctvom videokonferencie. Nakoniec 

aj pandémia zapríčinená ochorením COVID-19 preverila schopnosť sudcov reagovať 

na vzniknutú situáciu a vnímať odôvodnenosť použitia videokonferenčného 

zariadenia  na zrealizovanie pojednávania. Ak by bola videokonferencia aktívne 

používaná, k odročovaniu pojednávaní by nemuselo dochádzať.14 

Použitie online platformy realizácie pojednávania je v druhom rade limitované 

ochotou strán konania uskutočniť pojednávanie prostredníctvom videokonferencie 

alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Takýmto spôsobom možno 

zrealizovať pojednávanie iba s ich súhlasom. Nie je tajomstvom, že v značnom počte 

                                                 
10 Používateľská príručka elektronických služieb Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. 
11 Viď bližšie Používateľská príručka elektronických služieb s. 13 a nasl. [cit. 2021-13-11]. Dostupné na internete: 
https://obcan.justice.sk/documents/20229/0/Pouzivatelska_prirucka_RESS_IS_videokonferencie.pdf/ed6ab1ba-

83f3-40c6-a385-34cefa25f455.  
12 KANTA, V. Súčasný stav implementácie prvok E-JUSTICE v Slovenskej republike – pozícia všeobecných súdov 
SR. Vysoká škola Danubius, 2014. s. 7. [cit. 2021-13-11]. Dostupné na internete: 

http://files.vkanta.webnode.sk/200000504-c8d22cac6b/E-justice%20klinika.pdf.  
13 Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej už len „Civilný 
mimosporový poriadok“). 
14 Bližšie pozri 3. kapitolu príspevku. 

https://obcan.justice.sk/documents/20229/0/Pouzivatelska_prirucka_RESS_IS_videokonferencie.pdf/ed6ab1ba-83f3-40c6-a385-34cefa25f455
https://obcan.justice.sk/documents/20229/0/Pouzivatelska_prirucka_RESS_IS_videokonferencie.pdf/ed6ab1ba-83f3-40c6-a385-34cefa25f455
http://files.vkanta.webnode.sk/200000504-c8d22cac6b/E-justice%20klinika.pdf
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konaní má aspoň jedna strana konania snahu natiahnuť konanie o čo najdlhšie možné 

časové obdobie, aby odvrátila negatívny výsledok sporu, ktorý by už zaväzoval 

k nejakej forme konania. Za súčasného nastavenia morálnej úrovne spoločnosti nie je 

prekvapením, že tvrdené dôvody, ktorých účelom je odročenie pojednávania sú 

generované bez skutkového pokladu. Za takéhoto nastavenia spoločnosti možno 

predpokladať, že ak by sa mohol „vykreovať“ dôvod odročenia pojednávania, ktorý 

by mohol byť eliminovaný použitím videokonferencie, táto strana konania nebude 

súhlasiť s uskutočnením pojednávania prostredníctvom videokonferencie alebo inými 

prostriedkami komunikačnej technológie.  

Na druhej strane niektorí autori vnímajú predmetné ustanovenie inak a píšu 

o tom, že vo veci súhlasu strán konania je ust. § 175 ods. 2 Civilného sporového 

poriadku „pomerne nepresné.“ Toto tvrdenie odôvodňujú tým, že podstatou 

rozhodnutia súdu o tom, že pojednávanie sa uskutoční videokonferenciou, je vlastne 

povolenie súdu tej osobe, ktorá sa má na pojednávaní zúčastniť osobne, aby sa na 

pojednávaní nezúčastnila bezprostredne v pojednávacej miestnosti, ale 

sprostredkovane prostredníctvom videokonferencie. Preto podľa ich názoru treba 

súhlas strán vyložiť len takým spôsobom, že súhlas strán je práve súhlas tej strany, 

ktorá sa na pojednávaní zúčastní prostredníctvom videokonferencie z iného miesta 

ako z pojednávacej miestnosti.15 

Tretím dôvodom nerealizácie pojednávaní prostredníctvom videokonferencie 

alebo iných prostriedkov komunikačnej technológie môže byť i nedostatok 

technického vybavenia (nedostatočný počet videokonferenčných zariadení) 

a kvalifikovaného personálu na použitie týchto vymožeností. 

Všetky uvádzané dôvody výrazne znižujú šance na realizovanie pojednávaní 

prostredníctvom videokonferenčných zariadení, ktoré by mohli napomôcť k rýchlemu 

a efektívnemu zadosťučineniu spravodlivosti. Predmetné tvrdenie naberá na 

opodstatnenosti zvlášť za situácie, ak ich bolo mnoho odročených práve z dôvodu 

pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. K tejto téme sa bližšie vyjadríme 

v tretej kapitole príspevku. 

1.2 Trestný proces 

Vzhľadom na skutočnosť, že Trestný poriadok oveľa podrobnejšie upravuje 

priebeh konania v porovnaní s kódexmi civilného práva procesného,16 bude oveľa 

častejšie a podrobnejšie upravovať aj využívanie videokonferenčného zariadenia. 

Špecifickosť trestného konania ako i verejný záujem na jeho rýchlom, hospodárnom 

                                                 
15 ŠTEVČEK, M. a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 649.  
16 Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. 
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a efektívnom zrealizovaní bude predurčovať frekventovanejšie použitie 

videokonferenčných zariadení v porovnaní s civilnými konaniami, kde je „ťahúňom“ 

spravidla iniciátor konania. Videokonferenčné zariadenia však v trestnom konaní 

napomáhajú aj k ochrane osobitných skupín svedkov, ktorí sú takto v lepšej miere 

chránení alebo sa zjednodušuje povinnosť vypovedať tým skupinám svedkov, ktorí 

zo zdravotných dôvodov nie sú spôsobilí prísť do úradných miestností súdu osobne 

a táto skutočnosť by marila úspešné ukončenie trestného konania.17 

Príkladom snahy zákonodarcu o efektívnosť a hospodárnosť trestného konania 

je aj znenie ust. § 28 ods. 9 Trestného poriadku. Z tohto ustanovenia vyplýva, že ak 

sa na zaručenie spravodlivého procesu nevyžaduje fyzická prítomnosť tlmočníka a 

nepodarí sa zabezpečiť tlmočníka pre jazyk, ktorému stanovené subjekty dostatočne 

rozumejú, možno v odôvodnených prípadoch tlmočenie zabezpečiť aj 

prostredníctvom videokonferencie. Podobne napomáha efektivite trestného konania 

aj obídenie nevyhnutnosti využitia inštitútu dožiadania za situácie, ak vieme vykonať 

procesný úkon prostredníctvom videokonferencie. Ku zmene ust. § 56 ods. 1, 

v ktorom je zakotvená táto možnosť síce došlo až s účinnosťou od 01. 08. 2019, no aj 

tento oneskorený krok vpred môže napomôcť k efektivite výkonu súdnej moci 

v trestnom konaní. 

Od posledne uvádzaného dátumu je účinným aj ust. § 61b Trestného poriadku, 

ktoré pomerne precízne zakotvuje možnosť vykonávania výsluchov prostredníctvom 

videokonferenčného zariadenia.18 Toto ustanovenie je nesporným prínosom najmä pre 

hospodárnosť priebehu trestného konania, a to prioritne pri osobách, ktoré by sa za 

účelom zrealizovania ich výsluchu museli eskortovať z ústavov na výkon väzby či 

z ústavov na výkon trestu odňatia slobody.  

Videokonferencia má v trestnom konaní aj ochrannú funkciu. Túto reflektuje 

Trestný poriadok v ust. § 121 ods. 4, kde poskytuje ochranu vyslúchanému 

obvinenému, ktorý je chránený podľa osobitného zákona o ochrane svedkov.19 Presne 

tej istej kategórii obžalovaných sa takýmto spôsobom môže poskytnúť ochrana aj na 

hlavnom pojednávaní v súlade s ust. § 273 ods. 1 Trestného poriadku. Podobne tak 

trestnoprávna úprava chráni i svedka, ktorého totožnosť je utajená.20  

Zo všetkého vyššie uvedeného je zrejmé, že právna úprava obsiahnutá 

v Trestnom poriadku s účinnosťou od 01. 08. 2019 začala vo väčšej miere poskytovať 

                                                 
17 Vo vzťahu k posledne uvádzanej kategórii svedkov viď ust. § 134 ods. 1 Trestného poriadku. 
18 Vo vzťahu k svedkovi v ústave na výkon väzby či ústave na výkon trestu ust. § 134 ods. 1 Trestného poriadku in 

fine. 
19 Zákon č. 256/1998 Z. z. o o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
20 Viď ust. § 136 ods. 3 Trestného poriadku. 
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legitímny podklad na zvýšenie rozsahu používania videokonferenčných zariadení 

v trestnom konaní. Použitie uvádzaných noriem Trestného poriadku považujeme za 

obzvlášť prínosné pre ochranu osobitných skupín vyslúchaných osôb, ale i pre 

zrýchlenie a zhospodárnenie už tak nákladného trestného konania. Sme však 

presvedčení, že realizácia procesných úkonov prostredníctvom videokonferenčných 

zariadení by mohla byť ešte frekventovanejšia ako tomu bolo doteraz, a tak by sa 

mohli dosiahnuť lepšie výsledky, ktoré môže priniesť digitalizácia výkonu súdnej 

moci aj v trestnom konaní.     

2 PRACOVNOPRÁVNE ASPEKTY 

V rámci posudzovania pracovnoprávnych aspektov digitalizácie výkonu súdnej 

moci nás bude zaujímať primárne postavenie sudcov, ktorí vykonávajú súdnu moc 

priamo v rámci ústnej časti konaní podľa procesnoprávnych predpisov právneho 

poriadku Slovenskej republiky. Práve ústna časť relevantných konaní je 

s prihliadnutím na početnosť osôb, ktorých prítomnosť je potrebná v súvislosti s jej 

realizáciou spravidla najnáročnejšia, a preto digitalizácia jej priebehu je spôsobilou 

výrazne napomôcť k rýchlemu a efektívnemu výkonu súdnej moci. 

Sudca vo vzťahu k výkonu svojej práce bude posudzovaný primárne cez 

ustanovenia zákona o sudcoch a prísediacich,21 no netreba zabudnúť ani na Zákonník 

práce,22 ktorý bude v zmysle ust. § 150 ods. 1 zákona o sudcoch a prísediacich 

subsidiárne použiteľný aj na výkon práce sudcov.  

Digitalizáciu výkonu súdnej moci môžeme vo vzťahu k miestu výkonu práce 

sudcu posudzovať v troch rovinách. Sudca vykonáva svoju prácu spravidla 

v úradných miestnostiach súdu. S prihliadnutím na vykonávanie osobitných 

procesných úkonov však nie je vylúčené, aby vykonával svoju funkciu aj mimo týchto 

miestností, a to napríklad pri vykonávaní niektorých dôkazných prostriedkov 

(obhliadka, vyšetrovací pokus, previerka výpovede na mieste činu či rekonštrukcia). 

V treťom rade však netreba zabudnúť ani na výkon práce v domácom prostredí, ktorý 

umožňuje ust. § 41 zákona o sudcoch a prísediacich. 

Prečo sme však v predchádzajúcom texte poukázali na rôznosť miest, z ktorých 

sudca môže vykonávať svoju prácu? Dôvod je jednoduchý. Rôzne miesta výkonu 

práce fakticky umožňujú rôznu mieru digitalizácie výkonu práce sudcov. Najlepšie 

predpoklady pre digitalizáciu ústnej časti konania bude mať sudca primárne za 

situácie, ak bude túto zabezpečovať prostredníctvom vybavenia nachádzajúceho sa 

                                                 
21 Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej už len „zákon o sudcoch a prísediacich“). 
22 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej už len „Zákonník práce alebo ZP“). 
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v úradných miestnostiach súdu. Predpoklady pre digitalizáciu výkonu práce sudcu na 

miestach mimo úradných miestností súdu sú však výrazne obmedzené.  

Naše myšlienky však vzťahujeme primárne ku digitálnemu prenosu 

vykonávania práce sudcu mimo úradných miestností a nie ku digitalizácii výkonu jeho 

práce vo všeobecnosti. Máme za to, že digitalizácia výkonu práce sudcu z domáceho 

prostredia napríklad prostredníctvom realizácie písomnej komunikácie alebo 

zaznamenávania jeho tvorby na digitálnom nosiči by nemala byť problematická.  

Problematickým by nemalo byť ani zabezpečenie digitálneho zaznamenania 

priebehu vykonávania dôkazných prostriedkov mimo úradných miestností súdu. 

Takéto digitálne zaznamenanie je vyslovene žiaducim za účelom riadnej archivácie 

a následnej použiteľnosti a zreprodukovania vykonania dôkazných prostriedkov 

prostredníctvom fotodokumentácie, videodokumentácie či evidencie v príslušnom 

systéme. Problematický sa však javí digitálny prenos výkonu činnosti z miest 

nachádzajúcich sa mimo úradných miestností súdu. 

Na druhej strane by digitálny prenos výkonu sudcovskej činnosti pri 

vykonávaní niektorých dôkazných prostriedkov mimo úradných miestností súdu 

nebol ani veľmi prínosný a žiaduci. Pri vykonávaní tejto činnosti je bezprostrednosť 

vnímania všetkými zmyslovými orgánmi o to dôležitejšia, v porovnaní s realizáciou 

„klasických“ súčastí predbežného prejednania sporu, pojednávania, hlavného 

pojednávania či verejného zasadnutia.  

Účelnou a prínosnou hudbou budúcnosti je však výkon práce z domáceho 

prostredia za zabezpečenia digitálneho prenosu realizovania ústnej časti súdneho 

konania. V nadväznosti na obsah posledne uvádzanej vety treba poukázať na to, že 

legislatívny predpoklad na takýto výkon funkcie sudcu je zabezpečený aspoň v 

základoch. Tento predpoklad je vtelený do ust. § 41 zákona o sudcoch a prísediacich. 

O čo skôr by takýto výkon súdnej moci bol žiaduci, ak by išlo o tehotnú sudkyňu alebo 

„osamelého sudcu“ podľa ust. § 54 ods. 5, 6 zákona o sudcoch a prísediacich? 

S prihliadnutím na zjednodušenie ich situácie by práve výkon všetkej možnej činnosti, 

ktorá je náplňou ich práce, chránila ich osobitný status a zjednodušovala výkon ich 

práce.  

Keďže výkon práce sudcov nie je korigovaný len normami pracovnoprávnymi, 

ale pri výkone ich práce treba vnímať aj právne normy, ktoré usmerňujú ich činnosť 

v konaniach podľa procesných kódexov, musíme prihliadnuť aj na obsah týchto 

noriem. Ak však vzhliadneme k tomu, aký je ich obsah, zistíme, že tieto bližšie 

neupravujú miesto, z ktorého by mala byť vykonávaná funkcia sudcu. Niektorí autori 
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sú toho názoru, že ústnu časť konania pred súdom môžu sudcovia zabezpečovať 

prostredníctvom videokonferencie len z pojednávacej miestnosti.23  

Na druhej strane, prečo by sme sa nemohli „pohnúť dopredu“ aj v rámci tejto 

otázky a „pripravovať pôdu“ na realizáciu ústnych častí konaní pred súdom 

prostredníctvom videokonferencie aj z domáceho prostredia sudcu? Keď podľa tých 

istých posledne spomínaných autorov zákon žiadnym spôsobom neobmedzuje určenie 

miesta, na ktorom sa bude nachádzať osoba, ktorá sa pojednávania zúčastní 

prostredníctvom videokonferencie (myslia tým predpokladáme na strany konania, 

svedkov, tlmočníkov,... – pozn. aut.),24 prečo by to nemohlo byť umožnené sudcovi, 

ak má zo strany súdu zabezpečené postačujúce a kyberneticky bezpečné technické 

vybavenie? 

Vo vzťahu k ust. § 41 zákona o sudcoch a prísediacich však treba uviesť, že 

toto ustanovenie zakotvuje iba možnosť výkonu sudcovskej činnosti z domáceho 

prostredia, ktoré sa realizuje na základe žiadosti sudcu smerujúcej k predsedovi súdu 

(do 31. 08. 2014 sudcovskej rade), ktorá nemusí byť akceptovaná z dôvodu absencie 

odôvodnenosti takéhoto postupu. Čo však za situácie, ak by za účelom predídenia 

zhoršenia pandemickej situácie a ochrany zdravia zamestnancov mal predseda súdu 

záujem výkon práce v domácom prostredí sudcovi nariadiť? Právna úprava pre takýto 

postup nie je v zákone o sudcoch a prísediacich obsiahnutá. Ani prípadné subsidiárne 

použitie ust. § 52 ods. 2 ZP by takýto postup neumožňovalo, pretože aj na realizáciu 

tohto ustanovenia je potrebný súhlas zamestnanca alebo dohoda s ním. Na nariadenie 

výkonu práce z domu by musel byť prijatý právny predpis či právna norma, ktorý by 

takúto povinnosť stanovovala. 

3 PRIJATÉ OPATRENIA POČAS PANDÉMIE OCHORENIA 

COVID – 19 AKO SKÚŠKA? 

Pripravenosť súdov flexibilne reagovať na neočakávané situácie bola preverená 

počas niekoľkých období v rokoch 2020 a 2021. Na vzniknutú situáciu v súvislosti 

s pandémiou ochorenia COVID-19 musel reagovať aj zákonodarca či jednotlivé 

orgány verejnej správy, ktoré prijímali právne predpisy zakotvujúce obmedzený režim 

fungovania niektorých inštitúcií, súkromného sektora a v neposlednom rade 

i obmedzenie pohybu. Legislatívnym základom pre normotvorbu MS SR25 v oblasti 

prijímania opatrení vo vzťahu k realizácii pojednávaní, hlavných pojednávaní 

a verejných zasadnutí bolo i je ust. § 3 zákona o niektorých opatreniach v súvislosti 

                                                 
23 ŠTEVČEK, M. a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 649.; BARICOVÁ, J. a kol. 

Správny súdny poriadok. Komentár. Bratislava: C.H BECK, 2018. s.635. 
24 BARICOVÁ, J. a kol. Správny súdny poriadok. Komentár. Bratislava: C.H BECK, 2018. s.636. 
25 Ministerstva spravodlivosti slovenskej republiky (ďalej aj „MS SR“) 
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s ochorením COVID-19.26 Na základe tohto zákona MS SR podzákonnou 

normotvorbou upravovalo činnosť všeobecných súdov v čase pandémie.  

Možno poznamenať, že už v období marca a apríla 2020 (presne do 30. 04. 

2020) boli prijaté opatrenia, ktoré výrazne okresávali možnosti pre realizáciu ústnej 

časti konania pred súdom, a to tak, že sa nemohli vykonávať pojednávania, hlavné 

pojednávania a verejné zasadnutia s výnimkou úkonov vo väzobných veciach, 

rozhodovania o podmienečnom prepustení z výkonu trestu, rozhodovania o zmene 

spôsobu výkonu trestu, úkonov v konaniach starostlivosti súdu o maloletých či 

úkonov, bez ktorých uskutočnenia hrozí nenávratná škoda alebo iný vážny nenávratný 

následok. Za účelom minimalizácie eskort odsúdených v trestnom konaní sa mali 

v maximálnej možnej miere využívať videokonferenčné zariadenia pri vykonávaní 

výsluchu odsúdenej osoby.27 

Obdobný režim na súdoch existoval aj v období od. 05. mája 2020 do 31. mája 

2020. Pre realizáciu pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí však 

už boli opatrenia nastavené miernejšie a vo vzťahu k ich nevykonávaniu existoval iba 

odporúčací charakter. Aj napriek tomu sa dbalo na to, aby sa realizovali len v tých 

veciach, ktoré sme vymedzili v predchádzajúcom odseku.28 

V období od 20. októbra 2020, kedy sa situácia opäť zhoršila MS SR opäť 

prijalo ďalšie opatrenia, ktoré upravovali obmedzenú činnosť všeobecných súdov. 

Prijaté opatrenia však našťastie výraznejším spôsobom nelimitovali realizáciu 

pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí. Určitým posunom oproti 

normotvorbe MS SR z prvého polroka 2020 bola snaha MS SR o používanie 

videokonferenčných zariadení vo väčšom rozsahu ako len za účelom minimalizácie 

eskort odsúdených v trestnom konaní. Od 24. októbra 2020 však postupne v súvislosti 

s nariadeným núdzovým stavom dochádzalo k výraznému obmedzeniu realizácie 

ústnej časti konania pred súdom. MS SR odporúčalo súdom zrušiť, respektíve odročiť 

pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia, ktoré sa mali uskutočniť 

v čase od 24. októbra do 1. novembra 2020. Obdobné odporúčania zrušiť, respektíve 

odročiť pojedávania dávalo MS SR aj vo vzťahu k notárom vykonávaným 

„dedičským pojednávaniam.“29 

                                                 
26 Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj „zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s ochorením COVID-19“). 
27 Opatrenia rezortu v rámci ochrany pred COVID – 19. [cit. 2021-13-11]. Dostupné na internete: 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Opatrenia-COVID-19.aspx.  
28 Taktiež. 
29 Taktiež. 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Opatrenia-COVID-19.aspx


 

183 

 

Prihliadnuc na nadchádzajúcu normotvorbu vlády SR, táto prostredníctvom 

svojich uznesení okrem nariadenia núdzového stavu a jeho predlžovania a s tým 

súvisiaceho obmedzenia pohybu, ktorého účelom bolo zastaviť alebo aspoň spomaliť 

šírenie ochorenia COVID-19 vymedzovala i výnimky z obmedzenia pohybu. Pri 

preskúmaní obsahu Uznesenia vlády SR č. 678,30 Uznesenia vlády SR č. 693,31 

Uznesenia vlády SR č. 70432 či iných nadväzujúcich uznesení vlády SR je zrejmé, že 

bez splnenia dodatočných podmienok (negatívny výsledok antigénového/PCR testu), 

účasť na predbežných prejednaniach sporu, pojednávaniach, hlavných 

pojednávaniach či verejných zasadnutiach nebola výnimkou z nariadeného 

obmedzenia „slobody pohybu a pobytu.“ Toto obdobie pretrvávalo až do konca roka 

2020. Dokonca od 19. decembra 2020 až do konca roka, účasť na ústnej časti konania 

pred súdom nebola podľa Uznesenia vlády SR č. 80433 a Uznesenia vlády SR č. 80734 

možná ani za splnenia dodatočných podmienok (negatívny výsledok 

antigénového/PCR testu). 

Podobná úprava obmedzenia „slobody pohybu a pobytu“ nastúpila aj od 01. 

januára 2021,a to prostredníctvom Uznesenia vlády SR č. 808.35 Nič sa nezmenilo ani 

prijatím Uznesenia vlády SR č. 1.36 K týmto opatreniam zaujalo stanovisko i MS SR, 

                                                 
30 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu 

podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. 

septembra 2020 - 290/2020 Z. z. (ďalej už len „Uznesenie vlády SR č. 678“). 
31 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 693 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového 
stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 

stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 

30. septembra 2020 - 298/2020 Z.z. (ďalej už len „Uznesenie vlády SR č. 693“). 
32 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 704 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového 

stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 

stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 
30. septembra 2020 – 306/2020 Z. z. (ďalej už len „Uznesenie vlády SR č. 704“). 
33 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 804 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového 

stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 

30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020 – 386/2020 Z. z. (ďalej 

už len „Uznesenie vlády SR č. 804“). 
34 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 807 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 

2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 

núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. 

septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase 

vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov - 427/2020 Z. z. (ďalej 

už len „Uznesenie vlády SR č. 807“). 
35 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 

227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania 
núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 

stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o 
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 

- 453/2020 Z. z. (ďalej už len „Uznesenie vlády SR č. 808“). 
36 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona 
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov - 1/2021 Z. z. (ďalej už len „Uznesenie vlády SR č. 1“). 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4
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ktoré odporučilo pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia, ktoré sa 

mali vykonať v čase od 01. do 24. januára 2021, odročiť. Zároveň však MS SR 

odporučilo, aby sa pri rozhodovaní o zrušení úkonov vo väzobných veciach 

prihliadalo na skutočnosť, že „predvedenie a eskorty podozrivých, obvinených 

a odsúdených nemožno považovať za výkon slobody pohybu a pobytu, v dôsledku 

čoho sa obmedzenie“ podľa príslušných uznesení vlády SR nevzťahuje na tieto 

úkony.37 

Až na konci januára 2021 a neskôr došlo k nadobudnutiu účinnosti takých 

uznesení vlády SR, ktoré znamenali prelomenie obmedzenia „slobody pohybu 

a pobytu“ aj vo veci možnosti cesty na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo 

verejné zasadnutie podľa ust. § 3 ods. 1 písm. a) zákona o niektorých opatreniach v 

súvislosti s ochorením COVID-19. K týmto možno zaradiť Uznesenie vlády SR č. 

3038 a ďalšie nadväzujúce uznesenia. Na druhej strane však vyhláška MS SR39 striktne 

vymedzila, že sa v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu sa budú 

vykonávať pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia iba v niektorých 

veciach. Týmito boli napr. väzobné veci, podmienečné prepustenia z výkonu trestu 

odňatia slobody, konanie vo veciach určenia rodičovstva či vo veciach osvojenia, 

konania o dedičstve či o spôsobilosti na právne úkony,...  

Ak bližšie prihliadneme na konania, ktoré boli vymedzené v tejto vyhláške (v 

čase účinnom do 27. 04. 2021), išlo iba o konania s väčšou prioritou ich urgentného 

riešenia alebo o konania, kde „strany sporu alebo účastníci konania súhlasili s 

pojednávaním v ich neprítomnosti“ (v konaniach podľa Civilného sporového poriadku 

a nevymedzených konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku) či 

o konania, kde vykonanie pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného 

zasadnutia neznieslo odklad. Ostatné pojednávania, hlavné pojednávania a verejné 

zasadnutia boli automaticky odročované a v tomto období neboli nariaďované nové.  

Takéto zásadné obmedzenie realizácie ústnych častí konaní pred súdom 

nevyhnutne spôsobilo predlžovanie konaní, v ktorých malo byť rozhodnuté čo 

najrýchlejšie, efektívne a spravodlivo. V súvislosti s touto skutočnosťou vyvstáva 

otázka, do akej miery bola využívaná možnosť realizácie ústnych častí konaní 

prostredníctvom videokonferenčných zariadení? Výsledkom bolo ich využívanie len 

                                                 
37 Opatrenia rezortu v rámci ochrany pred COVID – 19. [cit. 2021-13-11]. Dostupné na internete: 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Opatrenia-COVID-19.aspx.  
38 Uznesenie vlády SR č. 30 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej 
republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v 

čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov - 8/2021 Z. z. (ďalej 

už len „Uznesenie vlády SR č. 8“).  
39 Vyhláška MS SR č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase 

mimoriadnej situácie a núdzového stavu (ďalej už len „Vyhláška MS SR“).  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/62/#paragraf-3.odsek-1.pismeno-a
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Opatrenia-COVID-19.aspx
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4
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v obmedzenej miere. Prečo sme však dospeli k stavu, že sa mnoho pojednávaní, 

hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí iba odročovalo a nenariaďovali sa nové 

aj napriek skutočnosti, že MS SR preferovalo široké použitie videokonferenčných 

zariadení? Mohol za to nedostatočný počet týchto zariadení? Mohla za to neochota 

sudcov vykonávať svoju prácu prostredníctvom nich a zaužívané stereotypy výkonu 

ich práce? 

Možno poznamenať, že existencia akéhokoľvek zo spomínaných dôvodov 

nemôže byť v budúcnosti prekážkou pre realizáciu pojednávaní, hlavných 

pojednávaní či verejných zasadnutí prostredníctvom videokonferencie, pretože tým 

dochádza k znižovaniu efektivity výkonu súdnej moci a prehlbovaniu nedôvery 

v súdnu moc z dôvodu neprimeranej dĺžky súdnych konaní.  

Katastrofálny stav uskutočňovania súdnych pojednávaní40 v roku 2020 

odzrkadľuje prieskum uskutočnený Analytickým centrom MS SR. Z tohto výskumu 

vyplýva, že v roku 2020 bolo zrealizovaných o 20% menej súdnych pojednávaný 

v hlavných agendách ako v roku 2019 (toto číslo predstavuje o vyše 40 000 menej 

súdnych pojednávaní). Okrem toho, že boli pojednávania vo väčšej miere 

rušené, zároveň dochádzalo aj k ich menej častému nariaďovaniu. V civilnej agende 

bolo zrušených skoro 10 000 pojednávaní. Počet zrušených pojednávaní vzrástol 

dvojnásobne. V rodinnej agende išlo až o 2,4 - násobný nárast oproti 

predchádzajúcemu obdobiu.41 

Uvádzaný pokles bol zaznamenaný na úrovni okresných súdov. Prirodzene na 

úrovni krajských súdov nedošlo k takému zásadnému „naťahovaniu“ konaní 

z dôvodu, že na úrovni krajských súdov sa univerzálne v menšej miere realizuje ústna 

časť konania pred súdom. Aj v rámci ich činnosti možno však zaznamenať pokles 

zrealizovaných súdnych pojednávaní a výrazný nárast odročených súdnych 

pojednávaní.42 

ZÁVER 

Cieľom príspevku bolo vymedziť a zhodnotiť legislatívny stav možnosti 

vykonávania ústnych častí súdnych konaní prostredníctvom videokonferenčných 

zariadení alebo iných prostriedkov komunikačnej technológie de lege lata. Dospeli 

sme k záveru, že súčasná právna úprava, až na pár nedostatkov najmä v konaniach 

podľa kódexov civilného práva procesného, predstavuje dobrý predpoklad pre 

                                                 
40 Pod týmto pojmom Analytické centrum MS SR rozumie predbežné prejednania sporu, pojednávania, hlavné 

pojednávania, verejné zasadnutia, neverejné zasadnutia a verejné vyhlásenia rozsudkov. 
41 VANC, M. Ako ovplyvnila pandémia súdne pojednávania. In: Právne noviny [online]. 26. 04. 2021 [cit. 2021-14-
11]. Dostupné na internete: https://www.pravnenoviny.sk/ako-ovplyvnila-pandemia-sudne-pojednavania.  
42 Taktiež. 

https://www.pravnenoviny.sk/ako-ovplyvnila-pandemia-sudne-pojednavania
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vykonávanie súdnych pojednávaní týmto spôsobom. Zároveň sme dospeli k záveru, 

že aj samotné Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo technický podklad pre ich 

realizáciu uvádzaným spôsobom v používateľskej príručke elektronických služieb, 

ktorá zrozumiteľným spôsobom ozrejmuje, ako vykonať jednotlivé úkony smerujúce 

k faktickej realizácii ústnej časti súdneho konania prostredníctvom videokonferencie.  

Po zhodnotení pracovnoprávnych možností sudcov by podľa zákona o sudcoch 

a prísediacich bol za splnenia zákonom stanoveného postupu možný nielen výkon 

práce z úradných miestností (z kade by sa realizoval digitálny výkon súdnej moci), 

ale i výkon ich práce z domáceho prostredia. Do budúcna by tak, za lepšej precizácie 

ust. § 41 zákona o sudcoch a prísediacich a za poskytnutia dostatočného technického 

vybavenia na výkon práce sudcov v domácom prostredí, bola možná i realizácia 

ústnych častí súdneho konania z domáceho prostredia sudcu. Prirodzene máme na 

mysli realizáciu ústnych častí súdnych konaní prostredníctvom videokonferencie, pri 

ktorej by jednotlivé subjekty zúčastnené na konaní neboli osobne prítomné 

v domácom prostredí sudcu, ale na iných miestach (vo svojom domácom prostredí, 

pracovných priestoroch právnych zástupcov strán/účastníkov konania). 

Aj keď niektorí autori vnímajú videokonferenciu ako výnimku zo zásady 

ústnosti a bezprostrednosti pojednávania,43 my sa k tejto myšlienke neprikláňame. 

Súhlasíme s ich argumentom o možnom znížení autenticity prednesov rôznych 

subjektov, a to predovšetkým v prípade výsluchu strany, svedka alebo znalca, keďže 

pri ich prítomnosti v inej miestnosti nemusí dôjsť k zachyteniu všetkých prejavov ich 

komunikácie, no nemôžeme súhlasiť s tvrdením, že uskutočnenie ústnej časti súdneho 

konania cez videokonferenciu predstavuje výnimku zo zásady ústnosti 

a bezprostrednosti pojednávania, pretože ústnosť konania sa podľa našej mienky 

prostredníctvom videokonferencie zabezpečuje v plnej miere a bezprostrednosť 

konania je len do určitej miery oslabená. 

Nemôžeme sa stotožniť ani s argumentom, že pri videokonferencii sa zároveň 

zvyšuje aj riziko prípadného ovplyvňovania svedka predovšetkým v prípade, ak bude 

vypovedať v inej ako súdnej miestnosti a bez prítomnosti inej súdnej osoby. Tento 

záver vyvrátil i Najvyšší súd Rakúskej republiky v konaní vedenom pod spisovou 

značkou 18 ONc 3/20s v jeho rozhodnutí zo dňa 23. júla 2020, ktorý naopak 

v kontexte aktuálnej doby načrtol, že za zabezpečenia riadnych opatrení, 

k načrtnutému vôbec nemusí dôjsť. Tento súd dokonca navrhol spôsoby, akými môže 

používanie technológií ponúknuť ochranné mechanizmy, ktoré môžu ísť nad rámec 

tých, ktoré sú k dispozícii počas tradičných fyzických konaní. Patrí medzi ne napríklad 

zaznamenávanie dôkazov vychádzajúcich z vypočúvania svedkov či možnosť 

                                                 
43 ŠTEVČEK, M. a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 649. 
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pozorne sledovať vypočúvanú osobu spredu, poprípade i ukázanie miestnosti, v ktorej 

svedok sedí, aby sa zabezpečilo, že ho nebudú ovplyvňovať tretie strany.44 

Počas písania príspevku sme dospeli aj k názoru, že videokonferencia slúži i k 

hospodárnosti konania, keďže môže významným spôsobom konanie urýchliť a 

predovšetkým znížiť stratu času a cestovné náklady spojené s dostavením sa osôb na 

pojednávanie. K využitiu všetkých výhod, ktoré ponúka realizácia ústnej časti 

súdnych konaní prostredníctvom videokonferencie, však aj napriek obmedzeniam 

„slobody pohybu a pobytu“ vo väčšej miere nedošlo. Veríme však, že tento prístup 

sudcovia i jednotlivé súdy prehodnotia, a to aj s ohľadom na možnosť ďalšieho 

zbytočného predlžovania súdnych  konaní v súvislosti s neutíchajúcou pandémiou 

ochorenia COVID-19. Veríme, že tak zadosťučinia snahe o rýchle, efektívne, 

hospodárne a koniec koncov i spravodlivé rozhodnutie vo všetkých konaniach. 
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riziká pri telepráci 
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Abstrakt   

Autorka v príspevku venuje pozornosť novele Zákonníka práce, ktorý reagoval na 

koronakrízu riešením otázky telepráce a home office. Autorka sa zameriava na 

aplikačné problémy, ktoré so sebou priniesla prax z pohľadu práv a povinností 

zamestnanca a zamestnávateľa, ako aj možnej diskriminácie, či uplatňovania zásady 

rovnakého zaobchádzania pri inštitúte telepráce. V súvislosti so skúmanou témou 

vyvstávajú otázky, do akej miery je možné vytvoriť rovnocenné a vyvážené 

podmienky všetkým zamestnancom tak, aby boli zachované rovnaké príležitosti, 

predvídateľnosť pracovných podmienok a transparentnosť. 

Kľúčové slová:  

telepráca, domáca práca, home office, zamestnanec, zamestnávateľ, diskriminácia 

Abstract   

In the article, the author pays attention to the amendment to the Labor Code, which 

responded to the coronary crisis by addressing the issue of telework and home office. 

The author focuses on the application problems that came with practice in terms of 

the rights and obligations of employees and employers, as well as possible 

discrimination or the application of the principle of equal treatment. In connection 

with the researched topic, questions arise as to the extent to which it is possible to 

create equal and balanced conditions for all employees so as to maintain equal 

opportunities, predictability of working conditions and transparency. 

Key words: 

telework, home office, employees and employers, discrimination 
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ÚVOD 

S vývojom spoločnosti bezprostredne súvisí aj zmena spôsobu výkonu práce, 

ktorá reaguje na novovzniknuté potreby a podmienky zamestnávateľov. Najmä za 

posledných tridsať rokov badať obrovskú zmenu, ktorá súvisí s rozmachom 

informačných technológii, ako aj dostupnosti internetových sietí. Kým v minulosti bol 

„online“ spôsob komunikácie skôr výnimočným, dnes je to  naopak. Situácia 

v tuzemsku, ktorú za posledné dva roky ovplyvnila práve korona pandémia priniesla 

so sebou požiadavku dodržiavania protipandemických opatrení a postavila mnohých 

zamestnávateľov pred otázku, ako uchovať pracovné miesto v súlade s vládnymi 

opatreniami a zároveň neznížiť efektivitu a vyťaženosť pracovnej pozície 

zamestnanca. Reakciou zákonodarcu bolo prijatie novely č. 76/2021 zo dňa 4. 

februára 2021,s účinnosťou od 01.03.2021, ktorá sa premietla do znenia § 52 

Zákonníka práce vo forme inštitútov domáckej práce, home office a telepráce.  

Zámerom tohto príspevku je úvaha o možnej diskriminácii pri aplikácii 

inštitútov telepráce a domáckej práce, a to najmä z toho pohľadu, či pri týchto 

inštitútoch môže vzniknúť netransparentnosť v zachovaní rovnakého prístupu 

zamestnávateľa k  zamestnancom z pohľadu zaťažovania pracovnej pozície, následnej 

kontroly výkonu práce zamestnanca. Ďalšou skúmanou oblasťou je otázka 

transparentnosti, ktorá ma bezprostredný vplyv na dodržiavanie zásady rovnakého 

zaobchádzania. 

1         BLIŽŠIE K POJMU DISKRIMINÁCIA A ZÁSADA ROVNAKÉHO 

ZAOBCHÁDZANIA 

S pojmom diskriminácie úzko súvisí aj zásada rovnakého zaobchádzania, na 

ktorú poukazuje priamo Zákonník práce v znení § 13 ods. 1 a 2: „Zamestnávateľ je 

v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so 

zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych 

vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 

a o ochrane prd diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(Antidiskriminačný zákon).“  

„Musí se rozlíšit dimenze sociálni a právni rovnosti. (R. Jhering – rovnost muže 

byt i rovnosti bídy). Právo nemúže vychádzet jen z formálni rovnosti , nemúže vubec 

neprihlížet k sociálni a biologické nerovnosti. Tím vzniká problém privilégií 

(skutečných a zdánlivých) a diskriminace.“1 

                                                 
1 GERLOCH, A. Teórie práva, 6. vyd. Plzeň:  Aleš Čeněk, 2013, s. 251. 
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„Rovnosť práv ešte neznamená totožnosť práv, a preto treba rozlišovať medzi 

rozdielnym zaobchádzaním a diferenciáciou.  V právnej teórii sa všeobecne uznáva, 

že diferenciácia je legitímna len vtedy, ak je splnených niekoľko podmienok. Prípadné 

rozlišovanie, vylúčenie alebo obmedzenie nie je diskriminačné, ak je primerané alebo 

oprávnené; určité rozdiely sú legitímne, ak sa týkajú osobitných opatrení určených na 

dosiahnutie rovnosti užívaných práv; a také osobitné opatrenia sú legitímne, iba ak sú 

dočasné, t. j. ak sa neuplatňujú dlhšie ako je nevyhnutné na vyrovnanie faktickej 

nerovnosti medzi dotknutými skupinami. Diferenciáciu možno teda kvalifikovať ako 

ospravedlniteľné rozlišovanie a diskrimináciu ako neospravedlniteľné rozlišovanie.“2 

Zákaz diskriminácie teda automaticky neznamená požiadavku rovnakého 

zaobchádzania, ako by sa mohlo javiť na prvý pohľad, pretože v tých istých prípadoch 

práve formálne rovnaké zaobchádzanie sa môže stať ponižujúcim, prípadne 

diskriminujúcim.  

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 

a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„Antidiskriminačný zákon“), poukazuje na zásadu rovnakého zaobchádzania a na 

podmienky jej dodržiavania, pričom demonštratívne vymenúva oblasti pre ktoré sa 

vzťahuje zákaz diskriminácie. 

V zmysle § 2 ods.1 Antidiskriminačného zákona dodržiavanie zásady 

rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, 

náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej 

skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu 

a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného 

alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu 

oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.  

Pre naplnenie zásady rovnakého zaobchádzania podľa Antidiskriminačného 

zákona  sa vyžaduje, aby boli „naplnená forma, oblasť a dôvod diskriminácie, tak 

ako sú bližšie definované  v tomto  zákone.  Na  to,  aby  mohlo  byť  určité  konanie  

kvalifikované  ako  diskriminácia,  t. j. porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, 

sa v praxi vyžaduje,  aby  bol  daný niektorý  z  dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 

Antidiskriminačného zákona, musí byť naplnená jedna   z  foriem  uvedených v § 2a 

Antidiskriminačného zákona  a napokon musí sa tak diať v jednej   z oblastí, ktoré sú 

v zmysle § 3 ods. 1 Antidiskriminačného zákona týmto zákonom pokryté.“3 Ako jedna 

                                                 
2 DRGONEC, J. Základné práva a slobody podľa Ústavy SR. Bratislava: MANZ, 1997, s. 43 – 44. 
3 ČUNDERLÍK Ľ. - PAVLÍČKOVÁ Z. - RIŠIANOVÁ S. Medzery antidiskriminačného zákona, analýza potreby 
novelizácie antidiskriminačného zákona a súvisiacich právnych predpisov. Bratislava: Slovenské národné stredisko 

pre ľudské práva, 2017,  s. 14.   
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z foriem môže byť použitá priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, 

obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; pokyn na diskrimináciu 

a nabádanie na diskrimináciu.4 V súvislosti s inštitútom telepráce sa bližšie pozrieme 

na možné obťažovanie zamestnanca zo strany zamestnávateľa. Obťažovaním a 

násilím na pracovisku sa zaoberá aj Dohovor Medzinárodnej organizácie práce 

(MOP) o odstránení násilia a obťažovania vo svete práce č. 190/2019 zo dňa 

21.06.2019.  

Obťažovaním sa v zmysle Antidiskriminačného zákona rozumie také 

správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu 

zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, 

zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je 

alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.5 

V legálnej definícii pojmu obťažovanie sa tak priamo nenachádza diferenciačné 

kritérium.  „Pre prax vyvstáva nie zanedbateľná otázka, či pre naplnenie tohto pojmu 

sa vyžaduje správanie voči osobe s osobitým postavením či statusom ako to 

predpokladá Antidiskriminačný zákon vo svojich úvodných ustanoveniach alebo či k 

naplneniu zákazu obťažovania, so všetkými právnymi následkami, môže dôjsť voči 

akejkoľvek osobe (zamestnancovi) bez toho, aby sme skúmali dôvody protiprávneho 

konania, ktoré by inak (pri priamej či nepriamej diskriminácii) mali spočívať v takejto 

osobe a jej odlišnosti.“6  

H. Barancová vyslovuje, že na rozdiel od iných druhov diskriminácie, pri 

identifikácii obťažovania sa nevyžaduje porovnávanie s inými zamestnancami. 

„Rozpor so zákonom spočíva v konaní samotnom, nie v porovnaní s inými konaniami. 

Konanie, ktoré je obťažovaním, nebude akceptovateľnejšie, ak by zamestnávateľ bez 

rozdielu urážal všetkých svojich zamestnancov.“ Preto sa prikláňame k názoru, že 

obťažovanie by malo byť všeobecným znakom diskriminácie nielen pre všetky vyššie 

uvedené diskriminačné znaky, ale aj mimo diskriminačných znakov, kedy by 

obťažovanie už netvorilo súčasť diskriminácie.7   

V ustanovení § 13 ods. 4 a ods. 5 Zákonníka práce je priamo zakotvené právo 

zamestnanca na hájenie svojho práva, a to podanie sťažnosti a tomu zodpovedajúcej 

povinnosti zamestnávateľa na jej prerokovanie pre porušenie zásady rovnakého 

zaobchádzania. Pokiaľ ide o procesnoprávne garancie proti diskriminácii je 

                                                 
4 § 2a Antidiskriminačného zákona   
5 § 3 ods. 1 Antidiskriminačného zákona 
6 DOLOBÁČ M.,Technostres a ochrana duševného zdravia. In: Pracovné právo v digitálnej dobe. Praha 

Nakladatelství Leges, 2017, s. 55-64. 
7 BARANCOVÁ, H. Mobbing a šikanovanie zamestnanca ako forma zneužitia práva. In: Societas et Iurisprudentia, 

roč. II, č. 2, s. 35-66. 

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1015501&f=3
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problematická požiadavka Európskej únie o reálnej dostupnosti súdneho vymáhania 

práv podľa antidiskriminačných smerníc pre všetky osoby, ktoré sa cítia poškodené.  

Podľa § 9 Antidiskriminačného zákona oprávnená osoba sa môže najmä 

domáhať, aby sa 

- upustilo od takéhoto konania, ak je možné, 

- napravil protiprávny stav alebo 

- poskytlo primerané zadosťučinenie, 

- poskytla náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch.“8 

Rovnako je vylúčené, aby takýto zamestnanec bol zo strany zamestnávateľa 

postihovaný alebo inak sankcionovaný za výkon svojho práva. 9 

2        TELEPRÁCA 

Stále väčší počet zamestnancov vykonáva prácu výlučne prostredníctvom 

internetu alebo intranetových počítačových sietí. „Pre takýto výkon práce sa vžil 

pojem teleworking (telepráca), ku ktorému pristupujú výrazy ako remote work, 

telecommuting, ktoré vyjadrujú rovnakú podstatu, prípadne osobitne ponímajú určité 

odtiene spôsobu výkonu telepráce.“ 10 „Právna úprava aj naďalej rozlišuje medzi 

prácou, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností 

so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca (tzv. 

home office), a medzi trvalým výkonom práce z domácnosti zamestnanca (domácka 

práca alebo telepráca).“11 „Vo všeobecnosti môžeme teleprácu definovať ako výkon 

práce prostredníctvom informačných technológií, ktorú zamestnanec vykonáva 

zväčša doma alebo na mieste, ktoré nie je typickou prevádzkou zamestnávateľa a pre 

ktorú je charakteristický vyšší stupeň samostatnosti práce.“12 Zákonodarca pre 

odlíšenie domáckej práce a telepráce zvolil väzbu na prenos dát na diaľku – t. j. otázku 

pravidelného pripojenia sa a tým pádom aj odpojenia sa – znakom je „použitie 

informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému 

prenosu dát na diaľku“. Uvedené vychádza z toho, že použitie počítača bez prenosu 

                                                 
8 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. Komentár. 3. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2013, 1104 s. 
9 R č. 24/2009: Znaky diskriminačného konania a porušenia povinnosti zamestnávateľa zaobchádzať                                             
so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania (§13 ods. 5 ZP) má postup zamestnávateľa, ktorý 

svojich zamestnancom odmenu vyplatil, a výlučným dôvodom na jej nevyplatenie jedinému z nich bolo, že tento 

zamestnanec podal na zamestnávateľa sťažnosť. 
10 DOLOBÁČ M. Vplyv telepráce na duševné zdravie zamestnanca. In: Právo, obchod, ekonomika VII.: zborník 

príspevkov z vedeckého sympózia: 11. - 13. október 2017, Vysoké Tatry. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika                

v Košiciach, 2017, s. 193-200. 
11 KOČIŠ ,M.: Výkon domáckej práce a telepráce  Dostupné na: https://www.epi.sk/odborny-clanok/vykon-

domackej-prace-a-teleprace.htm zo dňa 13. 11. 2021. 
12 DOLOBÁČ M. Vplyv telepráce na duševné zdravie zamestnanca. In: Právo, obchod, ekonomika VII.: zborník 
príspevkov z vedeckého sympózia: 11. - 13. október 2017, Vysoké Tatry. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika                

v Košiciach, 2017, s. 193-200. 

https://www.epi.sk/odborny-clanok/vykon-domackej-prace-a-teleprace.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/vykon-domackej-prace-a-teleprace.htm
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dát (resp. pravidelného prenosu dát) má skôr povahu domáckej práce – pri telepráci 

sa zvýrazňuje aspekt ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť zneužité pri pripojení 

sa do siete, možnosťou zamestnávateľa „online“ sledovať výkon práce (napr. 

zamestnanec sa elektronicky pripája do evidencie pracovného času) a pod.13  V zmysle 

§ 52 ods. 6 a 7 Zákonníka práce  je možná dohoda medzi zamestnávateľom 

a zamestnancom, že zamestnanec si pri domáckej práci alebo telepráci zvolí režim 

organizácie pracovného času, pričom ten sa môže riadiť buď samorozvrhovaním 

zo strany zamestnanca , alebo pracovný čas organizuje zamestnávateľ spôsobmi 

podľa § 86 alebo § 87 Zákonníka práce, a to ako pevný pracovný čas alebo pružný 

pracovný čas (§ 88 Zákonníka práce).   

Čo sa týka osobitných povinností zamestnávateľa vo vzťahu k výkonu 

telepráce, ten je povinný zabezpečiť nielen technické a programové vybavenie 

potrebné na výkon telepráce, ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri 

telepráci, ale najmä zabezpečiť 

i)  zákaz diskriminácie v tom smere, aby pracovné podmienky zamestnanca 

pri domáckej práci a telepráci neznevýhodňovali zamestnanca v porovnaní s 

porovnateľným zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, 

ii)  „sociálnu inklúziu zamestnanca, t. j. zamestnávateľ prijme opatrenia, ktoré 

predchádzajú izolácii zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo 

teleprácu od ostatných zamestnancov a dávajú mu možnosť stretávať sa s 

ostatnými zamestnancami.“14  

Zamestnávateľ sa musí zdržať akéhokoľvek konania, ktorým by dosiahol 

izolovanosť zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu od 

ostatného pracovného kolektívu. Snahou zamestnávateľa musí byť začlenenie 

zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu a teleprácu do pracovného kolektívu. 

Plnenie tejto povinnosti môže zamestnávateľ zabezpečiť aj tým, že umožní 

zamestnancovi vykonávajúcemu domácku práca a teleprácu účasť na pracovných 

poradách, na iných posedeniach a aktivitách kolektívu.15 Zákonník práce ukladá 

zamestnávateľovi tiež povinnosť zabrániť znevýhodňovaniu zamestnanca pri 

domáckej práci a telepráci s porovnateľným zamestnancom na pracovisku 

zamestnávateľa. Za týmto účelom musí mať takýto zamestnanec vytvorené aj 

porovnateľné pracovné podmienky. 

                                                 
13 TOMAN, J. Domácka práca a telepráca. Dostupné na: https://www.epi.sk/odborny-clanok/iv-domacka-praca-a-
telepraca-52-zp.htm zo dňa 14. 11. 2021. 
14 DOLOBÁČ, M. Vplyv telepráce na duševné zdravie zamestnanca. In: Právo, obchod, ekonomika VII. Košice: 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2017, s. 193-201. 
15 GAŠPÁRKOVÁ, E.: Domácka práca alebo telepráca.Dostupné na: https://www.epi.sk/odborny-clanok/2-

domacka-praca-alebo-telepraca.htm zo dňa 13. 11. 2021. 

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2652139&f=2
https://www.epi.sk/odborny-clanok/iv-domacka-praca-a-telepraca-52-zp.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/iv-domacka-praca-a-telepraca-52-zp.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/2-domacka-praca-alebo-telepraca.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/2-domacka-praca-alebo-telepraca.htm
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„Autonómia zamestnanca vykonávajúceho teleprácu pri rozvrhovaní 

pracovného času nie je absolútna a aj pri tejto atypickej forme práce má zamestnávateľ 

právo ukladať úlohy, ich plnenie vyžadovať a kontrolovať. Zamestnávatelia často 

vyžadujú mimoriadnu pružnosť, keď zamestnanec je povinný byť stále online, úlohy 

plniť okamžite, prípadne aj viacero úloh súčasne. A práve takýto spôsob výkonu práce 

(multitasking) je spojený so zvýšenou duševnou námahou a stresom, ktorý môže viesť 

až k telešikane.“ 16 

   Tento špecifický druh zamestnávania so sebou prináša netransparentnosť 

a nemožnosť objektívne posúdiť prístup zamestnávateľa k jednotlivým 

zamestnancom, rovnako neúmerné pokynovanie zamestnanca zo strany 

zamestnávateľa, či nerovnomernú zaťaženosť jednotlivých zamestnancov.  Pokiaľ na 

pracovisku, kde sa vykonáva práca prezenčným spôsobom v kolektíve, je možné 

vycítiť atmosféru pracovného prostredia, a vypozorovať známky možného 

diskriminačného alebo šikanózneho správania zamestnávateľa, pri telepráci je to 

značné obmedzené. Pri dištančnom spôsobe výkonu práce tu absentuje komparačný 

znak. Hranica a deliace kritérium toho, kedy sa bude jednať o šikanu a kedy 

o diskrimináciu z dôvodu nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania je veľmi 

tenká. 

i. Šikana/ telešikana  

   Pod šikanovaním treba rozumieť psychické prenasledovanie alebo intrigovanie, 

ktoré sa vyznačuje systematickosťou a ktoré sa prejavuje najmä verbálnymi a 

psychickými útokmi.  Šikanovanie často obsahuje využívanie a zneužívanie moci, pri 

ktorom majú šikanovaní problémy pri bránení sa voči takémuto správaniu. Konečným 

cieľom šikanovania na pracovisku (ďalej len šikanovanie) je poškodiť zamestnanca a 

spôsobiť mu ujmu. Šikanovanie smeruje k tomu, aby šikanovaný zamestnanec bol 

odvolaný alebo aby sám skončil pracovnoprávny vzťah výpoveďou alebo dohodou. 

„Rozlišuje sa šikanovanie vykonávané spoluzamestnancami z ich vlastnej iniciatívy, 

tzv. mobbing) a vykonávané nadriadeným zamestnancom, tzv. bossing. Samozrejme, 

nie je vylúčená kombinácia oboch foriem. To znamená, že môže vzniknúť „reťazec“, 

pri ktorom na jednom konci je šikanovaný zamestnanec, na druhom konci šikanujúci 

nadriadený, pričom dva konce sú spojené spoluzamestnancami podieľajúcimi sa na 

šikanovaní sprostredkovaním správania nadriadeného.“ 17 Porušenie 

pracovnoprávnych predpisov zo strany zamestnávateľa nemá vždy za následok 

zníženie dôstojnosti a vážnosti zamestnanca; za neprípustný zásah do tohto práva 

                                                 
16 DOLOBÁČ. M. Pracovné podmienky v atypických pracovnoprávnych vzťahoch (náčrt úniovej a vnútroštátnej 

úpravy). In: Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0. Praha: Nakladatelství Leges, 2018, s. 79-87.  
17 HARAJDIČ, J.  Šikanovanie na pracovisku a možnosti právnej ochrany. In: Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 6-7,                

s. 837 – 845 
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treba považovať iba také správanie, ktoré je zamestnancom, ktorého sa to týka, 

objektívne vnímané ako nevítané, nevhodné alebo urážlivé a ktorého zámer alebo 

dôsledok vedie k zníženiu dôstojnosti fyzickej osoby, alebo k vytvoreniu 

nepriateľského, ponižujúceho alebo znekľudňujúceho prostredia na pracovisku.18 

„Krajský súd v Trnave v rozsudku (sp. zn. 10CoPr/1/2019) stotožňuje pojem 

šikana s pojmom bossing. Ako príklady bossingu krajský súd uvádza napr. prehnané 

kontrolovanie plnenia povinností alebo dochádzky, neschválenie dovolenky, 

nedocenenie práce, či častá a neoprávnená kritika, zosmiešňovanie pred kolegami, 

zadávanie úloh, na splnenie ktorých nemá zamestnanec kvalifikáciu, privlastňovanie 

si práce podriadeného jeho šéfom, preberanie drobných chybičiek, ktoré sa u 

ostatných prehliadajú atď.“19 Už s poukazom na vyššie citované rozhodnutie 

krajského súdu je pri telepráci ako forme výkonu zamestnania dištančným spôsobom 

ťažké vyhodnotiť správanie zamestnávateľa alebo nadradeného zamestnanca, 

nakoľko nedochádza k prirodzenej komparácii na pracovisku. Na prvý pohľad nemusí 

byť zrejmé, či sa jedná o povahovú a osobnostnú črtu zamestnávateľa, ktorý je až 

neprimerane prísny a náročný, alebo sa jedná len o prejav ku konkrétnemu 

zamestnancovi voči ktorému sa prejavuje tento zamestnávateľ šikanózne pretože 

zdanlivo sa neporušuje žiadne ustanovenie pracovnoprávnych predpisov. Aj keď 

zákonodarca v snahe obmedziť izolovanosť zamestnanca vykonávajúceho domácku 

prácu alebo teleprácu od ostatného pracovného kolektívu zaviedol povinnosť prijať 

opatrenia, ktoré predchádzajú izolácii zamestnanca, domnievame sa , že príležitostný 

kontakt so zamestnancami nie je možné nahradiť prácou v pracovnom kolektíve 

z pohľadu komparácie a prístupu zamestnávateľa k zamestnancom pri plnení ich 

pracovných úloh. Pracovné porady alebo spoločenské posedenie zamestnancov 

v rámci team-buildingu nevytvárajú dostatočný priestor na to, aby zamestnanec, ktorý 

sa cíti byť šikanovaný mohol vypozorovať, či takéto správanie zamestnávateľ 

prejavuje aj vo vzťahu k iným zamestnancom, alebo nie (napr. prehnané 

kontrolovanie plnenia povinností alebo dochádzky, neschválenie dovolenky, 

nedocenenie práce, či častá a neoprávnená kritika) Náš právny poriadok nedefinuje 

pojem šikana (angl. bullying). „Ak napr. vedúci zamestnanec zneužíva svoje 

postavenie „lebo mu v tom nič a nikto nebráni“ bez toho, aby tak činil z určitého 

(diskriminačného) dôvodu, je možné jeho správanie kvalifikovať skôr ako porušenie 

zákazu zneužitia práva v zmysle čl. 2 základných zásad a ust. § 13 ods. 3 Zákonníka 

práce.“20 

                                                 
18 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 21 Cdo 1594/2009 zo dňa 8. 4 2010. Dostupné na: 
www.nsoud.cz  
19 BEZNOSKOVÁ, P. Obťažovanie a šikana na pracovisku. Dostupné na: https://www.epi.sk/odborny-

clanok/obtazovanie-a-sikana-na-pracovisku.htm zo dňa 13. 11. 2021. 
20 BEZNOSKOVÁ, P.: Obťažovanie a šikana na pracovisku. Dostupné na: https://www.epi.sk/odborny-

clanok/obtazovanie-a-sikana-na-pracovisku.htm zo dňa 13.11.2021 
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V tejto súvislosti je vhodné poukázať na článok 2 Základných zásad Zákonníka 

práce, podľa ktorého, výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych 

vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti 

zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo 

spoluzamestnancov. V nadväznosti na ustanovenie §  13 ods. 3 Zákonníka práce musí 

byť výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov v súlade s 

dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého 

účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na 

pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani 

inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, 

žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo 

inej protispoločenskej činnosti.21 

 ZÁVER  

Šikana a obťažovanie ako forma diskriminačného správania nie sú pre našu 

spoločnosť v oblasti pracovného práva „cudzími pojmami“. Napriek snahám 

zákonodarcu ochrániť zamestnanca pred diskriminačným alebo šikanóznym 

správaním prax ukazuje, že táto oblasť je stále problémom. Telepráca a domácka 

práca ako jedna z novodobých foriem výkonu práce otvára priestor pre úvahy o tom, 

ako zamedziť pôsobeniu diskriminácie v prostredí, kde nie je možné toto 

protispoločenské správanie vypozorovať bežnou komparáciou na pracovisku. 

Zákonodarca v snahe zabezpečiť včlenenie zamestnanca do kolektívu pri inštitúte 

telepráce síce zaviedol povinnosť zamestnávateľa prijať opatrenia, ktoré predchádzajú 

izolácii zamestnanca, je však otázne, do akej miery budú v praxi plniť svoju funkciu. 

Už samotné obdobie koronakrízy a celospoločenská nálada sú sprevádzané skôr 

separáciou a nezúčastňovaním sa na kolektivizácii. Vzhľadom na to, že doba prináša 

domácku prácu a teleprácu ako čoraz rozšírenejšiu formu zamestnávania, je potrebné 

prispôsobiť sa a reagovať na túto formu výkonu práce, kedy je linka medzi 

zamestnávateľom (alebo nadradeným zamestnancom) a zamestnancom skôr 

postavená na individuálnej komunikácii. Až čas a prax  poukážu na ďalšie oblasti 

a problematiku súvisiacu s aplikačnými problémami pri  telepráci konkrétnejšie. 
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Abstrakt 

Po vzniku Československej republiky existoval právny pluralizmus, ktorý bolo 

nevyhnutné odstrániť čo najskôr. Pre rýchlejší unifikačný proces sa prijímali rôzne 

čiastkové zákony a medzi nimi aj zákon č.91/1918 Zb. z. a n. o 8 hodinovej pracovnej 

dobe, ktorý bol na svoju dobu pokrokový a platil až do r.1965, keď došlo ku 

kodifikácii pracovného práva. Autorka sa v príspevku zaoberá inštitútom pracovného 

času z najmä pohľadu zákona č.91/1918 Zb. z. a n., ale aj jeho zmenami, až do prijatia 

zákona č.65/1965 Zb. z. a n. (Zákonníka práce). 

Kľúčové slová: 

pracovný čas, zamestnanec, zákon č.91/1918 Zb. z. a n. o 8 hodinovej pracovnej dobe, 

Československá republika 

Abstract 

After the establishment of the Czechoslovak Republic, there was legal pluralism, 

which had to be eliminated as soon as possible. Legislators have adopted partial legal 

acts to speed up the unification process. Among acts was Act No. 91/1918 Coll. eight-

hour day. The act was progressive and was apllied until 1965, when labor law was 

codified. In the article, the author deals with the institute of working time from the 

point of view of Act No. 91/1918 Coll. The article also deals with changes in working 

hours until the adoption of Act No. 65/1965 Coll. 
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ÚVOD 

Po skončení prvej svetovej vojny došlo k rozpadu Rakúsko-Uhorska, čo mnohé 

štáty viedlo k možnosti uplatnenia práva národov na sebaurčenie. 28. októbra 1918 

vznikol na území Čiech, Moravy, Sliezska, Slovenska a Podkarpatskej Rusi 

samostatný štát – Československá republika. Po vzniku Československa bol prijatý 

recepčný zákon Národního výboru československého č. 11/1918 Sb. o zřízení 

samostatného státu československého1 (označovaného aj ako recepčná norma), 

ktorého výsledkom bol personálny a teritoriálny partikularizmus. Recepčná norma v 

čl. 2 konštatovala, že „všetky doterajšie zemské a ríšske zákony a nariadenia zostávajú 

dočasne v platnosti“. V českých krajinách (Čechách, Morave a Sliezsku) po vzniku 

republiky platili rakúske právne predpisy. Na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi 

platili pôvodné uhorské právne predpisy. Stav právnej neistoty a uplatňovanie 

rôznych právnych úprav v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, pracovného práva (ale 

samozrejme aj iných právnych odvetví) bolo nevyhnutné odstrániť čo najskôr po 

vzniku novej republiky. Vzhľadom na nežiadúci stav právneho dualizmu 

(bezprostredne po vzniku republiky) došlo v Československej republike k zriadeniu 

Ministerstva pre zjednotenie zákonodarstva a organizácie správy (tzv. „unifikačné 

ministerstvo“), ktorého hlavnou úlohou malo byť zjednotenie zákonodarstva a správy 

pre celé územie republiky.2 Ministerstvo pre zjednotenie zákonodarstva a organizácie 

správy však bolo zriadené až po viac ako ôsmich mesiacoch od vzniku republiky, a to 

zákonom č. 431/1919 Zb. z. a n. (zo dňa 22. júla 1919) o zriadení ministerstva pre 

zjednotenie zákonodarstva a organizácie správy v Československej republike. 

Jedným z prvých právnych predpisov novej republiky ( nielen v oblasti pracovného 

práva) bol zákon č. 91/1918 Zb. z. a n. (zo dňa 19. decembra 1918) o 8 hodinovej 

dobe pracovnej3 (ďalej len „zákon o 8 hodinovej pracovnej dobe“). Popritom sa vo 

sfére pracovného práva posilňovala ochrana práce mladistvých a žien, vytvárali sa 

závodné výbory, ktoré plnili funkcie neskorších odborových organizácií. Okrem 

ochrany pracujúcich sa v období po prvej svetovej vojne pristúpilo aj k podpore 

nezamestnaných prostredníctvom podporných príspevkov. Všetky vyššie spomenuté 

                                                 
1 Autorom pôvodného textu zákona bol JUDr. Alois Rašín.  
2 Bližšie k Ministerstvu pre zjednotenie zákonodarstva a organizácie správy pozri FICO, M. Základy trestnej 
zodpovednosti v procese unifikácie trestného práva medzivojnovej Československej republiky. Košice: Šafárik Press, 

UPJŠ v Košiciach, 2020, v rozsahu kapitoly 1.2, s. 18-25. 
3 Z hľadiska používanej právnej terminológie je pojem pracovná doba pojem používaný v čase prijatia predmetného 
zákona a taktiež sa pojem využíva v právnej terminológii Českej republiky. Súčasná slovenská právna úprava používa 

termín pracovný čas. Pre potreby nášho príspevky používame častejšie vtedajšie zaužívané označenie pracovná doba. 
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osobitné predpisy a zvolená metóda verejnoprávnej regulácie predznamenali 

osamostatnenie pracovného práva a podľa názorov právnej vedy sa práve 

v predvojnovom období (v dvadsiatych rokoch minulého storočia) pracovné právo 

stalo skutočne samostatným odvetvím práva, hoci nemalo vlastný zákonník.4 Úprava 

pracovného času z decembra 1918 v mnohých ohľadoch predbehla svoju dobu 

a Československá republika prijatím zákona o 8 hodinovej pracovnej dobe predbehla 

aj mnohé vyspelé západné štáty.  

1  ZÁKON Č. 91/1918 ZB. Z. A N. O 8 HODINOVEJ DOBE 

PRACOVNEJ 

Na území Slovenska do prijatia zákona o 8 hodinovej pracovnej dobe platilo 

uhorské právne predpisy, v oblasti úpravy pracovného času to boli konkrétne uhorský 

zákonný článok VIII z r. 1872 a XVII z r.1884 („živnostenský zákon“). Spomínané 

uhorské zákonné články upravovali pracovný čas čiastkovo. Práca v továrňach 

nesmela začať skôr 5. hodinou rannou a končiť neskôr ako po 21. hod. Výnimku 

tvorili nepretržité prevádzky. Do tohto času sa počítali aj dve polhodinové prestávky 

na oddych (rozdelené pomerne, jedna dopoludnia a druhá odpoludnia) a jedna 

prestávka hodinová (na obed). Ustanovenia sa uplatňovali na všetkých dospelých 

robotníkov v továrni. Pri mladších robotníkov platili určité výnimky, maximálna 

denná pracovná doba pre deti od 12 do 14 rokov, ktoré pracovali v továrňach bola 8 

hodinová, mladistvý do 16 rokov ju mali ustanovenú na 10 hodín. V prípade 

živnostenských učňov do 14 bola maximálna pracovná doba 12 hodinová.  Po prijatí 

zákona o 8 hodinovej pracovnej dobe sa podarilo zjednotiť aspoň úpravu 

maximálneho pracovného času. Otázka pracovného pokoja v nedeľu a cez sviatky 

však bola obsiahnutá až v troch skupinách predpisov – v zákonoch, ktoré platili pre 

celú republiku, v zákonoch pre české krajiny (Česko, Moravu a Sliezsko) a napokon 

v zákonoch pre územie krajín Slovenska a Podkarpatskej Rusi.5 

Kým vzniklo unifikačné ministerstvo, tak v oblasti pracovného práva už bol 

prijatý jeden zákon, a to konkrétne zákon č. 91/1918 z dňa 19. decembra 1918 o 8 

hodinovej pracovnej dobe. V čase, keď republika prijímala len prvé zákony, bolo 

nevyhnutné zamerať sa predovšetkým na samostatné fungovanie novej republiky. 

Okrem iného bola novovzniknutá republika vyhlásená v čase, keď sa prvá svetová 

vojna schyľovala ku koncu a na územiach bývalej monarchie Rakúsko-Uhorska 

začínal byť nedostatok potravín, preto sa musel nový štát v začiatkoch svojej 

existencie zamerať pri prijímaní nových právnych predpisov predovšetkým na tieto 

                                                 
4 DOLOBÁČ, M. Hranice zmluvnej slobody v pracovnom práve. Košice: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2017, 

s. 12. 
5 VOJÁČEK, L., KOLÁRIK, J., GÁBRIŠ, T. Československé právne dejiny (1918 – 1992). 2. prepracované vydanie. 

Bratislava: EUROKODEX, 2013, s. 168. 
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oblasti. Medzi prvými právnymi predpismi sa prijímali predovšetkým zákony 

a nariadenia ktorými sa zriaďoval napr. najvyšší súd, správne úrady, zákon o dočasnej 

ústave a tiež predpisy týkajúce sa zriadenia úradu pre zásobovanie ľudu, o zákaze 

vývozu cukru z československého územia, o zriadení vývoznej a dovoznej komisie 

atď... Je pozoruhodné, že v takom „nepokojnom-čase“ bol prijatý aj zákon o 8 

hodinovej pracovnej dobe, pričom hospodársky vyspelejšie západné štáty v čase 

prijatia predmetného zákona podobnú úpravu nemali.  

Zákon o 8 hodinovej pracovnej dobe bol v Československej republike prijatý 

v polovici decembra 1918, teda približne mesiac po ukončení Prvej svetovej vojny. 

Po jej ukončení sa konala mierová konferencia v Paríži. Na Parížskej mierovej 

konferencii boli prijaté viaceré medzinárodné zmluvy s porazenými štátmi, z ktorých 

prvou bola mierová zmluva uzatvorená s Nemeckom, po viac ako polročnom jednaní, 

a to Versaillská zmluva. XIII. časť Versaillskej zmluvy tvorili stanovy Spoločnosti 

národov. V tejto časti sa konštatovalo aj založenie Medzinárodnej organizácie práce, 

ktorá bola pričlenená k Spoločnosti národov ako autonómna organizácia. Spomínané 

ustanovenia boli potom zahrnuté aj do ostatných mierových zmlúv. Po Prvej svetovej 

vojne vzniká prvýkrát v histórii medzinárodná organizácia, ktorej náplňou je 

prijímanie odporúčaní a dohovorov v oblasti pracovného práva. Priamo 

v ustanoveniach článkov Versaillskej zmluvy sa uvádzalo, že Medzinárodná 

organizácia práce má pomôcť zlepšiť pracovné podmienky, a to aj vo vzťahu 

k pracovnému času. Došlo teda k usporiadaniu pracovných hodín a ustálenia 

maximálneho trvania pracovného dňa a týždňa. Prvý dohovor Medzinárodnej 

organizácie práce bol Dohovor MOP o obmedzení pracovného času na osem hodín 

denne a štyridsaťosem hodín týždenne v priemyselných podnikoch z 29. októbra 

1919.6 Československá právna úprava v oblasti obmedzení pracovného času na 8 

hodín bola teda skutočne v predstihu.  

Zákon o 8 hodinovej pracovnej dobe nevymedzuje bližšie termín pracovná 

doba, na rozdiel od našej súčasnej právnej úpravy.7 Z aspektu výmery pracovného 

času zákon spočíval na zásade 8 hodinovej pracovnej doby počas 24 hodín, alebo 48 

hodinovej pracovnej dobe za týždeň. Tak zákonodarca stanovil, že zamestnanec 

nemusí počas dňa odpracovať iba osem hodín, môže odpracovať aj dlhší čas ako je 8 

hodín počas dňa, ale úhrnná pracovná doba počas týždňa nesmie presiahnuť 48 hodín. 

                                                 
6 V neskoršom období Medzinárodné organizácia práce prijala vo sfére pracovného času aj iné dohovory, medzi nimi 

to boli napr. Dohovor č. 30 z r. 1930 o úprave pracovného času v obchode a v úradoch a Dohovor č. 47 z r. 1935 o 

skrátení pracovného času na štyridsať hodín týždenne. Dohovor č. 89 z r.1948 pojednával o nočnej práci žien 
zamestnávaných v priemysle a Dohovor č. 153 z r. 1979 o pracovnom čase a dobách odpočinku v cestnej doprave. 

V r. 1996 bol prijatý Dohovor č. 180 o pracovnom čase námorníkov a o obsadzovaní posádky lodí.  
7 Platné a účinné znenie Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. obsahuje v ust. §85 ods. 1 legálnu definíciu pracovného 
času, pričom charakterizuje pracovný čas ako „časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, 

vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.“  
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Osem hodinová pracovná doba mohla byť počas jedného dňa presiahnutá, no za 

podmienky, že pracovná doba za týždeň neprekročila rozsah 48 hodín, a teda nebola 

považovaná za prácu nadčas a nebola preto ani zvlášť odmeňovaná. Pracovná doba 

48 hodín týždenne, resp. 192 hodín za štyri týždne platila záväzne pre všetkých 

pracujúcich, pokiaľ neboli povolené výnimky. Nariadenia ministra sociálnej 

starostlivosti č.11/1919 Zb. z. a n., ktorým sa vydávali vykonávacie predpisy k zákonu 

o osem hodinovej pracovnej dobe, povolilo určitým skupinám podnikov,8 aby pri 

rozdeľovaní pracovnej doby, vzali za základ obdobie štyroch týždňov s podmienkou, 

že celková pracovná doba nemohla presiahnuť 192 hodín. Pracovnú dobu v lekárňach 

upravovalo vládne nariadenie č. 499/1921 Zb. z. a n., podľa ktorého bolo lekárňam 

dovolené, aby pri rozdeľovaní pracovnej doby vzali za základ obdobie štyroch 

týždňov s podmienkou, že celková pracovná doba nepresiahne 192 hodín.9 Špeciálne 

ustanovenia o dĺžke pracovného času sa vzťahovali na banícke podniky (doly, 

koksovne, vysoké pece), kde dĺžka dennej pracovnej doby mohla byť dlhšia 

o polhodinu. Do úvahy sa pri zamestnancoch baníckych podnikov bral vjazd a odjazd 

zamestnancov na miesto, a to od vjazdu prvého, až do výjazdu posledného robotníka 

z danej zmeny.10  

Prijatý zákon o 8 hodinovej pracovnej dobe sa v čase prijatia radil medzi tzv. 

donucovacie predpisy a preto zamestnancom v podnikoch (na ktorých sa zákon 

vzťahoval) nemohla byť reálna pracovná doba predĺžená ani zmluvou ani 

zvyklosťami a ustanoveniami skorších zákonov.  

1.1  Vecný rozsah zákona  

Z hľadiska vecného rozsahu11 sa zákon vzťahoval na podniky podriadené 

živnostenskému poriadku alebo prevádzkovaným živnostensky,12 podniky, závody, 

ústavy prevádzkované štátom, verejnými alebo súkromnými zväzmi, fondami, 

spolkami a spoločnosťami, a to či už boli charakteru zárobkového, dobročinného, 

                                                 
8 V zásade to boli podniky, ktoré si, v záujem výroby, vyžadovali nepretržitú prevádzku. (medzi nich patrili napr. 

mlyny, elektrárne, píly hnané vodou, závody, v ktorých sa využívali taviace pece, tehelne, sklárne s nepretržitým 

tavením, keramické závody s taviacimi pecami, zlievarne, podniky zasielateľské a dopravné, riečne a slnečné kúpele, 

poľnohospodárske podniky a podniky s poľnohospodárstvom úzko súvisiace a pod.) 
9 CHYSKÝ, J. Československé Pracovní Právo. 2. přeprac. vyd. Praha: Orbis, 1960, s. 174. 
10 Vjazd a výjazd (do polhodiny nad zmenu) sa považoval za prácu pomocnú, podľa ust. §7 zákona č. 91/1918 Zb. z. 

a n., ku ktorej nebolo potrebné zvláštne povolenie, ale ktoré sa museli zvlášť doplácať ako práca nadčas. Na druhej 

strane sa pri prácach konaných pri trvale vysokej teplote, nedostatočnom vetraní a pod. mohol banský úrad vypočuť 
zástupcov robotníkov a správu závodu a skrátiť pracovnú dobu, aby s dobou vjazdu a odjazdu nepresahovala 7hodín. 

Bližšie pozri ust. §3 zákona č. 91/1918 Zb. z. a n. o 8 hodinovej dobe pracovnej. 
11 Vecný rozsah bol určený v §1 zákona č. 91/1918 Zb. z. a n. o 8 hodinovej dobe pracovnej. 
12 Za podniky prevádzkovanými živnostensky možno rozumieť všetky zamestnania, uvedené v ust. čl. V. uvádzacieho 

patentu k živnostenskému poriadku, pokiaľ sú prevádzkované živnostensky, ale nepodliehajú predpisom 

živnostenského poriadku. Medzi ne patrili napr. kancelárie advokátov, notárov, ordinácie lekárov, lekárne, úverové 
ústavy, banky, poisťovne, sporiteľne, podniky pre verejnú zábavu a rôzne predstavenie (podľa Najvyššieho správneho 

súdu z 28.XII.1926, č. Rv 538/26 aj divadlá) atď.  
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ďalej sa zákon vzťahoval na podniky banícke, pod zemou aj na povrchu, podniky 

poľnohospodárske a lesné, pokiaľ išlo o osoby v týchto podnikoch pravidelne 

zamestnané, žijúce mimo hospodársku domácnosť a ktoré mali denný, týždenný alebo 

mesačný. 

Podniky, ktoré sa riadili živnostenským poriadkom a na ktoré sa vzťahoval 

zákon o 8 hodinovej pracovnej dobe, sú (podľa ust. čl. IV. uvádzacieho patentu 

k živnostenskému poriadku) všetky zamestnania prevádzkované živnostensky (s 

výnimkou tých, ktoré boli podľa ust. čl. V. vyslovene vyňaté), či už sa vzťahovali 

k výrobe, spracovaniu, k prevádzkovaniu obchodu alebo k vykonávaniu služieb 

a prác. Po prijatí konvencie vo Washingtone (ďalej len „konvencia“), ktorá bola 

vyhlásená v Československej republike pod č.80 z r. 1922 Zb z. a n. a ktorá sa 

vzťahovala iba na „priemyselné“ závody,13 možno konštatovať,  že pôsobnosť zákona 

o 8 hodinovej pracovnej dobe bola oveľa rozsiahlejšia ako prijatá konvencia,  keďže 

zákon sa vzťahoval nielen na zamestnania vo výrobe, ale aj pre zamestnania v oblasti 

obchodu a tiež aj zamestnanie súvisiace s vykonávaním služieb a prác.  

Podniky, závody a ústavy prevádzkované štátom, verejnými alebo súkromnými 

zväzmi, fondmi, spolkami a spoločnosťami, ktoré boli charakteru zárobkového, 

dobročinného alebo (zákon používa špecifický pojem) tzv. „všeužitočného“ 

predstavovali štátne podniky a závody všetkého druhu, prevádzkované na účet štátu, 

a to napr. železiarne, huty, doly. Okrem iného sem patrili aj nemocnice, pôrodnice, 

kúpele, blázince prevádzkované či už štátom, zemou, alebo okresom. Z pôsobnosti 

zákona boli vylúčené úrady štátnej správy a samosprávy (či už územné alebo 

záujmové).14  

Podniky banícke (pod zemou aj na povrchu) boli tiež v pôsobnosti zákona 

s tým, že zákon im priznával zvláštne postavenie, čo sa týkalo ďalšej špecifickej 

úpravy dĺžky pracovného času. Poľnohospodárske a lesné podniky, ktoré 

zamestnávali svojich zamestnancov pravidelne, pritom títo zamestnanci žili mimo 

hospodárovu domácnosť a mali plat denný, týždenný alebo mesačný, sa tiež riadili 

zákonom o 8 hodinovej pracovnej dobe. Po prijatí konvencie15 v roku 1922 sa pre 

predmetné podniky nič nezmenilo, keďže konvencia sa vzťahovala na podniky 

„priemyslové“ v širšom slova zmysle a zákon o 8 hodinovej pracovnej dobe bez tak 

vymedzil širší vecný rozsah ako konvencia. Zákon o 8 hodinovej pracovnej dobe však 

                                                 
13 Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Státní tiskárna v Praze, Částka 25, ročník 1922, vydaná dne 

18.března 1922, s.261. 
14 Podľa nálezu Najvyššieho súdu z dňa 4.II.1926, č. Rv I 1247/25 rozhodol, že zákon o 8 hodinovej pracovnej dobe 

neplatí pre obecných strážnikov, nakoľko obecná polícia nie je takým podnikom, závodom alebo ústavom, ale len 

orgánom obce k prevádzkovaniu verejnoprávnych úloh, prináležiacim obci vo vlastnej sfére pôsobnosti. 
15 80/1922 Sb. z. a n. Smlouva , aby byl omezen počet pracovních hodin v závodech průmyslových na 8 hodin denně 

a 48 hodin týdně. 
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neplatil na všetkých zamestnancov, len na tých, ktorí boli v podniku zamestnávaní 

pravidelne, žili mimo hospodárovu domácnosť a boli pravidelne odmeňovaní (denne, 

týždenne, mesačne). Na veľkosť poľnohospodárskeho a lesného podniku sa pritom 

neprihliadalo.16 

1.2  Osobný rozsah zákona  

Z hľadiska osobného rozsahu pôsobnosti zákona zákonodarca upravoval 

skutočnú pracovnú dobu zamestnancov v podnikoch, závodoch a ústavoch. Za 

zamestnanca sa podľa vtedajších právnych predpisov považovala osoba, zaväzujúca 

sa konať služby, t.j. súvislú radu prác za mzdu. Do pôsobnosti zákona teda spadali 

zásadne všetky osoby najímané za plat, či už to boli úradníci technickí, obchodní, 

administratívni, ale aj robotníci, zriadenci, obchodní pomocníci, teda všetci 

zamestnanci, ktorí pracovali telesne ale aj duševne. Rozhodujúcim znakom bolo, či to 

išlo o pracovný pomer alebo služobný pomer bez ohľadu, o aký stupeň zamestnania 

išlo. Medzi zamestnancov, na ktorých sa vzťahovala pôsobnosť predmetného zákona, 

sa radili aj magistry v lekárňach a nemocniční lekári.17 Podľa dôvodovej správy tisk. 

č. 234 mal zákon snahu vziať pod ochranu všetkých pracovníkov (pracujúcich fyzicky 

aj duševne, v dielňach aj kanceláriách), aby bola vytvorená jednotná zásada pre 

všetkých.  

Aj napriek snahe rozšíriť pôsobnosť na čo najväčší okruh zamestnancov, 

nemohla byť zásada osem hodinovej pracovnej doby vykonaná úplne dôsledne. 

Existovali zamestnania, ktoré nebolo možné ohraničiť určitým počtom hodín, 

vzhľadom k ich zvláštnej vnútornej povahe, prípadne pre ich nepravidelnosť.18 

Osobné výnimky platili pre riadiace osoby, osoby zamestnané a bývajúce 

v domácnosti zamestnávateľa a osoby najímané k nepravidelným a nepatrne 

namáhavým úkonom a tzv. domácke robotníctvo. Riadiace osoby na základe zákona 

o 8 hodinovej pracovnej dobe nemali vyslovene výnimku. K vyňatiu danej skupiny sa 

dalo dospieť z ust. čl. 2 písm. a) konvencie.19 V dôsledku toho uznal aj Najvyšší súd 

svojím rozhodnutím,20 že 8 hodinová pracovná doba stanovená zákonom o 8 

hodinovej pracovnej dobe sa nevzťahuje na riadiacu skupinu zamestnancov. 

                                                 
16 N. s. s. nál. 8.I.1924, č.22391/23. 
17 N. s. s. nál. 8.I.1924, č.22391/23 a n.s. z 23.IX.1924, R II. 313/24. 
18 SOTTNER, B. Výklad k zákonu o 8 hodinové době pracovní ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 Sb. z. a n. s příslušnými 

prováděcími nařízeními : Se zvláštním zřetelem k judikatuře nejvyšších soudních stolic československých. Průmyslové 
praktikum. Praktické pokyny pro podnikatele a zaměstnavatele vůbec. Praha : Vydáno Tiskovými podniky Ústředního 

svazu československých průmyslníků, 1928, 6 s. 
19 Podľa konvencie sa ustanovenia konvencie nevzťahovali na osoby, ktoré zastávali miesto dozorné alebo riaditeľské, 
alebo miesto vyžadujúce si dôveru.  
20 Rozhodnutie z dňa 17. VI.1926, č. Rv II 109/26. 
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Postavenie riadiacich zamestnancov sa však pravdepodobne časom zmenilo.21 

Osobám zamestnaným a bývajúcim v domácnosti zamestnávateľa na najímané na 

dlhšiu dobu ako mesiac  alebo ktoré sú určené k osobným službám, prináležalo počas 

24 hodín 12 hodín odpočinku, z ktorých aspoň 8 hodín muselo pripadnúť na 

nepretržitý kľud v noci a aspoň na pol hodinu odpočinku čase poludnia.22 

1. 3 Výnimky z 8 hod. dennej pracovnej doby a z 48 hod. týždennej 

pracovnej doby 

 Podľa ust. §1 bola v zákone výnimka v rozdelení pracovnej doby na 8 hodín 

denne alebo 48 hodín týždenne. Ministerstvo sociálnej starostlivosti po dohode 

s ostatnými zúčastnenými ministerstvami mohlo jednotlivým skupinám podnikov, 

predovšetkým dopravným a poľnohospodárskym, povoliť inú úpravu pracovnej doby, 

ako bola uvedená v ods. 1 pod podmienkou, že úhrnný počet hodín na štyri týždne 

neprevýšil 192 hodín. Skupiny podnikov, na ktoré sa uplatňovala výnimka boli 

vymenované čl.1 nariadenia ministra sociálnej starostlivosti, z dňa 11.I.1919, čís. 11 

Zb. z. a n. Boli to podniky, v ktorých najmä pre ich povahu a charakter, často nestačilo 

ustanoviť pracovnú dobu na 48 hodín týždenne a kde dôležitý hospodársky záujem 

vyžadoval, aby v niektorom týždni bolo odpracovaných aj viac hodín ako 48 

(pivovary počas leta, poľnohospodárske podniky počas žatvy, atď.23 Do tejto skupiny 

sa od prijatia zákona o 8 hodinovej pracovnej dobe pridali aj lekárne.24 

 Medzi výnimky sa podľa ust. §4 radili aj podniky prevádzkované nepretržite, 

kde vystriedanie jednotlivých robotníckych smien nebolo inak možné. V podnikoch 

pracujúcich v troch zmenách sa predĺžila pracovná doba na každú jednu zmenu zo 48 

hodín na 56 hodín, pričom zo soboty na nedeľu pracovali dve zmeny nepretržite 16 

hodín a jedna zmena mala 32 hodinový odpočinok. Ak pracovná doba presiahla 48 

hodín týždenne, považovala sa za prácu nadčas. Poslednou výnimkou zo zásady 8 

hodinovej pracovnej doby bola skupina uvedená v ust. §12, pre ktorú sa určovala 

pracovná doba negatívnym spôsobom vymedzenia. Zamestnanci prináležiaci k danej 

skupine mali počas 24 hodín nárok na 12 hodinový odpočinok a jednalo sa o osoby 

zamestnané a bývajúce v domácnosti zamestnávateľa, najímané na čas dlhší ako jeden 

                                                 
21 „Z ochrany zákona nelze zásadně vyloučiti zaměstnance zastávající místo dohližitelské nebo ředitelské, nebo místo 

důvěry, jen pro tuto jejich vlastnost.“ Bližšie pozri HLAVÁČEK, J. Přehled judikatury pracovního práva za rok 1930. 
In Odborové sdružení československé. Príloha: Pracovní právo. Časopis pro výklad pracovních a sociálně 

pojišťovacích zákonů. roč. X.(IV.), 1931, č. 6, s. 59. 
22 §12 ods. 1. 13. zákona č. 91/1918 Zb. z. a n. o 8 hodinovej dobe pracovnej. 
23 SOTTNER, B. Výklad k zákonu o 8 hodinové době pracovní ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 Sb. z. a n. s příslušnými 

prováděcími nařízeními : Se zvláštním zřetelem k judikatuře nejvyšších soudních stolic československých. Průmyslové 

praktikum. Praktické pokyny pro podnikatele a zaměstnavatele vůbec. Praha : Vydáno Tiskovými podniky Ústředního 
svazu československých průmyslníků, 1928, 8 s. 
24 Nariadenie z dňa 1.XII.1921, číslo 499 Zb. z. a n. 
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mesiac a tiež osoby najímané na osobné služby.25 Do danej skupiny sa radili aj osoby 

najaté k služobným úkonom vykonávaným nepravidelne a nepatrne namáhavým 

(napr. dozor a stráženie domov, podnikov, stráženie zvierat...) teda také, ktoré nebolo 

možné určiť normálnou pracovnou dobou. Spomínaná skupina zamestnancov mala 

nárok na 12 hodinový odpočinok, ale z toho 8 hodín musel predstavovať nepretržitý 

kľud v noci (za podmienky, že práca nie je samozrejme vykonávaná výhradne v noci).  

1. 4 Rozdelenie pracovnej doby a prestávky  

 Z hľadiska rozvrhovania pracovnej doby zákon o 8 hodinovej pracovnej dobe 

vo faktickej podobe poznal rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovnej doby 

bez toho, aby uvedené výslovne pomenovával.26 Rozdelenie pracovnej doby sa 

ponechávalo na dohode zamestnávateľa so zamestnancami, samozrejme dohoda sa 

nemohla zakladať na porušovaní predpisu ust. §1, teda v žiadnom prípade nesmela 

byť prekročená zásada 8 hodinovej, resp. 48 hodinovej pracovnej doby. V praxi sa 

dohoda realizovala buď zmluvou kolektívnou alebo pracovnými poriadkami. V praxi 

okrem iného mnohokrát dochádzalo aj k porušovaniu zákona o 8 hodinovej pracovnej 

dobe.  Potom, ako sa v prvých rokoch po vojne urobilo množstvo ústupkov voči 

robotníckym požiadavkám, začiatkom dvadsiatych rokov prišlo k zásadnému zvratu. 

Dochádzalo k hromadnému porušovaniu tzv. ochranného zákonodarstva zo strany 

podnikateľov, ktorí obchádzali zákony a týkalo sa to okrem iného aj nedodržiavania 

zákona o 8 hodinovej pracovnej dobe. Správy živnostenských inšpektorov z rokov 

1921 – 1923 uvádzajú, že robotníci pracovali desať až pätnásť hodín denne, a to v 

období, keď boli na našom území státisíce nezamestnaných.27  

 Zákon o 8 hodinovej pracovnej dobe ďalej ustanovoval aj pracovné prestávky, 

tých boli dva druhy. Jedny boli prestávky v dennej pracovnej dobe a druhé prestávky 

v týždennej pracovnej dobe. Prestávky sa v žiadnom prípade nezarátavali do 

pracovnej doby. Denné prestávky a ich stanovenie ponechával zákon na dohode strán. 

Zákon len určil maximálnu dobu, po ktorej musela byť denná prestávka udelená, a to 

po nepretržitých 5 hodinách práce v dĺžke najmenej ¼ hodinu.28 Prestávka sa 

nemusela udeliť, ak bol za pravidelného chodu výroby zaistený primeraný čas 

                                                 
25 Podľa výnosu ministerstva sociálnej starostlivosti z dňa 21.III.1919, čís. 4751/III, patrili k predmetnej skupine 

najmä čeľaď (ide o termín používaný v minulosti pre služobníctvo. Boli to robotníci vo väčšom súkromnom 

hospodárstve, panskom dome, hospodárstve, ktorí boli najatí na dlhší čas, pracovali za mzdu, stravu a ubytovanie), 
hospodárski deputátnici (poľnohospodárski robotníci), kŕmiči dobytka, osoby starajúce sa o topenie v domácnostiach 

a ústavoch, vodiči vozov a silo-strojov slúžiacich k osobnej potrebe zamestnávateľa a jeho zriadencov, chyžné 

v hoteloch, kuchárky, opatrovateľky, školníci, atď. 
26 TOMAN, J. Individuálne pracovné právo. Pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci a mzda. Bratislava: Friedrich 

Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2015, 28 s. 
27 BIANCHI, L. a kol. Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu 1848– 1945. II. časť. 
Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1971, 239 s. 
28 Výnimku mali mladiství zamestnanci, tí mali právo na prestávku už po 4 hodinách práce. 
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k odchodu. Podľa dôvodovej správy k zákonu o 8 hodinovej pracovnej dobe sa to 

týkalo zamestnancov, ktorí pracovali napr. ako strojníci, robotníci v automatických 

mlynoch. Podstatou bolo, aby sa ich pracovná doba neskladala v nepretržitej rady 

fyzických alebo psychických výkonov zamestnanca.29 Čo sa týka prestávky 

v týždennej dobe, tá mala byť udeľovaná zamestnancovi vo výmere aspoň 32 hodín. 

Zákon priznával výnimky z ustanovených prestávok pre závody, kde sa výrobu 

nemohla bez problémov prerušiť (napr. počas žatvy) a výnimku 32 hodinovej 

týždennej prestávky mali za určitých podmienok aj podniky prevádzkované 

nepretržite. V ust. §5 sa dokonca uvádzala aj osobitná úprava prestávky v práci pre 

ženy. 

2        PRÁVNE PREDPISY SÚVISIACE SO ZÁKONOM Č. 91/1918 ZB. 

Z. A N. O 8 HODINOVEJ DOBE PRACOVNEJ 

Po prijatí zákona o 8 hodinovej pracovnej dobe sa prijímali v oblasti 

pracovného času ďalšie čiastkové predpisy, ale až v r.1965 došlo k jeho zrušeniu, 

keď bol nahradený zákon č. 65/1965 Zb. (Zákonník práce). Od prijatia bol zákon o 8 

hodinovej pracovnej dobe novelizovaný už v r. 1919, a to nariadením 322/1919 Zb. z. 

a n. vlády republiky Československé, o čiastočnom zastavení pôsobnosti zákona 

o osemhodinovej dobe pracovnej v službe poštovej, telegrafnej a telefónnej. 

Nariadením sa pozastavila pôsobnosť zákona o 8 hodinovej pracovnej dobe na 

zamestnancov v poštovej, telegrafnej a telefónnej službe, a to v rozsahu, v akom to 

vyžadoval štátny záujem. V r. 1921 bolo prijaté nariadenie 99/1921 Zb. z. a n. vlády 

republiky Československé o úprave pracovnej doby v lekárňach. Ako sme už 

spomínali v predchádzajúcej kapitole, sa pri zamestnancoch verejných aj súkromných 

lekárni mohlo vziať za základ obdobie 4 týždňové s podmienkou, že v tomto období 

celková pracovná doba nesmela presiahnuť 192 hodín. Nariadenie tiež dovoľovalo 

nočnú prácu, trvajúcu od 10. hodiny večernej do 5. hodiny rannej. Prácu v noci mohli 

vykonávať aj ženy staršie ako 18 rokov. V ďalšom období sa zákon o 8 hodinovej 

pracovnej dobe nemodifikoval. Pre účely včasného vyhotovovanie kandidátnych listín 

(a inej tlače)  pre nastávajúce voľby sa 8 hodinová pracovná doba zamestnancov v 

„kníh-tlačiarenskej“ oblasti dočasne upravovala vyhláškami ministra sociálnej 

starostlivosti, napr. Vyhláška ministerstva sociálnej starostlivosti z dňa 30. marca 

1920 o dočasnej úprave pracovnej doby v živnosti kníhtlačiarenskej. 

                                                 
29 SOTTNER, B. Výklad k zákonu o 8 hodinové době pracovní ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 Sb. z. a n. s příslušnými 

prováděcími nařízeními: Se zvláštním zřetelem k judikatuře nejvyšších soudních stolic československých. Průmyslové 
praktikum. Praktické pokyny pro podnikatele a zaměstnavatele vůbec. Praha: Vydáno Tiskovými podniky Ústředního 

svazu československých průmyslníků, 1928, 13 s. 
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V období okupácie územia Slovenska Nemeckom nastali najväčšie zmeny 

v pracovnom a nanešťastie aj v sociálnom zákonodarstve.30 V Protektoráte Čechy 

a Morava bolo vážnym zásahom do práv nariadenie vlády z dňa 1.októbra 1940 č. 

334/1940 Zb. z. a n., ktorým sa doplnil zákon o 8 hodinovej pracovnej dobe. Minister 

sociálnej a zdravotnej správy bol poverený, aby po dobu vojny predĺžil 

administratívnou cestou (vyhláškou v Úradnom liste) 8 hodinový pracovný čas o dve 

hodiny nadčas. Tak sa zaviedol 10 hodinový pracovný čas, resp. 60 hodinový 

týždenný pracovný čas. pre túto úpravu práce nadčas neplatili obmedzenia ani spôsob 

úradného konania podľa § 6, ods. 2, 3 a 4 zákona o 8 hodinovej pracovnej dobe. 

Pracovná doba bola ešte ďalej predlžovaná radou ďalších opatrení, ktorými boli napr. 

skracovanie a odstraňovanie pracovných prestávok alebo redukcia sviatkov vládnymi 

nariadeniami 385/1940 Zb. z. a n. a č. 440/1940 Zb. z. a n.31 V Protektorátu Čechy 

a Morava pracovnú dobu počas vojny upravovalo v súkromnou hospodárstve aj 

vládne nariadenie č.287/1942 Zb. z. a n. Pre niektoré kategórie zamestnancov, 

vyžadujúcich si zvláštneho ohľadu, bola pracovná doba skrátená (bolo upravené 

poskytovanie voľna týmto zamestnancom v určitom rozsahu).32 V rokoch 1939-1945 

sa úprava pracovného času dotkla aj prác vykonávaných v nedeľu a cez sviatky. 1. 

máj už nebol dňom pracovného pokoja, ale robotníkom sa za prácu vykonávanú 

v tento deň určila 30% prirážka k mzde.33 V oblasti vojnového hospodárstva sa 

povolila práca v nedele pri žatevných a mlatobných prácach v mlynoch a cukrovaroch 

a pri obsluhe dopravných prostriedkov.34 

Po skončení druhej svetovej vojny v r. bola Československá republika 

obnovená v plnom rozsahu. Úpravy pracovného času sa vykonali viacerými zákonmi. 

Zákonom č. 177/1946 Zb. z. a . o úprave pracovnej doby v pekárňach sa v ust. §1 

zakotvil zákaz práce od 22.hod. do 6.hod.35 V r. 1946 sa z hľadiska úpravy 

pracovného času prijal zákon č. 248/1946 Zb. z. a n. o úprave sviatočného práva, na 

základe ktorého sa podľa ust. §3 ods. 1 na štátom uznané sviatky a pamätné dni 

Československej republiky uplatňovali ustanovenia o nedeliach. Pracovný čas bol 

upravovaný aj v r. 1947 vo vzťahu k baníkom, a to zákonom č. 45/1947 Zb. z. a n. 

o úprave pracovnej doby v baníctve.36 Významným zákonom vo vzťahu k zmene 

                                                 
30 Bližšie k úprave v období kon. 30. a zač. 40. rokov 20.stor. pozri: WITZ, K. Nástin československého pracovního 

práva I. Obecná část. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971, 33 s. 
31 ČAPKA, F. Odbory v Českých zemích v letech 1918 – 1948. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 140. 
32 HOFFMANN, J. a kol. Nové zákony a nařízení Protektorátu Čechy a Morava (a býv.Česko-Slovenské republiky). 

Ročník IV (1942). Praha: V. Linhart, 1939-1945, 1377 s. 
33 Vl. n. 75/39 Sl.z. 
34 BIANCHI, L. a kol. Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu 1848– 1945. II. časť. 

Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1871, 562 s. 
35 Ust. §1 zákona č. 177/1946 Zb. z. a n.: „Pokud není dále stanoveno jinak, nesmí nikdo v pekárnách pracovati v 

době od 22. hodiny do 6. hodiny“ 
36 Podľa ust. § 1 ods. 1 zákona č.45/1947 sa „Pracovní doba zaměstnanců hornických závodů, sloužících přímo těžbě 
uhlí, tuhy a rud, nesmí trvati zásadně déle než 46 hodin týdně nebo 8 hodin ve 24 hodinách, v sobotu ne však déle než 

6 hodin.“ 



 

210 

 

úpravy pracovného času bol zákon č. 45/1956 Zb. z. a n. z dňa 24. septembra 1956 o 

skrátení pracovného času,37 ktorým „Pravidelný pracovný čas zamestnancov, pokiaľ 

bol doteraz určený najvyššou výmerou 48 hodín týždenne, sa určuje na 46 hodín 

týždenne.“38 Podľa ust. §1 ods. 2 sa skrátenie pravidelného pracovného času sa 

vykonávalo bez skrátenia mzdy zamestnancom. Týždenný pracovný čas bol 

ustanovený na 6 pracovných dní s tým, že pracovný čas v sobotu mal byť spravidla 

kratší, no nie kratší ako 5 hodín. Pracovný čas od pondelka do piatku mal byť zásadne 

rozvrhnutý rovnomerne.39 Skrátenie pracovného času na 46 hodín týždenne sa 

vzťahovalo na všetkých zamestnancov, robotníkov, úradníkov a iných zamestnancov 

vo všetkých odvetviach národného hospodárstva. Rovnako sa vzťahovalo aj na osoby 

zamestnané v poľnohospodárstve a tiež na osoby zamestnané v domácnosti. Na 

rozdiel od zákona o 8 hodinovej pracovnej dobe stanovil nový zákon o skrátení 

pracovného času dĺžku pracovného času pevne na 46 hodín týždenne a nielen 

stanovením hornej hranice. Pracovný čas mladistvých od 14 do 16 rokov bol skrátený 

na 36 hodín týždenne tak, aby bol primeraný fyzickým schopnostiam mladistvých. 

Skrátený bol primerane aj pracovný čas učňov tak, ako tomu bolo u mladistvých 

zamestnancov.40  

16. júna 1965 bol schválený a vyhlásený zákon č. 65/1965 Zb. z. a n. Zákonník 

práce s účinnosťou od 1. januára 1966. Ten zrušil platnosť jedného z prvých právnych 

predpisov pracovného práva prvej Československej republiky- zákona č. 91/1918 Zb. 

z. a n. Pozitívom prijatia nového Zákonníka práce z r.1965 bolo, že bol pomerne 

zrozumiteľný a že konečne existoval predpis upravujúci pracovnoprávne vzťahy 

všetkých zamestnancov, a to bez ohľadu na ich pracovné zaradenie. V dobe svojho 

vzniku predstavoval akýsi prvotný pracovný poriadok, ktorý sa vzťahoval takmer na 

všetko práceschopné obyvateľstvo.41 V ďalšom vývoji pracovného práva sa už úprava 

inštitútu pracovného času nenachádzala v samostatnom právnom predpise.  

ZÁVER 

Pracovný čas je inštitút pracovného práva pri úprave ktorého musí zákonodarca 

nahliadať ako na záujmy zamestnancov, tak aj na záujmy a uspokojenie 

zamestnávateľov a nájsť rovnováhu medzi týmito dvoma subjektmi. Ako sme už 

viackrát spomenuli v príspevku, právna úprava inštitútu pracovného času 

bezprostredne po vzniku republiky bola pokroková a tak v princípe neboli potrebné 

zásadnejšie zásahy do jej úpravy. Právna úprava pracovného času podľa zákona 

                                                 
37 Zaužívala sa nová právna terminológia, keď sa už nehovorí o pracovnej dobe, ale o pracovnom čase. 
38 Ust. §1 ods. 1 zákona č. 45/1956 Zb. z. a n. o skrátení pracovného času. 
39 Ust. §2 ods. 1 a 2 zákona č. 45/1956 Zb. z. a n. o skrátení pracovného času. 
40 HROMADA, J. Československé Pracovní Právo. 1. vyd. Praha: Orbis, 1957,180 s. 
41 VOJÁČEK, L., SCHELLE, K. Slovenské právní dějiny. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek, 2014, 

415 s. 
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č.91/1918 o 8 hodinovej pracovnej dobe vo svojej základnej podobe pretrvala skoro 

päťdesiat rokov. Pracovný čas sa však v zásade stále postupne skracoval. So súčasným 

rozvojom technológie tak možno do budúcna tiež očakávať určité modifikácie dĺžky 

pracovného času. Otázne je, či by to bolo aplikovateľné na zamestnancov v každej 

oblasti a či by to viedlo aj napríklad aj k zlepšeniu životnej úrovne zamestnancov.  
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