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Od 18. júna 2016 nadobúda účinnosť

(ďalej len „Zákon“), ako aj ďalšie právne predpisy  z oblasti kontroly
zamestnávania a dodržiavania pracovných podmienok - Zákonník práce
a Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Účelom Zákona je zabezpečiť účinnejší boj s nelegálnou prácou
a nelegálnym zamestnávaním a obchádzaním pracovnoprávnych predpisov.
Zároveň ide o boj proti schránkovým spoločnostiam zakladaným v zahraničí.

Predmetom nového zákona je príslušného
orgánu SR, ktorým je

alebo štátov, ktoré sú
zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore pri
kontrole dodržiavania pravidiel vysielania zamestnancov na poskytovanie
služieb a s tým súvisiace povinnosti inšpektorátov práce.

Zákon upravuje pôsobnosť Národného inšpektorátu práce pri:

zákon o cezhraničnej spolupráci
pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

cezhraničná spolupráca
Národný inšpektorát práce, s príslušnými

orgánmi iných členských štátov Európskej únie
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cezhraničnej spolupráci s príslušným orgánom iného
členského štátu,
kontrole dodržiavania pravidiel vysielania zamestnancov,
identifikácií vyslania a vymáhania pokút.

V zákone sú presne definované znaky vyslania.

v mieste výkonu

Ak má skutočne ísť
o vyslanie, musia byť všetky tieto znaky naplnené. Splnenie znakov
posudzuje na slovenskej strane inšpektorát práce.

V zmysle Zákona sa posudzuje zamestnávateľ, či ide o zamestnávateľa,
ktorý naozaj „ funguje“ v inom členskom štáte, alebo naopak ide tzv. „
schránkovú firmu“, ktorej cieľom je obísť povinnosti, ktoré by daný
zamestnávateľ mal, keby mal sídlo v SR. Pritom je podstatné najmä to, či
zamestnávateľ reálne podniká v inom členskom štáte – napr. aký má obrat
v danom členskom štáte.

Zákon určuje administratívne povinnosti vysielajúcich zamestnávateľov, ktorí
vysielajú zamestnancov na výkon práce pri cezhraničnom poskytovaní
služieb do Slovenskej republiky.

Ide o administratívne požiadavky, ktoré musí vysielajúci zamestnávateľ
splniť, aby kontrolné orgány (inšpektoráty práce) mohli účinne vykonávať
kontrolu dodržiavania právnych predpisov, v prípade zamestnancov
vyslaných na územie SR z iného členského štátu.

Vysielajúci zamestnávateľ musí oznámiť Národnému inšpektorátu práce
svoje identifikačné údaje, základné informácie o vyslaní – počet vyslaných
zamestnancov, ich identifikačné údaje, dátum začatia a skončenia vyslania,
miesto výkonu a druh práce a pod.

Vysielajúci zamestnávateľ má povinnosť počas vyslania

APRÍL 2016



e-mail:
Tel.: +421 2 571042-14

martin.siagi@mandat.sk

Martin Šiagi

Jana Princová
e-mail:
Tel.: +421 2 571042-35

jana.princova@mandat.sk

ZÁKON O CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCI PRI VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV

12MANDAT CONSULTING, k.s., Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, www.mandat.sk

práce v SR

vyslaním zamestnanca

V tomto newslettri sme uviedli iba niektoré informácie z nového
zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov.
Tento zákon však prináša množstvo administratívnych povinností
pre podnikateľov, ktorí vysielajú, resp. prijímajú zamestnancov
do/zo zahraničia v rámci Európskej únie a Európskeho
hospodárskeho priestoru.  V prípade Vášho záujmu o bližšie
informácie, kontaktujte našu spoločnosť.

uchovávať (na nahliadnutie pre inšpektorát práce) pracovnú
zmluvu alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah, viesť evidenciu
pracovného času a uchovávať doklady o vyplatenej mzde.

Novinkou je aj informačná povinnosť zamestnávateľa v SR, aby pred
do iného členského štátu, zamestnancovi poskytol

informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ktoré
sa na neho budú vzťahovať počas jeho vyslania.

V Zákone je upravený postup pri doručovaní rozhodnutia o uložení pokuty,
ktorú udelil príslušný orgán iného členského štátu prostredníctvom
národného inšpektorátu práce domácemu zamestnávateľovi.

Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce majú oprávnenie na účely
zákona spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb.
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NEPREHLIADNITE

Prehľad dôležitých termínov na apríl až jún 2016 môžete nájsť na našej
webovej stránke: http://www.mandat.sk

Dôležité termíny
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a boli založené
v roku 2004 ako daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej
doby našej existencie poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva
a auditu menším, stredným aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na
území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými
poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských
daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať poradenstvo pre
klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.

V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje
v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.

Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy.
nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia,

ktoré si čitateľ urobí na základe tohto vydania.

Ak si by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu
prijímateľov , prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.

news@mandat.sk
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