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1. Novela Zákonníka práce  
 

Dňa 2. augusta 2011 bol v Zbierke zákonov 
publikovaný zákon č. 257/2011 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník 
práce („ZP“) v znení neskorších predpisov. 
Uvedená novela je účinná od 1. septembra 2011 
a prináša, okrem iných, aj nasledovné úpravy 
a definície:  

 definovanie termínu „vedúci zamestnanec“; 
podľa novely ZP „vedúci zamestnanci 
zamestnávateľa sú zamestnanci, ktorí sú 
na jednotlivých stupňoch riadenia 
zamestnávateľa oprávnení určovať 
a ukladať podriadeným zamestnancom 
zamestnávateľa pracovné úlohy, 
organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu 
a dávať im na ten účel záväzné pokyny“; 

 zavedenie fikcie, že ak dôjde 
z dôvodu prevodu podniku k  zásadným 
zmenám pracovných podmienok  

1. Labour Code Amendment 
 
On 2

nd
 August 2011 an Act number 257/2011 

amending the Labour Code no. 311/2001 (LC) 
was published. The Amendment is effective as 
of the 1

st
 September 2011 and  defines following 

definitions:  
 
 

 definition of a term “executive”; 
According to amended LC “the 
executives” are employees on the 
particular management stage who are 
entitled to assign and allocate the tasks 
to subordinates, organize, monitor and 
control their job performance and assign 
them for such purpose any binding 
tasks”; 

 implementation of a  fiction in case of a 
business transfer which brings the 
fundamental changes in a working 
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a zamestnanec so zmenami nesúhlasí, 
pracovný pomer sa považuje za skončený 
dohodou a zároveň má zamestnanec 
nárok na odstupné;  

 zavedenie diferencovaného trvania 
skúšobnej doby v prípade niektorých 
skupín vedúcich zamestnancov; 

 inštitút tzv. deleného pracovného miesta. 
Podstatou tohto inštitútu je, že ide 
o pracovné miesto na plný pracovný 
úväzok, na ktoré sú zaradení dvaja 
zamestnanci (prípade aj viac 
zamestnancov – kombinácie sa 
neobmedzujú), ktorí si majú rozdeliť 
pracovný čas a úlohy, ktoré  pripadajú na 
uvedené pracovné miesto; 

 zavedenie vyššej flexibility skončenia 
pracovného pomeru zavedením základnej 
výpovednej doby v dĺžke jeden mesiac, 
ktorá umožní flexibilitu a zníženie nákladov 
zamestnávateľa pri pracovných pomeroch, 
ktoré trvajú len krátku dobu; 

 odstupňovanie výpovednej doby. 
v závislosti od doby trvania pracovného 
pomeru u zamestnávateľa; 

 zmeny v odstupnom v prípade skončenia 
pracovného pomeru zo strany 
zamestnávateľa. Zároveň sa zavádza pre 
zamestnanca možnosť výberu medzi 
výpovednou lehotou a vyplatením 
odstupného. Zamestnanec už nebude mať 
právny nárok na oboje  (súbeh, ako tomu 
bolo pred novelizáciou); 

 zavádza sa právo zamestnávateľa 
požadovať, aby sa zdržal vykonávania 
podnikateľskej činnosti, ktorá má 
konkurenčný charakter k činnosti 
zamestnávateľa; 

 možnosť uzatvorenia tzv. konkurenčnej 
doložky v pracovnej zmluve pre čas po 
skončení pracovného pomeru s vybranou 
skupinou zamestnancov; 

 zavedenie väčšej pružnosti pri práci 
nadčas a pri nočných zmenách – za rok 
môže bežný zamestnanec odpracovať 
maximálne 400 hodín nadčasov, vedúci 
zamestnanec až 550 nadčasových hodín;  

 zavedenie nového pojmu „konto 
pracovného času“. Konto pracovného času 
je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia 
pracovného času. Takéto nerovnomerné 
rozvrhnutie pracovného času je možné 
zaviesť len po písomnej dohode 
zamestnávateľa so zástupcami 
zamestnancov;  

 úprava podmienky kolektívneho 
vyjednávania, novela upravuje postavenie 

conditions. If the employee disagrees 
with the changes, the employment 
terminates with agreement and the 
employee is entitled to compensation; 

 implementation of differentiated duration 
of the probation/ trial period for certain 
group of executives; 

 definition of “shared job”. Fundamental 
sense of this institute is that full time job 
position is made available to two (or 
possibly more employees – 
combinations are not limited). Thus 
several employees with short-term 
contracts will be able to divide between 
themselves their working time and their 
working tasks;  

 basic one month termination period 
increases the flexibility of the 
employment termination. This institute 
increases flexibility and decreases costs 
of employer in employment relationships 
that last short period only; 

 differentiation of a termination period 
depending on the length of employment; 

 

 changes in compensation pay in case 
the employment is terminated by the 
employer. The amendment also 
introduces for employee an option to 
take either termination period or the 
compensation pay. Employee will not be 
entitled to the both – as before this last 
amendment; 

 introduction of an employer’s right to 
require that employee shall refrain from 
carrying out business, with a 
competitive nature to the business 
activity of the employer; 

 implementing of a possibility for an 
employer to agree on a competition 
clause to the Labour Contract with a 
particular group of employees;  

 introduction of a higher flexibility in 
overtime work and in night work – a 
common employee can work up to 400 
hours per year; executives can work up 
to 550 hours overtime; 

 definition of a term „working time fund”, 
which means an unbalanced working 
time allocation. Such unbalanced 
working time allocation is possible only 
when agreed with the representatives of 
employees in written; 

 
 

 regulation of conditions of collective 
bargaining; the amendment adjusts the 
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odborovej organizácie a zamestnaneckej 
rady, ak pôsobia súbežne. 

 
2. Pokyn DR SR k zabezpečeniu jednotného 
postupu pri posudzovaní vzniku tzv. „klasickej 
stálej prevádzkarne“  
 
 
DR SR vydalo Pokyn k zabezpečeniu jednotného 
postupu správcu dane pri posudzovaní podmienok 
vzniku tzv. „klasickej stálej prevádzkarne“ 
daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou 
umiestnenej na území Slovenskej republiky. 
 
 
Metodický pokyn upravuje vymedzenie a riešenie 
nasledovných oblastí: 

 Vzťah medzinárodných zmlúv 
k vnútroštátnym predpisom; 

 Vymedzenie zdroja predmetných príjmov 
a podmienok vzniku tzv. „klasickej stálej 
prevádzkarne“ podľa zákona č. 595/2003 
Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov („ZDP“); 

 Vymedzenie práva na zdanenie 
predmetných príjmov a podmienok vzniku 
tzv. „klasickej stálej prevádzkarne“ podľa 
medzinárodnej zmluvy; 

 

 Interpretácia podmienok vzniku tzv. 
„klasickej stálej prevádzkarne“ v zmysle 
aplikácie Modelovej zmluvy OECD spolu 
s Komentárom k Modelovej daňovej 
zmluve o príjmoch a majetku a v zmysle 
výkladu Daňového riaditeľstva. Pokyn 
upozorňuje, že Komentár k Modelovej 
zmluve je možné aplikovať len ako 
doplnkový prostriedok výkladu v prípade, 
ak znenie medzinárodnej zmluvy sa 
podstatne neodlišuje od znenia modelovej 
zmluvy OECD; 

 Postup pri posudzovaní vzniku „klasickej 
stálej prevádzkarne“ na území Slovenskej 
republiky daňovníkov s obmedzenou 
daňovou povinnosťou, ktorí sú rezidentmi 
štátov, s ktorými Slovenská republika 
nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu. 

Výklad problematiky vzniku „klasickej stálej 
prevádzkarne“ je podporený aj praktickým 
vysvetlením na vzorových príkladoch.  
 
 
 
 
 
 
 

position of labour union and employee 
board when acting parallel. 

 
2. Regulation of Tax Directorate of the 
Slovak Republic in respect to equal 
approach in consideration of the “classic 
permanent establishment”  
 
Tax Directorate of the Slovak Republic 
published the Regulation in respect to the equal 
approach of tax administrator in consideration of 
the “classic permanent establishment” of 
a taxable person with limited tax liability in the 
Slovak Republic. 
 
The Regulation specifies the definition and 
solution of following areas: 

 Terms and relations between national 
legislations and international treaties;  

 Definition of source of income and 
conditions of „classic permanent 
establishment” creation according to the 
Income tax Act no. 595/2003 Coll. as 
amended (“ITA”); 

 Clarifies the right to tax the relevant 
income as well as the conditions  of  
„classic permanent establishment”  
creation according to international 
treaty; 

 Terms of creation of "classic permanent 
establishment” as defined in OECD 
Model Convention Treaty with its 
Commentary and in terms of Tax 
Authority approach. The Regulation 
alerts that the Commentary to OECD 
Model Convention Treaty is applicable 
only in case the wording of bilateral tax 
treaty does not significantly differ from 
the wording of OECD Model Tax 
Convention Treaty; 

 

 Procedure which should be applied 
when the “classic permanent 
establishment” is created in Slovakia by 
taxable persons who are residents to 
those countries, with which Slovakia has 
not agreed any international treaty. 

The explanation of “classic permanent 
establishment” is backed up with practical 
examples. 
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3. Informácia DRSR k uplatňovaniu § 43 zákona 
o dani z príjmov (ZDP) u právnických osôb, 
ktorých zdaňovacie obdobie začalo v roku 2010 
a končí v roku 2011 
 
 
 
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo 
informáciu k uplatňovaniu § 43 ZDP u právnických 
osôb, ktorých zdaňovacie obdobie začalo v roku 
2010 a končí v roku 2011. Nadobudnutím účinnosti 
zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
ZDP, sa podľa § 43 ods. 6 ZDP daň vyberaná 
zrážkou považuje za vysporiadanú riadnym 
vykonaním zrážky dane aj u právnických osôb 
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva alebo 
vykazujúcich výsledok hospodárenia v individuálnej 
účtovnej závierke podľa medzinárodných 
štandardov pre finančné výkazníctvo, ak sú 
daňovníkmi s neobmedzenou daňovou 
povinnosťou na území SR a ak nejde o príjem 
z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia 
(vrátenia).  
 
V prípade, ak zdaňovacie obdobie právnickej 
osoby začalo v roku 2010 a skončilo, resp. skončí 
v roku 2011 daň vybratá zrážkou: 
 
i) z príjmov (výnosov) vyplatených, poukázaných 
alebo pripísaných daňovníkovi k dobru do 
31.12.2010 vrátane sa považuje za preddavok na 
jeho celkovú daňovú povinnosť na dani z príjmov, 
 
ii) z príjmov (výnosov) vyplatených, poukázaných 
alebo pripísaných daňovníkovi k dobru od 1.1.2011 
sa riadnym vykonaním zrážky dane považuje za 
splnenú.   
 
4. Novela zákona o investičnej pomoci 
 
Dňa 25. júla 2011 bol v Zbierke zákonov 
publikovaný zákon č. 231/2011 s účinnosťou od 
1. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci.  
 
Uvedený zákon mení a dopĺňa aj ustanovenie                  
§ 30a ZDP vzťahujúci sa na úľavu na dani pre 
príjemcov investičnej pomoci.   
 
5. Oznámenie MF SR o postupe pri uplatňovaní 
oslobodenia od dane z pridanej hodnoty pri 
dodaní tovaru a služby z tuzemska do iného 
členského štátu 
 
Dňa 27. júla 2011 vo Finančnom spravodajcovi 
7/2011 vyšlo Oznámenie MF SR                                       

 
3. Information of Tax Directorate of the 
Slovak Republic concerning applying of the 
Article 43 of the Income Tax Act (ITA) for 
legal entities having the taxable period which 
started in the year 2010 and ends in the year 
2011 
 
Tax Directorate of the Slovak Republic 
published information related to application of 
Article 43 of ITA for the legal entities with 
taxable period which started in 2010 and ends in 
2011. With effectiveness of the Act 
no. 548/2010 which amends ITA, according to 
Article 43 (6) of ITA, the withholding tax is 
considered to be settled at the moment of its 
execution in case of legal entities using the 
double entry bookkeeping or the international 
standards for financial reporting, if they are 
considered taxable persons with unlimited tax 
liability, and in case there are no bonds 
revenues achieved from their disbursements.  
 
 
 
In case the taxable period of legal entity started 
in the year 2010 and ends in 2011, the 
withholding tax:  
 
i) from income (revenue) disbursed to taxpayer 
till 31 December 2010 including, is considered 
to be tax advance payment for the final income 
tax liability.  
 
ii) from income (revenue) disbursed to taxpayer 
from 1 January 2011 is considered to be settled 
by its withholding.  
 
 
4. Amendment of the Investment Aid Act  
 
On 25 July 2011 an Act no. 231/2011 Coll. was 
published in the Collection of Acts which 
amends the Investment Aid Act no. 561/2007 
Coll.  and is effective from 1 September 2011. 
 
Besides other issues the aforementioned Act 
amends also Article 30a relating to tax benefit 
for investment aid recipients.  
 
5. Announcement of Ministry of Finance of the  
Slovak Republic related to application of some 
exemptions from value added tax in case of 
intra community deliveries 
 
On 27 July 2011 an Announcement of Ministry 
of Finance of Slovak Republic number 
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č. MF/18887/2011-73 o postupe pri uplatnení 
oslobodenia od dane z pridanej hodnoty pri dodaní 
tovaru a služby z tuzemska do iného členského 
štátu Európskej únie. 
 
6. ESD: Právo na odpočet dane (C-274/10) 
 
Dňa 28. júla 2011 vydal Európsky súdny dvor 
rozsudok  vo veci C-274/10, ktorej predmetom bola 
žaloba podaná Európskou komisiou proti 
Maďarskej republike za nesplnenie povinnosti 
vyplývajúcej zo smernice Rady 2006/112/ES. 
Maďarská republika umožňuje odpočítanie DPH na 
vstupe až v prípade zaplatenia protihodnoty 
dodávateľovi za transakciu, z ktorej vyplýva 
odpočítateľná DPH. V prípade nezaplatenia sa 
vrátenie DPH posúva do nasledujúce 
zdaňovacieho obdobia.  
 
Komisia vo svojej žalobe argumentovala tým, že 
povinnosť zaplatiť DPH na výstupe vzniká 
v okamihu dodania tovaru alebo poskytnutia služby 
nezávisle od zaplatenia protihodnoty za príslušnú 
transakciu. Vzhľadom na to, že podmienenie 
odpočtu DPH zaplatením bráni zákazníkovi 
požiadať o vrátenie DPH, rovnováha DPH systému 
je narušená.  
 
 
Maďarská republika oponovala, že jej právna 
úprava nespochybňuje nárok zdaniteľnej osoby na 
vyplatenie celkovej sumy DPH tým, že zaplatí za 
plnenie v primeranej lehote, ak takáto primeraná 
lehota je stanovená.  
 
 
Taktiež sa Maďarsko domnieva, že vyplatenie 
nadmerného odpočtu DPH, ktoré je podmienené 
zaplatením protihodnoty za transakciu, z ktorej 
vyplýva odpočítateľná DPH, neporušuje zásadu 
daňovej neutrality. Pri argumentácii uvádza, že 
článok 183 smernice Rady 2006/112/ES 
jednoznačne priznáva členským štátom právomoc 
určiť si podmienky tohto vyplatenia.  
 
 
Súdny dvor pri posúdení sporu pripustil, že členské 
štáty majú určitú mieru voľnej úvahy, pokiaľ ide 
o stanovenie lehoty na vyplatenie nadmerného 
odpočtu. Na druhej strane pripomenul, že 
z ustálenej judikatúry vyplýva, že právo 
zdaniteľných osôb na odpočet je neoddeliteľnou 
súčasťou mechanizmu DPH a nemožno ho 
v zásade obmedziť. Podľa článku 167 smernice 
Rady 2006/112/ES právo na odpočet vzniká vtedy, 
keď vzniká daňová povinnosť v súlade s daňou, 
ktorá je odpočítateľná, k čomu podľa článku 63 

MF/18887/2010-73 was issued in the Financial 
reporter 7/2011 related to application of  
exemptions from value added tax in case of 
intra community deliveries. 
 
6.  ECJ: Right for VAT deduction (C-274/10) 
 
On 28 July 2011 the European Court of Justice 
issued the judgment no. C-274/10 related to 
process between the European Commission 
and the Republic of Hungary for failure to fulfil 
the obligation under Directive 2006/112/ES. 
Republic of Hungary allows to deduct the input 
VAT only if the transaction, from which is the 
input VAT resulting, has been paid. In case the 
transaction is not paid, the VAT refund is 
postponed to the next taxable period. 
 
 
The Commission claims that the output VAT 
becomes chargeable at the moment when 
goods are delivered or services are provided, 
regardless the fact whether the consideration for 
the transaction concerned has been paid. Given 
that, such a situation, which prevents the 
customer from applying for the VAT refund 
which corresponds to the transaction until its 
payment, destabilizes the VAT system.  
 
The Republic of Hungary argues that its 
legislation does not affect a taxable person’s 
opportunity to recover the full amount of VAT by 
a payment in liquid funds and within a 
reasonable period of time, if a reasonable period 
of time has been established.  

 
Also Hungary argues that its legislation does not 
dispute the principal of fiscal neutrality nor the 
Article 183 of Directive 2006/112/ES, which 
gives a certain freedom to manoeuvre when 
fixing the refund period for excess deductible 
VAT. As argument it states that the Article 183 
of the Directive 2006/112/ES clearly gives to 
Member States competency to determine 
conditions for its refund. 
 
Court of Justice complains that the Member 
States have a certain freedom in determining 
the conditions for the refund of VAT excess. On 
the other hand the Court remarks that the right 
of taxable persons to deduct the VAT due is a 
fundamental principle of the common system of 
VAT, and as a general rule may not be limited. 
According to Art. 167 of Directive 2006/112/ES 
the right of a deduction arises at the time the 
deductible tax becomes chargeable, which is 
the case, under Article 63, once the transaction 
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dochádza vtedy, keď je transakcia uskutočnená, 
a to nezávisle od toho, či došlo k jej úhrade.  
 
 
Súdny dvor následne vo svojom rozhodnutí 
konštatoval nesúlad maďarských právnych noriem 
s právnym poriadkom únie.  
Maďarská republika tým, že 
  

 zdaniteľným osobám, ktorých daňové 
priznanie za určité zdaňovacie obdobie 
vykazuje nadmerný odpočet, ukladá 
povinnosť úplne alebo čiastočne preniesť 
tento nadmerný odpočet do nasledujúceho 
zdaňovacieho obdobia, pokiaľ svojmu 
dodávateľovi nezaplatia celú sumu za 
príslušné plnenie,  

a  

 tým, že v prípade, že daňové priznanie 
zdaniteľnej osoby pravidelne vykazuje 
nadmerný odpočet, je zdaniteľná osoba 
nútená preniesť nadmerný odpočet do 
nasledujúceho zdaňovacieho obdobia viac 
než raz, 

nesplnila si povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo 
smernice Rady 2006/112/ES. 

has been carried out, regardless whether 
payment of the consideration for that transaction 
has been made.  
 
Consequently, the Court of Justice in its 
judgment alleged, that there is discrepancy 
between Hungarian legislation and legislation of 
the European Union. The Republic of Hungary   
 

 by requiring taxable persons whose tax 
return for a given tax period records an 
“excess”, to carry forward that excess or 
a part of it to the following tax year 
where the taxable person has not paid 
the supplier the full amount for the 
purchase,  

 
and  

 because certain taxable persons whose 
tax declarations regularly record such 
an “excess” may be required more then 
once to carry forward the excess to the 
following taxable period,  

 

has failed to fulfil its obligation under the 
directive 2006/112/ES. 
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SLOVAK TAX NEWS poskytuje informácie o vývoji 
a zmenách v slovenskej daňovej legislatíve, ktorý 
pripravujú odborníci ECOVIS LA Partners Tax, k. s. Ide 
len o informačný materiál, ktorý obsahuje len základné 
informácie a jeho účel nie je poskytnúť odbornú radu ku 
konkrétnej situácii alebo otázke. Preto ho nie je možné 
použiť pri posúdení konkrétneho problému bez 
predchádzajúceho kvalifikovaného poradenstva 
týkajúceho sa príslušnej situácie alebo otázky. Pri 
príprave SLOVAK TAX NEWS sme vynaložili primeranú 
odbornú starostlivosť. Bez ohľadu na to však spoločnosť 
ECOVIS LA Partners Tax, k. s. nepreberá žiadnu 
zodpovednosť za škody a straty, ktoré vznikli alebo by 
mohli vzniknúť tretej osobe na základe použitia tohto 
materiálu.  
 
SLOVAK TAX NEWS zasielame elektronicky. Ak si 
želáte, aby sme vám ich zasielali, kontaktujte nás na 
telefónnom čísle + 421 2 3355 4160 alebo na e-mailovej 
adrese office@ecovis-lap.sk. 

SLOVAK TAX NEWS provides information regarding 
developments and changes in Slovak tax legislation 
that is prepared by the professionals of ECOVIS LA 
Partners Tax, k. s. It is only of an informative nature 
and is not intended for the provision of professional 
advice for a specific situation or question. Therefore, it 
is not possible to apply it to a specific situation without 
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