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HR Pulse 
Ako ovplyvňuje nestabilná hospodárska 
situácia trend vo vysielaní zamestnancov 
do zahraničia? 

www.pwc.com/sk/hr-pulse 

Oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje spoločnosti PwC v spolupráci 
s biznis magazínom Profit zrealizovalo v septembri 2013 prieskum 
názorov HR riaditeľov „HR Pulse: Ako ovplyvňuje nestabilná 
hospodárska situácia trend vo vysielaní zamestnancov do zahraničia?“.  
 
Zisťovali sme, či a ako sa vo firmách na Slovensku zmenila v 
posledných rokoch situácia ohľadom vysielania zamestnancov do 
zahraničia. 

Prieskum spoločnosti PwC 
a biznis magazínu Profit 
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Slovo na úvod 

V súvislosti s napredovaním globalizácie a 
neustále sa meniacim podnikateľským 
prostredím vysielajú firmy vo zvýšenej miere 
svojich zamestnancov do zahraničia. Zároveň 
sa vysielanie zamestnancov do zahraničia 
rozširuje z pôvodnej úrovne top manažmentu 
na širšiu úroveň stredného manažmentu, ale aj 
o výrobných, servisných alebo výskumných 
pracovníkov. Zvýšená potreba mobility 
zamestnancov vzniká tiež kumulovaním funkcií 
a zodpovedností za viaceré štáty. 
 
Odzrkadľuje sa tento trend aj vo firmách 
pôsobiacich na Slovensku? Aké sú  skúsenosti 
firiem u nás? Na tieto a podobné otázky 
tykajúce sa témy vysielania zamestnancov do 
zahraničia odpovedá náš prieskum. 
 
Vysielanie je reakciou na čoraz aktuálnejšie 
výzvy v podnikaní: 

 umožniť zamestnancom kvalitnú kariéru 
tým, že sú umiestnení na správne miesto,  

 transfer a zabezpečenie vlastných 
expertíznych znalostí tak efektívne, ako je 
len možné a s ohľadom na potreby 
klientov. 

 
Jednou z kľúčových úloh HR oddelenia pri 
vyslaní je dosiahnuť kontrolu všetkých 
súvisiacich nákladov na vysielaných 
zamestnancov a optimalizovať návratnosť 
investície do premiestnenia zamestnanca. 
 
Rada by som poďakovala všetkým 82 lídrom 
HR oddelení, ktorí sa do nášho prieskumu 
zapojili a podelili sa s nami o ich skúsenosti 
s vysielaním zamestnancov do zahraničia. 
 
 
 
 
 
Natália Fialová 
Senior manažérka, PwC 
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Graf 1: Ako sa za posledné 3 roky zmenil počet 
vyslaných zamestnancov vo vašej organizácii? 

44% 

19% 

38% 

Zvýšil sa - 44%

Znížil sa - 19%

Nezmenil sa - 38%

  

Na otázku, či organizácia uskutočňuje vyslania 
zamestnancov do zahraničia, odpovedalo áno až 52% 
z celkového počtu 82 respondentov.  
 
Vysielanie zamestnancov sa prirodzene týka skôr 
väčších firiem - vzorka nášho prieskumu sú firmy 
s počtom zamestnancov od 50 do 250 (38%) a viac ako 
250 (51%). Avšak naše skúsenosti ukazujú, že aj čoraz 
viac malých a stredných podnikov chápe, že v globálnom 
ekonomickom prostredí je potrebné, aby firma vyvíjala 
medzinárodné aktivity a ľudia získavali prax a cenné 
skúsenosti v zahraničí.  
 
 

„Malé spoločnosti často posielajú pracovať 
svojich zamestnancov do zahraničia, a to 
najmä v oblasti stavebníctva. Tu treba mať 
však na zreteli nielen dane, odvodové 
povinnosti, víza a pracovné povolenia, ale aj 
to, že musia dodržiavať minimálne podmienky 
pracovného práva EÚ krajiny, BOZP 
a podobné ochranné opatrenia trhu, ktoré sú 
veľmi prísne kontrolované najmä v krajinách 
ako Rakúsko alebo Nemecko spolu s vysokým 
finančným postihom za ich porušenie.“ 

Natália Fialová 

Každá druhá organizácia dnes 
vysiela zamestnancov do 
zahraničia a tendencia je rastová 

Definícia vyslania 

Vyslaním zamestnanca chápeme krátke 
(napr. 1 až 6 mesačné) alebo dlhodobé 
(napr. 7 mesiacov až 5 rokov) pobyty v 
zahraničí, ako aj časté služobné cesty do 
zahraničia alebo dochádzanie do práce do 
sídla zamestnávateľa v inej krajine. 

Aj napriek nestabilnej ekonomickej situácii je trend vo 
vysielaní zamestnancov rastový. Dôvodom sú podľa 
našich respondentov najmä: 
 

 organizačné zmeny vo firemnej štruktúre (najmä 
prepájanie slovenského trhu s českým a vytváranie 
globálnych štruktúr), 

 talent manažment a potrebné zvyšovanie 
kvalifikácie, 

 nové projekty, v zahraničí viac medzinárodných 
aktivít a s tým súvisiaci rast počtu zamestnancov. 

 

 
„Geografická poloha Slovenska, kvalitní 
odborníci a jednoduchosť podnikania určujú 
jeho potenciál zohrať kľúčové úlohy pri 
prepájaní trhov a podnikaní v európskom 
a regionálnom meradle. Často práve 
kvalifikovaní odborníci po návrate zo 
zahraničia pritiahnu so sebou aj ďalšie 
rozvojové projekty alebo upozornia zahraničné 
centrály na využiteľnosť Slovenska v rámci 
globálnej štruktúry ich organizácie.“ 

Natália Fialová 
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Trvalý transfer zamestnanca (ukončenie TPP na
Slovensku a uzatvorenie nového TPP v zahraničí)

Dochádzanie do práce do sídla zamestnávateľa v inej
krajine

Časté služobné cesty do zahraničia

Dlhodobé vyslania (7 mesiacov až 5 rokov)

Krátkodobé vyslania (1 až 6 mesiacov)

 

  

Najčastejšie typy vyslaní na 
Slovensku 

Podstata medzinárodného vyslania tkvie v tom, že 
zamestnávateľ niekoho vysiela dočasne pracovať na iné 
miesto v zahraničí, ako je jeho obvyklé pracovisko 
v Slovenskej republike. 
 
Pri pohľade na typy vyslaní, ktoré z časového hľadiska 
uskutočňujú firmy na Slovensku, ide najčastejšie o tri typy 
vyslaní: 
 

 Krátkodobé vyslania (1 až 6 mesiacov) 

 Dlhodobé vyslania (7 mesiacov až 5 rokov) 

 Časté služobné cesty do zahraničia 

 
Trvalé transfery nie sú na Slovensku častým javom. Rovnako 
ani dochádzanie do práce do zahraničia. 
 
 

„Pri krátkodobých vyslaniach a častých 
zahraničných cestách je potrebné ešte pred 
vyslaním preveriť, či krajina implementuje princíp 
ekonomického zamestnávateľa (pozri stranu 9). 
Môže sa stať, že aj zamestnanec, ktorý strávi 
menej ako 183 dní v danej krajine (v roku alebo 
v 12-mesačnom období) má daňovú povinnosť. 
V každom prípade treba zvážiť aj potrebnú 
administratívu na zabezpečenie krytia slovenským 
sociálnym systémom.“ 

Natália Fialová  
 

Graf 2: Ktorý typ vyslaní je vo vašej organizácii 
najčastejší? 
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Významný 
dôvod 

Čiastočný 
dôvod 

Neovplyvňuje 
počet vyslaní 

Talent 
manažment 

45% 39% 16% 

Projekty v 
zahraničí 

84% 13% 3% 

Investície v 
zahraničí 

27% 32% 41% 

Keď sme sa HR lídrov na Slovensku spýtali, čo je 
v ich organizácii dôvodom pre vysielanie 
zamestnancov do zahraničia, jednoznačne sa 
zhodujú v tom, že potreba vzniká v súvislosti 
s projektmi v zahraničí. 
 
Veľmi dôležitým faktorom je však aj talent 
manažment. Starostlivosť o talentovaných 
zamestnancov je jedným z chytrých spôsobov, ako 
dosiahnuť úspech organizácie ako takej. Dôležité je 
zabezpečiť, aby vaša firma mala tých správnych 
ľudí so správnymi zručnosťami na správnych 
miestach.  
 
Nákladovo efektívnejšie a presne cielené prístupy k 
medzinárodným vyslaniam sú jednou z kľúčových 
konkurenčných výhod a zlepšia vašu schopnosť 
prilákať, udržať a vyťažiť čo najviac z vašej 
základne talentov v neustále ťažších 
konkurenčných podmienkach na trhu. 

Vyslanie ako súčasť talent 
manažmentu 
 

Tabuľka 1: Do akej miery motivujú nižšie uvedené 
faktory počet vyslaní vo vašej organizácii? 

„Výhodami vysielania v našej 
firme je, že zamestnanci sa buď 
zaškoľujú, alebo  získavajú 
rozsiahlejšie pracovné 
skúsenosti a tým budujú svoju 
senioritu a dostávajú príležitosť 
na získanie skúseností 
a kariérny rast – čo vnímajú 
pozitívne a čiastočne to zvyšuje 
ich lojalitu k nám ako 
zamestnávateľovi. 

Zároveň sa zvyšuje kredibilita 
slovenskej pobočky v rámci 
našej skupiny, zamestnanci sú 
„viditeľnejší" v business unitoch 
a budujeme networking v rámci 
skupiny.“ 

respondent prieskumu 
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Vysielanie zamestnancov do zahraničia je spojené 

s administratívnou záťažou. Viac než polovica 

respondentov (57%) uviedla, že ich zaťažuje najmä 

administratíva miezd a daní. Druhá priečka 

v rebríčku prekážok patrí byrokracii spojenej s 

vybavovaním pracovných a pobytových povolení 

(40%), za ňou nasleduje práva zložitosť riešení 

vyslania a zmluvných podmienok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Naša firma je súčasťou 
celosvetového koncernu. Účasťou na 
vyslaniach sa zvyšuje mobilita a 
flexibilita zamestnancov, 
kvalifikácia a získanie 
medzinárodných skúseností a 
znalostí o nových technológiách.“ 

respondent prieskumu 

Vysielanie zvyšuje 
administratívnu záťaž firiem.  
Existuje však zopár užitočných 
rád, ktoré vás čiastočne 
odbremenia 

Ako si s týmito prekážkami poradiť a zvládnuť túto 

záťaž čo najefektívnejšie?  

 

„Na základe našich skúseností odporúčame 
vopred skonzultovať každé vyslanie 
s odborníkmi v domácej a hostiteľskej 
krajine. Pri častom alebo rozsiahlejšom 
vysielaní do zahraničia je potrebné 
implementovať firemnú politiku v oblasti 
mobility zamestnancov pre zjednotenie 
všetkých aspektov odmeňovania, daňovej 
a pracovnoprávnej ochrany, ako aj 
jednotlivých krokov a úloh pri praktickej 
aplikácii a využití nadobudnutých 
poznatkov v administrácii jednotlivých 
procesov. Aj keď niektoré náklady môžu byť 
relatívne vysoké, ušetríte čas a problémy 
s úradmi, ktoré by vyústili do zbytočných 
pokút, penále za nesplnenie podmienok 
alebo iných prekážok pre uskutočnenie 
podnikateľského zámeru.“ 

Natália Fialová 

13% 

27% 

30% 

30% 

33% 

40% 

57% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Zvýšené náklady v dôsledku povinnosti zabezpečovať
diéty

Nepružnosť zamestnancov presťahovať sa

Finančné prostriedky, rozpočty

Administratívu okolo odvodov

Právnu zložitosť

Byrokraciu spojenú s vybavovaním pracovných a
pobytových povolení

Administratívu miezd a daní

Graf 3: Čo považujete za najväčšie prekážky pri zariaďovaní vyslaní? 
Respondenti mali možnosť označiť tri prekážky. 
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Keď sa opätovne pozrieme na dôvody, pre ktoré firmy 

vysielajú svojich zamestnancov do zahraničia, možno ich 

zadeliť do dvoch skupín: potreby vyplývajúce 

z organizačného modelu a starostlivosť o ľudí.  

Respondenti nášho prieskumu odpoveďou na otázku 

„Čo z vašej praxe považujete za najväčšiu výhodu 

vysielania zamestnancov do zahraničia?“ vyššie 

uvedené konštatovanie potvrdili. Najčastejšie uvádzali 

výhody ako: 

 transfer know-how zo zahraničia, osvojenie „best 
practices“, výmena informácií, získavanie 
medzinárodných skúseností a znalostí z iného 
pracovného prostredia,  

 zvyšuje sa mobilita a flexibilita zamestnancov, ich 
kvalifikácia, 

 získavanie iného pohľadu na riešenie problémov, 

 motivácia zamestnancov, talent rotation, možnosť 
udržať zamestnanecký pomer s kvalitnými 
pracovníkmi, 

 medzinárodná kariéra, prípadný kariérny posun, 

 prestíž firmy ako zamestnávateľa. 

 

 

 

 

„Spoločnostiam sa oplatí program mobility 
začleniť medzi svoje základné pomôcky 
rozvoja talentu. Neobvyklá situácia či nové 
prostredie je rozhodne motivujúci faktor 
a pre mnohých vysielaných zamestnancov 
aj výzva, ktorá obohacuje ich profesionálny 
život a pracovné skúsenosti.“ 

Natália Fialová 

Vysielanie zamestnancov má 
význam ako pre zamestnávateľov, 
tak aj pre zamestnancov 

„Vysielanie nám prináša nové 
kontakty a nové možnosti 
vzájomnej spolupráce so 
zahraničnými subjektmi. 
Získavame medzinárodné 
skúsenosti a iný pohľad na riešenie 
problémov.“ 

respondent prieskumu 
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Kontrolný zoznam krokov pri vysielaní 

Právne požiadavky: 
Dohoda so zamestnancom o podmienkach 
vyslania 
Pracovná zmluva, dodatok k pracovnej zmluve 
Zmluva medzi slovenskou a zahraničnou 
spoločnosťou o fakturácii nákladov spojených s 
vyslaným zamestnancom 

Imigračné požiadavky: 
Pracovné povolenie 
Víza 
Registrácia na Úrade práce 
Pobytové povolenie, rodné číslo 

    Komerčné zdravotné poistenie 

Daň a sociálne odvody: 
Daňové priznanie – v domácej aj hosťovskej 
krajine 
Daňová registrácia – v hosťovskej krajine 
Preddavky na daň 

     Formulár A1, S1, c/o/c pre sociálne a zdravotné 
odvody 

     Výnimka – pre dlhšie obdobie vyslania 

Mzdová agenda: 
Mzdové výpočty– v domácej aj hosťovskej krajine, ak 
požiadavky na tzv. „tieňovú mzdovú agendu“ 

     Odvody na sociálne a zdravotné poistenie 
Ročné zúčtovanie dane, ročné zúčtovanie ZP, Potvrdenie 
o hrubom zdaniteľnom príjme 
Povinná registrácia spoločnosti a vyslaných 
zamestnancov na daň, odvody, a iné v hosťovskej krajine 

Čo všetko zvažovať a čo určite neopomenúť  

Organizácie na Slovensku by mali čo najefektívnejšie 
používať vlastných zamestnancov na výkon v zahraničí a 
účinne sa zhostiť dopadov legislatív jednotlivých štátov 
na súvisiace náklady. Tento cieľ majú za úlohu 
podporovať interné firemné pravidlá o medzinárodnom 
vysielaní zamestnancov.  
 
Viete, aké interné pravidlá potrebujete? 
 
Pred tým, než začnete so samotnou organizáciou 
vysielania, mali by ste poznať odpovede na nižšie 
uvedené otázky: 

 Koľkých zamestnancov sa bude vysielanie týkať? 

 Do ktorých krajín budú zamestnanci vysielaní? 

 Na ako dlho budú vysielaní? 

 Chcete udržanie, ukončenie, prerušenie 
pracovného pomeru? Chcete garanciu návratu na 
to isté miesto? 

 Rozhodnete sa pre odmeňovanie podľa domácej 
výšky mzdy alebo podľa výšky mzdy v hostiteľskej 
spoločnosti? 

 Poskytnete príplatky nad rámec cestovných 
náhrad? 

 Zaručíte mu daňovú ochranu, aby neplatil vyššie 
dane, ako by bol platil, keby nebol vyslaný? 

 Aké sú celkové náklady firmy na vyslaného 
zamestnanca pri tej ktorej metóde? 

 Môžeme platiť slovenské odvody? 

V prípade, že 

 potrebujete zabezpečiť, aby vaše pravidlá 
medzinárodných vyslaní boli v súlade s potrebami 
vašej firmy a zároveň nákladovo efektívne, 

 chcete mať daňovo efektívnu štruktúru a pravidlá 
pre medzinárodné vyslania,  

 chcete, aby vyslania prostredníctvom vašej 
organizácie boli vašou konkurenčnou výhodou 
z pohľadu odmeňovania, 

 alebo sa zameriavate na riadenie rizík spojených 
s rozširujúcimi sa globálnymi aktivitami, 

vieme vám ponúknuť komplexné poradenstvo pred, 
počas a po vyslaní. Naša pridaná hodnota spočíva vo 
vedomostiach v oblasti sociálneho zabezpečenia, 
pravidiel EÚ, miestneho aj medzinárodného zdanenia, 
imigračných pravidiel a pracovno-právnych predpisov v 
kombinácii s HR know-how a v mnohoročných 
skúsenostiach pri praktickej aplikácii týchto vedomostí. 
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Princíp ekonomického zamestnávateľa 

 
V roku 2010 prehodnotila organizácia OECD svoj komentár k článku 15, ktorý je rozhodujúci pre určenie postupu 
zdaňovania príjmov zo zamestnania. Článok 15 modelovej zmluvy OECD vo všeobecnosti určuje, že príjmy zo 
zamestnania podliehajú zdaneniu v krajine, kde sa zamestnanie skutočne vykonáva, s výnimkou prípadov, keď sú 
splnené určité podmienky (napríklad výkon menej ako 183 dní v 12-mesačnom období, bez zamestnávateľa 
v hosťovskej krajine, alebo keď náklady nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne zamestnávateľa). 
 
V posledných rokoch sa čoraz viac a viac diskutuje ohľadom otázky, ktorý subjekt by mal byť považovaný za 
„zamestnávateľa" v súlade s ustanoveniami zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Je to entita, s ktorou  má 
zamestnanec pracovnú zmluvu, alebo treba zohľadňovať aj iné aspekty? 
 
Na základe komentára OECD by mal byť pojem zamestnávateľ chápaný v širšom zmysle, a to z pohľadu, ktorý subjekt 
je tzv. „ekonomický zamestnávateľ" zamestnanca. Na základe toho je potrebné rozhodnúť, či môže byť poskytnutá 
výnimka podľa článku 15 a teda zabrániť zdaneniu v hostiteľskej krajine.  
 
Komentár OECD navrhuje iba návod na určenie pre svoje členské štáty, ktorá firma má byť považovaná za 
ekonomického zamestnávateľa. Krajiny však môžu mať rozdielnu interpretáciu princípu „ekonomického 
zamestnávateľa" a dokonca niektoré krajiny  nemusia tento prístup používať a držia sa formálneho konceptu 
zamestnávateľa.  
 
Pripravili sme pre vás stručný prehľad o tom, kde je princíp tzv. „ekonomického zamestnávateľa" používaný v krajinách 
strednej a východnej Európy. Zároveň Vám môžeme ponúknuť podrobnejšiu správu ako a ktoré faktory sú 
najdôležitejšie pri rozhodovaní o ekonomickom zamestnávateľovi v jednotlivých krajinách strednej a východnej Európy. 
Ak máte o túto správu záujem, obráťte sa nás. 
 

Krajina 
Používa krajina princíp 
ekonomického zamestnávateľa? 

Členská krajina OECD  

Albánsko - 
 

Bielorusko - 
 

Bulharsko 
 

Chorvátsko - 
 

Česká republika  

Estónsko - 

Maďarsko  

Kazachstan 
 

Litva 
 

Macedónsko - 
 

Poľsko  

Rumunsko 
 

Rusko - 
 

Slovensko  

Slovinsko - 

Ukrajina 
 

 
Použitie princípu ekonomického zamestnávateľa efektívne znamená že, zamestnanec podlieha zdaneniu v 
hostiteľskej krajine aj keď strávil v tejto krajine menej ako 183 dní, alebo aj keď jeho náklady nejdú na ťarchu stálej 
prevádzkarne. V dôsledku toho bude monitorovanie vyslaní v budúcnosti ešte dôležitejšie. 
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Senior manažérka 
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Informácie o prieskume „HR Pulse: Ako ovplyvňuje nestabilná 
hospodárska situácia trend vo vysielaní zamestnancov do zahraničia?“ 

Prieskum realizovalo oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje spoločnosti PwC v spolupráci s biznis 

magazínom Profit. Oslovení HR manažéri odpovedali prostredníctvom on-line dotazníka v období od 

3. do 30. septembra 2013. Prieskumu sa zúčastnilo 82 HR manažérov firiem pôsobiacich na 

Slovensku z rôznych odvetví. 

 
Poradenstvo pre ľudské zdroje PwC 

Spoločnosť PwC poskytuje poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov vo viac ako 100 krajinách a 

zamestnáva viac ako 6 000 špecialistov, čím patrí k najväčším globálnym spoločnostiam v HR 

poradenstve.  Oddelenie poradenstva pre ľudské zdroje na Slovensku funguje od roku 1992 a naším 

poslaním je zvyšovať úroveň riadenia ľudského kapitálu v spoločnostiach. 

 
Slovenské centrum medzinárodnej mobility 

Od roku 1994 poskytujeme v Slovenskej republike komplexné poradenstvo pred, počas a po vyslaní. 

Máme mnohoročné skúsenosti a vedomosti v oblasti sociálneho zabezpečenia, pravidiel EÚ, 

miestneho aj medzinárodného zdanenia, imigračných pravidiel, poskytujeme  poradenstvo v oblasti 

mzdového účtovníctva a pracovno-právnych predpisov v kombinácii s HR know-how. Viac o nás sa 

dozviete na našej webstánke www.pwc.com/sk/sk/dane/centrum-mobility.jhtml. 

 

 

 

 

PwC v Košiciach 
Protifašistických bojovníkov 11 
040 01 Košice 
Tel.: +421 55 3215 311 
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