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Príkazné zmluvy od nového roku. Áno – nie?

Ak ste si pozorne prečítali predchádzajúce príspevky o novelách zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení, určite sa zamýš-
ľate nad tým, či naďalej používať v športových spolkoch príkazné zmluvy, ktoré boli doposiaľ veľmi výhodné najmä pre menšiu 
administratívu. Od januára 2011 to už nie je pravda.

Opakujúce sa činnosti na príkaznú zmluvu – závislá činnosť 

Najmä pre administratívnu a aj fi nančnú náročnosť odporúčame športovým spolkom prehodnotiť od 1. 1. 2011 uzatvára-
nie príkazných zmlúv na vykonanie činností časovo síce krátkodobých, ale opakujúcich sa, bez ohľadu na to, či odmeny za ne 
sú považované za pravidelné alebo nepravidelné príjmy. Máme na mysli najmä osoby (príkazníkov), s ktorými športové spolky 
uzatvárali príkazné zmluvy na činnosti v rámci športových podujatí nepravidelne, ale niekoľkokrát počas roka (napr. rozhodcov, de-
legátov, usporiadateľov, hlásateľov). Ich činnosť vykonávaná na základe príkaznej zmluvy doteraz, a aj naďalej, nesie na účely 
právnych noriem znaky závislej činnosti, t. j. športový spolok odmenu pri výplate zdaňuje ako príjem zo závislej činnosti podľa 
§ 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZDP“). Uvedené sa vzťahuje aj na iné zmluvy 
podľa Občianskeho zákonníka, napr. nepomenovanú zmluvu, zmluvu o dielo, mandátnu zmluvu s výnimkou, ak sú tieto zmluvy 
uzatvorené s osobami, ktoré majú štatút samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a predmet ich činnosti sa zhoduje s tým, na 
ktorý ich zmluvne potrebuje športový spolok (napríklad tzv. profesionálny športovec, tréner, masér, fyzioterapeut, iný živnostník – 
stolár, murár…). Tieto SZČO si všetky daňové a odvodové povinnosti zabezpečujú sami. 

Príležitostná činnosť na príkaznú zmluvu – nezávislá činnosť
 
Športový spolok (príkazca) nezráža daň a ani neodvádza odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne z vyplatených odmien, ktoré 

plynú z príkaznej zmluvy a iných zmlúv podľa Občianskeho zákonníka, ak ide o činnosti skutočne príležitostné (neopakujú sa, sú 
vykonávané na vlastnú zodpovednosť príkazníka, jeho pracovnými prostriedkami a v čase, ktorý mu vyhovuje...). Príjem z týchto 
príležitostných činností je posudzovaný ako príležitostný (nepravidelný) podľa § 8 ods. 1 ZDP – Ostatné príjmy. Podľa 
ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála Sociálna poisťovňa bude veľmi pozorne skúmať, či sa odmeňovaním príkaz-
níkov podľa § 8 ods. 1 ZDP neobchádza napr. zákon o dani z príjmov, zákon o sociálnom poistení či zákon o zdravotnom poistení. 
Daňoví odborníci a „vykladači“ zákonov uvádzajú najčastejšie tieto príklady činností, z ktorých plynú príležitostné nezdaňova-
né príjmy podľa § 8 ZDP: zber papiera či železa a rôzne občianske výpomoci. V športovom spolku by sa medzi príležitostné 
činnosti na základe príkaznej zmluvy, z  ktorej sa príjem nezdaňuje (§ 8 ZDP) mohli zaradiť napríklad: 
- vytvorenie animačného programu pre deti počas športového podujatia s použitím vlastných rekvizít a reprodukčnej techniky 

príkazníka,
- natretie oplotenia ihriska alebo výroba lavičky alebo drobná oprava kosačky alebo vyčistenie gymnastického koberca - v každom 

prípade vlastnými pracovnými prostriedkami a materiálom,
- odborná prednáška o dopingu, o používaní športového zariadenia a náčinia, o tréningu a podobne.

Znova pripomíname, že pri uplatňovaní § 8 ZDP – Ostatné príjmy 
- príkazníkom nemôže byť živnostník (SZČO), ak má vykonávané činnosti pre športový spolok uvedené vo svojom predmete pod-

nikania,
- športový spolok (príkazca) odmenu vyplatenú príkazníkovi nezdaňuje a ani z nej neodvádza odvody. Odporúčame, upozorniť 

príkazníka, že je povinný príležitostný príjem zdaniť, ak spoločne s ostatnými príležitostnými príjmami od iných platiteľov alebo 
s inými príjmami uvedenými v § 8 ZDP presiahne v roku určitú daňovo „oslobodenú“ sumu (v roku 2011 je 500 eur). Taktiež je 
povinný vysporiadať si uvedený príjem v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia (prvý raz za rok 2011). 

Viac odvodov z príkaznej zmluvy ako z dohôd

Čo odporúčame športovým spolkom po 1. 1. 2011? Za výhodnejšie pre fyzickú osobu i pre športový spolok považujeme 
uzatváranie dohôd o vykonaní práce alebo dohôd o pracovnej činnosti a s osobami, ktoré majú štatút denného študenta 
strednej alebo vysokej školy i dohôd o brigádnickej práci študenta. Príkazné zmluvy sú teraz nevýhodnejšie, pretože:

Odvody

Druh odvodu

Z odmeny (príjmu) z príkaznej zmluvy 
majúcej charakter pravidelnej 

závislej činnosti

Z odmeny (príjmu) z príkaznej zmluvy 
majúcej charakter nepravidelenej 

závislej činnosti

Z odmeny na dohodu o vykonaní práce 
alebo o pracovnej činnosti alebo 

o brigádnickej práci študenta

PRÍKAZNÍK PRÍKAZCA PRÍKAZNÍK PRÍKAZCA ZAMESTNANEC ZAMESTNÁVATEĽ

Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 % - - - -

Dôchodkové starobné poistenie 4 % 14 % 4 % 14 % - -

Dôchodkové invalidné poistenie 3 % 3 % 3 % 3 % - -

Rezervný fond solidarity - 4,75 % - 4,75 % - -

Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 % - - - -

Zdravotné poistenie 4 % 10 % 4 % 10 % - -

Úrazové poistenie - - - - - 0,8 %

Garančné poistenie - - - - - 0,25 %

Príkazník, zamestnanec = fyzická osoba ; Príkazca, zamestnávateľ = právnická osoba
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Okrem skutočnosti, že dohody sú fi nančne výhodnejšie pre dohodára, ale i pre športový spolok, výhodou ich uzatvárania je 
skutočnosť, že športové spolky sú poistené pre prípad úrazu, ktorý by na podujatí mohla niektorá osoba utrpieť. 

Administratívne povinnosti športového spolku v súvislosti s odvodmi

(§ 231 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa 
§ 23 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov)

Príkazná zmluva majúca charakter
pravidelnej závislej činnosti

Príkazná zmluva majúca charakter
nepravidelnej závislej činnosti

Dohoda o vykonaní práce alebo 
o pracovnej činnosti alebo 

o brigádnickej práci študenta

Prihlási sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne 

do ôsmich dní od dňa, v ktorom začal „zamestnávať“ aspoň jednu fyzickú osobu na príkaznú 

zmluvu (ak nebol doteraz prihlásený ako zamestnávateľ zamestnancov či dohodárov) a odhlá-

si sa z tohto registra do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva žiadneho zamestnanca, 

dohodára či príkazníka.

___________________________________________

Splní si oznamovaciu povinnosť o vzniku alebo zmene (aj zániku) platiteľa poistného voči 

tej zdravotnej poisťovni, v ktorej je príkazník poistený, a to do ôsmich dní od začatia, resp. 

ukončenia výkonu činnosti príkazníka. Posiela príslušnej zdravotnej poisťovni mesačné výkazy 

preddavkov poistného.

Prihlási sa do registra zamest-

návateľov v príslušnej pobočke 

Sociálnej poisťovne do ôsmich 

dní od dňa, v ktorom začal za-

mestnávať aspoň jedného zames-

tnanca na dohodu (ak nebol dote-

raz prihlásený ako zamestnáva-

teľ zamestnancov či dohodárov) 

a odhlási sa z tohto registra do 

ôsmich dní odo dňa, v ktorom 

nezamestnáva žiadneho zamest-

nanca, dohodára či príkazníka.

Prihlási do registra poistencov na RL 

FO (nové tlačivo) v pobočke Sociálnej 

poisťovne príkazníka na nemocenské 

poistenie, na dôchodkové poistenie 

(starobné a invalidné) a na poistenie 

v nezamestnanosti najneskôr pred 

začatím výkonu činnosti príkazníka a 

odhlási ho najneskôr v deň nasledujú-

ci po zániku týchto poistení. Poist-

né odvedie v deň určený na výplatu 

a súčasne zašle poisťovni mesačné 

výkazy s prílohou (ako doteraz pri 

zamestnancoch, ale tlačivá sú v novom 

vyhotovení). Za pravidelný mesačný 

príjem sa považuje aj odmena z prí-

kaznej zmluvy uzatvorenej na niekoľko 

dní v rámci toho istého mesiaca.

Prihlási do registra poistencov na RL FO (nové tla-

čivo) v pobočke Sociálnej poisťovne príkazníka na 

dôchodkové poistenie (starobné a invalidné) naj-

neskôr pred začatím výkonu činnosti príkazníka a 

odhlási ho najneskôr v deň nasledujúci po zániku 

týchto poistení. Pošle pobočke Sociálnej poisťovni 

výkaz poistného s prílohou vtedy, keď príkazníkovi 

vyplatí odmenu. Nový typ prílohy pre nepravidelné 

príjmy, v ktorých sa príjem, t. j. vymeriavací základ 

a odvody, rozpočítava pomernou časťou na toľko 

mesiacov, za koľko sa príjem vypláca vrátane 

mesiaca, v ktorom bol vyplatený. Za nepravidelný 

príjem sa považuje aj odmena z príkaznej zmlu-

vy, ktorá trvá napríklad jeden mesiac (30 dní), 

ale zasahuje do dvoch mesiacov. Vtedy sa príjem 

a odvody rozpočítajú na dva mesiace, pričom sa 

rešpektuje maximálny vymeriavací základ!

Prihlási do registra poistencov 

na RL FO (nové tlačivo) v poboč-

ke Sociálnej poisťovne zamest-

nanca (dohodára) na účely úra-

zového poistenia, garančného 

poistenia a  zákona o nelegálnej 

práci a nelegálnom zamestnáva-

ní najneskôr pred začatím výko-

nu práce a odhlási ho z regist-

ra poistencov najneskôr v deň 

nasledujúci po skončení tohto 

právneho vzťahu. Spolok odvedie 

poistné v deň určený na výplatu 

a súčasne zašle pobočke Sociál-

nej poisťovne mesačné výkazy 

s prílohou (ako doteraz, ale tlači-

vá sú v novom vyhotovení).

Keďže s dohodami je tiež spojená značná  administratívna náročnosť, odporúčame nasledovný postup. Ak športový spolok 
už v tomto období vie, že určitú osobu bude zamestnávať (odmeňovať) opakovane – niekoľkokrát v roku, uzatvorí s ňou dohodu 
o vykonaní práce na dlhšie obdobie, i na celý rok (maximálne na 350 hodín v roku), v ktorej uvedie, že odmena bude splatná len 
za tie mesiace, v ktorých sa bude práca skutočne vykonávať. Vyhne sa tak opakovanému prihlasovaniu a odhlasovaniu dohodára 
v sociálnej poisťovni a odvody bude zrážať a odvádzať len za ten mesiac, v ktorom skutočne vyplatil odmenu. V ostatných mesia-
coch bude do sociálnej poisťovne posielať výkaz s nulami. 

Poznámka: v praxi by bolo pre TJ a ŠK z administratívneho hľadiska omnoho výhodnejšie a právne čistejšie, keby s rozhodcami 
či delegátmi na majstrovských podujatiach uzatvárali dohody, resp. zmluvy organizátori súťaží, ktorými sú najmä príslušné športové 
zväzy. 

 
V niektorých z ďalších vydaní Športinformu sa k tejto téme vrátime. Články v doterajších Športinformoch, v ktorých sme 

písali, že z príkazných zmluvách nie sú odvody sú od 1. 1. 2011 neaktuálne!

(ms)


