Otázka:
Pripravujeme pre našich odborárov spoločný rekreačný výlet. Zamestnávateľ nechce
akceptovať pri faktúre zabezpečenej našou ZO a na meno našej ZO doplnenú prílohu so
zoznamom zúčastnených. Požaduje fakturáciu na každého jedného zamestnanca ZVLÁŠŤ.
Môžeme postupovať tak, že k faktúre pripojíme zoznam zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú
rekreačného pobytu?
Odpoveď:
01.01.2019 nám okrem nového roka priniesol aj novelu Zákonníka práce v prípade §152a.
Ten vytvára spresnené predpoklady pre umožnenie rekreácie zamestnancov.
Základnou mantrou celého problému je výklad nového ustanovenia ZP § 152a ods. 6 v znení:
„Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu,
zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky podľa odsekov 4 a 5 najneskôr
do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou
musí byť označenie zamestnanca. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na
rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u
zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Ak
nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, na žiadosť
zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a
nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať za príspevok na rekreáciu
za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.“
Formulácia „predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie
zamestnanca“ neponúka konkrétny výklad akú formu má pripojené označenie zamestnanca
mať. Zákon stanovuje len podmienku, že označenie zamestnanca musí byť súčasťou
účtovných dokladov. Neurčuje, že zamestnanec musí byť na faktúre vyslovene
objednávateľom služby. Malo by sa teda jednať o vhodnú formu pre všetkých zúčastnených.
Zmysel ustanovenia spočíva v tom, aby poskytnutie príspevku mohlo byť
PREUKÁZATEĽNÉ a nie zneužité. Pokiaľ je z prílohy (predpokladám podpísanej
a opečiatkovanej predsedom ZO OZ DLV), v ktorej je vymedzené kto sa pobytu zúčastnil
preukázateľné, že o tieto osoby sa pri poskytnutí príspevku jedná – neexistuje podľa mojej
mienky zákonná prekážka pre využitie tohto postupu.
Spracoval:
Mgr. Matúš Jarolín
Právnik OZ DLV
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