
Vyhodnotenie výsledkov medzinárodného prieskumu k Zákonníku práce 

PAS vyhodnotila výsledky medzinárodného prieskumu. Jeho cieľom bolo porovnanie riešenia problematických 
ustanovení nového ZP s príslušnou legislatívou vyspelých krajín. Z časových a kapacitných dôvodov sa PAS 
zamerala na porovnanie vybraných ustanovení, nie celých právnych predpisov. Vychádzali sme pritom z nami 
definovaných hlavných nedostatkov nového ZP. 

PAS oslovila podniky a podnikateľské združenia v približne 30 krajinách, prevažne členov OECD. Predbežné 
výsledky nášho prieskumu zahrňujú 13 krajín (Írsko, Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Island, Francúzsko, Taliansko, 
Veľká Británia, Japonsko, Švajčiarsko, Nový Zéland, Chorvátsko, Bielorusko). Podobne ako Slovensko, väčšina 
dopytovaných krajín ratifikovala základné medzinárodné konvencie týkajúce sa pracovných práv. 

V rámci prieskumu sme taktiež kontaktovali Medzinárodnú organizáciu práce (ILO) so žiadosťou o stanovisko vo 
veci zosúladenia nového ZP. Podľa vyjadrenia riaditeľa Odboru pre vládu, pracovné právo a správu (GLLAD) ILO 
bude zosúladenie nášho ZP s konvenciami ILO prerokované komisiou expertov na uplatnenie konvencií a 
odporúčaní v termíne November-December 2002. 

Všeobecné poznatky z medzinárodného porovnania: 

• legislatívna úprava pracovnoprávnych vzťahov vo vyspelých krajinách je menej rigidná ako na Slovensku; 
výsledkom je pružnejší trh práce a zdravšie podnikateľské prostredie v týchto krajinách; 

• viacero oblastí pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sú u nás striktne nariadené zo zákona, je v zahraničí 
riešených nepísanými normami správania sa a fungujúcimi neformálnymi vzťahmi medzi zamestnávateľom 
a zamestnancom; 

• ak je pozícia odborov v zahraničí silná, tak nie zo zákona, ale z vôle zamestnancov; 
• aj v zahraničí sú obmedzenia dĺžky pracovného času a nadčasov, sú však miernejšie a najmä pružnejšie; 
• krajiny s flexibilnejšou úpravou pracovnoprávnych vzťahov majú zvyčajne nižšiu mieru nezamestnanosti. 

Niekoľko významných rozdielov: 

1. príklad 

SR: Zamestnanec, ktorý sa cíti byť diskriminovaný zamestnávateľom, sa môže domáhať svojich práv, vrátane 
náhrady na súde. Podľa nového Zákonníka práce je dôkazné bremeno na zamestnávateľovi - on musí dokazovať, že k 
takémuto zaobchádzaniu nedošlo. 

Vyspelé krajiny: V drvivej väčšine krajín je dôkazné bremeno v takomto prípade na tom, kto vznesie obvinenie, 
teda zamestnancovi. V niektorých krajinách je rozložené na obe strany, 

Dopad v SR: Väčšia neochota vytvárať nové pracovné miesta a prijímať nových pracovníkov, rast nedôvery. 

2. príklad 

SR: Zamestnanecká rada pôsobí u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov. Nový Zákonník 
práce ukladá vznik zamestnaneckej rady zo zákona. Zároveň zákon uvádza ako jeden z dôvodov zániku 
zamestnaneckej rady vznik odborovej organizácie na pracovisku. 

Vyspelé krajiny: Ani v jednej krajine nevznikajú zamestnanecké rady ak o to zamestnanci nemajú záujem. Mnoho 
krajín, vrátane členov EÚ, tento inštitút nemá vôbec. V tých krajinách, ktoré majú túto možnosť zakotvenú, je 
založenie rady podmienené žiadosťou určitého počtu zamestnancov. Ak však rada vznikne, nemôže byť dôvodom jej 
zániku vznik odborovej organizácie. Sú to dva odlišné inštitúty. 



Dopad v SR: Zvyšovanie celkových nákladov, neprehľadné pravidlá, „nútenie“ zamestnancov, aby vstúpili do 
zamestnaneckej rady. 

3. príklad 

SR: Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný 
prerokovať vopred s príslušnou odborovou organizáciou, inak je neplatné. Neprerokovanie výpovede s odbormi je 
teda sankcionované neplatnosťou. 

Vyspelé krajiny: V žiadnej z dopytovaných krajín nie je taká obmedzujúca úprava, ani v krajinách, v ktorých majú 
odbory podstatne silnejšie zázemie ako v SR (napr. Fínsko s 80% zamestnancov organizovaných v odboroch). V 
mnohých krajinách nie je povinnosť zamestnávateľa o tom vôbec rokovať alebo informovať, v niektorých krajinách 
je potrebné len informovať odborovú organizáciu. Výnimky môžu byť ukotvené v kolektívnej zmluve. 

Dopad v SR: Znepružnenie fungovania organizácie, nielen ukončenia pracovného pomeru, ale i najímania nových 
pracovníkov, ohrozenie podnikateľských zámerov, zvyšovanie nákladov. 

4. príklad 

SR: Zamestnávateľ musí rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce 
dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu, alebo nedeľu a pondelok. Výnimočne môžu 
tie dva dni pripadať na iné dni v týždni. 

Vyspelé krajiny: V žiadnej z dopytovaných krajín nie je také ustanovenie. Vo väčšine krajín OECD je zakotvený 
jeden deň povinného odpočinku za týždeň, ktorý zvyčajne pripadá na nedeľu. Zároveň existujú výnimky pre rôzne 
profesie a viaczmenné prevádzky. 

Dopad v SR: Faktické zabránenie výkonu viacerých profesií, ako aj trojzmenných prevádzok. 

5. príklad 

SR: V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. S povolením 
Národného úradu práce a po prerokovaní s odborovým orgánom sa môže prechodne z vážnych dôvodov počet hodín 
zvýšiť o 150 hodín. 

Vyspelé krajiny: Vo väčšine krajín je ročný rozsah povolených nadčasov minimálne dvojnásobný. Paradoxne aj v 
krajinách, kde stačí na pokrytie životných nákladov odpracovať menej hodín ako na Slovensku, sú možnosti 
pracovať nadčas podstatne širšie ako na Slovensku. 

Dopad v SR: Pokles životnej úrovne, znevýhodnenie najmä manuálnych pracovníkov, povedie k obchádzaniu 
zákona. 

Porovnanie vybraných ustanovení pracovného práva v SR a zahraničí 

Ustanovenie  SR  Rakúsko  Írsko  UK  Island  Japonsko  
Právo zamestnancov na pravidelné 
informácie o zásadných otázkach a 
činnosti zamestnávateľa  

áno  -  -  nie zo 
zákona  

nie zo 
zákona  

nie zo 
zákona  

Možnosť zisťovať informácie o 
rodinných pomeroch žiadateľa o 
prácu  

nie  nie  nie, s 
výnimkami  

len ak súvisí 
s prácou  

áno, ale 
platia 

nepísané 
pravidlá  

áno, ak 
súvisí s 
prácou  

Možnosť zisťovať informácie o 
bezúhonnosti žiadateľa o prácu  

nie, s 
výnimkami  

nie  áno  áno, ak 
súvisí s 
prácou  

áno, ale 
platia 

nepísané 

áno  



pravidlá  
Mzdové podmienky ako povinná 
náležitosť pracovnej zmluvy  

áno, ak nie sú 
v kolektívnej 

zmluve  
áno  áno  áno  nie je 

všeobecne 
platným 

pravidlom  

áno  

Obmedzenie prijatia nového 
zamestnanca na miesto, z ktorého 
bol prepustený predchádzajúci 
zamestnanec  

6 mesiacov  nie, s 
výnimkami  

6 mesiacov  nie, ale môže 
byť 

predmetom 
šetrenia  

nie  nie  

Povinnosť zamestnávateľa 
prerokovať výpoveď zamestnancovi 
s odborovou organizáciou  

áno vopred, 
inak je 

výpoveď 
neplatná  

oznámiť 
vopred, 

odbor. org. 
má 5 dní, inak 
výpoveď platí  

nie  nie, výnimka 
v prípade 

hromadného 
prepúšťania  

nie  nie, ak nie je 
v kolektívnej 

zmluve  

Maximálna dĺžka týždenného 
pracovného času vrátane nadčasov 
(hod)  

48  40 bez 
nadčasov  

48  48  48  40 bez 
nadčasov  

Maximálna ročná práca nadčas 
(hod)  

150  320  priemerne 
468  

400  400  360, výnimky 
na viac  

Odpočinok od práce musí byť dva 
po sebe nasledujúce dni  

áno, sobota-
nedeľa, alebo 

nedeľa-
pondelok,  

-  nie, 24 hodín 
za týždeň  

nie, 24 hodín 
za týždeň  

nie, 24 hodín 
za týždeň  

nie, 24 hodín 
za týždeň  

Povinnosť zriadiť zamestnaneckú 
radu zo zákona  

áno, v 
podnikoch 

nad 20 
zamestnancov  

nie, môžu si 
voliť v 

podnikoch 
nad 5 

zamestnancov  

nie  nie  nie, 
výnimkou 
medzin. 
subjekty 

spadajúce 
pod 

smernicu EÚ  

nie  

Vznik odborovej organizácie ako 
dôvod zániku zamestnaneckej rady  

áno  nie  nie  nie  nie  nie  

Možnosť uzatvorenia 
pracovnoprávneho vzťahu medzi 
manželmi  

nie  áno  nie  áno  áno  áno  

Ochrana bývalého člena odborovej 
organizácie pred výpoveďou  

12 mesiacov 
po ukončení 

mandátu  
-  -  nie  nie  nie  

              
Miera nezamestnanosti (%, r. 2000)  19,8  3,7  4,2  5,5  2,3  4,7  
Poradie v rebríčku Indexu ľudského 
rozvoja (kvalita života, r. 2001)  

35  16  18  14  7  9  

  

Ustanovenie  SR  Švajčiarsko  Nový 
Zéland  

Fínsko  Taliansko  Dánsko  Francúzsko  

Právo zamestnancov 
na pravidelné 
informácie o 
zásadných otázkach a 
činnosti 
zamestnávateľa  

áno  1 x ročne ak je 
v podniku 

zamestnanecká 
rada  

nie zo 
zákona  

v podnikoch 
nad 30 

zamestnancov  
nie zo zákona, 

ale kvôli 
godwill a 

image sa to 
robí  

nie zo 
zákona  

v podnikoch 
nad 50 

zamestnancov  

Možnosť zisťovať 
informácie o 
rodinných pomeroch 
žiadateľa o prácu  

nie  nie  nie, s 
výnimkami  

len ak súvisí s 
prácou  

len ak súvisí s 
prácou  

áno, ale 
nesmú sa 
zneužívať  

musí súvisieť 
s prácou  

Možnosť zisťovať 
informácie o 
bezúhonnosti 
žiadateľa o prácu  

nie, s 
výnimkami  

len ak súvisí s 
prácou  

áno  len ak súvisí s 
prácou  

len ak súvisí s 
prácou  

áno, ak 
súvisí s 
prácou  

musí súvisieť 
s prácou  

Mzdové podmienky 
ako povinná náležitosť 
pracovnej zmluvy  

áno, ak nie sú 
v kolektívnej 

zmluve  
áno  áno  áno  áno, s 

výnimkami  
áno  áno  

Obmedzenie prijatia 6 mesiacov  nie, ale môže -  9 mesiacov  12 mesiacov  závisí od 6 mesiacov  



nového zamestnanca 
na miesto, z ktorého 
bol prepustený 
predchádzajúci 
zamestnanec  

byť predmetom 
šetrenia  

konkrétnej 
situácie  

Povinnosť 
zamestnávateľa 
prerokovať výpoveď 
zamestnancovi s 
odborovou 
organizáciou  

áno vopred, 
inak je 

výpoveď 
neplatná  

nie  nie  nie  áno, v 
prípadoch 

nadbytočnosti  
nie, ak nie 

je v 
kolektívnej 

zmluve  

nie  

Maximálna dĺžka 
týždenného 
pracovného času 
vrátane nadčasov 
(hod)  

48  45 alebo 50 
podľa aktivity  

40 bez 
nadčasov, 
výnimky na 

viac  

-  40 bez 
nadčasov  

48  44  

Maximálna ročná 
práca nadčas (hod)  

150  140 alebo 170 
podľa aktivity  

bez 
obmedzenia  

250-330  250  -  130, výnimky 
na viac  

Odpočinok od práce 
musí byť dva po sebe 
nasledujúce dni  

áno, sobota-
nedeľa, alebo 

nedeľa-
pondelok,  

nie, 24 hodín 
za týždeň, 
zvyčajne 
nedeľa  

nie  nie  nie, 24 hodín 
za týždeň, 
zvyčajne 
nedeľa  

nie, závisí 
od 

kolektívnej 
zmluvy  

nie, 1 deň 
zvyčajne 

nedeľa, min. 
však 35 hodín  

Povinnosť zriadiť 
zamestnaneckú radu 
zo zákona  

áno, v 
podnikoch 

nad 20 
zamestnancov  

nie, iba na 
žiadosť 1/5 

zamestnancov 
v podnikoch 

nad 50 
zamestn.  

nie  nie  nie  nie  iba povinnosť 
zorganizovať 
voľby do rady 
v podnik. nad 
50 zamestn.  

Vznik odborovej 
organizácie ako dôvod 
zániku 
zamestnaneckej rady  

áno  nie  nie  nie  nie  nie  nie  

Možnosť uzatvorenia 
pracovnoprávneho 
vzťahu medzi 
manželmi  

nie  áno  áno  áno  áno  áno  áno  

Ochrana bývalého 
člena odborovej 
organizácie pred 
výpoveďou  

12 mesiacov 
po ukončení 

mandátu  
nie  nie  nie  nie  nie  12 mesiacov 

po ukončení 
mandátu  

                
Miera 
nezamestnanosti (%, r. 
2000)  

19,8  2,6  6,0  9,7  10,5  4,7  9,6  

Poradie v rebríčku 
Indexu ľudského 
rozvoja (kvalita života, 
r. 2001)  

35  11  19  10  20  15  13  

Poznámka: - odpoveď nebola poskytnutá.  
Zdroj: Zamestnávateľské združenia a asociácie.   
Bola adresovaná aj otázka obmedzenia dohôd o prácach vykonávaných mimo hlavného pracovného pomeru 
(temporary work contracts). Legislatíva v zahraničí je v tomto smere rozsiahla, s mnohými špecifikami v príslušných 
krajinách. Odpovede respondentov neumožňujú zodpovedné porovnanie týchto ustanovení. 

 


