
Definitívna verzia návrhu novely Zákonníka práce (zákona č. 311/2001 Z.z.) 

Podnikateľská aliancia Slovenska 
Bratislava 21. február 2002 

Základné zásady, Článok 4 

Zamestnanci majú právo na pravidelné informácie o činnosti zamestnávateľa a na informácie o zásadných otázkach 
súvisiacich s ekonomikou a rozvojom činnosti zamestnávateľa. Zamestnanci sa vyjadrujú a predkladajú svoje návrhy 
k pripravovaným rozhodnutiam zamestnávateľa, ktoré môžu ovplyvniť ich postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch. 

Návrh: vypustiť text „pravidelné“. 

Odôvodnenie: Pravidelnosť nie je bližšie špecifikovaná, zároveň nie je dôvod informovať, ak v činnosti 
zamestnávateľa nedochádza k vážnym zmenám. Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy 
upravuje § 229 Zákonníka práce. V jeho odseku 2 je uvedené, že zamestnanci majú právo na informácie o činnosti 
zamestnávateľa o zásadných otázkach súvisiacich s ekonomikou a rozvojom zamestnávateľa. Zamestnanci majú 
právo sa vyjadrovať k týmto informáciám a k pripravovaným rozhodnutiam, ku ktorým môžu podávať svoje návrhy. 
Vo svetle citovaného paragrafu sa nazdávame, že vynechanie slova "pravidelné" by nemalo narušiť základný zmysel 
tohto článku, i s ohľadom na to, že v §234 Zákonníka práce je zakotvená písomná informačná povinnosť 
zamestnávateľa vo vzťahu k príslušnému odborovému orgánu, čo sa týka dosiahnutých a predpokladaných 
hospodárskych výsledkov zamestnávateľa. Máme teda za to, že i pri vynechaní slova "pravidelné" majú zamestnanci 
dostatočne zabezpečené právo na informácie či už priamo alebo prostredníctvom odborového orgánu a že by sa tým 
odstránilo nejednoznačné chápanie tohto pojmu. 

§ 13 ods. 5 

Zamestnanec, ktorý sa cíti poškodený v dôsledku nedodržania podmienok ustanovených v odsekoch 1 až 3, môže sa 
domáhať svojich práv na súde vrátane primeranej peňažnej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Zamestnávateľ 
je povinný preukázať, že nedošlo k porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania. 

Návrh: Vypustiť znenie poslednej vety. 

Odôvodnenie: Ide o „prevrátené“ dôkazné bremeno, keď zamestnávateľ musí dokazovať, že nedošlo k porušeniu 
zákazu diskriminácie. V praxi to znamená, že zamestnanec môže vzniesť obvinenie, že došlo k diskriminácii, a 
dôkazné bremeno nie je na ňom, ale zamestnávateľovi. V štandardnom súdnom konaní pritom platí opačný princíp: 
ak chce niekto niekoho žalovať, je logické, že by mal aj dokázať svoj žalobný návrh; preto dôkazné bremeno väzí na 
ňom. Nový Zákonník práce však tento princíp bezprecedentne narušuje, čím zasahuje do rovnoprávneho postavenia 
zamestnávateľa a zamestnanca: je jednoduché niečo bezdôvodne tvrdiť, problematickejšie je to však dokázať. 

§ 41 ods. 2 

Ak sa na výkon práce vyžaduje zdravotná spôsobilosť na prácu alebo psychická spôsobilosť na prácu podľa 
osobitných predpisov, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou 
alebo psychicky spôsobilou na túto prácu. 

Návrh: Text za slovami „len s fyzickou osobou“ upraviť nasledovne: „ktorá svoju zdravotnú spôsobilosť alebo 
psychickú spôsobilosť na túto prácu preukáže lekárskym potvrdením.“ 

Odôvodnenie: Podľa súčasného znenia zákona zamestnávateľ síce môže postupovať spôsobom, ktorý načrtáva 
zákon, avšak nemá nástroj, ako v praxi toto ustanovenie aplikovať. Uzatvorenie pracovnej zmluvy bez ohľadu na 
potrebnú zdravotnú spôsobilosť zamestnanca sa zo strany zamestnávateľa posudzuje ako porušenie zákona. I 



zamestnávateľ musí mať nejaké nástroje, pomocou ktorých vie splniť zákonom stanovené povinnosti. Navrhovanou 
úpravou sa tento problém odstráni. 

§ 41 ods. 6 písm. b 

(6) Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie 

b) o rodinných pomeroch 

Návrh: Doplniť písm. b o možnosť zamestnávateľa zisťovať rodinné pomery v prípade ak tieto môžu byť prekážkou 
pre nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času. podľa § 87 ods. 7. 

Odôvodnenie: Podľa § 87 ods. 7 môžu rodinné pomery pracovníka byť dôvodom na jeho nesúhlas s nerovnomerným 
rozvrhnutím pracovného času. Ide o nesúlad, keď zákon zakazuje zamestnávateľovi vyžadovať príslušné informácie, 
ale vzápätí sú tieto informácie podmienkou na vzájomnú dohodu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času. 
Zamestnávateľ by mal mať preto právo vopred vedieť o tejto skutočnosti. 

§ 41 ods. 6 písm. c 

(6) Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie 

c) o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo 
ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať. 

Návrh: Doplniť písm. c o možnosť zamestnávateľa vyžadovať doklad o bezúhonnosti v prípade ak je s výkonom 
práce spojená povinnosť uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti podľa § 112. 

Odôvodnenie: Uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti predpokladá, že pracovník bude mať nadštandardný 
prístup k hodnotám zamestnávateľa. V tomto prípade by mal mať zamestnávateľ právo požadovať doklad o 
bezúhonnosti. 

§ 41 ods. 9 

Ak zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru poruší povinnosti ustanovené v odsekoch 5, 6 a 8, fyzická osoba má 
právo na primeranú peňažnú náhradu v sume dvojnásobku mesačnej mzdy, ktorá by jej patrila podľa odseku 1. 

Návrh: vypustiť odsek. 

Odôvodnenie: Ide o právo zamestnanca na peňažnú náhradu ešte pred vzniknutím pracovného pomeru, ktoré môže 
viesť k zneužívaniu tohto ustanovenia zo strany zamestnancov. Navyše, z hľadiska dôkaznej núdze je pre 
zamestnanca i zamestnávateľa problematické. Toto ustanovenie môže spôsobiť nárast pracovnoprávnych sporov na 
súdoch, a v konečnom dôsledku povedie k ešte väčšej neochote zamestnávateľov prijímať nových zamestnancov. 
Toto ustanovenie je v praxi podľa platnej právnej úpravy nevykonateľné. Úprava v novom Zákonníku práce je 
navyše príliš kusá. Ak napríklad zamestnávateľ rokuje s potenciálnym zamestnancom medzi štyrmi očami, ako 
možno v praxi dokázať porušenie jeho povinností? Stavať všetko len na tvrdení zamestnanca, ktorý napokon nebol 
do pracovného pomeru prijatý, je nelogické a znamenalo by to nesystémový zásah do právnej konštrukcie kódexu 
pracovného práva. Ďalším kontradiktórnym prvkom predmetného odseku je podľa nášho názoru aj to, že hovorí 
najprv o "primeranej peňažnej náhrade", ktorú hneď aj konkretizuje vo výške dvojnásobku mesačnej mzdy. 

§ 43 ods. 1 písm. d) 

(1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú: 



d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve 

Návrh (1): Vypustiť text odseku 1 písm. d). 

Odôvodnenie: Uplatnenie tohto ustanovenia je podmienené obojstranným súhlasom (dohodou). Vyžiada si to 
nákladnú zmenu pracovných zmlúv, ktoré boli doteraz doložené mzdovým dekrétom, ako aj pravidelnú zmenu 
zmlúv v prípade zmeny mzdových podmienok. Existuje hrozba nedohodnutia sa v prípadoch zníženia mzdy, ktoré 
môže byť spôsobené objektívnymi príčinami. 

Klauzula o mzdových podmienkach nemusí byť súčasťou pracovnej zmluvy, ak zamestnávateľ dohodol s príslušným 
odborovým orgánom na konkrétny rok kolektívnu zmluvu. Tým sa však vytvárajú nerovnaké podmienky medzi 
týmito zamestnávateľmi a zamestnávateľmi, u ktorých žiadna odborová organizácia nepôsobí. Podľa nášho názoru 
však ide o nadbytočnú náležitosť pracovnej zmluvy. Navyše podotýkame, že pri niektorých kategóriách 
zamestnancov nemožno výšku mzdy dohodnúť presne v konkrétnej výške. Mzda totiž často pozostáva z fixnej a 
pohyblivej zložky, ktorú tvoria napríklad provízie alebo prémie odvíjajúce sa od produktivity práce prípadne 
ziskovosti podniku. Preto pri týchto kategóriách zamestnancov stráca táto klauzula svoje opodstatnenie. Citované 
ustanovenie zákona navyše predpokladá častú zmenu textu pracovných zmlúv (v podstate raz za rok, niekedy aj 
častejšie), čo príliš nesvedčí stabilite pracovno-právnych vzťahov. 

Okrem vyššie uvedeného by sa tiež nedalo zabrániť tomu, že pracovník by v určitých prípadoch pri predkladaní 
zmluvy zverejňoval aj výšku svojej mzdy (v prípadoch ak by na daný účel nepostačovalo potvrdenie 
zamestnávateľa). 

Návrh (2): Doplniť do prechodných a záverečných ustanovení klauzulu, podľa ktorej sa pracovnoprávne vzťahy 
musia zosúladiť s platným zákonom do doby 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zákonníka práce. 

Odôvodnenie: Prechodné ustanovenia Zákonníka práce neobsahujú klauzulu, dokedy sa pracovné zmluvy majú 
uviesť do súladu s právnou úpravou, ktorá má od 1. apríla vstúpiť do života. To prakticky znamená, že pracovné 
zmluvy by mali byť v súlade s novým Zákonníkom práce už v tento deň. V absolútnej väčšine zákonov sa však 
stanovuje na zosúladenie predchádzajúcich právnych vzťahov s textom nového zákona „oddychový čas“, čiže lehota, 
do uplynutia ktorej si účastníci majú svoje právne vzťahy usporiadať tak, aby tieto korešpondovali s novým znením 
zákona. Dvojnásobne to platí o kódexoch (zákonníkoch), medzi ktoré nový Zákonník práce nesporne patrí. Preto 
navrhujeme zakotviť do prechodných a záverečných ustanovení Zákonníka práce šesťmesačnú prechodnú lehotu. 

§ 49 ods. 3 

Zamestnávateľ je povinný utvárať podmienky, aby sa žiadostiam o zmenu rozsahu týždenného pracovného času 
mohlo vyhovieť. 

Návrh: Vypustiť odsek a zmeniť číslovanie nasledujúcich odsekov § 49. 

Odôvodnenie: Znenie ustanovenia je nenormatívne. V prípade, že zamestnávateľ nemá možnosť meniť rozsah 
týždenného pracovného času, nemôže túto povinnosť splniť. Navyše aktuálne znenie zákona navodzuje dojem, 
akoby zamestnávateľ musel automaticky akceptovať každú požiadavku zamestnanca na zmenu rozsahu týždenného 
pracovného času, čo nie je možné. Znenie zákona by malo obsahovať prinajmenšom dôvetok „dôvodným 
žiadostiam“. 

§ 53 ods. 2 

Zamestnávateľ, pre ktorého sa žiak pripravuje na povolanie, môže so žiakom učilišťa uzatvoriť dohodu, v ktorej sa 
žiak zaviaže, že po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky alebo po skončení štúdia (prípravy na 
povolanie) zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitý čas, najviac tri roky. Do obdobia zotrvania v 



pracovnom pomere sa nezapočítavajú obdobia uvedené v § 155 ods. 4. Dohoda sa môže uzatvoriť len pri 
uzatváraní pracovnej zmluvy, musí sa uzatvoriť písomne, inak je neplatná. 

Návrh: Vypustiť znenie poslednej vety odseku. 

Odôvodnenie: Znenie zákona odobruje v podstate skutočnosť, že budúci zamestnanec (teraz žiak) môže uzatvoriť so 
zamestnávateľom, pre ktorého sa pripravuje na povolanie, pracovnú zmluvu od 15 rokov veku do doby skončenia 
učilišťa. Podľa nášho názoru nie je dôvod viazať uzavretie tzv. stabilizačnej dohody, v ktorej sa žiak zaviaže na 
odpracovanie určitého času u zamestnávateľa, na uzavretie pracovnej zmluvy. Uzavretie pracovnej zmluvy v čase 
napríklad dva-tri roky pred skončením stredného odborného učilišťa považujeme za predčasné. Zamestnanec v tomto 
čase nemá ešte potrebné pracovno-právne vedomie ani ochranu. 

§ 57 ods. 1 

Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce a pravidelného pracoviska alebo 
bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom. 

Návrh: vypustiť text „len s jeho súhlasom“. 

Odôvodnenie: Uvedené podmienenie súhlasom zamestnanca môže obmedzovať podnikateľskú činnosť 
zamestnávateľa. Pracovný pomer je totiž založený na príkaznom vzťahu: zamestnanec vykonáva prácu podľa 
pokynov zamestnávateľa, za čo dostáva dojednanú mzdu. Podmienka udelenia súhlasu zamestnanca je v rozpore s 
jednou zo základných povinností zamestnanca – plniť pokyny nadriadených (§81 písm. a). Vyslanie na pracovnú 
cestu je jednou z foriem udelenia pokynu zo strany zamestnávateľa. Alternatívnym riešením môže byť vydanie 
pracovných poriadkov, kde by bolo explicitne uvedené, aké druhy prác a aké pracoviská si vyžadujú také pracovné 
cesty, k uskutočňovaniu ktorých nebude potrebný súhlas zamestnanca. Vypustením textu by nemali byť dotknuté 
ustanovenia § 160-162, ktoré pojednávajú o pracovných podmienkach žien a mužov starajúcich sa o deti (tieto však 
napriek svojmu názvu podobné ochranné ustanovenia pre matky a osamelých otcov so školopovinnými deťmi 
paradoxne neobsahujú). 

§ 61 ods. 3 

Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b), nesmie počas šiestich mesiacov znovu 
utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného 
zamestnanca. 

Návrh (1): Vypustiť odsek. 

Odôvodnenie: Ide o pracovné miesto uvoľnené z dôvodu reagovania na nadbytočný stav zamestnancov s cieľom 
zvýšiť efektívnosť práce, zmeniť úlohy, príp. z dôvodu iných organizačných zmien. Uvedené obmedzenie 
neumožňuje zamestnávateľovi pružne reagovať na meniace sa podnikateľské zámery a potreby. Navyše ide v praxi o 
najčastejší výpovedný dôvod. 

Návrh (2): Ponechať súčasnú úpravu, ktorá stanovuje lehotu tri mesiace. Prikláňame sa však prioritne k prvej 
alternatíve. 

§ 74 ods. 1 

Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred 
prerokovať s príslušným odborovým orgánom, inak sú neplatné. 

Návrh: vypustiť text „inak sú neplatné“. 



Odôvodnenie: Nový zákonník sankcionuje neprerokovanie výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného 
pomeru neplatnosťou. Takýto postup môže znepružniť a oddialiť proces ukončenia pracovného pomeru zo strany 
odborového orgánu. Odborový orgán navyše môže hatiť skončenie pracovného pomeru u dotknutého zamestnanca 
tým, že bude od zamestnávateľa vyžadovať stále ďalšie a ďalšie podklady, prípadne sa nedostaví na termín 
prerokovania pracovného pomeru so zamestnávateľom. Sankciu neplatnosti považujeme v dikcii zákona za 
nadbytočnú. 

§ 76 ods. 5 

Pri prvom skončení pracovného pomeru, po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu 
rokov patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku podľa § 134. 

Návrh: Doplniť text na konci odseku o „pokiaľ mu nevznikol nárok na odstupné podľa § 76 ods. 1.“ 

Odôvodnenie: Podľa ods. 1 § 76 patrí zamestnancom po skončení pracovného pomeru výpoveďou v zmysle § 63 
ods. 1 písm. a) a b) alebo dohodou z tých istých dôvodov odstupné najmenej v sume dvojnásobku ich priemerného 
mesačného zárobku. Podľa nášho názoru nie je dôvod kumulatívne viazať vyplatenie odstupného a odchodného. Ak 
by bol totiž zamestnanec prepustený z pracovného pomeru povedzme pre nadbytočnosť a je už v dôchodkovom 
veku, dostane odstupné vo výške najmenej dvojnásobku priemerného mesačného zárobku a odchodné vo výške 
najmenej jeho jedného priemerného mesačného zárobku. Odstupné a odchodné sú dva odlišné inštitúty pracovného 
práva, ktoré majú rôzne funkcie: odstupné sa dostáva pri skončení pracovného pomeru v čase, keď je ešte 
zamestnanec zväčša v ekonomicky produktívnom veku, zatiaľ čo odchodné sa poskytuje už v čase, keď zamestnanec 
je v postproduktívnom – dôchodkovom veku. Nie je dôvod ich poskytovať kumulatívne vedľa seba. Mali by sa 
poskytovať alternatívne spôsobom „buď – alebo“. Navyše idú z vrecka zamestnávateľa, čo pre neho môže znamenať 
neúnosnú finančnú záťaž. 

§ 85 ods. 6 

Pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas je najviac 48 hodín týždenne, aj keď pracuje pre viacerých 
zamestnávateľov. 

Návrh: Text zmeniť nasledovne: Pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas je najviac 58 hodín týždenne. 
Následne upraviť nadväzujúce ustanovenia. 

Odôvodnenie: Skracovanie dĺžky pracovného času v snahe riešiť vysokú nezamestnanosť je prinajmenšom otázne. 
Všeobecne sa však akceptuje, že práca nadčas by mala byť nejakým spôsobom limitovaná. Vyplýva to aj z 
požiadaviek zakomponovaných v smerniciach Európskej únie, ktoré musíme vstrebať do slovenského právneho 
poriadku v rámci aproximačného procesu. Smernica EÚ je však liberálnejšia ako slovenské pracovné právo. Hovorí, 
že limit 48 hodín týždenne sa nevzťahuje na niektoré vybrané profesie. Limit 48 hodín považujeme za nedostatočný; 
preto ho navrhujeme zvýšiť o desať hodín. Rešpektovali by sa tým aj pripomienky rezortov zdravotníctva, školstva a 
kultúry a znížili by sa obmedzenia pre skupiny zamestnancov s najnižšími príjmami (predovšetkým manuálni 
pracovníci). 

§ 87 ods. 2 

Pri rozvrhnutí pracovného času nerovnomerne na jednotlivé týždne, týždenný pracovný čas nesmie presahovať v 
dohodnutej dobe ustanovený týždenný pracovný čas. Rovnako môže byť rozvrhnutý pracovný čas pre určité 
organizačné útvary alebo druhy prác. 

Návrh: Upraviť text prvej vety nasledovne: Pri rozvrhnutí pracovného času nerovnomerne na jednotlivé týždne, 
priemerný týždenný pracovný čas nesmie presahovať v dohodnutej dobe ustanovený týždenný pracovný čas. 



Odôvodnenie: Zákonodarca mal na mysli, že sa jedná o priemerný týždenný pracovný čas, v prípade súčasnej úpravy 
však môže v praxi dôjsť k rôznym výkladom. 

§ 90 ods. 3 

Ranná zmena nesmie v zásade začínať pred 6. hodinou, odpoludňajšia končiť po 22. hodine. Výnimky sú možné, len 
ak bude pracovný čas rozvrhnutý nerovnomerne na jednotlivé týždne. 

Návrh: Vypustiť odsek a zmeniť číslovanie nasledovných odsekov § 90. 

Odôvodnenie: Viaceré profesie si vyžadujú pravidelný začiatok rannej zmeny pred 6. hodinou (napr. pekár, poštár, 
zamestnanec družstva , či spojov). 

§ 92 ods. 2 

Tento odpočinok možno skrátiť až na osem hodín zamestnancovi staršiemu ako 18 rokov 

Návrh: doplniť písm. g) pri riešení náhrady za zamestnanca, ktorý neodpracuje časť, prípadne celú zmenu z 
dôvodov prekážky na strane zamestnanca v zmysle § 137 a § 141. 

Odôvodnenie: Medzi časté dôvody na úpravu nepretržitého denného odpočinku patria prekážky na strane 
zamestnanca. Prekážky zamestnanca z dôvodu úkonov vo všeobecnom záujme podľa § 137 Zákonníka práce 
(napríklad darovanie krvi) alebo dôležité osobné prekážky v práci podľa § 141 Zákonníka práce (práceneschopnosť, 
ošetrovanie člena rodiny, či zdravotné vyšetrenie a ošetrenie) patria medzi najfrekventovanejšie prekážky, ktoré 
zamestnancovi znemožňujú pracovať, a ktoré zákonodarca na strane druhej pripúšťa a ospravedlňuje. V praxi sa však 
tieto prekážky často vyskytnú náhle, pričom zamestnávateľ najmä v trojzmenných prevádzkach musí na ne pružne 
reagovať. Výpadok jednej pracovnej sily musí nahradiť, čo by mu však aj zákon ako právna norma určujúca 
„pravidlá hry“ mal aj umožňovať. Preto navrhujeme doplniť citované zákonné ustanovenie o v poradí siedmy dôvod 
na skrátenie odpočinku medzi koncom jednej zmeny a začiatkom druhej zmeny na osem hodín. 

§ 93 ods. 1 

Zamestnávateľ je povinný 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 na nedeľu a pondelok. 

Návrh (1): vypustiť text „po sebe nasledujúce“ a „ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a 
pondelok.“ 

Odôvodnenie: Uvedené ustanovenie môže fakticky zabrániť trojzmennej prevádzke alebo riadnemu výkonu 
niektorých profesií. Ide napríklad o lekárov, umelcov, hercov, žurnalistov, pracovníkov zásobovania, pôšt a 
telekomunikácií. 

Návrh (2): Vypustiť v ods. 2 § 93 slovo „výnimočne“. Odsek 2 síce umožňuje poskytnúť dva po sebe nasledujúce 
dni v iných dňoch týždňa, avšak iba výnimočne, čo nie je dostačujúce. Zákonodarca pritom bližšie nevymedzuje, čo 
myslí pod slovom „výnimočne“. V praxi tak môžu vznikať sporné situácie, keď inšpektoráty práce môžu mať na 
slovo „výnimočne“ úplne iný názor ako zamestnávatelia. 

§ 97 ods. 8 

V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. 

Návrh (1): doplniť text o „ak sa zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú inak.“ 



Odôvodnenie: Na pokrytie životných nákladov musia individuálni pracovníci odpracovať rozdielny počet hodín, čo 
je dané rôznorodosťou ich profesií a ohodnotenia. Je zrejmé, a súčasná prax to potvrdzuje, že uvedené ustanovenie je 
nevykonateľné, a bude viesť k jeho obchádzaniu. V súčasnosti platí rovnako tento limit, pričom dlhé roky sa 
obchádzal. Niet dôvodu si myslieť, že v budúcnosti to bude inak. Navyše, ak podnikatelia v určitých predmetoch 
činnosti chcú vôbec podnikať, sú konkurenčným prostredím motivovaní tento maximálny limit nadčasov 
prekračovať. V nadväznosti na tento návrh je potrebné upraviť ods. 6 a vypustiť ods. 11 uvedeného paragrafu. 

Návrh (2): Upraviť rozsah práce nadčas na 400 hodín v kalendárnom roku. V nadväznosti na túto zmenu upraviť aj 
ods. 6 § 97 nasledovne: „Práca nadčas nesmie u zamestnanca byť viac ako 18 hodín v jednotlivých týždňoch.“ 

§ 111 ods. 1 

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s 
predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať 
spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy 
zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. 

Návrh: V prvej vete vypustiť text „s predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu“ a nahradiť 
nasledovným znením: „po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom“. 

Odôvodnenie: Považujeme toto ustanovenie za nadbytočné a za neoprávnené zasahovanie odborov do kompetencií 
zamestnávateľa, aby odbory svojim súhlasom podmieňovali poskytnutie alebo neposkytnutie dovolenky 
zamestnancom. Poukazujeme najmä na podniky, kde majú tzv. celozávodnú dovolenku, ktorú si čerpajú zamestnanci 
spoločne. Čo ak by odborový orgán súhlas odmietol dať? Mohlo by to vážne narušiť podnikateľskú činnosť a 
dodávateľsko-odberateľské väzby podnikateľa, ktorý s určením dovolenky na určitý časový interval počítal, čomu aj 
prispôsobil chod podniku. 

§ 236 ods. 2 

Zamestnanecká rada pôsobí u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov. 

Návrh (1): Doplniť text „ak s tým prejaví súhlas nadpolovičná väčšina všetkých zamestnancov. Nezriadenie 
zamestnaneckej rady je zamestnávateľ povinný preukázať zápisnicou o hlasovaní zamestnancov o zriadení 
zamestnaneckej rady. V zápisnici sa uvedie počet hlasov zamestnancov hlasujúcich za a proti zriadeniu 
zamestnaneckej rady, a to bez uvedenia menného zoznamu.“ 

Návrh (2): Doplniť text „a ktorému bola doručená listina obsahujúca písomnú požiadavku aspoň piatich 
zamestnancov o vytvorenie zamestnaneckej rady.“ 

Odôvodnenie: Uvedené ustanovenia ukladá vznik zamestnaneckej rady zo zákona, nie z vôle zamestnancov, čo je v 
rozpore s poslaním tohto orgánu chrániť práva zamestnancov. Zamestnanecká rada je totiž náhradný inštitút, ktorý 
vzniká v podnikoch, ktorý nemá odbory. Pritom ak v podniku vzniknú odbory, zamestnanecká rada im musí 
prepustiť miesto. Podľa nášho názoru, je zbytočné zakotvovať zriadenie zamestnaneckej rady takpovediac „nasilu“, 
keď o to zamestnanci nemajú skutočný záujem. Ak by sa totiž zákon v tomto bode nenovelizoval, mohlo by sa stať, 
že zamestnanecká rada bude vykonávať činnosť len pro forma a len „na papieri“, čo zrejme nebolo úmyslom 
zákonodarcu, keď koncipoval citované ustanovenie zákona. 

§ 238 ods. 1 písm. e) 

(1) Zamestnanecká rada zaniká 

e) dňom založenia odborovej organizácie 



Návrh: Vypustiť písmeno e). 

Odôvodnenie: Ak vznikla zamestnanecká rada z vôle zamestnancov na ochranu ich práv, je založenie odborovej 
organizácie ako dôvod zániku zamestnaneckej rady neprípustný. Súčasné znenie môže totiž spôsobiť zánik 
zamestnaneckej rady, ktorá môže zastupovať všetkých zamestnancov podniku, ak vznikne odborová organizácia na 
podnet napr. troch zamestnancov. 

Poznámky: 

1) Podľa nového Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z.z) nemožno dojednať pracovnoprávny vzťah medzi 
manželmi. Toto ustanovenie je síce kritizované, podľa nášho názoru je však v poriadku. Podobne, starý Zákonník 
práce (zákon č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov) v § 269 hovorí, že pracovnoprávny vzťah nemôže 
vzniknúť medzi manželmi. Toto ustanovenie len odzrkadľuje zásadu zákona o rodine, podľa ktorého majú manželia 
rovnoprávne postavenie. To sa už o zamestnancovi a zamestnávateľovi povedať nedá, nakoľko zamestnávateľ 
poslúcha pokyny a príkazy zamestnávateľa. Navyše manželka podnikateľa s ním môže spolupracovať na inej báze: 
ako tzv. vypomáhajúca osoba, ktorej príjmy sa potom zdaňujú podľa § 11 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z 
príjmov v znení neskorších predpisov. Preto ustanovenie § 12 nového Zákonníka práce navrhujeme ponechať v 
platnosti. 

2) Nedostatkom nového Zákonníka práce je vypustenie dohôd o pracovnej činnosti. Tieto však pomáhali zamestnať 
sa napríklad študentom alebo dôchodcom, ktorých by zamestnávatelia nezamestnali na plný pracovný úväzok, lebo 
okrem toho, že by im museli dať minimálnu mzdu, platili by za nich odvody na povinné poistenie vo výške 38%. 
Zákonodarca v novom kódexe pracovného práva uzákonil novú kategóriu dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru – dohodu o brigádnickej práci študentov. A to je v podstate dohoda o pracovnej činnosti v 
novom šate, ktorú môžu využívať len študenti. Prečo však dávať tieto privilégiá len študentom? Je to v rozpore so 
zásadou rovnosti účastníkov pracovnoprávnych vzťahov pred zákonom. Preto navrhujeme vypustiť znenie § 227 
nového Zákonníka práce a vrátiť sa k predchádzajúcej právnej úprave dohody o pracovnej činnosti (§ 232-
239a Zákonníka práce platného do 31. 3. 2002). Zároveň v ustanoveniach §§ 223 až 228 nového Zákonníka práce 
je treba všade tam, kde sa hovorí o dohode o brigádnickej práci študentov, nahradiť tento pojem termínom dohoda o 
pracovnej činnosti.  

 


