
Prvá verzia novely Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z.z.)  

Podnikateľská aliancia Slovenska 
Bratislava, 8. február 2002 

Základné zásady, Článok 4 

Zamestnanci majú právo na pravidelné informácie o činnosti zamestnávateľa, zahrňujúce informácie o zásadných 
otázkach súvisiacich s ekonomikou a rozvojom činnosti zamestnávateľa. 

Návrh: vypustiť text „pravidelné“. Pravidelnosť nie je totiž bližšie špecifikovaná; zároveň nie je dôvod informovať, 
ak v činnosti zamestnávateľa nedochádza k vážnym zmenám. 

§ 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 tento odsek. Nový zákonník rozšíril relevantný okruh zamestnancov, na ktorý sa citované 
ustanovenie vzťahuje, z členov odborového orgánu na všetkých zamestnancov, a to dokonca pod hrozbou sankcie 
neplatnosti v prípade neprerokovania s odborovým orgánom. 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 si bude od zamestnávateľa vyžadovať stále ďalšie a ďalšie 
podklady, prípadne sa nedostaví na termín prerokovania pracovného pomeru so zamestnávateľom. Toto ustanovenie 
považujeme v dikcii zákona za nadbytočné. Alternatívne v § 74 ods. 1 nového zákonníka navrhujeme vypustiť 
dôvetok „inak sú neplatné“. 

§ 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. 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. 

§ 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: vypustiť text odseku 1 písm. d). 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. 

 



§ 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“. 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. Aj preto sa tomu hovorí závislá 
práca. A pokynom je aj príkaz na služobnú cestu. 

§ 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. 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 nevykonateľné. 

§ 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: doplniť text o nasledovné znenie: Zamestnávateľ môže od zamestnanca vyžadovať pred vznikom 
pracovného pomeru potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky. Ide totiž o to, že podľa súčasného znenia 
zákona zamestnávateľ síce môže postupovať spôsobom, ktorý načrtáva zákon, avšak nemá nástroj, ako v praxi toto 
ustanovenie aplikovať. Navrhovanou novelizáciou sa tento problém odstráni . 

§ 93 ods. 1 a príslušne aj ods. 2 a 3 

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: vypustiť text „po sebe nasledujúce“ a „ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok.“ 
Uvedené ustanovenie môže fakticky zabrániť trojzmennej prevádzke alebo riadnemu výkonu niektorých profesií. Ide 
napríklad o lekárov, umelcov, hercov, žurnalistov, pracovníkov zásobovania, pôšt a telekomunikácií. 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: doplniť text o „ak sa zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú inak.“ 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 



konkurenciou doslova donútení tento maximálny limit nadčasov prekračovať. V nadväznosti na tento návrh je možné 
vypustiť ods. 11 uvedeného paragrafu. 

§ 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: prehodnotiť začatie rannej zmeny o 6. hodine. Niektoré profesie si vyžadujú pravidelný začiatok rannej 
zmeny pred 6. hodinou (napr. pekár, poštár, zamestnanec družstva , či spojov). 

§ 236 ods. 2 

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

Návrh 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.“ 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. 

____________________________________________ 

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. 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.  

 


