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INESS predkladá stručný prehľad navrhovaných zmien v Zákonníku práce predložených 
Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých 
zákonov predloženej dňa 6.2.2007 na medzirezortné pripomienkové konanie. Pri analýze 
novely sme najprv identifikovali z nášho pohľadu podstatné zmeny (spolu ich je 44), ktoré 
novela zavádza a tie sme následne krátko komentovali z hľadiska ich dopadu na trh práce.  
Analýza má poskytnúť prehľad navrhovaných zmien a nekladie si za cieľ bližšie skúmať 
kvantifikáciu a rozsah dopadov jednotlivých zmien na pracovný trh.  

Zistenia  
 
Vyselektované zmeny (44) sme rozdelili podľa ich predpokladaného vplyvu do piatich 
kategórii,.  
 

Charakter zmeny Počet 
zmien Podiel 

Zmeny priamo zvyšujúce náklady zamestnávateľov 12 27% 
Zmeny nepriamo zvyšujúce náklady zamestnávateľov  7 16% 
Posilnenie postavenia odborov 9 21% 
Zmeny znižujúce flexibilitu trhu práce  
(obmedzovanie zmluvnej slobody v pracovnom práve) 10 23% 

Zrovnoprávňovanie vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca 
(zvyšovanie zmluvnej slobody v pracovnom práve) 5 11% 

Poznámka: Jedna zmena sa tomuto deleniu vymyká (Úprava koeficientov k výpočtu minimálnej mzdy, v analýze bod č. 25). 
  
Na základe zostavenej štatistky možno konštatovať, že najväčší podiel (43%) medzi 
podstatnými navrhovanými zmenami Zákonníka práce majú opatrenia, ktoré budú znamenať 
priame či nepriame zvýšenie nákladov pre zamestnávateľov. Významné zastúpenie majú aj 
zmeny znižujúce flexibilitu trhu práce obmedzovaním zmluvnej slobody v pracovnom práve 
(23%) a zmeny, ktoré povedú k posilneniu postavenia odborov (21%). Identifikovali sme 5 
zmien, ktoré je možno hodnotiť pozitívne, keďže zrovnoprávňujú vzťah zamestnanca 
a zamestnávateľa a zvyšujú zmluvnú slobodu v pracovnom práve. 
 
Celkovo možno návrh zákona, ktorým sa novelizuje Zákonník práce hodnotiť 
negatívne, pretože zvyšuje náklady zamestnávateľov, neúmerne posilňuje vplyv odborov 
a obmedzovaním zmluvnej voľnosti v pracovnom práve znižuje flexibilitu trhu práce. 
Novelizácia zvyšuje ochranu súčasných zamestnancov na úkor nezamestnaných, zvyšuje 
náklady krátkych pracovných pomerov a znevýhodňuje malých podnikateľov 
a živnostníkov. Takéto zmeny by mali v dlhodobom horizonte negatívny dopad na 
zamestnanosť a konkurencieschopnosť zamestnávateľov na Slovensku.  
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Por. Súčasné znenie Návrh novely Komentár 
1. Nové V § 1 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú: 

        „(2) Za závislú prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu 
nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, sa 
považuje výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre 
zamestnávateľa, podľa pokynu zamestnávateľa, v  jeho mene, za 
mzdu, v pracovnom čase alebo inak určenom alebo dohodnutom 
čase na pracovisku zamestnávateľa, prípadne na inom 
dohodnutom mieste, na náklady zamestnávateľa a na jeho 
zodpovednosť. 
         (3) Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne 
v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. 

Limitovanie zmluvnej voľnosti 
v pracovných pomeroch povedie 
k obmedzeniu zamestnávateľov 
vykonávajúcich práce sezónneho 
alebo projektového charakteru.  
Na podporu argumentu núteného 
prechodu zamestnancov na 
živnosť dosiaľ odbory a vláda 
nepredložili relevantné štatistické 
údaje.  
 

2. §7 (4) Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať 
prevažujúci predmet činnosti najmä 
zamestnancami v pracovnom pomere alebo v 
obdobnom pracovnom vzťahu. 

Vypustené Obmedzenie možností 
zamestnávateľa hľadať optimálnu 
formu pracovného vzťahu, 
„povinnosť“ zamestnávať 
v pracovnom pomere. 

3. (2) Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci sú aj pravidlá o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi. 

§ 39 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „po dohode so 
zástupcami zamestnancov". 

Posilnenie postavenia odborov 
(zamestnancov) v tom, čo je 
bezpečnosť práce- preberanie 
úlohy inšpektorátu práce. 

4. 2) Pracovný pomer na určitú dobu možno 
dohodnúť, predĺžiť alebo opätovne dohodnúť 
najdlhšie na tri roky. Opätovne dohodnutý 
pracovný pomer na určitú dobu je pracovný 
pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich 
mesiacov po skončení predchádzajúceho 
pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými 
istými účastníkmi 

§ 48 odsek 2 znie: 
(2) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie 
na tri roky. 

Obmedzuje možnosti vzniku 
opätovného pracovného pomeru 
na dobu určitú – obmedzovanie 
zamestnávateľa, ktorého charakter 
práce alebo nedostatok zákaziek 
neumožňuje poskytnúť pracovný 
pomer na dobu neurčitú. Núti 
zamestnávateľa niesť vyššie 
náklady pracovného pomeru na 
dobu neurčitú. 
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5. (3) Predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný 
pomer na určitú dobu nad tri roky možno len 
z dôvodu 
a) zastupovania zamestnanca,  
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné 
podstatne zvýšiť počet zamestnancov na 
prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v 
kalendárnom roku,  
c) splnenia úlohy vymedzenej výsledkom,  
d) dohodnutého v kolektívnej zmluve. 

§ 48 ods. 3 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „nad tri roky" 
a vypúšťa sa písmeno c) 

 

6. Pracovný pomer na určitú dobu nad tri roky možno 
predĺžiť alebo opätovne dohodnúť aj bez dôvodu 
uvedeného v odseku 3  
 
a) s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej 
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, a s 
vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej 
riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, 
b) s tvorivým zamestnancom vedy, výskumu, 
vývoja,  
c) so zamestnancom na výkon činnosti, pre ktorú 
je predpísané vzdelanie umeleckého smeru,  
d) so zamestnancom, ktorý vykonáva 
opatrovateľskú službu podľa osobitného predpisu, 
e) so zamestnancom, ktorý je poberateľom 
starobného dôchodku, invalidného dôchodku, 
výsluhového dôchodku alebo invalidného 
výsluhového dôchodku,  
f) so zamestnancom u zamestnávateľa, ktorý 
zamestnáva najviac 20 zamestnancov,  
g) so zamestnancom, o ktorom to ustanovuje 
zákon alebo medzinárodná zmluva,  
h) s vysokoškolským učiteľom. 

§ 48 ods. 5 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „nad tri roky". 
 a) sa vypúšťajú slová „a s vedúcim zamestnancom, ktorý je 
v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca,". 
 
vypúšťajú  sa písmená e) a h) 
 
f, po novom e) sa mení na 10 zamestnancov 

Novelizácia obmedzí možnosti 
starobných a invalidných 
dôchodcov získať pracovný 
pomer (kontraproduktívne voči 
snahou zvyšovať mieru 
zamestnanosti dôchodcov).  
Zníženie parametra veľkosti 
malých firiem, u ktorých je možné 
reťazenie na desať zamestnancov 
sťažuje podnikanie malým 
firmám s  neistým 
podnikateľským plánom.. 
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7.  §49 (6) Pracovný pomer na kratší pracovný čas, v 
ktorom je rozsah pracovného času menej ako 20 
hodín týždenne, môže zamestnávateľ alebo 
zamestnanec skončiť výpoveďou z akéhokoľvek 
dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 
doba je 15 dní a začína plynúť dňom, v ktorom sa 
doručila výpoveď. 

§ 49 ods. 6 sa číslovka „20" nahrádza číslovkou „15" a v druhej 
vete sa slová „15 dní" nahrádzajú slovami „30 dní". 
 

Posilňuje postavenie 
zamestnancov na krátky úväzok - 
opatrenie znižuje flexibilitu týchto 
pomerov čím  nepriamo zabraňuje 
ich vzniku. Predĺženie lehoty nie 
je opodstatnené, podložené 
štatistikami. 
 
. 

8. 7) Na pracovný pomer na kratší pracovný čas 
podľa odseku 6 sa nevzťahujú ustanovenia § 48 
ods. 2 až 4, § 62, § 64 ods. 1 písm. a), b), d) a e), § 
71 ods. 2, § 73, § 74, § 76 a § 240 ods. 7. 

§ 49 odsek 7 znie  Na pracovný pomer na kratší pracovný čas 
podľa odseku 6 sa nevzťahujú ustanovenia § 62, § 64 ods. 1 
písm. a), b), d) a e), § 73, § 74              a § 240 ods. 8.". (vyňatie 
§48 a 76) 
 

Po novom sa na pracovný pomer 
na kratší pracovný čas vzťahujú 
obmedzenia na opakovanie 
a predlžovanie pracovného 
pomeru podľa §48 viď vyššie. 
Dôsledok – obmedzenie tvorby 
pracovných miest na krátky 
úväzok, obmedzenie 
zamestnávania žien v domácnosti, 
dôchodcov, študentov. 
Takisto sa aplikuje odchodné 
a odstupné v §76. 

9. 3) Ak zamestnancovi vznikne v čase, po ktorý sa 
zaviazal zotrvať v pracovnom pomere podľa 
odseku 2, pracovný pomer alebo obdobný 
služobný pomer, alebo pracovný vzťah k inému 
zamestnávateľovi, ktorý získanú kvalifikáciu 
zamestnanca využíva, je tento zamestnávateľ 
povinný uhradiť predchádzajúcemu 
zamestnávateľovi pomernú časť primeraných 
nákladov na jeho výchovu v učebnom odbore 
alebo v študijnom odbore, ak sa nedohodnú inak. 
To isté platí, ak zamestnancovi vznikne v tomto 
čase niektorý z uvedených pracovných vzťahov u 
ďalšieho zamestnávateľa (u ďalších 
zamestnávateľov). 

§ 53 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ktorý získanú kvalifikáciu 
zamestnanca využíva 

Na rozdiel od dosiaľ platnej 
právnej úpravy sa navrhuje 
ustanoviť povinnosť novému 
zamestnávateľovi uhradiť 
uvedené náklady (napr. na 
vychovanie učňa)  bez ohľadu na 
to, či nový zamestnávateľ  
využíva alebo nevyužíva jeho 
kvalifikáciu. Ustanovenie 
obmedzuje flexibilitu trhu práce, 
tým, že do vzťahu učeň 
zamestnávateľ vťahuje tretiu 
osobu – nového zamestnávateľa, 
ktorý s predchádzajúcimi 
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nákladmi investície do vyučenia 
nemá nič spoločné. Náklady na 
vyučenie by mali byť obsiahnuté 
v prac. zmluve učňa, ktorý ich 
musí uhradiť, ak nedodrží 
pracovnú zmluvu. 

10. Dočasné pridelenie:§58 (7) Mzdové podmienky 
podľa odseku 5 nemusia byť rovnako priaznivé u 
zamestnanca prideleného agentúrou dočasného 
zamestnávania, ktorý plní úlohy u užívateľského 
zamestnávateľa menej ako šesť mesiacov a v 
prípade odmeňovania zamestnanca agentúrou 
dočasného zamestnávania medzi dvoma 
vyslaniami. 

§ 58 odsek  7 znie: 
„(7) Mzdové podmienky podľa odseku 5 nemusia byť rovnako 
priaznivé u zamestnanca prideleného zamestnávateľom alebo 
agentúrou dočasného zamestnávania, ktorý plní úlohy u 
užívateľského zamestnávateľa menej ako šesť týždňov 

Skrátenie lehoty na 6 týždňov 
znevýhodní zamestnávateľov, 
ktorí často využívajú dočasných 
zamestnancov. Už po 6 týždňoch 
budú musieť platiť dočasným 
zamestnancom rovnakú mzdu ako 
bežným zamestnancom.  Ide o 
neadekvátne opatrenie z dôvodu 
vysokej fluktuácie zamestnancov, 
obmedzuje to možnosti dočasného 
zamestnávania. 

11. Nové. – upresnenie postupu dočasného 
zamestnávania 

„§ 58a 
  
(1) Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sa 
môže s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť o dočasnom 
pridelení zamestnanca na výkon práce. Zamestnávateľ môže 
s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť dočasné pridelenie 
zamestnanca iba v prípade objektívne preukázateľných 
prevádzkových dôvodov. 
  
(2) Dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi 
zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania 
a užívateľským zamestnávateľom musí obsahovať 
•a)      meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a bydlisko 
dočasne prideleného zamestnanca, 
•b)      druh práce, ktorú bude dočasne pridelený zamestnanec 
vykonávať, vrátane požiadaviek    na zdravotnú spôsobilosť na 
prácu, psychickú spôsobilosť na prácu, alebo iný predpoklad  
podľa osobitného zákona, ak sa na výkon tohto druhu práce 

Opatrenie upresňuje náležitosti 
dohody ale nepriamo zvyšuje 
náklady malých zamestnávateľov 
požiadavkou na písomné 
uzavretie dohody.  
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vyžaduje, 
•c)      dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, 
•d)      miesto výkonu práce, 
•e)      deň nástupu dočasne prideleného zamestnanca na výkon 
práce u užívateľského zamestnávateľa,  
•f)        pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a 
podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov, 
ktoré musia byť rovnako priaznivé ako u porovnateľného 
zamestnanca užívateľského zamestnávateľa, ak tento zákon 
neustanovuje inak, 
•g)      podmienky za ktorých môže byť dočasné pridelenie 
zamestnancom alebo užívateľským zamestnávateľom ukončené 
pred uplynutím doby dočasného pridelenia, 
•h)      číslo a dátum vydania rozhodnutia, ktorým bolo agentúre 
dočasného zamestnávania vydané povolenie na sprostredkovanie 
zamestnania. 
  
(3) Dohoda medzi zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného 
zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom o dočasnom 
pridelení zamestnancov sa musí uzatvoriť písomne, inak je 
neplatná.". 
 

12. Nový § 62 sa dopĺňa novým odsekom 3, ktorý znie: 
„(3) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby 
u zamestnávateľa, má zamestnávateľ právo na peňažnú náhradu 
v sume  priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca. 

Pozitívna zmena – definuje 
povinnosť zamestnanca uhradiť 
náklady zamestnávateľovi za 
nedodržanie výpovednej doby. 

13. Zákaz výpovede: 
c) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je 
zamestnankyňa na materskej dovolenke alebo keď 
je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej 
dovolenke, 
 
d) v dobe, keď je zamestnanec plne uvoľnený na 
výkon verejnej funkcie, 

§ 64 ods. l písm. c) sa slovo „alebo" nahrádza čiarkou a na konci 
sa pripájajú tieto slová: „alebo keď sa osamelá zamestnankyňa 
alebo osamelý zamestnanec stará o dieťa mladšie ako tri roky.". 
 
ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na výkon 
odborovej funkcie". 
 

Toto opatrenie povyšuje funkciu 
odborára na verejnú funkciu, po 
skončení ktorej nemôže byť 
v ochrannej lehote 1 rok 
prepustený viď § 240. Opatrenie 
diskriminuje ostatných 
zamestnancov, ktorí výhody 
odborárskych funkcií nepožívajú. 
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 4) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť 
pracovný pomer na určitú dobu aj bez uvedenia 
dôvodu; v takomto prípade má zamestnanec nárok 
na náhradu mzdy v sume priemerného mesačného 
zárobku za dobu, po ktorú mal trvať pracovný 
pomer. 

§ 71 sa vypúšťa odsek 4 Pracovný pomer na dobu určitú 
nebude možné skončiť okamžite 
aj bez udania dôvodu, čím  sa 
zrovnoprávňuje s pracovným 
pomerom na dobu neurčitú- 
obmedzuje to výhody PP na dobu 
určitú – uzatváraného v čase 
neistoty. 

14. (1) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi 
odstupné, ak sa pracovný pomer skončí 
výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l 
písm. a) až c)  
 
 
§63) a) ak sa zrušuje alebo premiestňuje 
zamestnávateľ 
        b) nadbytočnosť, znižovanie stavu 

§ 76 odseky 1 a 2 znejú: 
„(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný 
pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) a b) a 
z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný 
stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať 
doterajšiu prácu alebo dohodou z tých istých dôvodov, patrí pri 
skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej 
dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak 
zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, 
patrí mu odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho 
priemerného mesačného zárobku. 

Zmena zdôvodnená požiadavkami 
na základe Dohovoru MOP č. 
158. Požiadavky Dohovoru ale 
plní už súčasná legislatíva formou 
poistenia v nezamestnanosti.  
Návrh zvyšuje priame náklady 
zamestnávateľov, zavádza tzv. 
„pokutu za prepustenie“. Nejedná 
sa o odškodnenie zamestnanca, 
pretože zamestnávateľ žiadnu 
škodu zamestnancovi nespôsobil. 
Ide o nadobudnutie príjmu bez 
adekvátneho protiplnenia. 
 

15. Nové (2) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný 
pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec  
nesmie vykonávať prácu pre  pracovný úraz, chorobu 
z povolania  alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak 
dosiahol na pracovisku najvyššiu prípustnú expozíciu určenú 
záväzným posudkom príslušného orgánu štátnej správy v oblasti 
verejného zdravotníctva, prináleží pri skončení pracovného 
pomeru odstupné vo výške najmenej desaťnásobku priemerného 
zárobku. 

Neprimerane vysoké plnenie 
požadované od zamestnávateľa, 
pritom sociálny systém požaduje 
povinné úrazové poistenie pre 
všetkých zamestnancov a vypláca 
dávky pre uvedené prípady. 
Zvyšuje motiváciu ku korupcii.  
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16. (1) Ak povaha práce alebo podmienky 
prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas 
rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne, 
zamestnávateľ môže po prerokovaní 
so zástupcami zamestnancov alebo po 
dohode so zamestnancom rozvrhnúť 
pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé 
týždne. Priemerný týždenný pracovný čas 
nesmie pritom presiahnuť v období najviac 
štyroch mesiacov 
ustanovený týždenný pracovný čas. 
 

§ 87 ods. 1  prvá veta znie: „Ak povaha práce alebo podmienky 
prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol 
rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po 
dohode so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa 
nepôsobia zástupcovia zamestnancov po dohode so 
zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na 
jednotlivé týždne. 

Možnosť rokovať so zástupcami 
zamestnancov sa  nahradzuje sa 
povinnosťou. Nelogicky sa 
zvýhodňujú  odbory pred 
samotnými zamestnancami  
(rokovať sa musí najprv 
s odbormi, ktorých sa zmena 
rozvrhu pracovného času nemusí 
priamo dotýkať) 

17. (1) V záujme zvýšenia efektívnosti práce a 
lepšieho zabezpečenia potrieb zamestnancov 
môže zamestnávateľ po prerokovaní so 
zástupcami zamestnancov zaviesť pružný 
pracovný čas.  

§ 88 ods. 1 sa slovo „prerokovaní" nahrádza slovom „dohode". 
 

Posilňovanie odborov 
a zamestnaneckých rád. 
Znevýhodňovanie ostatných 
zamestnancov, nečlenov odborov. 

18. (11) Ak to prevádzka zamestnávateľa 
dovoľuje, môže zamestnávateľ povoliť 
zamestnancovi na jeho žiadosť zo 
zdravotných dôvodov alebo z iných vážnych 
dôvodov na jeho strane vhodnú úpravu 
určeného týždenného pracovného času alebo 
ju s ním za tých istých podmienok dohodnúť v 
pracovnej zmluve.  

§ 90 ods. 11 sa vypúšťa  slovo „môže" a za slovo 
„zamestnávateľ" sa vkladajú slová „je povinný". 
 

Vnáša subjektivitu do pracovného 
pomeru, keď zamestnávateľ musí 
na základe „vážnych“ dôvodov 
zmeniť pracovný čas 
zamestnancovi.  

20. Pracovná pohotovosť 
(1) Ak zamestnávateľ v odôvodnených 
prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných 
úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním 
dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu 
pracovných zmien a nad určený týždenný 
pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného 
rozvrhnutia pracovného 
času zdržiaval po určený čas na určitom 
mieste 
a bol pripravený na výkon práce, ide o 
pracovnú pohotovosť. 
(2) Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ 
nariadiť najviac v rozsahu osem hodín v 
týždni alebo 36 hodín v mesiaci a najviac 100 
hodín v kalendárnom roku. Nad tento rozsah 
je pracovná pohotovosť prípustná len po 
dohode so zamestnancom. 

§ 96 Pracovná pohotovosť 
 (1) Ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na 
zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa 
s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a 
nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred 
určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas 
na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa 
pracovnej zmluvy, ide o pracovnú pohotovosť. 
 (2) Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku 
a je pripravený na výkon práce ale prácu nevykonáva, je 
neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za 
pracovný čas alebo prácu nadčas; na odmeňovanie neaktívnej 
časti pracovnej pohotovosti sa nevzťahuje § 121.  
 (3) Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom 
mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale 
prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, 
ktorá sa nezapočítava do pracovného času.  
 (4) Čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti 

Zavedenie rozhodnutia 
Európskeho súdneho dvora.  
Zavádza nový pojem „neaktívna 
časť pracovnej pohotovosti“, 
ktorá má byť ohodnotená mzdou 
rovnako ako normálna práca, ak 
sa jedná o čas strávený na 
pracovisku. Doteraz sa 
poskytovala odmena 50% 
minimálnej mzdy. Dopad: zvyšuje 
mzdové nároky- cenu práce. 
Vyžaduje zamestnanie nových 
lekárov, alebo obmedzenie 
poskytovaných služieb. (V 
českých podmienkach odhadlo 
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(3) Za každú hodinu pracovnej pohotovosti 
patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % 
minimálneho mzdového nároku v Sk za 
hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce a v 
prípade pracovnej pohotovosti na pracovisku 
najmenej 50 % minimálneho mzdového 
nároku v Sk za hodinu pre prvý stupeň 
náročnosti práce 
(§ 120). Náhrada za pracovnú pohotovosť 
nepatrí za čas, v ktorom došlo počas jej 
trvania k výkonu práce. Tento výkon je prácou 
nadčas. 
 

vykonáva prácu je aktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa 
považuje za prácu nadčas.  
 (5) Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac 
v rozsahu osem hodín v týždni a najviac 100 hodín 
v kalendárnom roku. Nad tento rozsah je pracovná pohotovosť 
prípustná len po dohode so zamestnancom.  
 (6) Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti 
mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % 
minimálneho mzdového nároku ustanoveného v § 120 ods. 4 
v Sk za hodinu pre prvý stupeň  náročnosti práce. Za každú 
hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku 
podľa odseku 2 patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej 
časti základnej zložky mzdy. 

Ministerstvo zdravotníctva 
dodatočné náklady na 2 – 2,5 mld 
Sk.) 
 
 

21. (7) V kalendárnom roku možno nariadiť 
zamestnancovi 
prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. 
(10) Zamestnávateľ môže z vážnych dôvodov 
dohodnúť so zamestnancom výkon práce 
nadčas nad hranicu ustanovenú v odseku 7v 
rozsahu najviac 250 hodín.  

I. alternatíva: 
 97 ods. 10 sa číslovka „250" nahrádza číslovkou „150". 
 II. alternatíva: 
Vypustiť novelizačný bod 78 - ponechať pôvodné znenie § 97 
ods. 10 

Obmedzenie práce nadčas 
obmedzuje tak zamestnávateľov 
ako aj zamestnancov, často 
nízkopríjmových, ktorí si chcú 
viac zarobiť. 

 Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na 
dovolenku za kalendárny rok ani na jej 
pomernú časť, pretože nevykonával v 
kalendárnom roku u toho istého 
zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí 
dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej 
dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za 
každých 22 odpracovaných dní v príslušnom 
kalendárnom roku. 
 

§ 105 sa číslovka „22" nahrádza číslovkou „21". Priamo zvyšuje mzdové náklady 
zamestnávateľa. (Deň dovolenky 
za menej práce) 
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22. Ods 1) Ak zamestnanec za týchto podmienok 
pracuje len časť kalendárneho roka, patrí mu 
za každých 22 takto odpracovaných 
dní jedna dvanástina dodatkovej dovolenky. 
 

§ 105 ods 1) sa číslovka „22" nahrádza číslovkou „21". Viď 21 

23. (1) Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po 
prerokovaní so zamestnancom podľa plánu 
dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom 
zástupcov zamestnancov 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. 

§ 111 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľ je 
povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov 
dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu 
čerpania dovolenky nebránia  prekážky v práci na strane 
zamestnanca. 

Obmedzenie flexibility 
zamestnávateľa, zvyšovanie 
nepriamych nákladov na 
organizáciu práce.  

24. (3) Pracovným miestom podľa odseku 1 je 
súhrn pracovných 
činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa 
pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ podľa 
odseku 1 je povinný priradiť každému 
pracovnému miestu stupeň v súlade s 
charakteristikami stupňov náročnosti 
pracovných miest uvedenými v prílohe. 
  

§120 (3) Pracovné miesto podľa odseku 1 je súhrn pracovných 
činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy. 
Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný priradiť každému 
pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov 
náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č.1 podľa 
najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca 
vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve 

Zvyšuje mzdové náklady 
zamestnávateľov – zamestnávateľ 
musí zdvihnúť pracovnú 
náročnosť pracovného miesta, aj 
keď najnáročnejšia činnosť 
nepredstavuje podstatnú časť 
pracovnej činnosti. 
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25. Súčasné koeficienty: 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 Alt. koeficienty náročnosti k výpočtu minimálnej mzdy: 1,0; 
1,15; 1,33; 1,53; 1,75; 2,0 

Návrh mierne znižuje niektoré 
koeficienty, ale systém 
koeficientov minimálnej mzdy je 
naďalej raritou v Európe (na 
niektorých pozíciách vyžaduje 
výplatu dvojnásobku minimálnej 
mzdy) a zvyšuje náklady 
zamestnávateľov. 

26. (2) Zamestnávateľ môže dohodnúť so 
zamestnancom, že vo výške mzdy bude 
zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac 
však v súhrne 150 hodín ročne. S vedúcim 
zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej 
pôsobnosti štatutárneho orgánu, a s vedúcim 
zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej 
pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, 
môže zamestnávateľ dohodnúť, že vo výške 
mzdy bude zohľadnená prípadná dohodnutá 
práca nadčas. V týchto prípadoch 
zamestnancovi 
za prácu nadčas nepatrí mzda vrátane 
mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas 
podľa odseku 1 a nemôže za túto dobu čerpať 
náhradné voľno.  

V § 121 ods. 2 v prvej vete sa slová „dohodnúť so 
zamestnancom" nahrádzajú slovami „písomne dohodnúť 
s vedúcim zamestnancom". 

Opatrenie obmedzuje druh 
zamestnancov, ktorí môžu mať 
kontrakt, v ktorom vo mzde bude 
už zohľadnená práca nadčas. To 
obmedzí zmluvnú slobodu 
napríklad  projektantov, a iných 
zamestnancov, ktorí nemajú 
riadiacu funkciu. 

27. § 126 
Mzda pri chybnej práci 
Ak zamestnanec vyrobí zavinene svojou 
chybnou prácou nepodarok, nepatrí mu za 
prácu na ňom mzda. Ak možno nepodarok 
opraviť a ak zamestnanec urobí opravu sám, 
patrí mu mzda za prácu na tomto výrobku, nie 
však mzda za vykonanie opravy. Ak 
zamestnanec nepodarok nezavinil, patrí mu 
mzda ako za bezchybnú prácu. Táto mzda mu 
patrí aj vtedy, ak sa mu po oznámení 
nedostatku neuložilo zastaviť prácu. Rovnako 
ako pri nepodarkoch sa postupuje pri 
chybnom vykonávaní vykonávaní 
montáží, opráv, úprav, stavebných prác a pri 
nesprávnom alebo chybnom poskytnutí 
služby.  

Vypúšťa sa. Znižuje zodpovednosť 
zamestnanca za vykonanú prácu, 
ktorý  po novom nesmie byť 
trestaný za zlú prácu formou 
odňatia mzdy. Priamo zvyšuje 
náklady zamestnávateľa. 

28. Nový § 133 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: Obmedzovanie voľnosti 
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„(4) Zamestnávateľ nesmie využívať na odmeňovanie 
zamestnancov normy spotreby práce, motivujúce zamestnancov 
na zvyšovaní pracovných výkonov pri prácach, pri ktorých by 
v dôsledku zvýšeného množstva práce a vyššieho pracovného 
tempa mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti alebo zdravia 
zamestnancov 

zamestnávateľa motivovať k práci 
zavedením subjektívneho 
posudzovania, či by výkonová 
mzda nemohla ohroziť 
bezpečnosť a zdravie pri práci. 
Zákonník práce aj na tomto 
mieste nahrádza zbytočne už 
existujúci inšpektorát práce. 

29. (2) Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca 
dlhodobo na výkon verejnej funkcie a na 
výkon odborovej funkcie.Náhrada mzdy od 
zamestnávateľa, u ktorého je v pracovnom 
pomere, mu nepatrí. 
(3) Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca 
dlhodobo na výkon funkcie v odborovom 
orgáne pôsobiacom u tohto zamestnávateľa 
za podmienok dohodnutých v kolektívnej 
zmluve a na výkon funkcie člena 
zamestnaneckej rady po dohode so 
zamestnaneckou radou. 
 

Alternatíva 1 
 § 136 odsek 3 znie: 
„(3) Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon 
funkcie v odborovom orgáne a na výkon funkcie člena 
zamestnaneckej rady pôsobiacich u tohto zamestnávateľa 
v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 240.". 
  
II. alternatíva: 
Vypustiť novelizačný bod 108 - nechať pôvodné znenie § 136 
ods. 3 
 

 

30. Nové § 138(2) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné 
voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na 
účasť na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických 
materiálov. Pracovné voľno patrí  za čas cesty k odberu a späť 
a za čas na zotavenie po odbere, pokiaľ tieto skutočnosti 
zasahujú do pracovného času  
zamestnanca v rámci 24 hodín od nástupu cesty k odberu. Podľa 
charakteru odberu a zdravotného stavu  darcu môže lekár určiť, 
že pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného 
zárobku  sa skracuje alebo predlžuje; pri predĺžení najviac po 
dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 96 hodín od 
nástupu cesty k odberu. Ak nedôjde k odberu, poskytne sa 
pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného 
zárobku len za preukázaný nevyhnutne potrebný čas 
neprítomnosti v práci. 
(3) Náhradu mzdy vyplatenú zamestnancovi podľa odseku 2 
uhradí zamestnávateľovi príslušný orgán verejného 
zdravotníctva. 

Nárok na priemernú mzdu aj 
v prípade neúspešného darovania 
krvi umožňuje zneužívanie 
darovania zamestnancami. 
Nezvyšuje priamo náklady 
zamestnávateľa, lebo náhradu 
mzdy platí orgán zdravotníctva, 
ale nepriamo, absenciou 
pracovníka v pracovnom procese.  
Zvyšuje nároky na zdroje 
verejných financií. 

31. 1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne 
na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní 
v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie 

§ 141 ods. 2  písm. a) prvý bod sa slová „sedem dní" nahrádzajú 
slovami 
I. alternatíva: „10 dní" 

Zvyšuje sa doba, na ktorú je 
zamestnávateľ povinný udeliť 
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nebolo možné vykonať mimo pracovného času, II. alternatíva: „14 dní" pracovné voľno s  náhradou 
príjmu na desať dní. Ustanovenie 
má priamy dopad na rast 
výdavkov zamestnávateľov. 

32. Pracovné voľno sa poskytne na účel: 
c) sprevádzanie 
1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho 
zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri 
náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené 
vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné 
voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z 
rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný 
čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak 
bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony 
nebolo možné vykonať mimo pracovného času,  
2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia 
sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; 
pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len 
jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne 
potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom 
roku 

§ 141 ods. 2 písm. c) prvý bod sa slová „sedem dní" nahrádzajú 
slovami 
I. alternatíva: „10 dní" 
II. alternatíva: „14 dní". 
 

Zvyšuje sa doba, na ktorú je 
zamestnávateľ povinný udeliť 
pracovné voľno s náhradou 
príjmu na desať dní.  Ide o 
posilňovanie sociálnej ochrany 
zamestnancov a prenášanie jej 
nákladov na zamestnávateľa. 
Funkciu by mal plniť prebytkový 
fond fondu nemocenského 
poistenia.  

33. Odborový orgán má právo na: 
c) požadovať od zamestnávateľa odstránenie 
nedostatkov v prevádzke na strojoch a 
zariadeniach, 

§ 149 ods. 1 písmeno c) znie: 
„c) požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v 
prevádzke, na strojoch a zariadeniach, pri pracovných postupoch 
a vprípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo 
zdravia zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v 
priestoroch alebo na pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím 
zakázať záväzným pokynom ďalšiu prácu 
„(2) O záväznom pokyne podľa odseku 1 písm. c) je odborový 
orgán povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť príslušný 
orgán inšpekcie práce. Záväzný pokyn odborového orgánu platí 
až do ukončenia jeho preskúmania príslušným orgánom 
inšpekcie práce podľa osobitného predpisu. Ak príslušný orgán 
inšpekcie práce zistí, že záväzný pokyn odborového orgánu 
nebol oprávnený a zamestnávateľovi vznikla v dôsledku tohto 
záväzného pokynu škoda, odborová organizácia zodpovedá 
podľa osobitného predpisu za vzniknutú škodu 

Významné posilnenie postavenia 
odborov- môžu zakázať výkon 
práce (s vedomím 
zamestnávateľa.)  
Umožňujú záujmovej 
nereprezentatívnej skupine 
(odbory často nezastupujú ani 
polovicu zamestnancov) 
zasahovať do súkromného 
majetku vlastníkov. Toto právo už 
v súčasnosti prináleží Inšpekcii 
práce, preto nie je dôvod na 
posilňovanie odborov. 
  

34. 7) Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe 
odborová organizácia a zamestnanecká rada, patrí 
odborovej organizácii právo na kolektívne 
vyjednávanie, na kontrolu plnenia záväzkov 
vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a na 

§ 229 odsek 7 znie: 
„(7) Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová 
organizácia a zamestnanecká rada, patrí odborovej organizácii 
právo na kolektívne vyjednávanie, na spolurozhodovanie, na 
kontrolnú činnosť a na informácie,        a zamestnaneckej rade 

Oslabenie zamestnaneckej rady 
o kontrolnú činnosť, posilnenie 
odborov bez ohľadu na ich 
reprezentatívnosť(počet osôb, 
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informácie, a zamestnaneckej rade patrí právo na 
spolurozhodovanie, prerokovanie, informácie a na 
kontrolnú činnosť. 

patrí právo na prerokovanie a na informácie. 
 

ktoré zastupujú). 

35. 1) Od zamestnanca, ktorý vedome neupozornil 
vedúceho zamestnanca na hroziacu škodu alebo 
nezakročil proti hroziacej škode, hoci by sa tým 
zabránilo bezprostrednému vzniku škody, môže 
zamestnávateľ požadovať, aby prispel na úhradu 
škody v rozsahu primeranom okolnostiam prípadu, 
ak ju nemožno uhradiť inak. Pritom sa prihliadne 
najmä na to, čo bránilo splneniu povinnosti a aký 
je spoločenský význam škody, ako aj na osobné a 
majetkové pomery zamestnanca, ktorý povinnosť 
nesplnil. Náhrada škody nesmie presiahnuť sumu 
rovnajúcu sa trojnásobku jeho priemerného 
mesačného zárobku. 

§ 181 ods. 1 v druhej vete sa za slovom „škody" čiarka nahrádza 
bodkou a vypúšťajú sa  slová „ako aj na osobné a majetkové 
pomery zamestnanca, ktorý povinnosť nesplnil" a v tretej vete sa 
slovo „trojnásobku" nahrádza slovom „štvornásobku". 

Ustanovenie znižuje ochranu 
zamestnanca. Zvyšuje sa rozsah 
krytia zo strany zamestnanca 
v prípade nesplnenia povinnosti 
zabrániť škode, ruší sa povinnosť 
prihliadať na majetkové a osobné 
pomery zamestnanca. 

36. 2) Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú 
zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u 
jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu 
rovnajúcu sa trojnásobku jeho priemerného 
mesačného zárobku pred porušením povinnosti, 
ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, 
ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca 
podľa § 182 až 185 alebo ak bola škoda spôsobená 
pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných 
látok alebo psychotropných látok. 

V § 186 ods. 2 sa slovo „trojnásobku" nahrádza slovom 
„štvornásobku 

Ustanovenie znižuje ochranu 
zamestnanca. Zvyšuje sa rozsah 
krytia zo strany zamestnanca 
v prípade nesplnenia povinnosti 
zabrániť škode, ruší sa povinnosť 
prihliadať na majetkové a osobné 
pomery zamestnanca. 

37. (1) Zamestnávateľ zodpovedá za škodu na veciach, 
ktoré si u neho zamestnanec odložil pri plnení 
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním 
na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto 
určené, potom na mieste, kde sa obvykle 
odkladajú. Za veci, ktoré sa do zamestnania 
obvykle nenosia, zamestnávateľ zodpovedá, len ak 
ich prevzal do úschovy, inak najviac do sumy 5 
000 Sk. 

§ 193  ods. 1 sa číslovka  „5 000" nahrádza číslovkou „7 000" Zvyšovanie finančnej 
zodpovednosti zamestnávateľa.  

38. (1) Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh 
alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne 
uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu 
o vykonaní práce a dohodu o brigádnickej práci 
študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená 
výsledkom a ktorej výkon v pracovnom pomere by 
bol pre zamestnávateľa neúčelný alebo 

§ 223 odsek l znie: 
     „(1)  Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na 
zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými 
osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti 
a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide  o prácu, ktorá 
je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak 
ide o príležitostnú opakujúcu sa činnosť vymedzenú druhom 

Pozitívna zmena. Opätovne 
zavádza dohodu o pracovnej 
činnosti, čím zvyšuje flexibilitu 
pracovných vzťahov. 
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nehospodárny. Na pracovnoprávny vzťah založený 
dohodami o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a 
dohoda o brigádnickej práci študentov) sa 
vzťahujú ustanovenia prvej časti. 

práce, ktorá nevyplýva z hlavného predmetu činnosti a ktorej 
výkon v pracovnom pomere by bol pre zamestnávateľa neúčelný 
a nehospodárny (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda 
o brigádnickej práci študentov). Na pracovnoprávny vzťah 
založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti.". 
 

39. 1) Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže 
uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný 
rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto 
dohoda uzatvára, nepresahuje 300 hodín v 
kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu 
práce sa započítava aj práca vykonávaná 
zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej 
dohody o vykonaní 

§ 226 ods. 1 sa  číslovka  „300" nahrádza číslovkou „350 Pozitívna zmena, umožňuje 
predĺžiť rozsah odpracovaných 
hodín v rámci Dohody o vykonaní 
práce. 

40. (3) Odborový orgán je orgán odborovej 
organizácie. Pri kolektívnom vyjednávaní 
zastupuje záujmy všetkých zamestnancov. 

§ 230 odsek 3 znie: 
„(3) Zamestnávateľ nesmie odoprieť vstup do priestorov 
zamestnávateľa osobe konajúcej v mene odborovej organizácie, 
v ktorej je združený jeho zamestnanec, a to ani v prípade, ak táto 
osoba nie je zamestnancom zamestnávateľa 

Posilnenie postavenia odborov. 
Nekontrolovaný pohyb osôb po 
pracovisku vedie k  zvýšeniu 
rizika úrazu, odcudzenia, 
špiónáže. Ide o porušenie 
vlastníckych práv 
zamestnávateľov. 

41. Zástupcovia zamestnancov kontrolujú 
dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov vrátane 
mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z 
kolektívnej zmluvy;  
sú oprávnení najmä 
 
a) vstupovať na pracoviská zamestnávateľa v čase 
dohodnutom so zamestnávateľom, 

§ 239 písm. a) sa vypúšťajú slová „v čase dohodnutom so 
zamestnávateľom 

Viď 40 

42. nový I. alternatíva: 
V § 240 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 
„(3) Zamestnávateľ poskytne počas funkčného obdobia pracovné 
voľno s náhradou mzdy, ak zamestnáva 
•a)      nad 250  zamestnancov, jednému členovi príslušného 
odborového orgánu, alebo jednému členovi zamestnaneckej 
rady, 
•b)      na každých ďalších 750 zamestnancov jednému ďalšiemu 
členovi   príslušného odborového orgánu alebo členovi 

Ustanovenie priamo zvyšuje  
mzdové náklady 
zamestnávateľov. Motivuje 
k vzniku nových funkcií, bez 
ohľadu na reprezentatívnosť. 
Ostatní zamestnanci( nečlenovia 
odborov) sa nepriamo budú 
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zamestnaneckej rady skladať na mzdu odborára.  
43. (6) Zástupcovia zamestnancov sú v čase 

funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov po 
jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by 
ich mohli poškodzovať vrátane skončenia 
pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich 
postavením alebo činnosťou 

II. alternatíva 
240 ods. 7 sa slová „šiestich mesiacov" nahrádzajú slovami 
„jedného roka" 
 

Neodôvodnené zvýhodňovanie 
bývalých odborárov pred 
radovými zamestnancami. 
Diskriminácia radových 
zamestnancov. 

44.  Príloha č.1  
Charakteristiky stupňov náročnosti  pracovných miest – 
rozšírenie popisov činností a náročnosti 6tich kategórií pracovných 
miest o potrebné vzdelanie.  
 

Dochádza k zavedeniu úrovne 
vzdelania do popisu náročnosti 
pracovných miest. Zvyšuje sa 
riziko, že vzhľadom na 
antidiskriminačnú politiku sa 
bude úroveň vzdelania zneužívať 
na vyjednávanie o mzdách (V 
praxi sa nedá presne určiť, aké 
vzdelanie je potrebné na výkon 
určitej práce. Porovnávanie môže 
viesť k tomu, že napríklad 
vysokoškolsky vzdelaný skladník 
bude požadovať vyššiu mzdu za 
rovnakú prácu ako stredoškolsky 
vzdelaný skladník). 

 


