Vyhlásenie
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá s rozporom
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Asociáciou priemyselných zväzov, ktorá
požaduje doplniť do navrhovaného znenia § 52 Zákonníka práce nový odsek, ktorý
zásadným spôsobom obmedzí povinnosti a zodpovednosti zamestnávateľa v oblasti BOZP
pri výkone domáckej práce alebo telepráce,
navrhuje upraviť § 152 ods. 7 Zákonníka práce tak, aby spôsob zabezpečenia stravovania
zamestnancov prostredníctvom stravovacej poukážky alebo finančného príspevku bol
určený dohodou medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancova, a ak u
zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, aby rozhodoval o výbere
zamestnávateľ,
navrhuje upraviť § 230 Zákonníka práce , aby odborová organizácia, ktorá začne pôsobiť
u zamestnávateľa a chce u neho zastupovať všetkých zamestnancov, musela preukázať, že
najmenej 30 % zamestnancov zamestnávateľa je odborovo organizovaných v tejto
odborovej organizácii;
Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, ktorá
navrhuje
aby domácka práca a telepráca bola vymedzená ako práca vykonávaná z domácnosti
zamestnanca v rozsahu viac ako 50 % mesačného fondu pracovného času zamestnanca,
pričom zamestnávateľ môže upraviť nižšie percento mesačného fondu pracovného času
zamestnanca vo vnútornom predpise,
v § 52 ods. 3 Zákonníka práce poslednej vete za slová „ktoré si zamestnanec“ vložiť slová
„so súhlasom zamestnávateľa“,
umožniť uzatvárať dohodu o domáckej práci alebo telepráci elektronickými
prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá
právny úkon urobila; podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo
kvalifikovanou elektronickou pečaťou sa nevyžaduje, ak sa zamestnávateľa a zamestnanec
nedohodnú inak, pričom túto dohodu by bolo možné doručiť aj elektronickými
prostriedkami,
upraviť § 152 ods. 7 Zákonníka práce tak, aby o výbere medzi zabezpečením stravovania
zamestnancov prostredníctvom stravovacej poukážky alebo poskytovaním finančného
príspevku rozhodoval zamestnávateľ,
upraviť § 230 Zákonníka práce aby zamestnávateľ mohol požiadať odborovú organizáciu,
ktorá u neho pôsobí, aby preukázala, že najmenej 20 % zamestnancov zamestnávateľa je
odborovo organizovaných v tejto odborovej organizácii alebo jej vyjadruje podporu. Ak
odborová organizácia nepreukáže svoju reprezentatívnosť, môže na pracovisku len
zastupovať svojich členov v individuálnych prípadoch, a ak ide o prípady, ktoré sa týkajú
všetkých alebo väčšiny zamestnancov, môže zamestnancov zastupovať len v rozsahu
dohodnutom so zamestnávateľom,
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Republikovou úniou zamestnávateľov, ktorá navrhuje
v § 52 vložiť nový odsek, ktorým sa vyjasní, že na zamestnanca vykonávajúceho prácu z
domu sa nevzťahujú ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, resp. že sa na
neho vzťahujú len v prípade, že sa tak zamestnávateľ so zamestnancom dohodne,
upraviť § 152 ods. 7 Zákonníka práce tak, aby o spôsobe poskytnutia príspevku na
stravovanie rozhodoval zamestnávateľ. Alternatívne navrhuje, aby spôsob zabezpečenia
stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacej poukážky alebo finančného
príspevku bol určený dohodou medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancova, a ak
u zamestnávateľa nepôsobia
zástupcovia zamestnancov, aby rozhodoval o forme poskytovania príspevku na
stravovanie zamestnávateľ podľa výsledku hlasovania zamestnancov,
z dôvodu právnej istoty navrhuje v texte zákona v § 230 Zákonníka práce, resp. v
dôvodovej správe vyriešiť otázku ako postupovať v prípade odborových organizácií
pôsobiacich v rámci skupiny t.j. ovládajúcej osoby a ovládanej osoby (materská a dcérska
spoločnosť, sesterské spoločnosti a pod.),
v § 152 ods. 4 Zákonníka práce doplniť vetu „Stravovacia poukážka sa zamestnancom
poskytuje v elektronickej forme.“,
upraviť § 152 ods. 5 Zákonníka práce tak, aby pri zabezpečovaní stravovania
zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má
oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom stravovacích poukážok,
bola výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby ako aj za spätný odkup
stravovacej poukážky jej emitentom maximálne 2 % z hodnoty sumy uvedenej na
stravovacej poukážke,
upraviť § 230 Zákonníka práce tak, aby zamestnávateľ mohol požiadať odborovú
organizáciu, ktorá u neho pôsobí, aby preukázala, že najmenej 30 % zamestnancov
zamestnávateľa je odborovo organizovaných v tejto odborovej organizácii alebo jej
vyjadruje podporu. Ak odborová organizácia nepreukáže svoju reprezentatívnosť, môže
na pracovisku len zastupovať svojich členov v individuálnych prípadoch, a ak ide o
prípady, ktoré sa týkajú všetkých alebo väčšiny zamestnancov, môže zamestnancov
zastupovať len v rozsahu dohodnutom so zamestnávateľom,
upraviť § 247 ods. 2 Zákonníka práce tak, aby členov európskej zamestnaneckej rady za
zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike mohli vymenúvať a odvolávať zo
zamestnancov zamestnávateľov alebo organizačných zložiek zamestnávateľov
zamestnaných v Slovenskej republike zástupcov len zástupcovia zamestnancov, ktorí
preukázali reprezentatívnosť podľa predchádzajúcej pripomienky;
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, ktorá
nesúhlasí so zavedením v § 152 ods. 7 Zákonníka práce možnosti výberu medzi
zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá
má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky a
poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. V súlade s uvedeným nesúhlasí ani s
doplnením § 152 ods. 1. V prípade zavedenia možnosti výberu finančného príspevku
žiada vetu „Podrobnosti výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise.“
nahradiť vetou „Podrobnosti výberu zamestnávateľ ustanoví vo vnútornom predpise po
dohode so zástupcami zamestnancov.“,
zásadne nesúhlasí s navrhovanou úpravou § 230 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorej
podmienkou pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa je, že všetci členovia
odborového orgánu sú v pracovnom pomere u zamestnávateľa,
zásadne nesúhlasí s úpravou reprezentatívnosti na strane zástupcov zamestnancov a žiada
ponechať súčasný právny stav overený praxou. Predmetnú úpravu považuje za
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diskriminačnú, resp. zakotvujúcu nerovnaké zaobchádzanie s tými združeniami, ktoré
spĺňajú podmienku združovania najmenej 100 000 zamestnancov, ktorí sú členmi
odborov, v porovnaní s tými, ktoré podmienku 100 000 združených zamestnancov
nespĺňajú,
v nadväznosti na zásadnú pripomienku k § 152 Zákonníka práce nesúhlasí ani s úpravou §
171 zákona o štátnej službe (úprava §152 ods. 1,2 , 4 až 8);
verejnosťou, ktorá žiada zachovať súčasnú platnú legislatívu v oblasti stravovacích
poukážok, tzn. zachovať znenie § 152 Zákona č. 311 Z. z. (Zákonník práce) a § 19 Zákona
č. 595/2003 Z. z. (Zákon o dani z príjmu) a ostatných súvisiacich právnych predpisov so
stravovacími poukážkami. Verejnosť preto v hromadnej pripomienke navrhuje zmeniť §
152 ods. 7 takto:
„(7) Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení
alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa odseku 6,
je povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo
fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou
elektronickej stravovacej poukážky alebo poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na
stravovanie v sume podľa odseku 8.“.
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