Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o
zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh zákona“) bol vypracovaný na
základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až
december 2020.
Zámerom čl. I návrhu zákona je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie
práce, a to najmä vhodným určením organizačnej štruktúry inšpektorátov práce, ako aj
zavedením novej kompetencie Národného inšpektorátu práce, ktorý bude odborne
usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva inšpektorátmi práce za účelom jeho
zjednotenia.
S cieľom zefektívniť výkon inšpekcie práce a precizovať niektoré nejasné alebo
nedostatočne formulované ustanovenia, vychádzajúc z poznatkov aplikačnej praxe sa v čl.
I návrhu zákona navrhuje upraviť niektoré úlohy a kompetencie inšpektorátu práce alebo
inšpektora práce, najmä
- vyšetrovanie príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania iba na
základe žiadosti orgánu verejného zdravotníctva,
- oprávnenie inšpektora práce používať technické prostriedky aj na sťahovanie digitálnych
údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov,
možnosť vyžadovať od kontrolovaného subjektu potrebné informácie podľa § 16 ods. 2
zákona č. 125/2006 Z. z., po novom aj fotodokumentáciu, audiovizuálne a zvukové
záznamy,
- výsledné materiály z výkonu trhového dohľadu.
S dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia sa súčasne navrhuje zníženie
administratívnej a finančnej záťaže tam, kde to ukázala aplikačná prax, a to znížením dolnej
hranice sadzby pokuty za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví,
pretože sa javí ako neprimerané mať určenú rovnakú dolnú hranicu pre dva rôzne závažné
následky (smrť a ťažkú ujmu na zdraví). Ďalej sa zjednoduší proces vydávania osvedčení
a preukazov fyzickým osobám na vykonávanie činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č.
124/2006 Z. z. tým, že sa kompetencia vydávať predmetné preukazy a osvedčenia odoberie
inšpektorátom práce a túto činnosť budú po novom vykonávať oprávnené právnické osoby,
čím sa zároveň docieli minimalizácia administratívnej a časovej záťaže inšpektorov práce pri
vydávaní osvedčení a preukazov a v neposlednom rade sa zníži administratívna záťaž
žiadateľa preukazu alebo osvedčenia.
Návrhom zákona sa v čl. II mení a dopĺňa aj zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Navrhovaná úprava v čl. II nadväzuje na úpravu v čl. I návrhu zákona, podľa
ktorej Národný inšpektorát práce bude fyzickej osobe, ktorá získala odbornú spôsobilosť
podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnom stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie, nielen

vydávať, ale aj odoberať doklad o uznaní odbornej spôsobilosti. Tiež sa upravuje, kedy
fyzická osoba takýto doklad od Národného inšpektorátu práce nepotrebuje.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi
a nálezmi ústavného súdu, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi
a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská
republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv
na podnikateľské prostredie, tak ako je uvedené v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona
nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a
služby verejnej správy pre občana, ako ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
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