Dôvodová správa
Všeobecná časť
Cieľom návrhu zákona je v zmysle úlohy C.7. uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 400 z 24. júna 2020 riešiť otázky osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca,
upraviť možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným
príspevkom na stravovanie, upraviť možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi
materskými a dcérskymi spoločnosťami, zohľadniť kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení
zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa, vytvoriť nový model primeranej zodpovednosti
odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto
práce alebo služby. V tomto ohľade sa primárne v čl. I. novelizuje Zákonník práce a v čl. IV
zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Zároveň sú zmenami navrhovanej úpravy dotknuté v čl. III zákon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v čl. VI zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe
profesionálnych vojakov a v čl. VII zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.
V kontexte otázky určenia príslušného právneho predpisu v súdnom spore o rozhodnutie
rozhodcu o plnení záväzkov z kolektívnej zmluvy sa navrhuje v čl. II upraviť zákon č. 2/1991
Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
V kontexte otázky reprezentatívnosti sa v čl. V zmenou zákona č. 103/2007 Z. z.
o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o tripartite) navrhuje riešiť aj reprezentatívnosť na úrovni tripartity.
Zároveň sa navrhuje v čl. I riešiť aj niektoré problémy, ktorých riešenie si vyžadujú
podnety z praxe pracovného práva.
Návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy
na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu, vplyvy na služby verejnej správy pre občana,
ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Materiál predpokladá pozitívne a negatívne
vplyvy na podnikateľské prostredie. Sledované vybrané vplyvy navrhovaného materiálu
podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sú zhodnotené v priloženej
doložke vybraných vplyvov, ako aj v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je 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.

