Predkladacia správa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá 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 (ďalej len „návrh zákona“) na
základe úlohy C.7. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 400 z 24. júna 2020 a Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020.
Cieľom návrhu zákona je v zmysle 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 nemá byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona od 1. marca 2021 okrem ustanovenia, ktorá
sa týka dovolenky, kde sa navrhuje nadobudnutie účinnosti od 1. januára 2022.
Návrh zákona bol v dňoch od 18.9.2020 do 8.10.2020 predmetom medzirezortného
pripomienkového konania prostredníctvom portálu Slov-Lex. Výsledky pripomienkového
konania sú uvedené vo vyhodnotení pripomienkového konania.
Návrh zákona bol dňa 3. novembra 2020 predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády
Slovenskej republiky a jej pripomienky sú zapracované v predloženom materiáli.

