Ďalšia novelizácia Zákonníka
práce v legislatívnom procese

06.11.2020

Na zasadnutí vlády SR dňa 4. novembra 2020 bol schválený návrh ďalšej z tohtoročných noviel Zákonníka práce
z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Návrh tejto novely bol nasledujúci deň doručený do Národnej rady SR (číslo parlamentnej tlače 325).
Prerokovanie v parlamente sa predpokladá na do konca roka 2020, resp. začiatkom roka 2021 a nadobudnutie
účinnosti novej právnej úpravy sa navrhuje od 1. marca 2021 (s výnimkou jedného ustanovenia týkajúceho sa
zvýšenej dovolenky zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťa, kde sa navrhuje účinnosť od 01.01.2022).
Navrhuje sa novelizovať nielen ustanovenia Zákonníka práce, ale aj ďalších pracovnoprávnych resp. súvisiacich
právnych predpisov, ako napr. zákon o kolektívnom vyjednávaní, zákon o dani z príjmov, zákon o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní, zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni, zákon o štátnej
službe atď.
Navrhované zmeny sa týkajú najmä nasledovných otázok:
-

osobitosti výkonu práce z domácnosti (tzv. Home Office), bližšia špecifikácia domáckej práce
a telepráce a s tým spojených praktikalít,

-

možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na
stravovanie,

-

možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami,

-

úprava pracovného času zamestnanca s pružným pracovným časom v deň, počas ktorého je
zamestnanec na pracovnej ceste,

-

kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa, ako aj
reprezentatívnosti na úrovni tripartity,

-

nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie
zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby,

-

určenie príslušného právneho predpisu v súdnom spore o rozhodnutie rozhodcu o plnení záväzkov
z kolektívnej zmluvy,

-

ďalšie problémy, ktorých riešenie si vyžiadali podnety z praxe pracovného práva (napr. doplnenie
definície zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťa na účely Zákonníka práce, predĺženie skúšobnej
doby o čas prekážky v práci na strane zamestnanca, definícia fyzickej osoby so štatútom žiaka strednej
školy, so štatútom študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, členstvo v odborovom orgáne
podmienené pracovným pomerom so zamestnávateľom, ak sa nedohodnú inak atď).

V prípade záujmu o bližšie informácie ako aj aktuálny stav legislatívy, neváhajte kontaktovať našu advokátsku
kanceláriu.
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