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Národná rada SR dňa 4. februára 2021 schválila ďalšiu novelu Zákonníka práce, ktorá s účinnosťou od 1. marca
2021 okrem iného novým spôsobom upravuje ustanovenia domáckej práce a telepráce a zavádza možnosť pre
zamestnanca vybrať si medzi poskytovaním stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie.
Okrem zmien Zákonníka práce sa touto novelou mení aj znenie zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
Z tohto zákona sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
a rozšírenia jej záväznosti aj na ostatných zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia,
pre ktoré je uzatvorená.
Možnosť rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len „KZVS“) aj bez súhlasu
zamestnávateľa v slovenskom pracovnom práve bola už zavedená a zrušená viackrát (1992-2004, 2007-2010,
2014-2016, 2017-2021). Naposledy rozširovanie záväznosti KZVS, zavedené v roku 2014, následne v marci
2016 vyhlásené Ústavným súdom SR za protiústavné a v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv
a základných slobôd, bolo v roku 2017 nahradené tzv. reprezentatívnymi KZVS.
To znamená, že aktuálne touto novelou bola s účinnosťou od 1. marca 2021 znovu zrušená možnosť
rozširovania záväznosti reprezentatívnych KZVS aj na iných zamestnávateľov, ktorí neboli priamo
zmluvnou stranou takejto KZVS.
Na reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, o ktorej bolo zverejnené oznámenie o
uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
pred 1. marcom 2021, sa vzťahujú predpisy účinné do 28. februára 2021. To znamená, že reprezentatívne
KZVS, ktoré boli zverejnené do 28. februára 2021, zostávajú v platnosti a sú záväzné aj pre ostatných
zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré sú uzatvorené, až do konca ich
platnosti.
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