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ocese: schválené NR SR s účinnosťou od 1. septem
mbra 2007 okkrem čl. IV
Stav opatrenia v legisslatívnom pro
druhého bodu a tretieho bodu, kttoré nadobúdajú účinnossť 1. januára 2008
Navrhovaateľ: Ministeerstvo práce, sociálnych vvecí a rodiny SR
Zámer op
patrenia: obm
medzenie takkzvaného reťťazenia praco
ovných zmlúvv; úprava vyp
plácaného
odstupnéého; zabezpeečenie väčšejj flexibility prracovnoprávnych vzťahovv; harmonizáácia oblasti p
pracovného
práva s p
právom Európ
pskej únie; p
posilnenie práávomocí odb
borárov
Obsah op
patrenia: Novvela ZP zavád
dza novú deffiníciu závisleej práce, ktorrou sa má zabrániť tzv. nú
úteným
živnostiaam. Definícia však nie je jeednoznačná a preto dness nie je jasné, kto smie a kto
k nesmie b
byť
živnostnííkom.
Novela o
obmedzila reťťazenie praco
ovných pomeerov tak, že v priebehu 3 rokov sa mô
ôže opakovaťť iba raz.
Výnimku z tohto ustaanovenia bud
dú mať agenttúry dočasnéého zamestnáávania. Doterajšia úpravaa ZP
neobmedzen
né reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú..
umožňovvala takmer n
ZP ustanovuje povinn
nosť vyplácan
nia odstupnéého po uplynutí výpovedn
nej lehoty, v prípade prep
pustenia
nizačných dôvvodov. Doterraz bolo rozh
hodnutie o vyyplatení odsttupného po u
uplynutí
zamestnaanca z organ
výpovednej v kompettencii zamestnávateľa.
mestnanca, ak spôsobí firme škodu z n
nedbanlivosti, a to maxim
málne na štvo
ornásobok
Zvyšuje ssa postih zam
z doterajjšieho trojnásobku jeho p
priemernej m
mzdy. Zamesttnávateľ bude môcť sankccionovať zam
mestnanca,
ak nebud
de rešpektovvať dvojmesačnú výpoved
dnú lehotu a odíde skôr, h
hoci zamestn
návateľ ho eššte bude
potrebovvať na dokon
nčenie nejakeej zákazky. V takom prípaade bude musieť vrátiť zamestnávateľľovi jeden
mesačnýý plat.
Odboráro
ov, ako aj čleenov zamestn
naneckých ráád, prípadne zamestnaneeckých dôverrníkov má
zamestnáávateľ od začčiatku septem
mbra uvoľňo
ovať na výkon
n svojej funkccie. Zamestnávateľ pritom
m bude
povinný poskytnúť prracovné voľn
no s náhradou mzdy aspo
oň štyri hodin
ny mesačne najmenej
n
jednému
ovi odborovejj organizáciee, ktorá má m
menej ako päťdesiat členo
ov pracujúcicch u zamestn
návateľa,
zástupco
12 hodín
n mesačne naajmenej jednému odborárovi z organiizácie, ktorá má aspoň 50
0 a menej ako
o 100
členov a 16 hodín meesačne najmeenej jednému odborárskeemu zástupccovi z organizzácie s počtom aspoň
ov pracujúcicch u zamestn
návateľa. Praacovné voľno
o s náhradou mzdy aspoň štyri hodinyy mesačne
100 členo
dostane aspoň jeden člen zamesttnaneckej rad
dy alebo zam
mestnanecký dôverník. Od
dborári získali väčšie
oci ‐ napr. prii dohadovaníí / zvyšovaní pracovných noriem a rozzvrhovaní neerovnomernéého
právomo
pracovnéého času.

Podľa návrhu novely ZP sa bude pracovná
p
poh
hotovosť zap
počítavať do pracovného
p
času a zamesstnanec
m
náároku. Ak poččas služby dô
ôjde k
bude maať nárok na náhradu vo výýške 20 % miinimálneho mzdového
pracovnéému výkonu,, bude sa povvažovať za naadčasovú práácu. Pracovnú pohotovossť môže zameestnávateľ
nariadiť maximálne
m
n
na 100 hodín ročne.
Rozsah n
nadčasovej práce sa nezm
menil ‐ naďaleej platí, že 15
50 hodín nadčasov môže zamestnávatteľ nariadiť
a dodato
očných 250 hodín nadčaso
ov môže doh
hodnúť so zam
mestnancom
m.
Zavádza sa dohoda o pracovnej činnosti s limiitom 10 hodíín týždenne a časový rám
mec dohody o vykonaní
práce sa zvýšil o 50 hodín na 350 hodín ročne.
Hlasy pro
oponentov: vväčšia ochran
na zamestnancov; novelo
ou získalo Slo
ovensko opäťť štandardný európsky
zákonníkk práce; zabezpečenie vyvváženého práávneho postaavenia medzi účastníkmi pracovnopráávneho
vzťahu; p
prehĺbenie so
ociálneho diaalógu medzi zzamestnávatteľom a zameestnancami a ich zástupccami;
Hlasy oponentov: navvrhnutá noveela je hazardom s trhom práce, vytvára významnéé bariéry pre
zamestnáávanie a vraccia zákonník do obdobia, kedy bol na Slovensku bez práce takm
mer každý piiaty človek;
obmedzeenie zamestn
návania živno
ostníkov; neú
úmerné zvýšeenie náklado
ov zamestnávvateľa, najmää v čase
potreby fflexibilného riešenia nepriaznivej situ
uácie; zdvojnáásobenie nákkladov na preepúšťanie; novela
neplní hlavný účel, kttorým by mala byť podpo
ora tvorby no
ových pracovvných miest, aale je zameraaná najmä
merné posilňo
ovanie pozíciee odborárskyych funkcionárov v podniikoch, pričom
m im dáva práávomoci
na neúm
zasahovaať do kompettencií manažžmentov firieem bez toho, aby prebralii akúkoľvek zodpovednos
z
sť
‐‐‐

