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1.

NOVELA ZÁKONA O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ
Dňa 1. novembra 2009 nadobudla účinnosť novela zákona o kolektívnom vyjednávaní. Dôvody tejto novelizácie zákona o kolektívnom vyjednávaní Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO priblížime spolu s ďalšími úpravami týkajúcimi sa oblasti kolektívneho vyjednávania, nadviažeme tak na významné zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní, ktoré Vám dalo do pozornosti
predminuloročné septembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO už v prepojení na ďalšie, v tomto období ešte len
pripravované zmeny tejto právnej úpravy.

2.

NOVELA ZÁKONA O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI
S účinnosťou odo dňa 1. decembra 2009 bol opäť novelizovaný zákon o službách zamestnanosti. Novela sa dotkla podmienok
poskytovania príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta ako i príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť.
Podrobné informácie o zmenách zakotvených touto novelou Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme
v prepojení na predchádzajúce novelizácie zákona o službách zamestnanosti, ktoré sme Vám dali do pozornosti v júlovom vydaní
bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

3.

POVINNOSTI A ZMENY PO ROKU OD ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKU
V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO si Vám dovoľujeme dať do pozornosti tie povinnosti a zmeny, ktorých aktuálnosť sa spája
s uplynutím ročného obdobia odo dňa zavedenia eura na území Slovenska. Problematikou zavedenia eura na Slovensku sme sa
v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO zaoberali niekoľkokrát, tému zavedenia eura Vám osobitne podrobne priblížilo aj mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

4.

ZMENA VYHLÁŠKY K ZÁKONU O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI
Novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 44/2004 Z. z. uvoľnila s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2009 podmienky pre poskytovanie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe. Túto novú právnu úpravu Vám v bulletine ULC Čarnogurský
PRO BONO podrobne predstavíme už v spojení s právnou úpravou príspevku na vykonávanie absolventskej praxe obsiahnutou v zákone
o službách zamestnanosti a s prepojením na predchádzajúcu novelizáciu citovanej vyhlášky rezortu práce, na ktorú Vašu pozornosť
upriamilo februárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

5.

ÚPRAVY K PODPORÁM POSKYTOVANÝM ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA
Na základe opatrenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bolo dočasne pozastavené prijímanie žiadostí o poskytnutie
podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o dôvodoch
tohto opatrenia v prepojení na právnu úpravu obsiahnutú v ostatnej novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorému sa
v súvislosti so zvýšením súm životného minima venovalo júnové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

6.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA ZÁKONA O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ
V NR SR sa dňa 2. decembra 2009 zavŕšil legislatívny proces týkajúci sa novely zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá, v prípade
jej podpísania prezidentom SR, prinesie novú úpravu rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, zakotví podmienky i proces extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, vrátane zákonných výnimiek z tejto extenzie, ale i ďalšie zmeny.
V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme úpravy, ktoré by do zákona o kolektívnom vyjednávaní
mala priniesť táto jeho novela, ktorej účinnosť sa predpokladá odo dňa 1. januára 2010.

NOVELA ZÁKONA

O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ
Dňa 1. novembra 2009 nadobudla účinnosť novela zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon
o kolektívnom vyjednávaní“ alebo len „zákon“), ktorá bola vykonaná prostredníctvom článku II zákona č. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (citovaný zákon
označujeme ďalej v texte len „nový
zákon o štátnej službe“).
Dôvody a rozsah
novelizácie

Zmena zakotvená v zákone o kolektívnom vyjednávaní bola vykonaná v súvislosti s novým zákonom č. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej v texte len
„nový zákon o štátnej službe“), pričom
sprievodnú novelizáciu zákona o kolektívnom vyjednávaní obsahuje článok II
nového zákona o štátnej službe (predmetnú časť citovaného zákona označujeme ďalej v texte len „novela zákona
o kolektívnom vyjednávaní“ alebo len
„novela“).
Na základe predmetnej novely bolo zo
znenia zákona o kolektívnom vyjednávaní vypustené ustanovenie § 2 ods. 4,
ktoré doteraz upravovalo podmienky
vyjednávania v podnikových kolektívnych zmluvách v štátnej službe. Z vypusteného ustanovenia § 2 ods. 4 zákona
o kolektívnom vyjednávaní do novely
vyplývalo, že v podnikovej kolektívnej
zmluve, ktorú uzatvára služobný úrad
a príslušný odborový orgán, možno
upraviť podmienky vykonávania štátnej služby len v rozsahu ustanovenom
kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa
podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona o kolektívnom vyjednávaní, pričom touto
kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa
sa rozumie kolektívna zmluva uzavretá
medzi príslušným vyšším odborovým
orgánom a zamestnávateľom, ktorým
je štát. Ustanovenie § 2 ods. 4 zákona
o kolektívnom vyjednávaní bolo vypustené z dôvodu, že demonštratívny výpočet (1) podmienok vykonávania štátnej
služby, ktoré možno dohodnúť výhodnejšie v podnikovej kolektívnej zmluve
ako aj (2) podmienok vykonávania
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štátnej služby, ktoré možno dohodnúť
výhodnejšie v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, je priamo zakotvený
v § 119 nového zákona o štátnej službe.

VYHLÁŠKA MPSVaR SR
Dňa 1. augusta 2009 nadobudla účinnosť ďalšia úprava týkajúca sa oblasti
kolektívneho vyjednávania, a to vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR č. 315/2009 Z. z. o výške
odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi a výške a spôsobe úhrady nákladov konania pred rozhodcom (ďalej
v texte len „vyhláška MPSVaR SR“ alebo len „vyhláška“).
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR vydalo predmetnú vyhlášku
po dohode s Ministerstvom financií SR
na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 15 zákona o kolektívnom vyjednávaní, a ako už z jej názvu vyplýva,
úprava obsiahnutá vo vyhláške rieši
výšku odmeny sprostredkovateľa a rozhodcu, ktorí riešia kolektívne spory (teda
spory o uzavretie kolektívnej zmluvy
a spory o plnenie záväzkov kolektívnej
zmluvy, z ktorých nevznikajú nároky
jednotlivým zamestnancom) ako aj výšku a spôsob úhrady nákladov konania
pred rozhodcom.
Predmetom úpravy vyhlášky je (1) odmena sprostredkovateľovi, táto v prípade, že sa zmluvné strany so sprostredkovateľom nedohodnú o odmene za jeho
činnosť podľa § 12 zákona o kolektívnom vyjednávaní, sprostredkovateľovi
patrí vo výške 232 eur (6 989,23 Sk) za
každý spor, (2) odmena rozhodcovi za
jeho činnosť v konaní podľa § 13 a 14
zákona o kolektívnom vyjednávaní,
táto rozhodcovi patrí vo výške 332 eur
za každý spor, pričom uvedená suma
zahŕňa aj odmenu za nové rozhodnutie
vydané v tom istom spore, ak krajský
súd predchádzajúce rozhodnutie zrušil, ak v spore rozhoduje ten istý rozhodca a v prípade, ak v spore po zrušení predchádzajúceho rozhodnutia
krajským súdom rozhoduje nový roz-

Predmet úpravy
vyhlášky

hodca, tomu patrí odmena vo výške
232 eur (6 989,23 Sk), (3) výška nákladov
konania v sume 66 eur (1 988,32 Sk),
ktorých úhrada patrí rozhodcovi za
jeho činnosť v konaní podľa § 13 a 14
zákona o kolektívnom vyjednávaní popri odmene podľa predchádzajúceho
bodu (2), pričom cestovné náhrady rozhodcu sa v zmysle predmetnej vyhlášky určujú podľa zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a v závislosti od toho,
či v spore po zrušení predchádzajúceho rozhodnutia krajským súdom rozhoduje ten istý rozhodca alebo rozhoduje v spore nový rozhodca, (4) spôsob
úhrady nákladov konania pred rozhodcom, pričom náklady konania podľa
§ 2 a 3 vyhlášky rozhodcovi uhrádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v lehote do 30 dní odo dňa,
keď sa dozvie o doručení rozhodnutia
rozhodcu zmluvným stranám.
Intertemporálne
ustanovenie

Prechodné ustanovenie vyhlášky MPSVaR
SR ustanovilo jej spätnú účinnosť, zo
znenia intertemporálneho ustanovenia
zakotveného v § 5 vyhlášky totiž vyplýva, že pri určovaní výšky odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi a pri určovaní výšky nákladov konania pred
rozhodcom za konanie, ktoré sa začalo
pred 1. augustom 2009, teda pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky, a ktoré
nebolo ukončené do dňa 1. augusta 2009,
sa postupuje podľa tejto vyhlášky.

Zrušovacie
ustanovenie

Vyhláškou MPSVaR SR bola zrušená
vyhláška Ministerstva financií SR
č. 179/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje
výška odmeny sprostredkovateľovi
a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom
v znení zákona č. 54/1996 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR č. 476/2000 Z. z., ktorou sa mení
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 179/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom.
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PREDCHÁDZAJÚCE
DVE NOVELIZÁCIE
Novele zákona o kolektívnom vyjednávaní, o ktorej sme sa zmienili vyššie,
predchádzala novelizácia zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá bola
s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008
vykonaná prostredníctvom článku II zákona č. 555/2007 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (predmetnú časť citovaného zákona označujeme ďalej v texte
len „ostatná novela“). Na základe ostatnej novely boli zo zákona o kolektívnom
vyjednávaní vypustené ustanovenia
§ 24 a § 30 ods. 3 zákona o kolektívnom
vyjednávaní spolu s poznámkami pod
čiarou k odkazom 12 až 15. Osobitná
právna úprava nárokov z nemocenského a sociálneho zabezpečenia pôvodne
obsiahnutá v citovaných ustanoveniach
§ 24 a § 30 ods. 3 zákona o kolektívnom
vyjednávaní bola vypustená z dôvodu,
že nároky zamestnancov z nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v súvislosti so štrajkom v spore
o uzavretie kolektívnej zmluvy a v súvislosti s uplatnením výluky sú zakotvené v rámci všeobecnej právnej úpravy
nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia upravenej zákonom
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov.
Významné a početné zmeny boli v zákone o kolektívnom vyjednávaní zakotvené po jeho novelizácii vykonanej
s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2007
zákonom č. 328/2007 Z. z., ktorým
boli okrem iného zakotvené zmeny týkajúce sa rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Obsah
a dôsledky novelizácie vykonanej prostredníctvom zákona č. 328/2007 Z. z.
Vám podrobne sprostredkovalo predminuloročné septembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
V tejto súvislosti je potrebné aj s odstupom času poznamenať, že do účinnosti novelizácie spomínanej vyššie,
teda do účinnosti novelizácie vykonanej
zákonom č. 328/2007 Z. z., obsahovalo ustanovenie § 7 ods. 1 a 2 zákona
o kolektívnom vyjednávaní právnu

úpravu inštitútu rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
v znení identickom s právnou úpravou
zakotvenou v českej právnej úprave,
a to konkrétne v ustanovení § 7 zákona
č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání (ďalej v texte len „český zákon“).
Znenie § 7 českého zákona napadla
skupina poslancov Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, na základe čoho bola úprava obsiahnutá
v citovanom ustanovení českého zákona nálezom Ústavného súdu Českej
republiky zo dňa 11. júna 2003, sp.
zn. Pl. ÚS 40/02, vyhláseným pod
č. 199/2003 Sb., zrušená z dôvodu jej
protiústavnosti.
Inštitútu extenzie kolektívnych zmlúv
vyššieho stupňa sa má dotknúť aj ďa-

lej spomínaná pripravovaná nová právna úprava.

PRIPRAVOVANÁ NOVELA
Pre úplnosť si Vám na tomto mieste
dovoľujeme dať do pozornosti, že
v súvislosti so zákonom o kolektívnom
vyjednávaní sa do finálnej fázy dostal
aj v tomto období prebiehajúci legislatívny proces, na základe ktorého by
mal byť zákon o kolektívnom vyjednávaní významným spôsobom novelizovaný s účinnosťou už odo dňa 1. januára
2010. Bližšie informácie o pripravovanej novele zákona o kolektívnom vyjednávaní Vám prinášame taktiež v tomto
vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO.

NOVELA ZÁKONA

O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI
Dňa 1. decembra 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 463/2009 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len
„novela zákona o službách zamestnanosti“ alebo len „štvrtá novela“ alebo
len „novela“).

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov (ďalej
v texte len „prvá novela“) a zákon
č. 108/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len
„druhá novela“).

PREDCHÁDZAJÚCE NOVELY

S obsahom a dôsledkami zmien zakotvených s účinnosťou odo dňa 1. marca
2009 prvou novelou zákona o službách
zamestnanosti vykonanou už spomínaným zákonom č. 49/2009 Z. z. Vás
podrobne oboznámilo februárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO.

Prvá novela

Zmeny, ktoré v zákone o službách zamestnanosti zakotvila s účinnosťou odo
dňa 1. apríla 2009 druhá novela, vykonaná článkom II zákona č. 108/2009 Z. z.,
o ktorom sme sa už tiež zmienili, Vám
detailne priblížilo marcové vydanie
bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Druhá novela

V poradí tretia tohtoročná novelizácia
zákona o službách zamestnanosti mala
charakter nepriamej novelizácie, táto
bola vykonaná s účinnosťou odo dňa

Tretia novela

V snahe zmierniť dopady finančnej
a hospodárskej krízy na zamestnanosť
bol zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte len „zákon
o službách zamestnanosti“ alebo len
„zákon“) v ostatnom období niekoľkokrát novelizovaný.
Novela kontinuálne nadviazala na
Návrh opatrení na zmiernenie dopadov
finančnej a hospodárskej krízy na zamestnanosť, schválený uznesením vlády SR č. 100 zo dňa 2. februára 2009,
na základe ktorého bol prijatý zákon
č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
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7. júla 2009 prostredníctvom článku II
zákona č. 266/2009 Z. z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva a ktorým sa
mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti (ďalej v texte len „tretia
novela“). Tretiu novelu zákona o službách zamestnanosti Vám podrobne
prestavilo júlové vydanie bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO.
Všetky tri vyššie spomínané novelizácie zákona o službách zamestnanosti
boli v Národnej rade SR prerokované
a následne schválené v skrátenom legislatívnom konaní.
Dôvody štvrtej
novelizácie

Štvrtá novela sa svojimi ustanoveniami
dotkla dvoch ustanovení zákona o službách zamestnanosti, a to ustanovenia
§ 49 a ustanovenia § 50e zákona o službách zamestnanosti.
Cieľom štvrtej novely je (1) prostredníctvom príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta podľa § 50e
zákona o službách zamestnanosti podporiť vytváranie nových pracovných
miest pre dve skupiny znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie, a to pre
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona
o službách zamestnanosti, teda pre
občanov mladších ako 25 rokov veku,
ktorí skončili sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred
menej ako dvomi rokmi a nezískali svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (ďalej v texte len „absolvent školy“, v množnom čísle len „absolventi
školy“), a ďalej tiež pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa
§ 8 ods. 1 písm. k) zákona o službách
zamestnanosti, teda pre občanov, ktorí sa stali nezamestnanými z dôvodu
skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia
chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na
pracovisku podľa osobitného predpisu,
teda podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c)
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej
v texte len „Zákonník práce“), alebo
z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý
nemôžu vykonávať pôvodné zamestnanie, (2) eliminovať účelové rušenie
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pracovných miest zo strany zamestnávateľov s ambíciou získať príspevok na
podporu vytvorenia nového pracovného miesta podľa § 50e zákona o službách zamestnanosti a (3) podporiť
samostatnú zárobkovú činnosť absolventov škôl, ktorí začnú a budú túto
činnosť vykonávať v súlade s podmienkami § 49 zákona o službách zamestnanosti.

PRÍSPEVOK NA PODPORU
VYTVORENIA NOVÉHO
PRACOVNÉHO MIESTA
V predchádzajúcom texte sme sa už
zmienili, že jednou z úprav zakotvených v zákone o službách zamestnanosti, ktorej sa novela svojimi ustanoveniami dotkla, bol § 50e zákona
o službách zamestnanosti upravujúci
poskytovanie príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta.
Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta je novou a dočasnou právnou úpravou, príspevok na
podporu vytvorenia nového pracovného miesta bol totiž v § 50e zákona
o službách zamestnanosti zakotvený
prvou novelou zákona o službách zamestnanosti, ktorá jeho dočasné poskytovanie zaviedla s účinnosťou na
obdobie odo dňa 1. marca 2009 do dňa
31. decembra 2010.
Novelou doplnený § 50e ods. 1 zákona
o službách zamestnanosti po novom
umožňuje, aby bol príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného
miesta poskytnutý zamestnávateľovi,
ktorý na vytvorené pracovné miesto
prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo k) zákona o službách zamestnanosti, teda ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru absolventa
školy alebo občana, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou
z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c)
Zákonníka práce alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže
vykonávať pôvodné zamestnanie po
novom však už bez podmienky, že bol

Uvoľnenie podmienok
pre poskytovanie
príspevku

vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace. Pri
uvedených dvoch skupinách znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
teda novela upustila od podmienky minimálne trojmesačného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Sprísnenie podmienok
pre poskytovanie
príspevku

S ambíciou zabrániť účelovému rušeniu pracovných miest zo strany zamestnávateľov so zámerom získať príspevok na podporu vytvorenia nového
pracovného miesta novela súčasne zakotvila sprísnenie podmienok pre poskytovanie príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta,
a to (1) ďalším doplnením § 50e ods. 1
zákona o službách zamestnanosti, na
základe ktorého po novom platí, že príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta sa neposkytne zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné
miesto prijme do pracovného pomeru
zamestnanca, s ktorým skončil pracovný
pomer výpoveďou z organizačných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b)
Zákonníka práce alebo dohodou z tých
istých dôvodov v období 6 mesiacov
pred uzatvorením písomnej dohody
o poskytnutí tohto príspevku medzi zamestnávateľom a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej v texte
len „úrad práce“) podľa § 50e ods. 5
zákona o službách zamestnanosti, ako
aj (2) rozšírením § 50e ods. 5 zákona
o službách zamestnanosti upravujúceho
obsahové náležitosti písomnej dohody
o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta
uzatváranej medzi zamestnávateľom
a úradom práce o nové písmeno k), ktoré určuje, že jednou z týchto náležitostí je po novom záväzok zamestnávateľa
preukázať, že s uchádzačom o zamestnanie prijatým na vytvorené nové pracovné miesto neskončil pracovný pomer
výpoveďou z organizačných dôvodov
podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce alebo dohodou z tých istých
dôvodov v období 6 mesiacov pred uzatvorením tejto dohody.
Obsahové náležitosti písomnej dohody
o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta uzatváranej medzi zamestnávateľom a úradom práce boli rozšírené okrem už
spomínaného záväzku zamestnávateľa
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aj o ďalší nový záväzok zamestnávateľa,
zakotvený novelou v § 50e ods. 5 písm. m)
zákona o službách zamestnanosti, na
základe ktorého platí, že dohoda
o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta
má po novom obsahovať aj záväzok zamestnávateľa, že zachová vytvorené
pracovné miesto pre uchádzača o zamestnanie, na podporu zamestnávania
ktorého sa príspevok poskytuje, najmenej 12 kalendárnych mesiacov. Uvedená úprava súvisí s doterajším znením
§ 50e ods. 3 zákona o službách zamestnanosti, z ktorého vyplýva, že zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené
pracovné miesto pre uchádzača o zamestnanie, na podporu zamestnávania
ktorého sa príspevok poskytuje, najmenej počas 12 kalendárnych mesiacov, pričom za vytvorenie pracovného
miesta u zamestnávateľa sa považuje
zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré
predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov
a ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest, potom je zamestnávateľ
povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.

Obsahové náležitosti
dohody o poskytnutí
príspevku

Novelou bolo ďalej rozšírené znenie
§ 50e ods. 4 zákona o službách zamestnanosti, ktorým bolo spresnené určenie dňa, od ktorého sa zamestnávateľovi poskytuje príspevok na podporu
vytvorenia nového pracovného miesta.
Zo znenia § 50e ods. 4 zákona o službách zamestnanosti po novom okrem
iného vyplýva, že zamestnávateľovi,
ktorý na vytvorené pracovné miesto
prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo k) zákona o službách zamestnanosti, teda ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru absolventa
školy alebo občana, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou
z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c)
Zákonníka práce alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vy-

Prvý deň
poskytovania
príspevku

konávať pôvodné zamestnanie, sa príspevok na podporu vytvorenia nového
pracovného miesta poskytne najskôr
odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do
evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Podrobnosti právnej úpravy príspevku
na podporu vytvorenia nového pracovného miesta týkajúce sa (1) podmienok
pre jeho poskytovanie, (2) jeho výšky,
(3) vylúčenia súbehu poskytovania viacerých príspevkov, (4) vrátane tých
úprav, ktoré v súvislosti s uvedeným
príspevkom zakotvujú povinnosti pre
zamestnávateľov, Vám detailne prezentovalo februárové vydanie bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO.

PRÍSPEVOK NA SAMOSTATNÚ
ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ
Okrem príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta sa štvrtá novela dotkla aj úpravy príspevku
na samostatnú zárobkovú činnosť zakotvenej v § 49 zákona o službách zamestnanosti v súvislosti s jeho poskytovaním absolventom škôl evidovaných
na úradoch práce.
Dočasné zmiernenie
podmienok

Nová právna úprava, ktorú do zákona
novela v tomto smere priniesla, bola
zakotvená v novom prechodnom ustanovení obsiahnutom v § 72j zákona
o službách zamestnanosti, zo znenia
ktorého s účinnosťou odo dňa 1. decembra 2009 vyplýva, že v období odo
dňa 1. decembra 2009 do dňa 31. decembra 2010 sa na účely poskytnutia
príspevku na samostatnú zárobkovú

činnosť podľa § 49 zákona o službách
zamestnanosti u absolventov škôl evidovaných na úradoch práce nevyžaduje
splnenie podmienky vedenia v evidencii
uchádzačov o zamestnanie najmenej tri
mesiace, pričom príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje
najskôr odo dňa nasledujúceho po dni
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, teda
pre občanov mladších ako 25 rokov
veku, ktorí skončili sústavnú prípravu
na povolanie v dennej forme štúdia
pred menej ako dvomi rokmi a nezískali svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (teda zamestnanie, ktoré
trvalo viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov), novela na dočasné
obdobie zmiernila podmienky pre poskytovanie príspevku na samostatnú
zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona
o službách zamestnanosti pri splnení
ostatných podmienok ustanovených
v § 49 zákona o službách zamestnanosti.
Príspevok na samostatnú zárobkovú
činnosť bol v zákone o službách zamestnanosti v § 49 zakotvený už dávnejšie,
s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 sa
však jeho úpravy dotkla druhá novela,
vykonaná prostredníctvom článku II zákona č. 108/2009 Z. z., o ktorom sme
sa už zmienili v predchádzajúcom
texte. Druhej novele sa podrobne venovalo marcové vydanie bulletinu ULC
Čarnogurský PRO BONO.

Predchádzajúca
novelizácia

POVINNOSTI A ZMENY PO ROKU

OD ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKU
V súvislosti s blížiacim sa uplynutím
jednoročného obdobia odo dňa zavedenia eura na Slovensku si Vám advokátska kancelária ULC Čarnogurský
dovoľuje pripomenúť a dať do pozornosti tie povinnosti a zmeny, ktorých
aktuálnosť sa spája práve s uplynutím
uvedeného obdobia.
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POVINNOSŤ VYKONAŤ KONVERZIU
Na základe § 10 ods. 2 zákona
č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny
euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „generálny zákon“) má každá právnická osoba,
v ktorej existujú vklady do imania alebo

Konverzia podľa
generálneho zákona

základné imanie znejúce na slovenskú
menu, povinnosť bezodplatne zabezpečiť a vykonať premenu menovitých
hodnôt vkladov do imania a základného
imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR)
a ďalších pravidiel pre prechod na euro
(ďalej v texte len „konverzia“) a postupom podľa príslušných ustanovení generálneho zákona a osobitných predpisov.
Konverzia
udelením súhlasu

Ustanovenie § 12a ods. 3 zákona
č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len „zákon o obchodnom
registri“) v znení jeho novely vykonanej
s účinnosťou odo dňa 1. decembra 2008
článkom XI zákona č. 477/2008 Z. z.
(predmetnú časť citovaného zákona
označujeme ďalej v texte len „novela
zákona o obchodnom registri“), umožňuje osobám, zapísaným v obchodnom
registri, v ktorých existujú vklady do
imania alebo základné imanie znejúce
na slovenskú menu (ďalej v texte aj
len „spoločnosť“ alebo len „osoba“),
a ich štatutárnym zástupcom povinnosť vykonať konverziu podľa osobitných predpisov, ktorými sú § 10 a nasledujúce generálneho zákona v spojení
s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti
SR č. 246/2008 Z. z. o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej
meny na eurá, splniť aj ďalším spôsobom, a to udelením súhlasu bez výhrad
s postupom automatického prepočtu.
Z § 12a ods. 5 zákona o obchodnom registri ďalej vyplýva, že príslušné ustanovenia generálneho zákona vzťahujúce sa na premenu menovitých hodnôt
vkladov do imania, zmenu stanov, spoločenskej zmluvy alebo iného právneho dokumentu o zriadení alebo vnútorných pomeroch príslušnej osoby a na
nadobudnutie účinnosti rozhodnutia
o premene sa použijú primerane.
So spomínanými spôsobmi vykonania
konverzie vrátane súvisiacich povinností Vás podrobne oboznámilo minuloročné novembrové vydanie bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO.
Podľa § 10 ods. 3 generálneho zákona okrem iného platí, že rozhodnutie
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o premene menovitej hodnoty vkladov
do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá musí byť prijaté
a všetky právne úkony príslušnej právnickej osoby, ktoré sú potrebné na
uskutočnenie tohto rozhodnutia, musia
byť vykonané najneskôr do jedného
roka po dni zavedenia eura, teda do
dňa 31. decembra 2009.

Lehota pre vykonanie
konverzie

Ustanovenie § 12 ods. 1 generálneho
zákona ukladá štatutárnemu orgánu
spoločnosti povinnosť po prijatí rozhodnutia právnickej osoby o premene
menovitej hodnoty základného imania
a menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na eurá bezodkladne, najneskôr však v lehote podľa
§ 10 ods. 3 generálneho zákona, teda
najneskôr v lehote do dňa 31. decembra 2009 podať príslušný návrh na zápis
alebo uskutočniť iné potrebné úkony
na to, aby menovitá hodnota vkladov
do imania v eurách a menovitá hodnota základného imania v eurách bola
bezodkladne zapísaná do zoznamu spoločníkov vrátane akcionárov, zoznamu
členov alebo iného zoznamu súvisiaceho s vkladmi do imania, ak sa podľa
osobitných predpisov takýto zoznam
vedie, ako aj do obchodného registra
alebo inej úradnej evidencie alebo registra, kde sú zapísané údaje o príslušných vkladoch do imania a príslušných
základných imaniach. Premena menovitej hodnoty vkladov do imania alebo
základného imania zo slovenskej meny
na eurá je účinná jej zápisom do obchodného registra alebo inej úradnej
evidencie alebo registra, kde sú zapísané údaje o príslušných vkladoch do
imania a príslušných základných imaniach, ak generálny zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Ďalšie zákonné
lehoty

Ďalšia zákonná lehota je ustanovená
v § 5 ods. 5 zákona o obchodnom registri, podľa ktorého sú fyzická osoba zapísaná do obchodného registra alebo
fyzické osoby oprávnené konať v mene
zapísanej právnickej osoby povinné
najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného
v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu
spoločnosti, orgánu družstva alebo inej
zapísanej osoby, inak odo dňa, keď bolo
toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa,
keď nastali účinky právnej skutočnosti,
podať návrh na zápis zmeny zapísaných

údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov.
Zákaz zápisu
iných zmien

Sankcie

Z § 12 ods. 6 generálneho zákona vyplýva, že odo dňa zavedenia eura nesmie právnická osoba, v ktorej existujú vklady do imania alebo základné
imanie znejúce na slovenskú menu,
podať návrh na zápis inej zmeny do
obchodného registra alebo inej úradnej evidencie alebo registra, kde sú
zapísané, ak najneskôr pri podaní návrhu na zápis inej zmeny nepodá aj náležitý návrh na zápis zmeny o premene
menovitej hodnoty základného imania
a menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo slovenskej meny
na eurá. Ustanovenie § 15 ods. 7 generálneho zákona zakotvuje obdobný zákaz pre emitenta cenných papierov
znejúcich na slovenskú menu, tento
odo dňa zavedenia eura nesmie podať
návrh ani príkaz na zápis inej zmeny
do evidencie cenných papierov alebo
iného úradného registra, kde sú zapísané, ak najneskôr pri podaní návrhu
alebo príkazu na zápis inej zmeny nepodá aj náležité podanie na zápis zmeny
o premene menovitej hodnoty cenných
papierov zo slovenskej meny na eurá.
Sankciu za nesplnenie povinností v zákonných lehotách, o ktorých sme sa
zmienili, zakotvuje § 11 ods. 1 písm. a)
zákona o obchodnom registri, podľa
ktorého má registrový súd povinnosť
uložiť zapísanej fyzickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej konať
v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, čomu v prepočte podľa konverzného kurzu
(30,1260 SKK/EUR) zodpovedá suma
99 717 Sk (pôvodne bola pokuta do výšky 100 000 Sk), ak si táto osoba nesplní
povinnosť podať návrh na zápis zmeny
zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom.
V prípade, ak ste si vyššie spomínané
povinnosti nesplnili, alebo ak máte
v uvedenej problematike akékoľvek
nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám budeme k dispozícii.
V prípade potreby Vám poskytneme
právne konzultácie i právne služby súvisiace s konverziou. Komplexná a podrobná znalosť problematiky zavedenia
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eura so všetkými povinnosťami vyplývajúcimi pre jednotlivé vnútroštátne
subjekty je pre nás samozrejmosťou.

VÝMENA SLOVENSKÝCH
BANKOVIEK A MINCÍ
Uplynutie jedného roka odo dňa zavedenia eura ovplyvní aj možnosti súvisiace s výmenou slovenských bankoviek
a slovenských mincí.
Odo dňa zavedenia eura sú Národná
banka Slovenska (ďalej v texte len
„NBS“) ako aj banky a iné úverové inštitúcie, pobočky zahraničných bánk
a pobočky iných zahraničných úverových inštitúcií, zahraničné banky a iné
zahraničné finančné inštitúcie, ktoré
vykonávajú bankové činnosti na území
SR (ďalej v texte len „banky“), a to vo
všetkých svojich prevádzkach slúžiacich na vykonávanie pokladničných
činností na území SR v období ustanovenom generálnym zákonom povinné
uskutočňovať výmenu slovenských bankoviek a slovenských mincí.

Subjekty
uskutočňujúce
výmenu

Výmena slovenských mincí v bankách
už nie je možná, banky ju uskutočňovali počas obdobia šiestich mesiacov
odo dňa zavedenia eura, teda do dňa
30. júna 2009, naďalej ju uskutočňuje
už len NBS, a to počas obdobia piatich
rokov odo dňa zavedenia eura, teda do
dňa 31. decembra 2013, ak ide o iné
slovenské mince ako pamätné slovenské mince a bez časového obmedzenia,
ak ide o pamätné slovenské mince.

Výmena
slovenských mincí

Výmenu slovenských mincí bude NBS
uskutočňovať v svojom ústredí a ďalej
tiež na 7 svojich expozitúrach (1) v Bratislave, (2) v Nových Zámkoch, (3) v Trenčíne, (4) v Banskej Bystrici, (5) v Žiline,
(6) v Košiciach a (7) v Poprade v pokladničných hodinách určených pre
verejnosť. Informácie o jednotlivých
expozitúrach a ich pokladničných hodinách sú pre Vás k dispozícii na linku:
http://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Výmena slovenských bankoviek v bankách je možná do uplynutia jedného
roka odo dňa zavedenia eura, teda už
len do dňa 31. decembra 2009 a súčasne v NBS, ktorá ju uskutočňuje bez
časového obmedzenia.

Výmena slovenských
bankoviek

Povinnosti podľa
osobitných predpisov

Pri výmene slovenských bankoviek
a slovenských mincí za eurá nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných
predpisov o zisťovaní a preukazovaní
totožnosti klientov pri bankových obchodoch a o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti, napríklad
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov totožnosť žiadateľa
o výmenu netreba zisťovať, ak sú na
výmenu predložené slovenské bankovky
a slovenské mince so súhrnnou hodnotou nepresahujúcou 2 000 eur (60 252 Sk)
a nejde o prípad, v ktorom citovaný zákon vo vzťahu ku klientovi ukladá povinným osobám povinnosť vykonať základnú starostlivosť v súlade s § 10 ods. 2
predmetného zákona.

Poškodené slovenské
bankovky a mince

Za necelé slovenské bankovky a za inak
poškodené slovenské bankovky a slovenské mince sa poskytuje náhrada
formou ich výmeny za nepoškodené
platné bankovky a mince, pričom výmena poškodených slovenských bankoviek a mincí sa odo dňa zavedenia eura
uskutočňuje len za eurá a len do skončenia období ustanovených na výmenu
slovenských bankoviek a slovenských
mincí za eurá.

Poskytovanie náhrad

Náhrady za poškodené slovenské bankovky a slovenské mince ich výmenou
za nepoškodené platné bankovky a mince na požiadanie poskytuje NBS a banky
podľa pravidiel ustanovených generálnym zákonom a osobitnými predpismi,
pričom za necelé slovenské bankovky
sa poskytne náhrada, ak je na výmenu
predložená identifikovateľná časť slovenskej bankovky, ktorej celková celistvá plocha presahuje polovicu pôvodnej plochy bankovky.
Podrobnejšie informácie a pokyny NBS
týkajúce sa výmeny slovenských bankoviek a mincí ako i poskytovania náhrad sú pre Vás k dispozícii na linku:
http://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/vymena-slovenskych-bankoviek-a-slovenskych-minci.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa výmeny
slovenských bankoviek a slovenských
mincí za eurá vrátane povinností či
oprávnení NBS a bánk súvisiacich s vý9

menou slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá či s poskytovaním náhrad za poškodené slovenské
bankovky a slovenské mince sme pre
Vás spracovali v súvislosti s problematikou zavedenia eura so zameraním
na podrobný výklad generálneho zákona, ktorému sa venovalo mimoriadne
vydanie bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO Špeciál, a to konkrétne
v jeho samostatnej časti II.

POVINNOSŤ DUÁLNEHO
ZOBRAZOVANIA
Jednou z povinností, ktorej sa týka
uplynutie obdobia jedného roka odo
dňa zavedenia eura, je aj povinnosť duálneho zobrazovania.
Obdobie povinného duálneho zobrazovania sa začalo mesiac po dni oficiálneho, a teda právne záväzného, uverejnenia nariadenia o konverznom
kurze eura voči slovenskej korune
(30,1260 SKK/EUR) v Úradnom vestníku Európskej únie a skončí sa v piatok
dňa 1. januára 2010, teda rok po dni
zavedenia eura v SR. Duálne zobrazovanie sa povinne vykonáva podľa
základných pravidiel zakotvených generálnym zákonom, ktoré sú podrobnejšie upravené vykonávacími predpismi vydanými na vykonanie generálneho
zákona. Duálne zobrazovanie cien,
platieb a iných hodnôt je zobrazovanie
a uvádzanie cien, platieb a iných hodnôt zároveň v slovenskej mene a tiež
v mene euro výlučne podľa konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR) a ďalších
pravidiel pre prechod na euro, pričom
pre duálne zobrazovanie odo dňa zavedenia eura sú rozhodujúce peňažné
sumy cien, platieb a iných hodnôt uvedené v eurách vrátane eurocentov
a súbežne sa na informatívne účely
uvádzajú peňažné sumy v slovenských
korunách vrátane halierov.
Pre úplnosť si Vám na tomto mieste
dovoľujeme dať do pozornosti, že
v súvislosti s duálnym zobrazovaním sa
objavili aj úvahy o predĺžení tejto povinnosti na ďalšie obdobie.
Okrem povinného duálneho zobrazovania generálny zákon umožňuje a upravuje aj dobrovoľné duálne zobrazovanie.

Povinné duálne
zobrazovanie

Dobrovoľné duálne
zobrazovanie

Dobrovoľné duálne zobrazovanie možno
podľa pravidiel ustanovených generálnym zákonom a osobitnými predpismi
vykonávať aj vo väčšom ako povinnom
rozsahu duálneho zobrazovania, pričom
dobrovoľné duálne zobrazovanie je
možné podľa pravidiel ustanovených
ge ne rálnym zákonom a osobitnými
predpismi vykonávať aj mimo povinného obdobia duálneho zobrazovania.
Podrobnosti týkajúce sa duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt sme Vám dali do pozornosti pri
spracovaní problematiky zavedenia
eura so zameraním na podrobný výklad
generálneho zákona, ktorému sa venovalo mimoriadne vydanie bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál,
a to konkrétne v jeho samostatných
častiach I a VI.

PLATNOSŤ POŠTOVÝCH ZNÁMOK
Dňa 31. decembra 2009 sa skončí platnosť poštových známok s hodnotou vyjadrenou v slovenských korunách. Poštové známky s hodnotou vyjadrenou
v slovenskej mene budú najneskôr v lehote do 90 dní od skončenia ich platnosti stiahnuté z predaja, následne budú

skartované. Poštové známky s hodnotou vyjadrenou v slovenskej mene sa
nebudú vymieňať ani počas ich platnosti a ani po skončení ich platnosti.
Pre úplnosť je však potrebné poznamenať, že v roku 2009 na území SR platia
tri druhy poštových známok a tieto je
možné vzájomne kombinovať. Okrem
už spomínaných poštových známok
s hodnotou vyjadrenou v slovenskej
mene platia a naďalej budú platiť aj
poštové známky s hodnotou vyjadrenou v mene euro. Aj po prechode Slovenska na menu euro platia a naďalej
budú platiť aj poštové známky bez nominálnej hodnoty vydávané už od roku
2007, tieto sú označené písmenom „T“,
ďalej číslovkou za uvedeným písmenom určujúcou prioritu doručenia zásielky a ďalšími číslovkami, ktoré predstavujú hmotnostné pásma zásielok
(teda pásmo 50, 100, 500 a 1000 gramov), takže napríklad poštová známka
bez nominálnej hodnoty s označením
T2 50g vyjadruje, že hodnota tejto poštovej známky zodpovedá vnútroštátnej cene („T“) zásielky 2. triedy („2“)
v hmotnostnom pásme do 50 gramov
(„50g“) v čase podania tejto zásielky.

ZMENA VYHLÁŠKY K ZÁKONU

O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI
Dňa 1. novembra 2009 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 420/2009 Z. z.,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva
§ 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len
„novela vyhlášky MPSVaR SR“ alebo len
„novela“).
Dôvody novelizácie

Cieľom novely je zmierniť dopady finančnej a hospodárskej krízy, z tohto
dôvodu novela prináša úpravu, prostredníctvom ktorej boli vytvorené
podmienky pre jednoduchší prístup
k príspevku na vykonávanie absolventskej praxe.
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR vydalo novelu na základe splnomocňovacieho ustanovenia
§ 69 ods. 2 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len
„zákon o službách zamestnanosti“
alebo len „zákon“), ktoré rezort práce
splnomocňuje na vydanie všeobecne
záväzného právneho predpisu ustanovujúceho dĺžku vedenia uchádzača
o zamestnanie v evidencii uchádzačov
o zamestnanie pri vzniku nároku na
príspevok na vykonávanie absolventskej praxe.
Podľa ustanovenia § 10 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykoná-

Rozsah novelizácie

Dôsledky novelizácie

va § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len
„vyhláška MPSVaR SR“), platí, že dĺžka
vedenia uchádzača o zamestnanie
v evidencii uchádzačov o zamestnanie
na účely poskytnutia príspevku na
vykonávanie absolventskej praxe je
najmenej 3 mesiace.

o zamestnanie. V prípade, ak sú splnené aj ostatné podmienky, nárok na príspevok na vykonávanie absolventskej
praxe vznikne odo dňa 1. novembra 2009
aj tým uchádzačom o zamestnanie,
ktorí boli zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred týmto dátumom, avšak v evidencii uchádzačov
o zamestnanie sú vedení menej ako tri
mesiace.

Po novom bola vyhláška MPSVaR SR rozšírená o nové prechodné ustanovenie
zakotvené novelou v § 18b vyhlášky
MPSVaR SR, zo znenia ktorého vyplýva,
že s účinnosťou odo dňa 1. novembra
2009 do dňa 31. decembra 2010 je
dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku
na vykonávanie absolventskej praxe
najmenej obdobie odo dňa osobného
podania písomnej žiadosti o zaradenie
do evidencie uchádzačov o zamestnanie do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

PRÍSPEVOK NA VYKONÁVANIE
ABSOLVENTSKEJ PRAXE

Prostredníctvom nového ustanovenia
§ 18b vyhlášky MPSVaR SR teda novela
sprístupnila príspevok na vykonávanie
absolventskej praxe, novela totiž skrátila dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ktorá je jednou z podmienok
vzniku nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe.
V súvislosti s podmienkou týkajúcou sa
dĺžky vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok
na vykonávanie absolventskej praxe po
novom platí, že s účinnosťou odo dňa
1. novembra 2009 do dňa 31. decembra 2010 sa na vznik nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
(okrem splnenia ďalších podmienok)
nevyžaduje, aby bol uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ako to ustanovuje už spomínaný
§ 10 vyhlášky MPSVaR SR. Počas dočasného obdobia ustanoveného novelou
vzniká nárok na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe už odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o zaradení do evidencie uchádzačov
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Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe je upravený v § 51 zákona
o službách zamestnanosti.
Absolventská prax je zákonom definovaná ako získanie odborných zručností
a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy.
Za absolventskú prax za podmienok
ustanovených týmto zákonom je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo
praktických skúseností uchádzačom
o zamestnanie do 25 rokov veku, ktoré
rozšíria jeho možnosti uplatnenia na
trhu práce.

Absolventská prax

Absolventom školy sa na účely ustanovenia § 51 zákona rozumie okrem absolventa školy podľa § 8 ods. 1 písm. a)
zákona, teda občana mladšieho ako
25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú
prípravu na povolanie v dennej forme
štúdia pred menej ako dvomi rokmi
a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (ďalej v texte len „absolvent školy“), aj každý uchádzač
o zamestnanie do 25 rokov veku bez
ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie, a bez ohľadu na to,
či získal pravidelne platené zamestnanie.

Absolvent školy

Absolventská prax sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody
o absolventskej praxi medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke
a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej v texte len „úrad práce“)
a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom práce a zamestnávateľom. Absolventská prax sa vykonáva

Vykonávanie
absolventskej praxe

najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej
predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne. Začiatok vykonávania absolventskej praxe
a jej rozsah určuje zamestnávateľ,
tento po skončení absolventskej praxe
vydá absolventovi školy potvrdenie
o vykonaní absolventskej praxe.
Nárok na voľno

Počas vykonávania absolventskej praxe
má absolvent školy nárok na voľno
v rozsahu 10 pracovných dní, pričom
tento nárok vzniká najskôr po uplynutí
dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe. Okrem poskytnutia
voľna v rozsahu 10 pracovných dní má
zamestnávateľ povinnosť ospravedlniť
absolventovi školy neprítomnosť na vykonávaní absolventskej praxe z dôvodu
jeho dočasnej pracovnej neschopnosti
alebo z dôvodu ošetrovania člena rodiny.

Paušálny príspevok

Počas vykonávania absolventskej praxe
poskytuje úrad práce absolventovi školy paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej
plnoletej fyzickej osobe podľa zákona
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesačne na úhradu jeho nevyhnutných
osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe. Odo dňa
1. júla 2009 je suma životného minima
v prípade jednej plnoletej fyzickej
osoby ustanovená vo výške 185,19 eur,
čo zodpovedá sume 5 579 Sk. S úpravou
týkajúcou sa súm životného minima Vás
podrobne zoznámilo júnové vydanie
bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Krátenie paušálneho
príspevku

Spomínaný paušálny príspevok sa kráti
za dni voľna a za ďalšie dni neprítomnosti na absolventskej praxi na základe
evidencie dochádzky, ktorú zamestnávateľ predkladá úradu práce. Výsledná
suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Úrazové poistenie

Úrad práce poskytne absolventovi školy
náhradu poistného na úrazové poistenie
počas vykonávania absolventskej praxe.
Dohoda o absolventskej praxi uzatvorená medzi absolventom školy vedeným
v evidencii uchádzačov o zamestnanie
v určenej dĺžke a úradom práce má
v zmysle zákona o zamestnanosti obsa12

hovať predovšetkým (1) záväzok úradu
zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa, (2) záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú
prax u zamestnávateľa dohodnutého
úradom, (3) začiatok a dĺžku vykonávania absolventskej praxe, (4) druh
a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom sa bude absolventská prax vykonávať, (5) záväzok absolventa školy
dodržiavať všeobecne záväzné právne
predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní
absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne oboznámený, (6) záväzok
absolventa školy uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním, (7) záväzok
absolventa školy uzatvoriť poistnú
zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe, (8) záväzok úradu uhrádzať absolventovi školy
paušálny príspevok podľa odseku 5 do
15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny
príspevok poskytuje.
Dohoda uzatvorená medzi úradom práce a zamestnávateľom má v zmysle zákona o zamestnanosti obsahovať predovšetkým (1) záväzok zamestnávateľa
vytvárať absolventovi školy podmienky
na vykonávanie absolventskej praxe,
(2) druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného
miesta, na ktorom bude absolventská
prax vykonávaná a funkciu alebo profesiu fyzickej osoby, pod ktorej vedením bude uchádzač o zamestnanie
absolventskú prax vykonávať, (3) záväzok zamestnávateľa preukázateľne
oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
s vnútornými predpismi a predpismi na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe,
(4) záväzok zamestnávateľa viesť evidenciu dochádzky absolventa školy
a predkladať ju mesačne do desiatich
pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu, (5) záväzok zamestnávateľa oznámiť úradu neúčasť
absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe

Dohoda
o absolventskej
praxi

najneskôr do dvoch pracovných dní,
(6) záväzok zamestnávateľa, že povereným zamestnancom úradu umožní
vykonať kontrolu plnenia tejto dohody,
(7) záväzok zamestnávateľa, že nezníži počet pracovných miest z dôvodu
prijatia uchádzača o zamestnanie na
vykonávanie absolventskej praxe.
Predchádzajúca novela vyhlášky MPSVaR
SR bola s účinnosťou odo dňa 1. marca
2009 vykonaná prostredníctvom vyhláš-

ky Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR č. 63/2009 Z. z., ktorou sa
dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 44/2004 Z. z.,
ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona
o službách zamestnanosti. Podrobnosti
o zmenách zakotvených vo vyhláške
MPSVaR SR touto jej predchádzajúcou
novelou Vám sprostredkovalo februárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO.

Predchádzajúca
novela vyhlášky
MPSVaR SR

ÚPRAVY K PODPORÁM

POSKYTOVANÝM ZO ŠTÁTNEHO
FONDU ROZVOJA BÝVANIA
Dňa 15. novembra 2009 nadobudlo
účinnosť opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
č. 458/2009 Z. z., ktorým sa dočasne
zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho
fondu rozvoja bývania (ďalej v texte
len „opatrenie MVaRR SR“ alebo len
„opatrenie“).

OPATRENIE REZORTU VÝSTAVBY
Pozastavenie
prijímania žiadostí

Týmto opatrením Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR na základe
§ 11 ods. 14 zákona č. 607/2003 Z. z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (ďalej v texte
len „zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania“ alebo len „zákon“) ustanovilo,
že v období odo dňa 15. novembra 2009
do dňa 31. decembra 2009 sa dočasne
zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho
fondu rozvoja bývania na účely (1) obstarania bytu výstavbou, nadstavbou,
vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru
v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome, (2) výstavby
alebo dostavby zariadenia sociálnych
služieb, ktoré poskytuje starostlivosť celoročne (ďalej v texte len „zariadenie
sociálnych služieb“), alebo prestavby
nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb, (3) kúpy bytu, (4) obnovy bytovej budovy, (5) výstavby nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa
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získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou,
prípadne prestavbou nebytového priestoru, (6) obnovy zariadenia sociálnych
služieb a (7) na účely zateplenia bytovej budovy.
V doterajšej činnosti Štátneho fondu
rozvoja bývania (ďalej v texte len
„ŠFRB“ alebo len „fond“) bolo prijímanie žiadostí zastavené len v rokoch
2004 a 2005. Dôvodom tohtoročného
pozastavenia prijímania žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB
bolo vyčerpanie prostriedkov z rozpočtu fondu, keďže ŠFRB eviduje žiadosti
o poskytnutie podpory v celkovej výške
380 778 000 eur (11 471 318 028 Sk),
pričom rozpočet ŠFRB na poskytnutie
podpory, vrátane programu zatepľovania, predstavuje 215 485 000 eur
(6 491 701 110 Sk).

VLÁDNY PROGRAM ZATEPĽOVANIA
Vládny program zatepľovania (ďalej
v texte len „program zatepľovania“)
schválila vláda SR uznesením č. 379/2009
zo dňa 20. mája 2009. Na základe citovaného uznesenia vlády SR boli zdroje
kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR rozpočtovým opatrením posilnené o dodatočné zdroje vo
výške 71 000 000 eur (2 138 946 000 Sk)
určené na realizáciu vládneho programu zatepľovania. Cieľom vládneho programu zatepľovania je nielen podporiť
zatepľovanie a v spojení s ním podporiť

Dôvody prijatia
opatrenia

aj tvorbu pracovných príležitostí v stavebníctve a zmierniť tak dôsledky hospodárskej a finančnej krízy. Realizátorom vládneho programu zatepľovania sa
stal Štátny fond rozvoja bývania v súčinnosti s mestami v sídle okresu, ktoré
pre oblasť bývania vykonávajú prenesený výkon štátnej správy. Legislatívny
rámec pre poskytovanie podpory na základe vládneho programu zatepľovania
bol vytvorený prostredníctvom novelizácie zákona o Štátnom fonde rozvoja
bývania.

NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNOM
FONDE ROZVOJA BÝVANIA
Dňa 1. júla 2009 nadobudol účinnosť
zákon č. 265/2009 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon o Štátnom fonde
rozvoja bývania (ďalej v texte len „novela zákona o Štátnom fonde rozvoja
bývania“ alebo len „novela“). Z dôvodu,
aby boli podmienky pre poskytovanie
podpory na základe vládneho programu
zatepľovania vytvorené v čo najkratšom
čase, bola v Národnej rade SR novela
prerokovaná a následne schválená
v skrátenom legislatívnom konaní.
Realizácia programu
zatepľovania

V ustanovení § 4 ods. 1 písm. b) zákona novela zakotvila, že prostriedky
ŠFRB možno použiť aj na realizáciu
vládneho programu zatepľovania, v súvislosti s realizáciou ktorého novela
v § 5 ods. 1 písm. g) zákona zaviedla
nový účel, na ktorý možno poskytnúť
podporu z prostriedkov fondu, týmto
novým účelom je zatepľovanie bytovej
budovy. Na základe § 6 ods. 6 zákona
je fond povinný viesť prostriedky poskytnuté na realizáciu programu zatepľovania na samostatnom účte zriadenom na tento účel v Štátnej pokladnici.

Zatepľovanie
bytovej budovy

Podľa novelou zakotveného ustanovenia
§ 5 ods. 3 zákona sa zatepľovaním bytovej budovy rozumie zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy na bývanie, ktoré sa preukazuje (1) dosiahnutím
zníženia potreby tepla na vykurovanie
minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie za
podmienky, že uskutočnením tohto účelu sa splní hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium určené osobitným predpisom,
(2) splnením kritéria minimálnych te14

pelno-izolačných vlastností stavebných
konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií nižšej, ako je požiadavka osobitného predpisu, pričom stavebnými
konštrukciami sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom.
Po novele v zmysle § 8 ods. 7 zákona
platí, že ak je žiadateľom o podporu
fyzická osoba, ktorá je občanom SR, má
na území SR trvalý pobyt, dovŕšila vek
18 rokov a má vlastný príjem, možno
jej podporu poskytnúť na účel obstarania bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne
prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo
v polyfunkčnom dome alebo na účel
kúpy bytu, len raz, a to len na jeden
z týchto účelov.
V § 9 ods. 1 písm. b) zákona novela
ustanovila, že na účel zatepľovania bytovej budovy môže výšku podpory tvoriť úver na zatepľovanie bytovej budovy najdlhšie na 15 rokov pri nulovej
úrokovej sadzbe v rozsahu do 100 %
oprávnených nákladov najviac však
50 eur (1 506 Sk) na štvorcový meter zatepľovanej plochy pri rodinnom dome
a 80 eur (2 410 Sk) na štvorcový meter
zatepľovanej plochy pri bytovom dome,
pričom oprávneným nákladom na zatepľovanie bytovej budovy je podľa
§ 9 ods. 6 zákona cena za zhotovenie
stavby vrátane dane z pridanej hodnoty.
Do ceny za zhotovenie stavby sa započítava cena za projektové práce vrátane
tepelno-technického posudku, inžiniersku činnosť, spracovanie návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie podpory
a vydanie certifikátu o energetickej
hospodárnosti. Zatepľovaná plocha je
podľa § 9 ods. 7 zákona plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový
plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, ktoré sú predmetom realizácie
procesu zatepľovania.
Novela sa dotkla aj podmienok poskytnutia podpory, v rámci ktorých podľa
§ 10 ods. 2 písm. b) zákona platí, že v prípade, ak je žiadateľom o poskytnutie

Úver na zatepľovanie
bytovej budovy

Zmeny
v podmienkach
poskytnutia
podpory

podpory obec, ktorá požaduje poskytnutie podpory (1) na kúpu nájomných
bytov alebo (2) na výstavbu nájomných
bytov vrátane bytov, ktoré sa získajú
nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru, táto nemusí po novele pri podaní
žiadosti preukazovať, že má zabezpečené vlastné prostriedky alebo prostriedky
stavebného sporenia vo výške najmenej
20 % z obstarávacej ceny na účel, na ktorý požaduje poskytnutie podpory.

Z upraveného znenia § 13 ods. 3 zákona
vyplýva, že počas platnosti zmluvy
o poskytnutí podpory vykonáva kontrolu
dodržiavania zmluvných podmienok
a čerpania podpory poskytnutej z fondu
pred jej úhradou bankou okrem fondu
aj obec v sídle okresu u žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou na účel podľa
§ 5 ods. 1 písm. a), c), d) a g) zákona
a u žiadateľa, ktorý je právnickou osobou na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a),
c), d) a g) zákona.

Kontrola

Podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona sa povinnosť preukázať vlastné prostriedky
alebo prostriedky stavebného sporenia
vo výške najmenej 20 % z obstarávacej
ceny po novele nevzťahuje ani na žiadateľov, ktorí žiadajú o poskytnutie podpory na zatepľovanie bytových budov.

Prostredníctvom článku II novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
bola s rovnakou účinnosťou, teda
s účinnosťou odo dňa 1. júla 2009 vykonaná aj sprievodná novelizácia zákona
č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie v znení neskorších predpisov,
ktorá sa týkala mestských úradov v sídle okresu, ktoré v oblasti bývania vykonávajú prenesený výkon štátnej správy,
v súvislosti s predkladaním a overovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo
ŠFRB podľa vládneho programu zatepľovania.

Sprievodná
novelizácia

Z ustanovenia § 10 ods. 9 zákona po novele vyplýva, že v súlade s vládnym
programom zatepľovania sa podmienka
limitovaného príjmu neuplatňuje pri
poskytovaní podpory na zatepľovanie
bytovej budovy.
V súlade s novozakotveným § 10 ods. 14
zákona možno podporu na zatepľovanie
bytovej budovy poskytnúť na budovu,
ktorej právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že
budova bola daná do užívania pred
rokom 1989 a nebola na jej zateplenie
poskytnutá iná forma štátnej podpory.
Zvýhodnenými úvermi teda novela
prednostne podporuje zatepľovanie bytových budov starších ako 20 rokov, pri
zatepľovaní ktorých možno očakávať
vyššie úspory v spotrebe tepla na vykurovanie a z dôvodu, že na zatepľovanie
bytových budov sú poskytované aj iné
formy podpory, novela vylučuje ich
kumuláciu pri jednotlivých budovách.
Zabezpečenie
záväzkov

Nové ustanovenie § 11 ods. 3 zákona
upravuje spôsoby zabezpečenia záväzkov na účel zatepľovania bytovej budovy, a to u žiadateľa, ktorým je fyzická
osoba určením nehnuteľného majetku,
ktorý bude predmetom záložného práva
a u žiadateľa, ktorým je právnická osoba
(1) určením nehnuteľného majetku,
ktorý bude predmetom záložného práva
alebo (2) zriadením záložného práva na
pohľadávku alebo (3) označením bankovej záruky.
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USMERNENIE ŠTÁTNEHO FONDU
ROZVOJA BÝVANIA
V súvislosti s preukazovaním splnenia
podmienok pre poskytnutie podpory
podľa zákona o Štátnom fonde rozvoja
bývania na účel zatepľovania bytovej
budovy a vládneho programu zatepľovania vydal Štátny fond rozvoja bývania
Usmernenie č. 1/2009, ktorého plné
znenie je pre Vás k dispozícii na linku:
http://www.sfrb.sk/zateplovanie.html.

ÚVER ZO ŠTÁTNEHO FONDU
ROZVOJA BÝVANIA
Problematiky obsiahnutej v zákone
o Štátnom fonde rozvoja bývania sa
s účinnosťou odo dňa 1. júla 2009
dotkla aj úprava obsiahnutá v opatrení
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 252/2009 Z. z. o úprave súm
životného minima, ktorú Vám podrobne
predstavilo júnové vydanie bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA
ZÁKONA O KOLEKTÍVNOM
VYJEDNÁVANÍ

Do NR SR bol dňa 1. októbra 2009 doručený návrh zákona, ktorým by sa mal
zmeniť a doplniť zákon č. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len
„návrh novely zákona o kolektívnom vyjednávaní“ alebo len „návrh zákona“).
Predmet a rozsah
novelizácie

Návrh novely zákona o kolektívnom vyjednávaní bol v tomto období v NR SR
prerokovaný a dňa 2. decembra 2009
schválený, z popísaného priebehu legislatívneho procesu je teda zrejmé, že
ak bude podpísaný prezidentom SR, tak
v zákone č. 2/1991 Zb. o kolektívnom
vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“ alebo len „zákon“)
budú s účinnosťou odo dňa 1. januára
2010 zakotvené viaceré zmeny, a to
predovšetkým (1) po novom by mali byť
upravené zákonné podmienky pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv
vyššieho stupňa, (2) extenziu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa by malo byť
možné vzťahovať aj na zamestnávateľov, ktorí nie sú združení v organizácii
zamestnávateľov, zmení sa rozsah rozširovania záväznosti kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa, ktorá bude záväzná
pre všetkých zamestnávateľov v odvetví,
ktorí sú označení rovnakým kódom odvetvia, akým je označená kolektívna
zmluva vyššieho stupňa, v porovnaní
s doterajšou úpravou sa teda extenzia
nebude musieť týkať len konkrétnych
zamestnávateľov, ktorí sú uvedení v návrhu na rozšírenie kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa, čím by sa mal podľa
predkladateľa tohto návrhu zákona zvýšiť počet zamestnancov, na ktorých sa
vzťahujú kolektívne zmluvy vyššieho
stupňa, a súčasne vytvoriť relatívne
jednotný štandard podmienok pre zamestnancov a zamestnávateľov v odvetví, ktorí sú označení rovnakým kódom
štatistickej klasifikácie ekonomických
činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny ako zamestnávatelia, ktorí
uzatvorili kolektívnu zmluvu vyššieho
stupňa, (3) zamestnávateľ, ktorý nie je
združený v organizácii zamestnávate16

ľov, by mal získať možnosť pristúpiť ku
kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ak
s tým zmluvné strany kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa budú súhlasiť, (4) novou
úpravou by sa mala riešiť aj záväznosť
prípadných dodatkov ku kolektívnej
zmluve vyššieho stupňa ako aj (5) účinnosť extenzie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a (6) ustanovenia o rozširovaní
záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa budú zosúladené s vyhláškou
Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z.,
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia
ekonomických činností SK NACE Rev. 2
uvedená v jej prílohe (ďalej v texte len
„vyhláška ŠÚ SR“), táto bola vydaná na
základe Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností
NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90
a niektoré nariadenia ES o osobitných
oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393,
30. 12. 2009) v znení nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 259/2008
z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008),
ktoré ďalej v texte označujeme len
„nariadenie č. 1893/2006“.
Návrh zákona upravuje znenie § 4 ods. 1
písm. b) zákona o kolektívnom vyjednávaní, na základe ktorého by malo platiť,
že kolektívne zmluvy sú platné, ak sú
doložené zoznamom zamestnávateľov,
za ktorých boli uzatvorené, ak ide o kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, okrem
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona, pričom zoznam zamestnávateľov obsahuje
obchodné meno, sídlo, identifikačné
číslo a po novom aj kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa podľa osobitného prepisu, ktorým je už spomínané nariadenie
č. 1893/2006. Návrhom zákona zakotvené označenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa kódom štatistickej klasifikácie
ekonomických činností zamestnávateľa
umožňuje identifikáciu príslušného odvetvia, na ktoré sa záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vzťahuje.

Platnosť
kolektívnych
zmlúv

V zákone o kolektívnom vyjednávaní by
mal byť upravený aj § 4 ods. 3, ktorého
znenie upúšťa od doterajšej požiadavky,
aby kolektívna zmluva vyššieho stupňa
obsahovala kód alebo kódy odvetvovej
klasifikácie ekonomických činností (ďalej v texte len „OKEČ“) a po novom by
malo určovať, že kolektívna zmluva
vyššieho stupňa obsahuje označenie odvetví, pre ktoré je uzatvorená, pričom
sa vychádza zo zoznamu zamestnávateľov, za ktorých je uzatvorená. Označením odvetvia podľa predchádzajúcej
vety je kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného
predpisu, týmto je už spomínané nariadenie č. 1893/2006, a to na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny. Pre úplnosť
dodávame, že podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE je
každý zamestnávateľ označený päťmiestnym číselným kódom, pričom prvé dve
čísla toho kódu predstavujú divíziu a prvé
tri čísla tohto kódu predstavujú skupinu. Dvojmiestny číselný kód na úrovni
divízie alebo trojmiestny číselný kód na
úrovni skupiny je označením odvetvia.
Do nadobudnutia účinnosti vyhlášky ŠÚ
SR, teda do dňa 1. januára 2008 mali
zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa povinnosť označovať kolektívne zmluvy vyššieho stupňa kódom
OKEČ podľa vyhlášky Štatistického úradu
SR č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva
štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností, táto bola vyhláškou
ŠÚ SR zrušená.
Ďalšie podmienky platnosti kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa by v porovnaní
s doterajšou právnou úpravou mali zostať nezmenené.
Extenzia
pre združených
zamestnávateľov
v odvetví

Nové znenie § 5 ods. 2 písm. a) zákona
o kolektívnom vyjednávaní by malo zakotviť, že kolektívna zmluva je záväzná
tiež pre zamestnávateľov združených
v organizácii zamestnávateľov, ktorá
kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzavrela, ak (1) kód štatistickej klasifikácie
ekonomických činností týchto zamestnávateľov na úrovni divízie alebo na úrovni
skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia, pre ktoré je uzatvorená kolektívna
zmluva vyššieho stupňa a (2) pre týchto
zamestnávateľov nie je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Dote17

rajšie znenie citovaného ustanovenia
zákona určuje, že kolektívne zmluvy sú
záväzné tiež pre zamestnávateľov, za
ktorých uzavrela kolektívnu zmluvu organizácia zamestnávateľov.
Ustanovenie § 5 zákona o kolektívnom
vyjednávaní by malo byť rozšírené
o nové odseky 3 a 4, pričom doterajšie
odseky 3 až 5 by sa mali označovať ako
odseky 5 až 7.
Zo znenia nového § 5 ods. 3 zákona by
malo vyplývať, že kolektívna zmluva
vyššieho stupňa je záväzná pre zamestnávateľov v odvetví, na ktoré bola rozšírená záväznosť tejto kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa všeobecne záväzným
právnym predpisom, teda výnosom
MPSVaR SR, ktorý sa podľa § 7 ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní vyhlási
v Zbierke zákonov SR.

Záväznosť pre
zamestnávateľov
v odvetví

Títo zamestnávatelia budú povinní plniť
záväzky vyplývajúce z extenzie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa s výnimkou tých, na ktorých sa bude vzťahovať
zákonná výnimka zakotvujúca taxatívny
výpočet tých zamestnávateľov, na ktorých sa extenzia kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa nebude vzťahovať,
tento by mal byť naďalej obsiahnutý
v § 7a zákona o kolektívnom vyjednávaní, o ktorom sa ešte zmienime.
Podľa novozakotveného § 5 ods. 4 bude
kolektívna zmluva vyššieho stupňa záväzná aj pre zamestnávateľa, ktorý nie
je združený v organizácii zamestnávateľov, ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho
stupňa uzavrela, ak (1) zamestnávateľ
požiada zmluvné strany o pristúpenie
ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
a (2) zmluvné strany s pristúpením súhlasia. Zmluvné strany kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa budú mať povinnosť oznámiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej v texte
len „MPSVaR SR“ alebo len „ministerstvo“) pristúpenie zamestnávateľa ku
kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
podľa predchádzajúcej vety v lehote
najneskôr do 15 dní od pristúpenia tohto
zamestnávateľa ku kolektívnej zmluve
vyššieho stupňa. Pristúpenie zamestnávateľa ku kolektívnej zmluve vyššieho
stupňa sa na žiadosť ministerstva zverejní v Zbierke zákonov SR.

Pristúpenie
nezdruženého
zamestnávateľa

Zásadné zmeny
po novele

Extenzia pre
zamestnávateľov
v odvetví

Návrh novely zákona o kolektívnom
vyjednávaní by sa mal zásadným spôsobom dotknúť znenia ustanovení
§ 7 ods. 1, 2, 4, 5 a 9 zákona o kolektívnom vyjednávaní a ustanovenie § 7 zákona o kolektívnom vyjednávaní by ďalej
malo byť rozšírené o nové odseky 11 a 12.
Z upraveného znenia § 7 ods. 1 zákona
o kolektívnom vyjednávaní by po novom
malo vyplývať, že na základe spoločného písomného návrhu zmluvných strán
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo na základe písomného návrhu jednej
zmluvnej strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a za podmienok ustanovených týmto zákonom, bude môcť ministerstvo všeobecne záväzným právnym
predpisom rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na všetkých
zamestnávateľov v odvetví, v ktorom je
táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa
uzatvorená, pričom predmetom návrhu
na rozšírenie záväznosti kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa bude môcť byť
aj len niektoré z odvetví, pre ktoré bola
uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho
stupňa. Všeobecne záväzný právny predpis podľa predchádzajúcej vety sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia
v Zbierke zákonov SR. Všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe
ktorého ministerstvo rozšíri záväznosť
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, je
výnos.
Ak sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa vzťahuje na viaceré odvetvia, navrhovateľ by v návrhu na jej extenziu
mal selektívne určiť, na ktoré odvetvia
navrhuje extenziu, pričom návrh na
rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa nebude musieť zahŕňať všetky odvetvia, pre ktoré bola
uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho
stupňa. Pri splnení ustanovených zákonných podmienok by spôsob extenzie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa zakotvený na základe návrhu zákona mal mať
fakultatívny charakter, teda ministerstvo by nemalo povinnosť rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa vždy a vo všetkých prípadoch.
Doterajšie znenie § 7 ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní upravovalo len extenziu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
vo vzťahu k ďalšiemu zamestnávateľovi
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s prevažujúcou činnosťou v odvetví označenom kódom odvetvovej klasifikácie
ekonomických činností, ktorý nie je členom organizácie zamestnávateľov, ktorá
túto kolektívnu zmluvu uzavrela.
Na základe nového znenia § 7 ods. 2 zákona o kolektívnom vyjednávaní by po
novom malo platiť, že ministerstvo
môže záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa rozšíriť, len ak zamestnávatelia, na ktorých sa vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorej
záväznosť sa navrhuje rozšíriť, zamestnávajú v odvetví, na ktoré sa navrhuje
rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa, väčší počet zamestnancov ako zamestnávatelia združení
v inej organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví uzatvorila inú
kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.

Podmienka extenzie

Návrh zákona sa teda výrazne odlišuje
od doterajšieho znenia § 7 ods. 2 zákona o kolektívnom vyjednávaní, podľa
ktorého má ministerstvo povinnosť rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ak kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzavrela (1) organizácia
zamestnávateľov, ktorí v odvetví, v ktorom sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, zamestnávajú najväčší počet zamestnancov
alebo (2) príslušný vyšší odborový orgán, ktorý v odvetví, v ktorom sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa, zastupuje najväčší počet zamestnancov.
Aj na základe návrhu zákona by sa splnenie podmienky podľa § 7 ods. 2 zákona naďalej posudzovalo k poslednému
dňu kalendárneho štvrťroka, ktorý predchádza štvrťroku, v ktorom bol podaný
návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v súlade
s § 7 ods. 3 zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Posudzovanie
podmienky

Návrh zákona by mal zásadným spôsobom zmeniť aj znenie § 7 ods. 4 zákona
o kolektívnom vyjednávaní, podľa ktorého by písomný návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa naďalej musel byť podpísaný
zmluvnou stranou alebo zmluvnými
stranami na tej istej listine, avšak po
novom by musel obsahovať (1) názov

Písomný návrh
po novom

kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
ktorej záväznosť sa navrhuje rozšíriť,
(2) označenie odvetvia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, na ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa, (3) počet zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje kolektívna
zmluva vyššieho stupňa v odvetví, na
ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Zisťovanie údajov
o počte zamestnancov

V porovnaní s doterajším postupom pri
zisťovaní údajov o počte zamestnancov
na účely extenzie kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa by mala byť zakotvená
podstatná zmena v ustanovení § 7 ods. 5
zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorý by mal ustanoviť, že pri zisťovaní
údajov o počte zamestnancov podľa
§ 7 ods. 4 písm. c) zákona, o ktorom sme
sa už zmienili v predchádzajúcom odseku v bode (3), a údajov o počte zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorú
uzatvorila iná organizácia zamestnávateľov v tom istom odvetví, na ktoré sa
navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa, postupuje ministerstvo podľa osobitného predpisu,
týmto osobitným predpisom je zákon
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
v znení neskorších predpisov. Ak v súlade
s osobitným predpisom, teda v súlade so
zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, nie
je možné ministerstvu poskytnúť údaj
o počte zamestnancov u zamestnávateľa,
na ktorého sa vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená v odvetví,
na ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, je
tento zamestnávateľ povinný, na žiadosť ministerstva, písomne oznámiť ministerstvu počet svojich zamestnancov.
Na účely rozšírenia kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa by sa už po novom povinnosť oznamovať okrem iného i počty
zamestnancov nemala vzťahovať na organizáciu zamestnávateľov, ktorá pôsobí
v odvetví, v ktorom sa navrhuje rozšíriť
záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa a ani na vyšší odborový orgán,
ktorý pôsobí v odvetví, v ktorom sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa.
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Z § 7 ods. 6 zákona o kolektívnom vyjednávaní by malo naďalej vyplývať, že
ak návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa nespĺňa
náležitosti ustanovené v § 7 ods. 4 zákona, ministerstvo je povinné vyzvať
zmluvnú stranu alebo zmluvné strany odstrániť nedostatky alebo doplniť
návrh v určenej lehote.

Odstránenie
nedostatkov návrhu

V súlade s ustanovením § 7 ods. 7 zákona o kolektívnom vyjednávaní by aj po
novom mala mať zmluvná strana alebo
zmluvné strany, ktoré predložili návrh
na rozšírenie záväznosti kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa, možnosť vziať
tento návrh späť v lehote do 15 dní od
jeho doručenia.

Späťvzatie návrhu

Podľa § 7 ods. 8 zákona o kolektívnom
vyjednávaní by bolo naďalej možné
návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podať
ministerstvu najneskôr 6 mesiacov pred
uplynutím účinnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Podanie návrhu

Ďalšia podstatná zmena by návrhom zákona mala byť zakotvená v ustanovení
§ 7 ods. 9 zákona o kolektívnom vyjednávaní, zo znenia ktorého by po novom
malo vyplývať, že ministerstvo zverejní
v Obchodnom vestníku návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorý na základe posúdenia trojstrannou poradnou komisiou
podľa § 7 ods. 10 zákona spĺňa náležitosti ustanovené v § 7 ods. 4 zákona
a zároveň spĺňa podmienky na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa tohto zákona.

Zverejnenie návrhu
na extenziu

Zamestnávateľ v odvetví, na ktoré sa
navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa, by mal mať po
novom možnosť v lehote 30 dní odo dňa
zverejnenia návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v písomnej forme uplatniť námietky
k tomuto návrhu.

Nový inštitút
námietok

Vzhľadom na novú úpravu spôsobu rozširovania záväznosti kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa obsiahnutú v návrhu zákona, ktorá by mala extenziu umožniť
už nie na konkrétnych zamestnávateľov,
ktorých je v súčasnosti ministerstvo povinné požiadať o stanovisko k tomuto

návrhu, ale na celé odvetvie, v rámci
ktorého by nebolo možné vymenovať
jednotlivých zamestnávateľov, ktorých
sa návrh na extenziu týka, návrh zákona
by mal zakotviť, že jednotliví zamestnávatelia budú mať možnosť oboznámiť sa
s návrhom na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa prostredníctvom Obchodného vestníka,
pričom deň zverejnenia tohto návrhu
na extenziu v Obchodnom vestníku určuje začiatok plynutia lehoty pre uplatnenie písomných námietok zamestnávateľov k návrhu na rozšírenie záväznosti
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Posudzovanie
námietok

Jedinou zmenou v doterajšom ustanovení § 7 ods. 10 zákona o kolektívnom vyjednávaní je, že trojstranná poradná
komisia zriadená ministerstvom pre rozširovanie záväznosti kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa, v ktorej budú zastúpení
v rovnakom počte aj zástupcovia odborových organizácií a zástupcovia zamestnávateľských organizácií, bude okrem prerokovania návrhu na rozšírenie záväznosti
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa po
novom posudzovať aj námietky uplatnené zamestnávateľmi k návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa § 7 ods. 9 zákona.

Nové ustanovenia

Na základe návrhu zákona by mal byť
§ 7 zákona o kolektívnom vyjednávaní
rozšírený o nové odseky 11 a 12.

Záväznosť dodatkov

Ustanovenie § 7 ods. 11 zákona o kolektívnom vyjednávaní by malo zakotviť
novú úpravu týkajúcu sa dodatkov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. V prípade, ak sa zmluvné strany kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa, ktorej záväznosť bola rozšírená, počas platnosti
a účinnosti takejto kolektívnej zmluvy
dohodnú na jej zmene alebo doplnení
(ďalej v texte len „dodatok“), ministerstvo bude mať povinnosť bez návrhu
rozšíriť všeobecne záväzným právnym
predpisom podľa § 7 ods. 1 zákona, teda
výnosom MPSVaR SR, záväznosť dodatku,
pričom na rozšírenie dodatku by sa mali
vzťahovať ustanovenia § 7 ods. 9 a 10
zákona o kolektívnom vyjednávaní.
Po odovzdaní dodatku ku kolektívnej
zmluve vyššieho stupňa ministerstvu na
uloženie začne ministerstvo z vlastnej
iniciatívy postup smerujúci k extenzii
dodatku na celé odvetvie.
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Podľa nového § 7 ods. 12 zákona o kolektívnom vyjednávaní by malo platiť,
že rozšírenie záväznosti kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa a dodatku je
účinné odo dňa nadobudnutia účinnosti
všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 7 ods. 1 zákona, teda dňom
nadobudnutia účinnosti výnosu MPSVaR
SR uverejneného v Zbierke zákonov SR.
Nové ustanovenie § 7 ods. 12 by malo
byť v zákone o kolektívnom vyjednávaní zakotvené v súvislosti s úpravami,
ktoré by mali byť obsiahnuté v § 7a zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Účinnosť extenzie

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou by návrh zákona mal v § 7a zákona
rozšíriť podmienky, za ktorých nemôže
byť extenzia vykonaná na jednotlivých
zamestnávateľov. Nové znenie ustanovenia § 7a zákona o kolektívnom vyjednávaní by malo zakotviť, že kolektívna
zmluva vyššieho stupňa rozšírená všeobecne záväzným právnym predpisom
podľa § 7 ods. 1 zákona, teda výnosom
MPSVaR SR, sa nevzťahuje na zamestnávateľa, (1) na ktorého sa ku dňu účinnosti rozšírenia vzťahuje záväznosť
inej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
(2) ktorý je ku dňu účinnosti rozšírenia
v úpadku podľa osobitného predpisu,
týmto je § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, (3) ktorý je ku dňu
účinnosti rozšírenia v likvidácii, (4) ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov po novom podľa priemerného
evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom
rozšírenie nadobudlo účinnosť, (5) ktorý zamestnáva viac ako 10 % osôb so
zdravotným postihnutím (§ 40 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov) po novom
z priemerného evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kalendárny
mesiac predchádzajúci kalendárnemu
mesiacu, v ktorom rozšírenie nadobudlo
účinnosť, (6) ktorého postihla mimoriadna
udalosť podľa osobitného predpisu, teda
podľa § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov, ktorej následky ku
dňu účinnosti rozšírenia trvajú, a (7) po
novom aj na zamestnávateľa, ktorý ku
dňu účinnosti rozšírenia vykonáva podnikateľskú činnosť po dobu kratšiu ako

Zákonná výnimka

24 mesiacov, ak nejde o právneho nástupcu iného zamestnávateľa.
Ďalšie zmeny

Okrem legislatívno-technických úprav,
ktoré by mali byť vykonané v § 3 písm. a)
zákona a v ustanovení § 5 ods. 5 zákona
(pravdepodobne chybne sa táto úprava
navrhuje v odseku 5 namiesto v odseku 3)
by podľa návrhu zákona mali byť upravené ešte ustanovenia § 12 ods. 4 zákona
o kolektívnom vyjednávaní a § 13 ods. 7
zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktoré sa týkajú nákladov konania pred
sprostredkovateľom a pred rozhodcom,
ktorí riešia kolektívne spory, tieto by

mali byť rozšírené o cestovné náhrady
podľa osobitného predpisu, ktorým je
zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov.
Obdobnú úpravu už obsahuje aj vyhláška MPSVaR SR č. 315/2009 Z. z. o výške
odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi a výške a spôsobe úhrady nákladov
konania pred rozhodcom, obsah ktorej
Vám prezentujeme taktiež v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO
spolu s predchádzajúcimi novelizáciami
zákona o kolektívnom vyjednávaní.
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