PRO BONO
VEĽKÁ NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE
V najnovšom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál Vám prinášame
súhrn dôležitých zmien, ktoré priniesla veľká novela zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce a ktoré sa dotýkajú každodenného života väčšiny obyvateľstva.
Novela nadobudla účinnosť 1. septembra 2011, s výnimkou novej úpravy dovoleniek, ktorá nadobudne účinnosť až od 1. januára 2012, a priniesla viac ako
118 zmien v približne 60-tich paragrafoch Zákonníka práce. Za kľúčové sú pritom
považované tie zmeny, ktoré smerujú k odstráneniu bariér rastu zamestnanosti
a umožňujú pružné formy pracovných úväzkov. Za účelom dosiahnutia zvýšenej
flexibility v pracovnoprávnych vzťahoch zaviedla novela nové inštitúty (napr.
konto pracovného času), či upravila už existujúce (napr. flexikonto) tak, aby
boli trvale využiteľné v budúcnosti.
Všetky podstatné novinky, ktoré sa Vás môžu dotknúť, sme zhrnuli v niekoľkých
krátkych častiach. V celom bulletine sa dočítate o tom, ako sa zmenila dĺžka
výpovednej doby, kedy s Vami bude chcieť zamestnávateľ uzavrieť v pracovnej
zmluve konkurenčnú doložku alebo akým spôsobom Vám bude hradená mzda
za prácu nadčas.
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VZNIK A ZMENA PRACOVNÉHO POMERU
Zmluvný princíp v pracovnoprávnych vzťahoch posilňuje nové znenie čl. 2 základných
zásad Zákonníka práce. Podľa uvedeného znenia má zamestnávateľ právo na slobodný
výber zamestnancov, určenie ich počtu a štruktúry zamestnaneckých miest. Uvedené
právo je protiváhou ustanovenia čl. 1 základných zásad Zákonníka práce, ktoré upravuje právo zamestnanca na slobodný výber zamestnávateľa. Novela tiež vymedzila pojem vedúci zamestnanec, ktorý sa v Zákonníku práce používa, ale nebol doteraz definovaný, ako zamestnanca, ktorý je na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa
oprávnený určovať a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.
Podľa pôvodného znenia mohol zamestnávateľ – fyzická osoba sám vstupovať do pracovnoprávnych vzťahov (napr. uzatvárať zmluvy) po dovŕšení 18 rokov veku, dovtedy
za neho konal zákonný zástupca. Nové znenie ustanovenia § 8 ods. 2 umožnilo aj
plnoletým osobám, ktoré ešte nedosiahli 18 rokov veku (napr. získali plnoletosť pred
dosiahnutím 18. roku veku uzatvorením manželstva), byť zamestnávateľom s plnou
právnou spôsobilosťou v pracovnoprávnych veciach. Plnoletí zamestnávatelia tak
môžu vstupovať do pracovnoprávnych vzťahov aj bez zákonného zástupcu.

Pracovná zmluva
so žiakom po
skončení štúdia

Zamestnávateľ môže podľa nového znenia ustanovenia § 53 ods. 1 až 4 aj bez prerokovania so zástupcami zamestnancov odmietnuť uzatvorenie pracovnej zmluvy so
žiakom strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa, ktorý sa pre neho pripravoval na povolanie a prípravu skončil. Pribudlo mu tiež oprávnenie odmietnuť uzatvoriť
pracovnú zmluvu, ak žiak nesplnil počas prípravy podmienky úspešnosti určené zamestnávateľom, ktoré zamestnávateľ žiakovi písomne oznámil pred začatím študijnej
prípravy. Zamestnávateľ pôvodne mohol uzatvoriť so žiakom dohodu, že žiak po skončení štúdia zostane u zamestnávateľa po určitú dobu, najviac na 3 roky. Po novom môže
byť súčasťou uvedenej dohody aj záväzok žiaka uhradiť náklady na štúdium, ak žiak
po skončení štúdia nenastúpi k zamestnávateľovi. Dohoda musí byť uzatvorená písomne a so súhlasom zákonného zástupcu, inak je neplatná. Podľa predchádzajúcej
právnej úpravy mohol zamestnávateľ uzatvoriť so žiakom pracovnú zmluvu aj pred skončením štúdia, najskôr v deň, keď dovŕši 15 rokov veku. Ak sa žiak počas doby, na ktorú sa
zaviazal zostať u zamestnávateľa, zamestná u iného zamestnávateľa, nový zamestnávateľ je po novom povinný vznik pracovnoprávneho vzťahu oznámiť zamestnávateľovi,
s ktorým žiak uzatvoril dohodu a zároveň je povinný pôvodnému zamestnávateľovi
uhradiť náklady na prípravu žiaka na povolanie alebo ich pomernú časť.

Skúšobná doba

Skúšobnú dobu je po novom možné dohodnúť pre rôzne skupiny zamestnancov aj v trvaní odlišnom od pôvodnej 3-mesačnej lehoty. Podľa doplneného ustanovenia § 45 ods. 1
je možné v pracovnej zmluve dohodnúť skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov, u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho zamestnanca, dĺžku skúšobnej doby najviac 6 mesiacov. V kolektívnej zmluve
je podľa ust. § 45 ods. 5 a 6 možné upraviť skúšobnú dobu u zamestnancov v maximálnej dĺžke 6 mesiacov a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý
je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, v dĺžke najviac 9 mesiacov. Kolektívna zmluva v uvedených prípadoch upraví len maximálnu dĺžku skúšobnej
doby, konkrétna dĺžka bude upravená v pracovnej zmluve. V kolektívnej zmluve je súčasne možné dohodnúť, že skúšobná doba sa nepredlžuje o čas prekážok v práci na
strane zamestnanca a taktiež je možné dohodnúť ďalšie objektívne dôvody, o ktoré sa
predlžuje skúšobná doba vrátane času prekážok v práci na strane zamestnávateľa.
Maximálna dĺžka pracovného pomeru na dobu určitú sa podľa novelizovaného ustanovenia § 48 predĺžila z 2 rokov na 3 roky, čím sa dĺžka pracovného pomeru vrátila do
právneho stavu pred marcom 2010. Pracovný pomer je možné predĺžiť alebo opätovne
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Dĺžka pracovného
pomeru na dobu
určitú

dohodnúť (tzv. reťazenie pracovných pomerov) maximálne trikrát počas 3 rokov. Po
troch predĺženiach alebo uplynutí 3 rokov už musí byť uzatvorený pracovný pomer na
dobu neurčitú. Výnimka z uvedeného pravidla je možná len z dôvodu (1) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej
funkcie alebo odborovej funkcie, (2) vykonávania prác, pri ktorých je prechodne potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov najviac na 8 mesiacov v kalendárnom roku,
(3) vykonávania sezónnych prác, ktoré nepresahujú 8 mesiacov v kalendárnom roku,
(4) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve, alebo (5) činnosti vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca v oblasti vedy, výskumu a vývoja, ak
je na to objektívny dôvod vyplývajúci z povahy jeho činnosti. V uvedených prípadoch
môže byť pracovný pomer na dobu určitú aj viackrát opätovne predlžovaný alebo opätovne dohodnutý.
Z praxe vyplynuli problémy s určením výšky mzdy, ak bola výška mzdy určená len odkazom na kolektívnu zmluvu, ktorá medzičasom stratila účinnosť. Uvedený problém
rieši novelizované ustanovenie § 43 ods. 3, podľa ktorého mzdové podmienky dohodnuté v už neúčinnej kolektívnej zmluve sú považované za platné až do dohodnutia
nových mzdových podmienok v pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve, najviac
však po dobu 12 mesiacov.

Delené pracovné
miesto

Novým inštitútom upraveným novelou je delené pracovné miesto. Doplnené ustanovenie § 49a vymedzuje uvedený inštitút ako pracovné miesto, v ktorom si zamestnanci sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň, pričom sa navzájom
musia zastúpiť. Vzájomné zastúpenie je povinné, ak tomu nebudú brániť vážne dôvody
na strane zastupujúceho zamestnanca. Uvedený inštitút napríklad umožňuje rodičovi
zostať doma s malým dieťaťom, pričom nebude musieť čerpať dovolenku a jeho kolega na tom istom pracovnom mieste ho bude môcť zastúpiť. Odmenu bude zamestnanec poberať podľa odpracovaného času. Dohoda o zaradení na delené pracovné miesto
musí byť písomná, inak je neplatná. Musí byť taktiež doručená, či už osobne, poštou
a pod. Pred uzatvorením dohody bude zamestnávateľ povinný písomne oznámiť zamestnancovi pracovné podmienky na delenom pracovnom mieste, oznámenie bude
tvoriť súčasť dohody o zaradení na delené pracovné miesto. Zamestnanec bude môcť
vypovedať dohodu do jedného mesiaca od jej doručenia. Ak delené pracovné miesto
zanikne, ale pracovná náplň zostane zachovaná, zamestnanec bude mať právo na iné
pracovné miesto s tým istým pracovným zameraním a v rozsahu času zaniknutého deleného pracovného miesta. Záujem o uvedený inštitút sa očakáva najmä zo strany rodičov
s malými deťmi či rodičov na rodičovskej dovolenke.
Pracovníkom vykonávajúcim domácu prácu alebo teleprácu novela umožnila dohodnúť
si so zamestnávateľom mzdu aj za prácu nadčas, vo sviatok, nočnú prácu a za sťažený výkon práce. Jedná sa najmä o prípady práce, pri ktorej vznikne potreba vykonať
väčšie množstvo práce, ktoré nebude možné pokryť bežným pracovným časom.

Odstúpenie od
pracovnej zmluvy

Zamestnávateľ môže podľa nového znenia § 19 ods. 2 odstúpiť od pracovnej zmluvy
už po 3 dňoch, ak zamestnanec nenastúpi do práce a zamestnávateľovi neoznámi
prekážku, pre ktorú nemohol do práce nastúpiť. Súčasná právna úprava ustanovuje
na oznámenie prekážky v práci lehotu 1 týždeň. Možnosť odstúpiť od pracovnej zmluvy,
ak zamestnanec nenastúpil do práce, pričom mu v tom nebránila prekážka, ostáva zachovaná. Zamestnávateľovi pribudla možnosť odstúpenia od pracovnej zmluvy, ak bol
zamestnanec po uzatvorení pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný čin. Odstúpenie od pracovnej zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené
zamestnancovi najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom. Po začatí výkonu
práce už nebude možné od zmluvy odstúpiť, možno však využiť inštitút skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, okamžitého skončenia pracovného pomeru a podobne za súčasného splnenia podmienok určených Zákonníkom práce.
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Prevod podniku

Ak sa pri prevode podniku zmenia pracovné podmienky a zamestnanec s nimi nebude
súhlasiť, zamestnávatelia už nemusia dávať zamestnancovi výpoveď alebo uzatvárať dohodu, ak s ním chcú ukončiť pracovný pomer. Pracovný pomer v uvedenom prípade v zmysle nového znenia § 29a skončí fikciou dohody z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b)
(z organizačných dôvodov) ku dňu prevodu podniku. Pri uvedenom skončení pracovného pomeru bude mať zamestnanec nárok na odstupné.
Nové znenie ustanovení § 58 ods. 6 písm. a) a f) rozširuje vymedzenie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov dočasne pridelených na výkon práce
k inému zamestnávateľovi. Uvedené ustanovenia rozširujú podmienky v nasledujúcich oblastiach: pracovný čas, prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť,
práca v noci, dovolenka, sviatky, ochrana tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, žien a mužov starajúcich sa o deti a mladistvých. Uvedené
podmienky bude musieť zamestnávateľ zabezpečiť dočasne pridelenému zamestnancovi
najmenej v takej miere, v akej ich zabezpečil porovnateľnému stálemu zamestnancovi.

VYPOVEDANIE PRACOVNÉHO POMERU
Pracovný pomer môže výpoveďou skončiť tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ.
Všeobecné podmienky platnosti výpovede predstavuje jej písomná forma a doručenie druhej strane. Zamestnanec môže dať výpoveď aj bez udania dôvodu, zamestnávateľ len z dôvodov uvedených v ust. § 63 Zákonníka práce.

Výpovedná doba

V prípade podania výpovede končí pracovný pomer uplynutím výpovednej doby.
Podľa pôvodnej právnej úpravy bola všeobecná výpovedná doba dvojmesačná. Ak bola
daná výpoveď zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej 5 rokov,
bola výpovedná doba najmenej tri mesiace. Nová úprava zmenila uvedené lehoty v nadväznosti na trvanie pracovného pomeru v zmysle čl. 4 bodu 4 Európskej sociálnej charty, podľa ktorého má zamestnanec právo na dostatočnú výpovednú dobu. Predmetný
článok tiež ustanovuje, že dĺžka výpovednej doby musí byť primerane prispôsobená
dĺžke doby trvania pracovného pomeru.
Všeobecná výpovedná doba tak bola skrátená na jeden mesiac. Týka sa však len tých
zamestnancov, ktorí odpracovali menej ako jeden rok. V prípade, že dostane výpoveď zamestnanec, ktorého pracovný pomer trval viac ako jeden a menej ako 5 rokov,
z dôvodu, že sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť alebo
z organizačných dôvodov, výpovedná doba je dva mesiace. Pokiaľ z uvedených dôvodov dostane výpoveď zamestnanec, ktorého pracovný pomer trval viac ako 5 rokov,
výpovedná doba bude v trvaní troch mesiacov. V ostatných prípadoch, ak zamestnanec odpracoval najmenej jeden rok, bude pre neho platiť dvojmesačná výpovedná
doba. Rovnako dvojmesačná výpovedná doba platí i pre zamestnanca, ktorý odpracoval najmenej jeden rok a dáva zamestnávateľovi výpoveď.
V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Uvedené pravidlo platilo
i podľa predchádzajúcej úpravy. Novela upravila vypovedanie pracovného pomeru
v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou. V zmysle ust. § 40 ods. 7 Zákonníka práce sa za dojčiacu ženu
považuje zamestnankyňa, ktorá o tom svojho zamestnávateľa písomne informovala.
S uvedenými osobami je možné v skúšobnej dobe vypovedať pracovný pomer len písomne a vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom
a zamestnávateľ musí vypovedanie náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
Novela Zákonníka práce umožňuje vyššiu mieru flexibility i v rámci hromadného prepúšťania, a to jednak zmenou základných podmienok určujúcich, kedy o hromadné prepúšťanie ide a súčasne odstránením povinnosti zamestnávateľa prerokovať opatrenia
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Hromadné
prepúšťanie

umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu alebo jeho obmedzeniu s príslušným
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Hromadné prepúšťanie Zákonník práce upravuje samostatne v ust. § 73.
Pôvodne šlo o hromadné prepúšťanie v prípade, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviazala pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b)
(pokiaľ sa ruší zamestnávateľ alebo z organizačných dôvodov) alebo ak sa pracovný pomer skončil z iného dôvodu, ktorý nespočíval v osobe zamestnanca, a to počas 90 dní
najmenej s 20-timi zamestnancami.
Uvedené ust. § 73 ods. 1 bolo novelou zmenené. Podľa novej úpravy účinnej odo dňa
1. septembra 2011 ide o hromadné prepúšťanie vtedy, ak zamestnávateľ alebo časť
zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods.1
písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní:
(1) najmenej s 10-timi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20
a menej ako 100 zamestnancov,
(2) najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa,
ktorý zamestnáva viac ako 100 a menej ako 300 zamestnancov,
(3) najmenej s 30-timi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako
300 zamestnancov.
S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred
začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo s dotknutými zamestnancami, opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo
ho obmedziť.
Po prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov (ak u zamestnávateľa nepôsobia, tak priamo so zamestnancami) je zamestnávateľ povinný predložiť
písomnú informáciu o výsledku prerokovania úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
a zástupcom zamestnancov. Pôvodne s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnávateľ prerokovával aj opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu alebo
ho obmedziť. Z dôvodu zabezpečenia zvýšenia flexibility pri hromadnom prepúšťaní
novela pôvodné ust. § 73 ods. 7 zrušila, a tým zamestnávateľovi odstránila aj uvedenú povinnosť. Povinnosť predložiť písomnú informáciu úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny zostala zachovaná.

Odstupné

Zásadné zmeny nastali v oblasti odstupného a odchodného upraveného v ust. § 76 a 76a
Zákonníka práce. Pôvodne patrilo pri skončení pracovného pomeru zamestnancovi,
s ktorým zamestnávateľ skončil pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených
v § 63 ods. l písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na
svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo dohodou z tých istých dôvodov, odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak pracovný pomer zamestnanca
trval u zamestnávateľa najmenej 5 rokov, patrilo mu odstupné v sume najmenej
trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. V súčasnosti zákon nerozlišuje, či
zamestnanec odpracoval menej alebo viac ako 5 rokov, výška odstupného sa viaže na
počet mesiacov výpovednej doby. Odstupné sa teda rovná násobku priemerného
mesačného zárobku zamestnanca a uvedenému počtu mesiacov výpovednej doby.
Zamestnávateľ nebude poskytovať odstupné zamestnancovi, ktorému skončil pracovný pomer výpoveďou, ale zamestnancovi, ktorému skončil pracovný pomer dohodou.
V prípade, že bola zamestnancovi daná výpoveď z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a)
alebo b), to znamená z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo
z organizačných dôvodov, zamestnanec môže požiadať, aby sa jeho pracovný pomer
skončil dohodou. V zmysle ust. § 76 ods. 2 je zamestnávateľ povinný tejto žiadosti
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vyhovieť. Zamestnancovi potom vznikne nárok na odstupné. Ak sa zamestnávateľ so
zamestnancom dohodne, že zamestnanec zotrvá v pracovnom pomere len časť výpovednej doby, zamestnancovi patrí pomerná časť odstupného.
Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu
z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Uvedené neplatí, ak bol pracovný
úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo
ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený.
Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch než
v tých, ktoré upravuje ust. § 76.

Odchodné

Odchodné najmenej v sume priemerného mesačného zárobku poskytne zamestnávateľ zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na
(1) invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako
70 %, (2) predčasný starobný dôchodok alebo (3) starobný dôchodok. Odchodné bude
poskytnuté, ak zamestnanec požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. Ak zamestnávateľ dá zamestnancovi okamžite výpoveď z dôvodu, že zamestnanec (1) bol právoplatne
odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo (2) porušil závažne pracovnú disciplínu, zamestnávateľ nebude povinný vyplatiť mu odchodné ani za splnenia podmienok podľa
§ 76a ods. 1 a ods. 2.

KONKURENČNÁ DOLOŽKA
Novela Zákonníka práce upravila v novom ust. § 83a tzv. konkurenčnú doložku ako obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. V praxi sa konkurenčné doložky pred prijatím poslednej novely Zákonníka práce bežne uzatvárali, ale
nemali svoj právny základ v Zákonníku práce. Ich doterajšie používanie vyvolávalo
právno-teoretické otázky o prípustnosti uzatvárania takýchto doložiek v praxi a o ich
platnosti. Nejde pritom o inštitút, ktorý by naše právo v minulosti vôbec nepoznalo.
Používanie konkurenčnej (resp. súťažnej) doložky bolo štandardným nástrojom v rakúskom a následne aj v česko-slovenskom pracovnom práve prvej republiky, ako aj v období tesne po skončení druhej svetovej vojny. V súčasnosti predstavuje bežne využívaný
inštitút v členských štátoch EÚ, napr. vo Švédsku alebo v susednej Českej republike.
Ide o právny nástroj, ktorým zamestnávateľ môže po dohode so zamestnancom zmluvne
zabezpečiť, aby zamestnanec istý čas po skončení pracovného pomeru nevykonával
činnosť, ktorá má voči zamestnávateľovi konkurenčný charakter.

Podmienky

Konkurenčná doložka

Zamestnanec a zamestnávateľ sa podľa novej úpravy budú môcť v pracovnej zmluve dohodnúť, že po skončení pracovného pomeru po určitú dobu, najdlhšie však 1 rok, nebude zamestnanec vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu zamestnávateľa
konkurenčný charakter. Konkurenčnú doložku bude možné dohodnúť len v prípadoch, ak
zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu. Dohodnutím konkurenčnej doložky zamestnancovi vznikne
právo na primeranú peňažnú náhradu, a to v zmysle nového ust. § 83a ods. 4 Zákonníka práce vo výške najmenej 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za
každý mesiac plnenia záväzku z konkurenčnej doložky. Peňažná náhrada je splatná vo
výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie, ak nebolo dohodnuté inak.
6

Porušenie záväzku

Prípad porušenia záväzku vyplývajúceho zamestnancovi z konkurenčnej doložky novela umožňuje riešiť vopred priamo v pracovnej zmluve medzi zamestnancom a zamestnávateľom, a to formou primeranej finančnej náhrady. V zmysle ust. § 83a ods. 5
suma peňažnej náhrady nesmie presiahnuť celkovú sumu peňažnej náhrady zamestnávateľa poskytnutej zamestnancovi za plnenie záväzku z konkurenčnej doložky. Suma
peňažnej náhrady sa primerane zníži, ak zamestnanec splnil svoj záväzok sčasti. Zaplatením finančnej náhrady záväzok zamestnanca z konkurenčnej doložky zanikne.

Ukončenie záväzku

Konkurenčnú doložku bude môcť vypovedať zamestnanec písomnou výpoveďou v prípade, ak mu zamestnávateľ nevyplatí dohodnutú peňažnú náhradu do 15 dní od uplynutia jej splatnosti. Záväzok zanikne dňom, v ktorom bola výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane. Zamestnávateľ bude môcť od konkurenčnej doložky odstúpiť, ale
len počas trvania pracovného pomeru zamestnanca. Záväzok potom zanikne prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane, najneskôr však posledným dňom trvania pracovného
pomeru. Výpoveď i odstúpenie musia mať písomnú formu, inak budú neplatné.
Novela taktiež upravila možnosť obmedzenia alebo zníženia záväzku vyplývajúceho
z konkurenčnej doložky súdom v prípade, ak bol dohodnutý väčší záväzok, ako vyžaduje potrebná miera ochrany zamestnávateľa.
Okruh zamestnancov, s ktorými možno dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po
skončení pracovného pomeru ako i dĺžku trvania tohto obmedzenia, minimálnu mieru
primeranej peňažnej náhrady zamestnancovi a obmedzenie najvyššej sumy náhrady
v prípade porušenia záväzku zamestnancom, bude možné vymedziť v kolektívnej
zmluve.

FLEXIKONTO, KONTO PRACOVNÉHO ČASU

A PRUŽNÝ PRACOVNÝ ČAS

Inštitút flexikonta bol do Zákonníka práce zavedený ustanovením § 252c v rámci prechodných ustanovení zákona č. 49/2009 Z. z., účinným od 1. marca 2009, a to so snahou zákonodarcu eliminovať dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Zamestnávateľom pomohol preklenúť uvedené obdobie, umožnil im predovšetkým pokračovať
v činnosti bez náhleho prepúšťania zamestnancov a i naďalej sa aplikuje napríklad pri
nárazových zákazkách. Pôvodná úprava umožňovala v limitovanom období od 1. marca
2009 do 31. decembra 2012 zamestnávateľovi, ktorého zamestnanec nemohol z vážnych prevádzkových dôvodov vykonávať prácu, po dohode so zástupcami zamestnancov podľa § 230 Zákonníka práce poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno, za ktoré patrila zamestnancovi mzda najmenej vo výške základnej zložky mzdy podľa § 119 ods. 3.
Ak pominula prekážka v práci na strane zamestnávateľa podľa prvej vety, bol zamestnanec povinný odpracovať poskytnuté pracovné voľno bez nároku na mzdu, ktorá bola
poskytnutá podľa prvej vety. Zamestnávateľ sa so zástupcami zamestnancov mohol dohodnúť aj na priaznivejších podmienkach flexikonta, avšak priaznivejších len pre zamestnancov.
Táto prechodná úprava umožňovala, aby v období krízy zamestnanci čerpali voľno za
celú základnú mzdu. Ak pominula prekážka v práci na strane zamestnávateľa, bol zamestnanec povinný toto voľno nadpracovať, avšak pritom nešlo o prácu nadčas,
teda zamestnanec zo zákona nemal mať nárok na mzdové zvýhodnenie. Zamestnávateľ mal povinnosť viesť evidenciu tohto pracovného voľna. Uvedená úprava priniesla
výhody tak pre zamestnancov, ako i zamestnávateľov spočívajúce najmä v spružnení
pracovnoprávnej úpravy a zvýšení flexibility vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Výhodou pre zamestnávateľa bola najmä tá skutočnosť, že neprišiel
o kvalifikovaného zamestnanca, nemusel zabezpečovať ďalšie nové školenia a pod.
Pre zamestnanca bolo výhodným najmä to, že sa nestal nezamestnaným a nedošlo ani
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k zníženiu jeho platu, ako je to v prípade podľa ust. § 142 ods. 4 Zákonníka práce. Nevýhodou mohlo byť využívanie tohto inštitútu len zamestnávateľmi, u ktorých pôsobila odborová organizácia. Iné formy zastúpenia zamestnancov, napr. zamestnanecké
rady, na dohodnutie používania flexikonta pôvodná úprava nepripúšťala.
Zákon však neriešil situáciu, ak pracovný pomer so zamestnancom skončil vtedy, keď
tento mal na konte neodpracované hodiny, za ktoré dostal zaplatené a zamestnávateľ sa tým dostal do nevýhodnej pozície. Vzhľadom na časovú obmedzenosť platnosti
ust. § 252c by sporným mohol byť aj stav, kedy by zamestnanec z objektívnych dôvodov na strane zamestnávateľa nestihol do 31. decembra 2012 odpracovať svoje mínusové hodiny a od 1. januára 2013 by sa ust. § 252c nemalo používať.
Novela Zákonníka práce zrušila ust. § 252c a inštitút flexikonta upravila samostatne
v ust. § 142a. Uvedené ustanovenie umožňuje nie prechodné, ale trvalé využívanie
predmetného inštitútu na základe dohody nie len s odborovou organizáciou, ale už aj
so zamestnaneckou radou alebo dôverníkom, čím odstraňuje istý druh diskriminácie
tých zamestnávateľov, u ktorých odborové organizácie nie sú zriadené. Nová úprava
ponecháva pôvodný charakter predmetného inštitútu, to znamená, že i naďalej platí,
že ak zamestnanec nemôže z vážnych prevádzkových dôvodov vykonávať prácu, môže
zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov poskytnúť zamestnancovi
pracovné voľno, za ktoré patrí zamestnancovi mzda najmenej v sume základnej zložky
mzdy. Na rozdiel od pôvodnej úpravy novela zakotvila do ust. § 142a ods. 7 lehotu,
v ktorej je zamestnanec povinný odpracovať pracovné voľno, za ktoré sa mu poskytla mzda a táto lehota je maximálne 12 mesiacov odo dňa, keď bolo pracovné voľno
poskytnuté.

Neodpracované
voľno

Už spomenutý nedostatok pôvodnej úpravy, spočívajúci v znevýhodnení zamestnávateľa
v prípade ukončenia pracovného pomeru skôr, než zamestnanec odpracoval pracovné
voľno, za ktoré sa mu uhradila mzda, nová úprava odstránila. Podľa nového znenia
ust. § 142a ods. 8 v prípade, ak zamestnanec neodpracuje predmetné pracovné voľno
z dôvodu, že sa pracovný pomer skončil podľa ust. § 63 ods. 1 písm. d) (t.j. zamestnanec dostal výpoveď, pretože (1) nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi
na výkon dohodnutej práce, (2) prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 (zdravotná,
psychická spôsobilosť alebo iný predpoklad), (3) nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo (4) neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných dvoch mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich
v primeranom čase neodstránil) alebo písm. e) (t.j. u zamestnanca sú dôvody, pre
ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny), zamestnávateľ má právo na vrátenie
mzdy, ktorá zodpovedá nesplnenému záväzku. Uvedené právo môže zamestnávateľ
uplatniť na súde v dvojmesačnej prekluzívnej lehote odo dňa, kedy pracovný pomer
skončil.

Konto pracovného
času

Nový inštitút konta pracovného času, zavedený do ustanovenia § 87a, predstavuje
spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý môže zamestnávateľ
zaviesť len po dohode so zástupcami zamestnancov. Dohoda o zavedení konta pracovného času musí byť písomná. Dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.
Podstatou konta pracovného času je skutočnosť, že zamestnávateľ môže rozvrhnúť
pracovný čas tak, že v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas a v prípade menšej potreby práce
zamestnanec odpracuje menej hodín. Novela súčasne limituje celkový počet takýmto
spôsobom odpracovaných hodín. Priemerný týždenný pracovný čas pri využití konta
pracovného času v dobe najviac 12 mesiacov nesmie presiahnuť ustanovený týždenný
pracovný čas. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas
v zmysle ust. § 85 ods. 9 nesmie presiahnuť 48 hodín.
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Pri konte pracovného času je možné, aby zamestnanec vykonával i prácu nadčas.
V tomto prípade predstavuje prácu vykonávanú nad ustanovený týždenný pracovný čas
a mimo rozvrhu pracovných zmien vyplývajúcich z konta pracovného času. V zmysle
ust. § 87a ods. 3 je zamestnávateľ povinný viesť účet pracovného času, účet vyplatenej mzdy a rozdielový účet. Na účte pracovného času zamestnávateľ eviduje skutočne
odpracovaný čas zamestnanca v jednotlivých dňoch a týždňoch. Na účte vyplatenej
mzdy zamestnávateľ eviduje skutočne vyplatenú mzdu. Na rozdielovom účte zamestnávateľ eviduje rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne
odpracovaným časom zamestnanca a rozdiel medzi skutočne vyplatenou mzdou a mzdou,
na ktorú by mal zamestnanec právo za skutočne odpracovaný čas. Zamestnávateľ je
povinný vyplatiť zamestnancovi mzdu, ktorá zodpovedá ustanovenému týždennému
pracovnému času zamestnanca. Ak bola do skončenia pracovného pomeru vyplatená
nižšia mzda, ako by zamestnancovi patrila podľa účtu pracovného času, zamestnávateľ je povinný zamestnancovi zvyšnú časť mzdy doplatiť.

Pružný pracovný čas Zmeny nastali i v úprave pružného pracovného času v ust. § 88 a nasl. Zákonníka
práce. Podľa novej úpravy tento predstavuje spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť po prerokovaní so
zástupcami zamestnancov. Základný pracovný čas je definovaný ako časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku. Voliteľný pracovný čas je časový úsek,
v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku v takom rozsahu, aby odpracoval
prevádzkový čas. Prevádzkový čas je celkovým pracovným časom, ktorý je zamestnanec v pružnom pracovnom období určenom zamestnávateľom povinný odpracovať. Pružný
pracovný čas sa nebude uplatňovať pri pracovných cestách. V takomto prípade zamestnávateľ určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny. Novela vymedzila i maximálnu dĺžku zmeny pri uplatnení pružného pracovného času, a to najviac 12 hodín.

PRERUŠENIE VÝKONU PRÁCE, PREKÁŽKY V PRÁCI
Zdravotnícki pracovníci a rodič dieťaťa získajú po novom nárok na platené voľno.
Zdravotnícki pracovníci budú mať v zmysle doplneného ustanovenia § 140 ods. 4 nárok na platené voľno na účely sústavného vzdelávania v dĺžke 5 dní ročne a náhradu
mzdy v sume ich priemerného zárobku.

Dôležité osobné
prekážky

Ustanovenie § 141 upravuje dôležité osobné prekážky v práci. Podľa pôvodného znenia ust. § 141 ods. 2 písm. b) prislúchal nárok na platené pracovné voľno pri narodení dieťaťa len manželke zamestnanca, a to na nevyhnutný čas na prevoz matky
dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť. Novela uvedené právo rozšírila a priznala ho zamestnancovi, ktorému sa narodilo dieťa. Znamená to, že sa voľno poskytne aj
tomu zamestnancovi, ktorý je otcom dieťaťa, a to aj keď nie je manželom matky
dieťaťa. Uvedeným sa odstraňuje diskriminácia rodičov, ktorí nie sú manželmi.
Nové znenie ustanovenia § 141 ods. 3 umožní zamestnávateľovi poskytnúť zamestnancovi (1) ďalšie pracovné voľno z dôvodov, ktoré sú uvedené v § 141 ods. 2 s náhradou
alebo bez náhrady mzdy, (2) pracovné voľno z iných dôvodov ako podľa § 141 ods. 2
s náhradou alebo bez náhrady mzdy, (3) pracovné voľno na žiadosť zamestnanca s náhradou alebo bez náhrady mzdy a (4) pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje. Na platené pracovné voľno pri vyšetrení alebo ošetrení zamestnanca
alebo pri sprevádzaní rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia mal podľa
predchádzajúcej právnej úpravy zamestnanec nárok vo výške najviac 7 dní v kalendárnom roku. Novela umožní zamestnávateľovi úpravu uvedeného nároku, ak zamestnanec u zamestnávateľa neodpracoval celý kalendárny rok. Podľa nového znenia
ustanovenia § 141 ods. 6 má zamestnanec právo na poskytnutie náhradného voľna
v pomernej výške, a to v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok
za každú začatú tretinu kalendárneho roka. Nárok sa zaokrúhli na celé kalendárne dni
nahor. Ak zamestnanec odpracuje napríklad 5 mesiacov, bude mať nárok na 3,5 dňa,
po zaokrúhlení 4 dni plateného voľna.

Prerušenie výkonu práce, prekážky v práci
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Prerušenie
výkonu práce

Zamestnávateľ mohol po prerokovaní so zástupcami zamestnancov prerušiť výkon
práce zamestnanca najviac na 1 mesiac, ak bol zamestnanec dôvodne podozrivý zo
závažného porušenia pracovnej disciplíny a jeho ďalšie vykonávanie práce by ohrozilo
dôležitý záujem zamestnávateľa. Novela rozšírila uvedené oprávnenie zamestnávateľa na prerušenie práce na dlhšie obdobie ako 1 mesiac, a to aj pri menej závažnom
porušení pracovnej disciplíny, ak je to dohodnuté v kolektívnej zmluve. Ak sa jedná
o menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, patrí zamestnancovi počas prerušenia práce náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Ak sa jedná o závažné
porušenie pracovnej disciplíny, bude mu prislúchať po dobu dočasného prerušenia výkonu práce náhrada mzdy vo výške najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Ak sa
závažné porušenie pracovnej disciplíny nepreukáže, bude mať zamestnanec nárok na
doplatenie do výšky jeho priemerného zárobku.

Spoločné ustanovenia Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci upravených v § 144 novela z dôvodu preo prekážkach v práci hľadnosti rozčlenila na § 144 a na samostatné ustanovenie §144a, ktoré upravuje výkon
práce. Ako výkon práce sa v zmysle nového § 144a ods. 1 posudzuje doba, keď zamestnanec nepracuje (1) pre prekážky v práci, (2) pre poskytnutie pracovného voľna,
ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr, (3) pre poskytnutie náhradného voľna za prácu
nadčas, vo sviatok alebo za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku,
(4) pretože si odpracúva prekážku v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných
vplyvov, (5) z dôvodu dovolenky alebo (6) sviatku, počas ktorého má zamestnanec
nárok na náhradu mzdy alebo sa mu jeho mesačná mzda nekráti a (7) ktorú mladistvý
zamestnanec strávi pri odbornej príprave.
Ustanovenie § 144a ods. 2 upravuje dobu, ktorá sa ako výkon práce neposudzuje.
Jedná sa o dobu (1) výkonu práce, za ktorý sa vopred poskytlo pracovné voľno,
(2) práce nadčas, vo sviatok, neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku,
ak sa za ňu poskytne náhradne voľno, (3) prekážok v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, (4) pracovného voľna poskytnutého na žiadosť zamestnanca,
(5) výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby
v čase vojny a vojnového stavu, (6) neospravedlneného zameškania pracovnej zmeny
alebo jej časti, alebo (7) na ktorú zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej alebo odborovej funkcie.
Na účely dovolenky sa ako doba výkonu práce v zmysle ustanovenia § 144a ods. 3 neposudzuje ani doba (1) dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pre chorobu
alebo úraz s výnimkou pracovného úrazu alebo choroby z povolania, (2) rodičovskej
dovolenky, (3) nariadenej karantény, alebo (4) ošetrovania chorého člena rodiny, starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov
v materskej škole alebo škole.

DOVOLENKA A MZDA
Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru vykonával
u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na
dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Základná výmera dovolenky je
4 týždne.
Dovolenka vo výmere najmenej piatich týždňov pôvodne patrila zamestnancovi, ktorý
do konca kalendárneho roka dovŕšil aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku
veku. S účinnosťou od 1. januára 2012 bude mať na 5-týždňovú dovolenku nárok ten
zamestnanec, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕšil 33 rokov veku.
Rovnako zmenené a rozšírené ust. § 103 ods. 3, podľa ktorého je dovolenka riaditeľa
školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho
výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra

Dovolenka a mzda
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odbornej výchovy a vychovávateľa najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, je
účinné až od 1. januára 2012.
Ak dovolenku čerpá zamestnanec s pružným pracovným časom, považuje sa za deň
dovolenky čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden
deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom
sa zamestnanec posudzuje, akoby pracoval päť dní v týždni. Zavedenie tejto úpravy
do nového ust. § 104a vyplynulo z potreby špecifikácie pre zamestnanca s pružným
pracovným časom, nakoľko tento zamestnanec nemusí mať stabilný rozsah pracovného času v dňoch alebo týždňoch. Táto úprava má súčasne zamedziť znevýhodňovaniu
zamestnanca s pružným pracovným časom oproti iným zamestnancom, ktorí pružný
pracovný čas dohodnutý nemajú.
Ďalšie zmeny nastali aj pri krátení dovolenky. Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje,
môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu
dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu (1) výkonu mimoriadnej
služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového
stavu, (2) čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2, (3) dlhodobého uvoľnenia
na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2, (4) dôležitých osobných prekážok v práci podľa § 141 ods. 1 a ods. 3 písm. c).
Dovolenka sa zamestnancovi nebude krátiť za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, a za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky
podľa § 166 ods. 1.

Hromadné čerpanie
dovolenky

Vzhľadom na potreby praxe umožnilo ust. § 111 ods. 3 zamestnávateľovi určiť zamestnancom hromadné čerpanie dovolenky aj vo väčšom rozsahu, ako umožňovala
pôvodná úprava, t.j. dva týždne. V súčasnosti môže zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné
z prevádzkových dôvodov. Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť určené na viac
ako dva týždne, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak sa jedná o vážne prevádzkové
dôvody, ktoré zamestnávateľ zamestnancom oznámi najmenej šesť mesiacov vopred,
môže byť hromadné čerpanie dovolenky určené na tri týždne.
V umeleckých súboroch z povolania nesmie byť určené hromadné čerpanie dovolenky
na viac ako štyri týždne. V divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej predmetom
činnosti je interpretovanie hudobného diela, možno určiť hromadné čerpanie dovolenky v celej výmere.
Novela doplnila povinnosť zamestnávateľa umožniť čerpanie dovolenky osobe, ktorá
z dôvodu uznania za dočasne pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz v prípade, ak si nestihla vyčerpať dovolenku ani do skončenia ďalšieho kalendárneho
roka po roku, v ktorom jej na danú dovolenku vznikol nárok, po skončení dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Mzda

Dovolenka a mzda

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Mzda
je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje plnenie poskytované
v súvislosti so zamestnaním podľa iných ustanovení tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov, najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový
bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a náhrada
za pracovnú pohotovosť. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.
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Mzda za prácu
nadčas

Vzhľadom na problémy vznikajúce pri aplikácii ust. § 121 upravujúceho prácu nadčas
boli zmenené podmienky poskytovania mzdy za prácu nadčas a stanovené dve možnosti týkajúce sa určenia termínu poskytovania náhradného voľna poskytovaného za prácu
nadčas.
Podľa novej úpravy sa zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi potom patrí náhradné voľno v rozsahu,
v ktorom práca nadčas trvala. V uvedenom prípade zamestnancovi nevznikne právo na
mzdové zvýhodnenie. Zamestnávateľ sa môže dohodnúť so zamestnancom, v akom
termíne mu náhradné voľno poskytne. V takom prípade je určenie termínu ľubovoľné,
závisí len na ich slobodnej vôli a vzájomnej dohode, zákon teda nevymedzuje žiadne
limity. Ak sa však zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania
náhradného voľna za prácu nadčas, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia dvanástich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná.
Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno v dohodnutom alebo zákonom stanovenom termíne, zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie, a to najmenej
v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume
35 % jeho priemerného zárobku.

KOLEKTÍVNE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
Odborovým orgánom pribudli novým znením ust. § 231 oprávnenia odchýliť sa
v konkrétnych prípadoch v kolektívnej zmluve od úpravy uvedenej v Zákonníku práce.
Jedná sa o úpravu (1) skúšobnej doby podľa ustanovenia § 45 ods. 5 a ods. 6, (2) rozsahu peňažnej náhrady za nezotrvanie v pracovnom pomere počas výpovednej lehoty
podľa ustanovenia § 62 ods. 9, (3) podmienok realizácie výpovede pri nemožnosti ďalej zamestnávať zamestnanca podľa ustanovenia § 43 ods. 3, (4) rozsahu práce nadčas podľa ustanovenia § 97 ods. 12, alebo (5) dočasného prerušenia výkonu práce
podľa ustanovenia § 141a ods. 1. Úprava dohodnutá v kolektívnej zmluve bude pri
väčšine uvedených ustanovení len rámcová, pričom konkrétnu úpravu bude potrebné
dojednať priamo v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ teda môže napríklad v kolektívnej zmluve dohodnúť maximálnu dobu trvania skúšobnej doby 5 mesiacov, ale konkrétna výška skúšobnej doby sa dohodne v pracovnej zmluve.

Oprávnenia
zamestnaneckej rady
a zamestnaneckého
dôverníka

Nové znenie § 229 ods. 7 rozšírilo oprávnenia zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka aj na právo na spolurozhodovanie a kontrolnú činnosť, ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník a odborová organizácia. Zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník majú aj naďalej
právo na prerokovanie a právo na informácie. Novela zmenou ustanovenia § 233 ods. 3
umožňuje pôsobenie zamestnaneckého dôverníka aj v podnikoch, v ktorých sú zamestnaní najmenej 3 zamestnanci, to znamená, že sa tak rozšírila možnosť zriadenia tohto inštitútu i na menšie podniky. Pôvodná spodná hranica bola totiž najmenej
5 zamestnancov.
Ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, zamestnanecká rada alebo
zamestnanecký dôverník bude môcť podľa nového ustanovenia § 233a uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu, ktorá upraví pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania. Nakoľko zamestnanecká rada ani zamestnanecký
dôverník nemajú právnu subjektivitu, dohoda bude mať právne účinky len vtedy, ak
bude transponovaná do pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ bude preto povinný zamestnancovi ponúknuť pri uzatváraní pracovnej zmluvy minimálne také podmienky, ako sú
v uzavretej dohode dohodnuté so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom.

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
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Voľby člena
zamestnaneckej rady
a jeho odvolanie

Oproti pôvodnej právnej úprave novela flexibilnejšie upravuje voľbu člena zamestnaneckej rady a odvolanie zamestnaneckého dôverníka a člena zamestnaneckej rady.
Voľba zamestnaneckého dôverníka bude platná, ak sa na hlasovaní zúčastní 30 % všetkých zamestnancov, ktorí majú aktívne volebné právo, zatiaľ čo súčasná právna úprava vyžaduje nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov. Zvolený bude kandidát s najväčším počtom hlasov. Na platnosť hlasovania o odvolaní člena zamestnaneckej rady
a zamestnaneckého dôverníka novela ustanovuje kvórum 30 % všetkých zamestnancov. Podľa platného ustanovenia § 235 ods. 2 pri zániku zamestnaneckej rady alebo
zániku funkcie zamestnaneckého dôverníka z dôvodu uplynutia funkčného obdobia
alebo ich odvolania zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník ďalej vykonávajú svoju funkciu až do zvolenia novej zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého
dôverníka. Novela vypustením uvedeného ustanovenia zo Zákonníka práce pokračovanie funkcie vylučuje. Nová zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník začne
u zamestnávateľa pôsobiť až po ich právoplatnom zvolení, pričom stará zamestnanecká
rada alebo zamestnanecký dôverník po zániku ich funkcie už nebudú oprávnení ďalej
funkciu vykonávať.

Nové podmienky
zastupovania
odborovou
organizáciou

Nové podmienky čakajú odborovú organizáciu, ak chce zastupovať všetkých zamestnancov u jedného zamestnávateľa. Podľa úpravy v § 230 ods. 3 bude odborová organizácia musieť pre zastupovanie všetkých zamestnancov splniť podmienku, že najmenej 30 % zamestnancov je u nej odborovo organizovaných, ak o splnenie podmienky
požiada zamestnávateľ do 30 dní od písomného informovania o začatí činnosti. Ak
budú u zamestnávateľa pôsobiť dve a viac odborových organizácií, môžu uvedenú podmienku odborové organizácie preukázať spoločne. Povinnosť splniť uvedenú podmienku sa na odborové organizácie, ktoré začali pôsobiť u zamestnávateľa pred 1. septembrom 2011, bude vzťahovať až od 1. januára 2013.
Poskytnutie pracovného voľna na výkon funkcie v odborovom orgáne alebo člena zamestnaneckej rady alebo na výkon funkcie zamestnaneckého dôverníka je v zmysle
nového ustanovenia § 240 ods. 3 len na dohode zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov. Zamestnávateľ už nebude mať povinnosť zo zákona poskytnúť platené
pracovné voľno. Ochranná lehota pre bývalých členov zástupcov zamestnancov sa
podľa nového znenia ustanovenia § 240 ods. 7 skráti z jedného roka na 6 mesiacov.
V zmysle § 149 ods. 4 bude v družstve, v ktorom je súčasťou členstva aj pracovnoprávny vzťah člena k družstvu, výkon kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia
pri práci vo vzťahu k členom družstva zabezpečovať osobitný orgán volený členskou
schôdzou družstva.

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
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Informácie uvedené v predmetnom bulletine boli spracované advokátskou kanceláriou ULC Čarnogurský ako bonus pre všetkých jej klientov a tiež pre
pravidelných čitateľov bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO z radov odbornej i laickej verejnosti. Aj napriek tomu, že tento bulletin bol zostavovaný
s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody
vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente.
Informácie uvedené v tomto bulletine nie sú poskytovaním právnych rád ani inou formou poradenstva. Žiadna z informácií uvedených v tomto bulletine
ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál nie je ponukou, návrhom, obchodom ani odporúčaním pred rozhodnutím. Z obsahu tohto bulletinu nemožno odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy, neobsahuje komplexnú analýzu oblastí, ktoré sú
v ňom spomínané, a preto aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uvedených dôvodov
pri konkrétnych krokoch či postupoch preto vždy odporúčame vyhľadať a využiť profesionálne konzultácie a poradenstvo.
Zobrazovaný, tlačený a akýmkoľvek iným spôsobom použitý obsah alebo súčasť obsahu tohto bulletinu môžu byť využité len na súkromný účel. Obsah
alebo súčasť obsahu tohto bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál nie je možné využívať pre účely zisku, alebo ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný bez predchádzajúceho písomného súhlasu advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský. Podmienka predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje i na
odberateľov z oblasti poskytovateľov tlačových a informačných služieb a médií.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, JUDr. Paulínu Ondrášikovú: ondrasikova@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša Škrinára: skrinar@ulclegal.com.
© ULC Čarnogurský, 2011
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