
Dôvodová správa 

 

 

Všeobecná časť 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o 

zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády 

Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021. 

  

 Zámerom čl. I návrhu zákona je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie 

práce, a to najmä tým, že sa namiesto funkcie „hlavný inšpektor práce“ zavedie manažérska 

funkcia „riaditeľ inšpektorátu práce“ bez povinnosti mať odbornú spôsobilosť inšpektora práce, 

ale so zachovaním povinnosti päťročnej odbornej praxe v oblasti BOZP, alebo pracovného 

práva, alebo inšpekcie práce. 

 

Ďalej sa navrhuje doplniť kogentné obsahové náležitosti protokolu o výsledku inšpekcie 

práce o poučenie o možnosti podať správnu žalobu voči protokolu v zmysle príslušných 

ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku. Zároveň sa precizujú 

niektoré ustanovenia zákona a vychádzajúc z potrieb aplikačnej praxe orgánov verejnej moci 

sa ustanovuje moment zistenia porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania.  

  

Návrhom zákona sa v nadväznosti na úpravu v čl. I, ktorou sa definuje moment zistenia 

porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania, precizuje a zjednocuje znenie podmienok pre 

potreby osobitných právnych predpisov, ktoré používali rôzne legislatívne pojmy. Z pohľadu 

aplikácie zákona ide o formálnu precizujúcu zmenu, keďže overenie spomínaných podmienok 

prebieha na základe údajov z informačného systému Národného inšpektorátu práce alebo na 

základe potvrdenia, ktoré predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, pričom vychádzajú z 

dátumu zistenia porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania 

 

Návrh zákona je súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi 

ústavného súdu, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými 

zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s 

právom Európskej únie.  

 

Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo 

verejnej správe, podnikateľské prostredie, nebude mať sociálne vplyvy, nebude mať vplyv na 

informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana, ani na 

manželstvo, rodičovstvo a rodinu. 


