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Materiál na rokovanie 

HSR SR 13.12. 2021         bod 2 

 

                                                            S T A N O V I S K O  

   

k návrhu 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 

1.Popis  návrhu: 

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. 

 

2. Stanovisko KOZ SR 

Na základe výsledkov medzirezortného pripomienkového konania a po posúdení 

predložených materiálov súvisiacich s návrhom 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 
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neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, prijímame nasledovné 

stanovisko: 

 Zásadné pripomienky vznesené v rámci MPK, ktoré boli  predmetom  rozporových konaní 

v dňoch 24.11.2021 a dňa  26.11.2021  boli predkladateľom akceptované . 

 

3. Závery a odporúčania 

KOZ SR  odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 

 


