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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

Návrh  zákona  bol  vypracovaný  na  základe  Plánu  legislatívnych  úloh  vlády  Slovenskej  republiky  na

mesiace jún až december 2021. Zámerom 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. Zároveň sa precizujú niektoré ustanovenia zákona a vychádzajúc z potrieb aplikačnej

praxe  orgánov  verejnej  moci  sa  ustanovuje  moment  zistenia  porušenia  zákazu  nelegálneho

zamestnávania.

2. Stanovisko SOS

Spoločné  odbory  Slovenska  negatívne  vnímajú  a nesúhlasia  s navrhovanou  legislatívnou  zmenou

spočívajúcou  vo  vypustení  povinnosti existencie  odbornej  spôsobilosti hlavného  inšpektora  práce

a súčasne  so  zmenou  jeho  pomenovania,  pretože  celá  navrhovaná  zmena  postavenia  a koncepcie

hlavného  inšpektora  práce  smeruje  k oslabeniu  odborného  charakteru  riadenia  príslušných

inšpektorátov  práce.  Presun  z odborno-manažérskeho  riadenia  k výlučne  manažérskemu  riadeniu

inšpektorátov  práce bude znamenať  ďalšie  oslabenie  kvality  riadenia  a činnosti orgánov dozoru nad

dodržiavaním pracovnoprávnych vzťahov a bude smerovať k celkovej politizácii týchto orgánov verejnej

moci.  Na takéto  miesta  tak  budú môcť  byť  dosadzovaní  ľudia,  ktorí  nebudú mať  žiadne skúsenosti

s výkonom  činnosti inšpektorátov  práce  a  ponechane  vágnej  odbornej  praxe  (z  oblasti BOZP  alebo

pracovného práva) bude môcť zahŕňať takmer akúkoľvek činnosť, resp. pod ňu subsumovať činnosti,

ktoré by boli v súčasnom právnom režime nepostačujúce. 

Spoločné odbory Slovenska preto nesúhlasia s navrhovanou zmenou a trvajú na zachovaní súčasného

právneho stavu.

3. Závery a odporúčania

SOS neodporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie a žiada predkladateľa o vypustenie 

navrhovaných zmien v predmetnej oblasti v zmysle pripomienok.
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