DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Poslanec / Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

2. Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) je upravená v práve Európskych spoločenstiev:
pramene

primárneho práva:

v čl. 136 a 137 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v konsolidovanom znení
(v znení zmluvy z Amsterdamu a Nice). Podľa čl. 137 ods. 2 písm. b) Zmluvy Rada
môže prijímať v oblastiach uvedených v čl. 137 ods. 1 písmenách a) až i) (zlepšovanie
najmä pracovného prostredia s ohľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti
pracovníkov, pracovné podmienky, ochrana pracovníkov v prípade skončenia
pracovnej zmluvy, informovanie a porady s pracovníkmi, zastupovanie a kolektívna
ochrana záujmov pracovníkov a zamestnávateľov vrátane spolurozhodovania)
prostredníctvom smerníc minimálne požiadavky, ktoré sa uskutočnia postupne
s prihliadnutím na podmienky a technické predpisy platné v každom z členských
štátov;
pramene

sekundárneho práva:

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003
o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
05/zv. 4) – nie je stanovená lehota na transpozíciu;
b) nie je upravená v práve Európskej únie;
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu
prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej
únii:

a) identifikácia záväzkov vyplývajúcich z Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom
k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii:
Irelevantné.
b) identifikácia prechodných období vyplývajúcich z Aktu o podmienkach pristúpenia
pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii:
Bezpredmetné.
c) lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských
ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie
tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na
implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003
o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
05/zv. 4) – nie je stanovená lehota na transpozíciu.
d) identifikácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení
Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych
spoločenstiev v platnom znení:
Proti Slovenskej republike nezačalo žiadne konanie o porušení Zmluvy o založení
Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych
spoločenstiev v platnom znení.
e) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice alebo rámcové
rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
v

zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a
o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(antidiskriminačný zákon);
v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení
neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev
a právom Európskej únie:
Úplný.
6. Gestor:
Irelevantné.

