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Stanovisko osôb oprávnených na zastupovanie verejnosti v zmysle hromadnej pripomienky 
k návrhu novely Zákonníka práce zo dňa 6. októbra 2010 
k transpozícii ustanovení smerníc EÚ a medzinárodných zmlúv týkajúcich sa záväzkov SR 
vo vzťahu k ochrane tehotných žien, žien na materskej dovolenke a dojčiacich žien 
(k legislatívnym návrhom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo 16. 2. 2011)

V Bratislave dňa 28. 2. 2011 

Stanovisko predkladajú: 
Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., Občan, demokracia a zodpovednosť, 0905 825 408, debreceniova@oad.sk 
Mgr. Ladislav Oravec, 0903 921 449, laco@nadaciams.sk 
JUDr. Zuzana Magurová, OZ Možnosť voľby, 0905 246 216, zuzana.magurova@chello.sk 
Ing. Ľubica Trubíniová, Občan, demokracia a zodpovednosť, 0905 271 888, trubiniova@oad.sk  
Mgr. Adriana Mesochoritisová, OZ Možnosť voľby, 0911 550 195, adriana@moznostvolby.sk 
PhDr. Jana Cviková, ASPEKT, 0907 466 939, cvikova@aspekt.sk 


K Alternatíve I: 
Túto alternatívu nepovažujeme za uspokojivé vysporiadanie sa s problémom diskriminácie tehotných žien, resp. žien krátko po pôrode, ktoré sú v skúšobnej dobe, ktorého riešenie sme sa snažili iniciovať našou hromadnou pripomienkou zo 6. 10. 2010. Ani celkovo ju nepovažujeme za šťastné riešenie problému diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch ako takého.
Dôvodom, prečo ministerstvom navrhované riešenie nepovažujeme za uspokojivé, je, že ani formálne a ani fakticky netransponuje čl. 10 smernice 92/85/EHS (tzv. tehotenská smernica) Smernica č. 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok.  v spojení so smernicou o rovnakom zaobchádzaní so ženami a mužmi v oblasti zamestnania (smernica 2006/54/ES) Smernica č. 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie).. Ministerstvom navrhované znenie ustanovenia § 72 ods. 2 Zákonníka práce (ZP) totiž nehovorí nič o tom, že tehotnú ženu možno v skúšobnej dobe prepustiť iba výnimočne a iba z vážne opodstatnených dôvodov nesúvisiacich s jej stavom (t. j. tehotenstvom alebo materstvom), a že takéto dôvody jej musí zamestnávateľ oznámiť písomne. Tehotným ženám a ženám krátko po pôrode teda neposkytuje dostatočnú právnu istotu, že nebudú v skúšobnej dobe prepúšťané z dôvodu svojho tehotenstva alebo materstva. Dostatočnú právnu istotu neposkytuje ani zamestnávateľom – najmä tým, ktorí v zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, resp. Súdneho dvora EÚ, predstavujú „orgán štátu“ (napr. ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy, orgány miestnej samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu a obcí a pod.) a voči ktorým sa tehotné ženy, resp. ženy po pôrode dotknuté diskrimináciou prepustením v skúšobnej dobe z dôvodu svojho tehotenstva alebo materstva môžu priamo dovolávať ustanovenia čl. 10 smernice 92/85/EHS. Súdny dvor EÚ už vo svojej judikatúre uviedol, že toto ustanovenie má tzv. vertikálny priamy účinok – t. j. jednotlivci sa ho môžu priamo dovolávať pred vnútroštátnymi súdmi.  Dostatočnú právnu istotu by navrhované ustanovenie v konečnom dôsledku neposkytovalo ani Slovenskej republike – pretože tá by v prípade diskriminačného prepustenia tehotných žien v skúšobnej dobe zamestnávateľmi súkromného sektora niesla zodpovednosť za škodu vzniknutú týmto prepustením – a to v dôsledku nesplnenia si svojej povinnosti v zmysle práva EÚ transponovať právne záväzné ustanovenia práva EÚ.
Vo vzťahu k ochrane pred diskrimináciou celkovo považujeme ministerstvom navrhované ustanovenie takisto za nešťastné, a to z viacerých dôvodov. Po prvé svojím spôsobom v podstate iba opakuje ustanovenie § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. b) antidiskriminačného zákona, pričom v kontexte celkového znenia § 72 ZP doplneného o návrh ministerstva nevytvára nijaké konkrétne mechanizmy na to, aby sa diskriminácia pri prepúšťaní v skúšobnej dobe odstránila (pričom tento konkrétny prejav diskriminácie je najvypuklejší práve u tehotných žien – keďže tehotenstvo je zakázaným dôvodom diskriminácie, ktorý často vznikne alebo vyjde najavo práve počas skúšobnej doby). Po druhé, ministerstvom navrhované riešenie pri použití systematického a logického výkladu Zákonníka práce navodzuje dojem, že pri iných spôsoboch skončenia pracovného pomeru je možné zásadu rovnakého zaobchádzania porušiť (keďže Zákonník práce vo vzťahu k ostatným spôsobom skončenia pracovného pomeru neobsahuje explicitnú dikciu, v zmysle ktorej by malo byť explicitne zakázané porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania). To môže paradoxne zúžiť rozsah už poskytovanej ochrany pred diskrimináciou vo vzťahu k prepúšťaniu.
Z vyššie uvedených dôvodov považujeme ministerstvom navrhovanú Alternatívu I. bez ďalšieho za absolútne neakceptovateľnú. 

K Alternatíve II: 
Ministerstvom navrhovaná Alternatíva II. by podľa nás mohla slúžiť ako východisko pre právnu úpravu transponujúcu čl. 10 smernice 92/85/EHS v spojení so smernicou 2006/54/ES, pričom formuláciu „s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a s dojčiacou ženou“ považujeme za legislatívne kvalitnú, pretože v rovine osobnej pôsobnosti poskytuje väčší rozsah ochrany než predmetná smernica. Avšak navrhovanú úpravu tejto alternatívy v jej súčasnej podobe nepovažujeme za dostatočnú. Hlavným dôvodom tohto nami artikulovaného postoja je, že ministerstvom navrhovaná úprava úplne opomína právnu podstatu zakotvenú v čl. 10 smernice 92/85/EHS (a tiež v čl. 8 ods. 1 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183), a síce pre SR právne záväznú požiadavku, že tehotnú ženu, ženu na materskej dovolenke a dojčiacu ženu (ako to definuje smernica 92/85/EHS) možno prepustiť len vo výnimočných prípadoch nesúvisiacich s jej stavom (t. j. tehotenstvo a materstvo) a že dôvody prepustenia musia byť v každom prípade riadne opodstatnené. Predložený návrh ministerstva síce hovorí o potrebe uvedenia dôvodov skončenia pracovného pomeru (pričom z predkladaného návrhu explicitne nevyplýva, že má ísť aj o písomné uvedenie dôvodov – navrhovaná úprava explicitne hovorí iba o tom, že v skúšobnej dobe možno pracovný pomer skončiť písomne), avšak nehovorí nič o tom, že toto skončenie sa môže udiať len výnimočne a že preň môžu existovať len vážne opodstatnené dôvody nesúvisiace s tehotenstvom alebo materstvom (z celkovej dikcie ministerstvom navrhovaného ustanovenia skôr vyplýva, že zamestnávateľovi by stačilo pri skončení pracovného pomeru s tehotnou ženou v skúšobnej dobe uviesť pre toto skončenie akýkoľvek dôvod). 
Z uvedených dôvodov preto podľa nás ministerstvom navrhované ustanovenie nespĺňa požiadavky čl. 10 smernice 92/85/EHS v spojení so smernicou 2006/54/ES, požiadavky čl. 8 ods. 1 Dohovoru MOP č. 183 a čl. 11 ods. 2 písm. a) Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien V zmysle ktorého má SR, ako zmluvný štát tohto dohovoru, povinnosť prijať „za účelom zabránenia diskriminácii žien z dôvodu materstva a zabezpečenia ich reálneho práva na prácu (...), všetky príslušné opatrenia na zákaz (...) prepúšťania z dôvodu tehotenstva alebo materskej dovolenky (...)“.  Toto ustanovenie, podobne ako citované ustanovenie čl. 10 smernice 92/85/EHS v spojení so smernicou 2006/54/ES a ustanovenie čl. 8 ods. 1 Dohovoru MOP č. 183,  neobsahuje nijaké výnimky (t. j. povinnosť štátu prijímať opatrenia na zákaz prepúšťania z dôvodu tehotenstva platí bezvýhradne a nie je pre ňu ustanovená výnimka napr. pre prepúšťanie v skúšobnej dobe), pričom v zmysle Ústavy SR majú všetky tieto právne predpisy práva EÚ a medzinárodného práva prednosť pred zákonmi SR. Okrem toho, že SR by takouto právnou úpravou konala v rozpore so svojimi medzinárodnými záväzkami a záväzkami vyplývajúcimi z členstva v EÚ, by ženám, voči ktorým tieto požiadavky stále riadne netransponovala, naďalej spôsobovala praktické problémy majúce ďalšie závažné implikácie na uplatňovanie ich ľudských práv – napríklad práva na zdravie, na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci, na prácu a na odmenu za vykonanú prácu, na sociálne zabezpečenie a pod. Tieto porušenia sa prejavujú napríklad v tom, že tehotné ženy, ktoré sú v skúšobnej dobe, musia svoje tehotenstvo tajiť – čo okrem toho, že ide o závažný zásah do ich ľudskej dôstojnosti a iných osobnostných práv, predstavuje aj množstvo ďalších praktických problémov najmä vo vzťahu k ochrane ich bezpečnosti a zdravia (napr. vystavujú sa riziku, že budú musieť vykonávať práce, ktoré sú tehotným ženám zakázané, nevzťahuje sa na ne ustanovenie zákona o zákaze vykonávania práce nadčas, ak s tým nesúhlasia a pod.), ale aj vo vzťahu k ochrane bezpečnosti a zdravia ich plodu (ktorá je v zmysle čl. 15 ods. 1 Ústavy SR takisto ústavne garantovaná). V iných prípadoch – ak sa tehotenstvo nedá „utajiť“ (napr. preto, že žena do pracovného pomeru nastúpila už tehotná, a preto tehotenstvo je v skúšobnej dobe už viditeľné, alebo pri služobných pomeroch, v ktorých skúšobná doba trvá dlhšie ako tri mesiace, alebo v prípadoch, že tehotenstvo je sprevádzané charakteristickými nevoľnosťami a pod.) – môže dokonca nedostatočná právna úprava a legislatívna ochrana tehotných žien pred prepúšťaním v skúšobnej dobe viesť ženy – v snahe udržať si svoje pracovné miesto a z neho plynúci príjem a sociálne zabezpečenie – k rozhodnutiam smerujúcim k interrupcii, čo je v hrubom rozpore s ich ústavne a medzinárodne garantovaným právom na ľudskú dôstojnosť a ochranu ich súkromného a rodinného života, s ich právom na zdravie, ale aj s právom rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia svojich detí v zmysle čl. 16 ods. 1 písm. e) Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.  
Z uvedených dôvodov navrhujeme, aby bolo ministerstvom navrhnuté ustanovenie § 72 ods. 1 ZP uvedené v Alternatíve II zo dňa 16. 2. 2011 upravené tak, aby zohľadňovalo vyššie uvedené námietky a zároveň požiadavky medzinárodného práva a práva EÚ, a teda aby znelo nasledovne:
Alternatíva II. 
33. V § 72 odsek 1 znie: 
	„(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou, ktoré sa môže udiať len výnimočne a len z riadne opodstatnených dôvodov nesúvisiacich s  tehotenstvom alebo materstvom, je zamestnávateľ povinný písomne uviesť dôvody skončenia pracovného pomeru, inak je skončenie pracovného pomeru  v skúšobnej dobe neplatné.“ 

Kvôli presnosti vznikajúcej legislatívnej úpravy a právnej istote, ktorú by mala vniesť do právnych vzťahov, navrhujeme ešte drobné doplnenie ods. 2 v § 72 ZP, a to najmä s ohľadom na potrebu zabezpečiť, aby v zákone bola vymedzená jasná lehota, v ktorej má zamestnávateľ prepúšťajúci tehotnú zamestnankyňu, zamestnankyňu do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo dojčiacu zamestnankyňu v skúšobnej dobe, písomne oznámiť dôvody takto skončeného pracovného pomeru:

„(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Táto lehota sa vzťahuje aj na písomné uvedenie dôvodov skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou zo strany zamestnávateľa v zmysle ods. 1.“

Zároveň pripomíname, že legislatívnu zmenu, ktorá vo vyššie uvedenom duchu zakazuje prepúšťanie tehotných zamestnankýň, zamestnankýň do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich zamestnankýň v skúšobnej dobe požadujeme taktiež zakomponovať do všetkých ďalších relevantných právnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy a vzťahy upravujúce služobné pomery štátnych zamestnankýň so skúšobnou dobou (napríklad zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore). 

Pre úplnosť dodávame, že navrhujeme aj miernu modifikáciu ustanovenia § 141 ods. 2 písm. b), a to v nasledovnom duchu:
 „b) narodenie dieťaťa manželke blízkej osobe zamestnanca; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz rodičkymanželky do zdravotníckeho zariadenia a späť a na účasť pri pôrode“.

Nahradenie „manželky“ „blízkou osobou“ navrhujeme z dôvodu, že osobou, na napĺňanie práv ktorej ustanovenie § 141 ods. 2 primárne slúži, je tehotná žena, resp. žena bezprostredne po pôrode, a prevoz do pôrodnice a späť jej má byť zabezpečený bez ohľadu na to, či má manžela alebo partnera. Rovnako by jej mala byť zabezpečená možnosť mať pri pôrode blízku osobu (vyplýva to napríklad aj zo štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie), a to takisto bez ohľadu na to, či má manžela alebo partnera, resp. či si jeho prítomnosť pri pôrode želá. 

Termín „rodička“ navrhujeme použiť z toho dôvodu, že žena sa stáva matkou až okamihom narodenia dieťaťa – čo by vylučovalo aplikáciu tohto ustanovenia na ženy pred pôrodom a robilo by ho do značnej miery nelogickým, ale aj odporujúcim iným ustanoveniam právneho poriadku SR (napr. ustanoveniu § 82 ods. 11 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého „matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila“).


