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Srážky se mzdy podle § 88 a) ž.
·P odle § 88 a). ž. ř. má býti v pracovním
m. j. vytknuto toto ustanovení:
»Ig) konvenční 'p okuty při přestoupení
p1.'~coVfiího . řádu a k <čemu se .jich užívá .. ;«
Podle '§ 90 Ž. ř. ve zněni zákona č. 22/1885
ř. 'z. konvenční pokuty peněžité, které byly
u'valeny na pomocné pracovníky při pře
·s tupcích pl'acovního řádu, a k čemu se .Tich
užilo, zapsány buďte do seznamu, clo něhož
úřad a pomocní pracovníci nahlédnouti mohou a jenž předložen býti má živnostenskému úřadu, když některý pomocný pracovník pokládá se býti stižen vybráním
nebo vynaložením konvenční pokuty peně
žité. .§ 3 zákona č. 330/1921 Sb. z. a n. upravuje úkoly závodních výborů, ukládá v lit.
f) »spolupůsobiti ... při disciplinárním ří
zení ... «.
Tyto pořádkové pokuty jsou považovány
za konvenční pokuty podle § 1336 o . . o.,
jak také ,judikatura zejména živnostenský.ch soudů konstantně vyklád.á.~·') Uložil-u zákon o závodních výborech t.ěm±o
výborům, .aby spolupůsobily při disciplinárním řízení, byla již vícekráte položena
otázka, jakým způsobem a v jakém rozsa,hu se závodní výhor účastní při tlkládání
pořádkových pokut srážkami se mzdy.
Dr. Kotek (Výklad zákona o záv.odní-ch
výborech pl'O praktickou potřebu P 1929;
ř.ádu

z.

~:)

81'oY. př. Č. 321 Sbírky rozhodnutí c. k.
živno::st e l1 s ktch sou.dů (Příloha »Soziale Rundsc.hau«), podle kterého p.ořádkové pokuty, uložené podle pracovního řádu, jsou konven.cní pokuty, kterým lze žalobou O'dpo'l'O'vati, ěís. 1453
tétO' sbírky. pO'd1e kteréhO' pořádkové pO'kuly
pO'dléhají sO'udcO'vskému zkO'umání, žaluje-li
dělník srážkO'u se mzdy, která mu byla učiněna
k zapravení pO'řádkO'vého trestu; d'ále č.Z2-1
této sbírky, podle kteréhO' pořádkové pokuty
mohO'u býti ulO'ženy jen na základě ujednání
O' kO'nvenční pokutě, č. 988 (určení výše pO'řá-d
kové pokuty nemůže býti přen.echánO' jedné
smluvní straně), naprO'ti tomu však srov. Č. 1172
tétO' sbírky.

ř. a

závodní

výborY.~

s,t r . .41)} odpov.ic!iá k této otázce takto:» Sp(!)~
lupu:s0bení z'á vodRího výboru ... při dis:ciplináTlliím řízeni ~ .. ' neznamená, ,že 'závodní
výbor je přitom rovno<lenn.ým 'čini,telem ;se
zaměstnavatelem, nýbl'ž 'pouze ,to, že ~fi
disciplinárním řízení ... má závodni výbor
hýti 's lyšen a že má pr,á vo zprostřeclk<ovan .
mezi zaměs1:navatelem a zaměstnan:ci.« »z.a-:městnavatel tudíž ,nepotřebuje .k :d.i~cip;1i
nárnímu řízení a :p otrestání za-měs·tIlance
předchozího -souhlasu závodního výboru;
nýbrž může uvedená opat:ření :uebů :tres't
vy;sloviti 'sám, ovšem předtím ,musí vždycky o svém l)(}stnpu vyrozuměti závodn~
výbor a vyslechnouti jeho přípaC!lné náVir~
hy. 'fakt-o spolupůsobí závoclní výbo:r při
každém clisci,p linárnÍm. řízení, ať j'iž zaměstnavatel ukládá disciplinárllí 'h est bez
všelikého formálního řízení či za šetření
jistých fOI'em. procesníeh.« 'Ocl tohoto výkladu v celku se neuchylují dr. J. Hatlák
(Zákon o ,závodních výborech), dr. A. Chy~
til (Závodní výbory podle práva čs., Br.Ilo
1922), dr. W. Lambel'.g (Das Gesetz 'libel'
clie Betriehsausscniisse, Liberec 1922j ani
komentář dl'.štědl'ého a dr. Buc:h tely k
živnostenskému řáclu (Čs. Kompas, Sv. X
a Xb).
Také n. s. s. (Boh. A 4083) vykláct'á tato
ustanovení tak, že právo .závooního výbol"~
spolupůsobiti při disciplinárnímřizení ne-'

obsahuje v sohě prá vo na rovnocenn6'\l
účast se zaměstnavatelem při l1~kládáni trestu. N. s. s. vycházeje z vpředu llvedel1.éh()
názoru na právní povahu pořádkovýc'h pokut, považuje p.r ohlášeni zaměstnavatele,
'ž e svému zaměstnanci úkládá pokutu pro
porušení pracovn'í ho řádu, za projev smlllvní strany, o jehož platnosti a účinnosti pf.ísluší rozhodovati řádným (živnostenským)
soudům.

Ani z materiálií nelze vyčísti, že hy. ~á:
konodál'ce měl v úmyslu zjednati ~v.~dt1í·
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m-u~ :vSJ)·Q'l'U oprávnem. větŠíhó.: rozsahu .. :' ~ na:nce':- ilesmí se díti Jednostranu)r; :~ pb'uze
Vládní .11éivrh- (č . t,. 2177-11. vol. obcl.) v důz ",ůle zaměstnavatelovy, n):brž ž.~ v kažvodové zprávě uvádí: » Účelem tohoto předdém případu musí býti zavedeno disciplipi Sll, je 'z ajistiti' závodní radě, aby při : d i snární řízení, v ' němž má míti účast závodní
,~ !,P ] lvn o v á II í llebo hestnví~, propoušt~výbOl'. Jakoll . úč~st . má při tom tento míti,
m. shznostech, sporech a pranlCh (na pl'.
to vyplýv& z analogie záko "I<L () hornických
pH llpravovánídovolených) ·.rp.ohla v p-ří~á'vodních j·ad<-\cll. kde o Pl"acovních přepadě_,; i)otřeby-' z:p'r o st ř e :d k o. vat i .• mezi
stupcích ',.rozhoduje 'o., disciplinární výbor,
správou ,podniku a jednotlivÝU1Í zaměst:složený ze., dvou zástupc\\ ,zam<i&tnanců a
na-nci nelw :.Slútl)iI~alI~{za'měs·tna:ndL Tí:mtó. < 'dvoll '. ,~ ysJanych ' zaměshÚlvate]ell~. Pouze
spolupůsobením závodní rady , při ,u:ch:iová,- , ,t akovýmirýkla,dem mlHe hýti vyplnělH,l
ní kázně a pořádku v závodě máhýtí do- . :úi'c'z eia zákoha' o závodních výbOJ:ech, posaženo .~lob~'é;ho pomě.~'u mezi spl'avoll ~~ákud ~e .týc;e,.iejieh pravomoci pl-i :udrt ·J.vá~lí
VUclll- '- a: Zaměstllallci. « Sociáliiě..:póHFcký
kázně pj·acovri:í.« Nepochybtijeme, '" ž~ ta,' ýbOl' a výbor socialisační, které vlá ·lní
kový výklad snadno může získati na :ropunávrh doplnily slovy: »... , při disciplinárlal'itě, souhlasiti s ním však nebylo by cloním · Í'Í,zeilÍ ... « ~ úněnu blíže neddův'oclňují
J)l'ým 'i ysvědč.en1m pro výklad : 1H',avllí]lo
(č. t. 2836/I. ' yol. ob<1,). Uvádí v clůvodové
řádu. Pojmy » spolupůsobiti « a '»l'ozho,lo·
zprávě pouze, že ustanoveníin § ' :3 v-ýbo,.'y
vati « nelze tak snadno zaměúo\rati, uvědosnažily ~e postihnouti ' a rozšífi.ti práva,
míme-li si jejich podstatné rozdíly. , ~
která mají dosud dobrovolné továr ní '\ Ý'Právní povahll konyenčních pokut IlCIllOhl
hory, ,odborovými organisacemi lfebo v~l7.:ákon č. 330/21 změnitj~ i když bychom soú",
hou dělnictva ' dosazené.~·~)
,
hlasili, že ustUl1o:v eIlí živnostenského ř&clll
Naproti tomu hrdí' '<h. Fl'ailtišek . Pobylo změněno. Nadto však nelze vážně uva.]ák/'~() že »živnostensky řád v tom směru,
žovati o možnosti této změny již proto, že
když mluví o konvencionálních pokutách
konvenční pokuty llkládá zaměstnavatel
pi:i přestupcích pracovního řádu, .jest již
zpravidla bez ;rakéhokoli disciplinárního
:n eplatuý, nenoť trest podle pracovního řářízenÍ. ' Tvrzellí, že zmocněním závodních
du nemúže býti pokutou konvencionální,
výborů, spolupi'lsobiti při disciplillárnímří:
když o výši trestu má rOi~ho ]ovati vedlé
zení, bylo vyloučeno u,jednati při služební
zaměstnavatele též závoduí výhc.r. Neboť
smlouvě (pracovní řád) konvenč:ní pokutu,
podle ' zákona o závodních výborech § 3,
,je velmi odvážné. Že takový názor může
lit. {), má závodní' výbor sjJolupů~obIti při
způsobiti škody těm, v ,jejichž prospěch je
udržování kázně a pořádku v závodě a při
vydáváu, vyplývá také z ' toho, že postjžedisciplinárním řízenÍ. « »Avšak jedno je ze
Iiému zaměstnanci odnímá možnost . dovolati
znění zákona j' asn~ : Že' potrestání zaměstse přezkoumání soudem.
Spokojíme se pouhým výkladem slovním
, .' ~:) Pro ' úplnost S}"OY. § 4, Č. 6, init. 'návrhu
a logickým (§ 7 o. ·z. n.) a uvažujem,e takto:
posl. Schaferéj. Cl s. (t:. L 13(0). »Tresty pořád 
Podle § 1336 o. z. o. strany, které s'Fedná~
kové' mohou býti uloženy jen, pokud .Ťe pracovvají
,s mlouvy, mohou učiniti zvláštní dohó ..
ní řád obsahuje, a {o výborem, 'k němuž patří
clu, ,že na n.lÍ'stě újmy, která by · :s e měla
jak zástupce majetníka 2á vodu, tak i člen zánahraditi, má býti zapravena určitá částka
~' odní l'ady «, a ' § 6, odst. 4., inic. ná,' rhu posl.
Ské).láka a s. (č. t. 18J7) . »Púlcovní řády, pokud
peněžitá nebo jiná, jestliže slib lH~bude
neb.yly již sjednány clohodo~l .podnikatelú se zásplněn bucf vůbec, JJ.eho nikoli náležitým
stupci org'!=úiisacÍ, mohou býti zaváděny , jen za
zpŮtsohem, netbo příliš pozdě (§ 912). ~': ) Ne~
souhlasu 'závodni rady. II e z ,j e j í ho s ,o ubyla-li , k,onvenční pokuta v Ý s lov ně . vy~
II I a s II 11 e smí býti II k 1 á cl á II o P o i' ú dkových ď b.'est-ll « . Iniciativní návrhy · č . t.
loučeua- ,ja;k je toniu u obchodů siplátko825, 90Q, ' 5025/I. vol. obv., 61, 855!II vol. obv.
vých (§ 3 zák. ze dne 27. dubna 1896" č.-: 70
disciplinární .Hzc.ní · zvláště neupravují. , ř. z.) - při služební smlouvě (§9- 1151 i11 .
»CelostátnÍ dělnický výbor, Hšská ústřédna . záo. z. 0.)/) 'nll1že býti i při"této smlouvě platvodních výborů a racl <~ v roce' '1926 nu'v rhoval
tuto úp;ravu (§ ;;; odst. 1., lit. f): '~> Spolllrozhodo
ně ujednána. Smluvní povinnost, která neyaJj ,přCudržování pracovl!í: di~ciplin'y v závo byla splněna, je dána především ll!,j ednádě, ' :a :pfi disciplinárním řízení, a to tak, že se
ním, na'řÍzenÍm zaměstnavateJoyým, způso,,.
J('úkolllill těmto zHdí disciplinární výbor,slobem a l'ozsahem služby přiměř'ené (§ 115.:;
~err)ř. ze dvou k tomu 'ustanovených . členů závodnÍ . tady a · ze ' dvou členll správy závodu .
Té).kto slo~ený výbor cliscipJinární jedná ' a roz~
ll,o dnje o všech disciplinárních poklescíchz,aniěstnanclt, : a to pouze podle ustanoveilí pracovJ'lÍho · !-áchř. Z l'ozhodnlltí discipliu&rního výboru
lze se ocholati k rozhodčímu sondll. «
-"d'). Dr., ,František Polák: Dělnické pní.vo čes 
koslovenské. Nákladem vlastním. Praha ' 193 1,
s-h'. . J04 n.

~') Citováno podle Roučkova komentáře iČS .
obecný zákoník občanský, Praha 1926, Čs. Kom..
. ' .
..
pas. Sv. XVJ., str. 1082.
*) Srov. Krčmář: ' Pl'ávoobligační, str. ' 92 'Ji.-,
Sedláček: Právo oh liga ční 1., str. 1fo n. , II.; stl'.
118, Ehrel1zweig: Recht der Schuldverhaltnisse,
str. 177 ll., 181, Schey: . Festschrift ZLU J<1·h .. •
hUlldertsfeiel' des ABGB J., str. 514, ,

.( ) z. o.). Takovéto konvenční pokutě lze
žalobou odporovati a v takovém případě
pokuty podléhají soudcDvskému zkDumáni.
~,a tomto ,s tavu nebylo ničeho. změněno
ustanovením § 88 a} 'ž. ř., kterým bylo. pou_ze předepsáno., že pracovní řád musí obsahovati ustanovení 'O těchto konvenčních pokutách.. Jestliže pak zákon o závodnich výborech zm.ocnil tyto. výlbory spolupŮJsobiti
při »diiSciplinárním Hzení«, zmocnil je pou-ze k tomu, aby »spolupůsobily«, nikoli aby
r o z hod o val y. Na práV1l1í povaze těchto
pokut ani na ustanoveních živnostenského
rádu nebylo ničeho měněno a dělník, kte-eého stihla konvenční pokuta, může stejně
~protj uložené konvenční pokutě, i kdy ž
by] a u I o žen a z a s p o. I II P Ů ,SD b e n í
z á v 'O cl n í h o v ý bor u, hledati odpomoc
p'Ořadem práva. Rozsah oprávnění závodníh'O výboru podává ,s e pak z této úvahy
n. s. s. (Boh. A 4083): Zákon staví v § 3,

Dl'. Fr a n tiš e k K r a u

spolupůsobení závodního v ýboru prl
řízení ,do jedné řady s jeho
spolupů\~H)bením při udržDvání ká'zně a pDřádku, z čehož sluší souditi, že v obou pří
padech jde 'O činnost Iz ávodního výboru
stejné povahy. Poně~a,dž v'š ak spolupůso
bení 'Závo·d ního výbDru při udržování kázně
a pořádku v závodě nelze vykládati tak,
že
ke kaž·démuopatření podnikatele
k udržení pořádku v závodě je P'Otřehí
předchozího souhlasu závodního výboru,
nelze ani potrestání dělníka činiti na tomto

lit. f) ,

disciplinárním

s.ouhlasu závislým.
Že takovýto stav právního řádu neodpovídá požél!davkům dělnictva co do účasti
závodního výhoru na udržování kázně
v závodu, Jest nepopiratelné. Bylo by však
neprozřetelným dávati tomuto právnímu
řádu 'v ýklad, - který je kS jeho normami
v odporu a působiti tak škodu těm, kd·ož
hy takového výkla,d u pou ži1i ,
1
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K výkladu pojmu převážného vykop.ávání vyšších
služeb v § I. zák. o obch. pom.
I.

).

V §§ 1 a 2 zák. o ohch. pomocnících se vymezuje platnost tohoto zákona na .osoby
pře v á žně zaměstnané při ' službách kupeckých anebo vyšších nekupecký'c h a dále
při službách vypočtených zvláště v § 2.
-Je nespDrné, že při aplikaci tohoto ustanovení na konkretní případy :l lutno vždy
přihlížeti k povaze skutečných úkonů, tvořících .obsah služební smlouvy a že je nerozhodno, .Ťak zaměstnanci j,s ou pojmenováni a jaký mají titul (iak v teDrii již
R. a 'll ,d a, zák. o 'Obch. pom. str. 6 a v judikatuře na př . Vážný 4854). Při tom druh a
rozsah těchto faktický·c h úkonů je podstatnou sou'částí smlDuvy (§ 6 cit. zák.) a určuje
'e buď podle úmluvy nebo podle zvyklosti
či pDsléze přiměřeně okolnoS'tem.
Konkretně pak z těchto hledisek mohou
nastati tyto případy:
1. zaměstnanec koná faktické úkony, které ves m ěs lze kvalifikovati jako úkony
vyšší (nebo kupecké);
2. zaměstnanec koná faktické úkony
zčásti takové, které lze považovati za vyšší
(nebo kupecké), zčásti však pouze takové,
jež jsou ,n ižší ,a nebo nekupecké, v kterémžio případě opět
a) mohDu býti tyto faktické úkony obojího druhu prováděny promiscue a součas
ně, anebo

b) mohou tyto .obojí faktické úkony býti
prováděny časově následně 'tak, že určitou
dobu zaměstnanec koná vesměs aneho pře
váž.ně práce vyšší, po určitou dobu pak
vesměs anebo převážně práce nižší.
Případ ad a) zmíněný řešen byl judikaturou, a to ve Vážném č. 3515 takto: »vzhledem .... k dozorčí činnosti (rozuměj misha
tkalcov,s kého) jest služby jeho přes to, že
záležely zčásti v mechanických úkonech
podřadného rázu posuzovati jako celek a
všechny úkony jeho pDkládati za úkony
vyššÍ. « Stejně tak v rDzh. Vážný 4028: »Nerozhodno jest, že ruční manuální práce zahrala nej větší část zaměs,tnání žalobcova,
když tato manuální práce nebyla prací ohyčejného pomocného dělníka. Kromě práce
manuální konal žalobce však i práce jiné
(dozor, zapisování hodin), které podle své
povahy též vyšším úkonům počítati jesi. ~
Neobyčejně výstižně traktuje otázku tuto
i nejv. ,s právní ,s'o ud Boh. 6374,":) kde se

V tomto nálezu (ze dne 8. března 1927,
22.928/26) n. s. s. v odůvodnění věty :.KorektOl' v tiskárně podléhá pensijní povinnosti po jis:tnéc:, uv.á dí: )) ... jes't poukázati na z~~ladní
rozdíl činnosti sazeče a korektora. Skládání
s'azby je ·činností čisltěIINinuá l ní, a činmost duševní, kterou ovšem i činnost sazeče, Jako každá činnost člověka rozumově vyspělého, je ří 
zena, ,je pouze přirozeným předpokladem pro
ma-nucHní jebo úkl(),fiIY, skládání 's<élzby. CHem a
*)

č.
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