
Závodni výbory podle práva československéh"o. 

Alois C h y ,t i I. 

:§ 1. IÚvod. Literatura. 

I. In v o' d. 

Shroucené hospodářské poměry p':wálečné vyžádaly si v Ra,
kousku jliž v květnUJ 1919 zákonnou úpravu závo.dních rad. V Ně
mecku byly zá~odní' mdy uzákoněny v ,únoru. 1920, ovšem již za přL 
znaků patrně osla,beného vlivu ,dělnictva. které u nás vychází z prv
ních vo.leb do. Národního shr'omáždění značně !Pos HeJrlJO , rozdvojuje 
se však krátce na to samo v sobě . Čes'kosJ,olvenský :zákon o zá
y,odnich výborle!ch proiednáván 'byl, v rOce 1921 v Ná<rodním shro
máždění již za pozměněné situace pOIHtické. která kladla iak na za- , 
městna:vatele, tak na zaměstnance po,žadavek vzálemný,ch ústUlPků, 
při nichž přirozeně nemohla zŮlstatilžá'dná ze stran ani ví,tězem , ani 
pOlraženým. Zákon jest tedy vý,sledkem vzáiemný,ch k,ompromisů 

a bude proto úkolem prakse, aby i stinné jeho stránky osvětlila 
.a tak k odstranění mnohých nejasností jeho přispěla. 

II. Lit e r a tur a. 

1. K o. m en t á ř e a t ex t y IZ á k o n ů . 
Inž. Ji11:dřich Fleitschner : ZávOidní rady a její1ch!ú

Koly. Nákladem »Omladiny«, ústředního listu československé mlá
dežesoc. dem. v P lzni. Leden 1921. (Populární brožura teoretická, 
v níž nemohl přirozeně býti vzat zřetel k zákonu, který byl publi
kován teprve v sr,pnu 1921.) 

Dr. ] i nd ř i c 11 .fi a ti á k: Zákon O< závodních výborech. -
Nákladem Tiskových podniků Ústředního svazu čsl. průmyslníků v 
Praze II. (!Nejvě~lšú a: nejdůkladnější komentář, kte,rý jest ovšem 
;psán s hledi!slka zaměstnavatelského). 

R. T a y e r J, e : »Závoldní vý,bory« . Vyda'!o Odborové sdru1žení 
, československé, Praha 192.2. (Předná'škw, konaná ve svazu po.tra,v
ního dělnictva v Praze, sleduje h'lavně účely inf.o'rma:ční) . 

A I. Tu 'č n ý: »Závodní výbory«. Nákladem vydavatdského 
ďružstva:česlm:slov . obce dělnické v Praize II. S ÚVIOďC:n »Od de
mokrati'sace k sodaEsaci«, s krátkým návodem prakse zákona a 
-také s t,extem zákona HŠlsko -něme,ckého. 

Dr. Art urL e n 'h .o ff: »Das Ge'sertz Uber die Betriebs-
8* 
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ausschulsse«. Prager Archiv fur Gesetzgcbun'g ll.nd Rechtsprechulilg., 
Praha 1921. (~omentář.). 

Dr. lieinrich W. Lamberg: »Das Gesetz uber die Be-
triebsaUlsschulsse. Verlag von Oebrliider Stiepel, Gesdlscha.ft m. b. 
li., Uherec 1922. (l(,o:nentáf', psamý ro:vněž ,s hlcdi<ska zamě'stn.ava,
tel,ského' SI velimi pTalkt. jiormuláři pm vol'by závodních výlborů.) 

Dr. A IQI i s Ch y t iJ.: Zákon o závodnkh výbore,ch. Wey
rova sbírka zákonů českoslov., sv. VI. Barvič a Novotný v Brně, 
1922. (TlelXt ,zákonných předJpisů IS motiJvy.). 

Dr. J. PIO II e d lil e: »Zák'on ze ,dne 12. Mpna 1921 'o zá'vodnkh 
výborech«. SNrka občan.s:kýlch příručck v Prazc II. (Text zákona 
a důvQldo;vé zprávy.). 

2. Články: 
nr. V. M 1i Il.d SI c h u h : LPosu,dek O< návrhu zá1"OIna o; 'účasti za

měS,!dl'anCŮ na správě a či<stém zisiku podniků . Právník, str. 9, ,z 
r 1920. 

Dr. Em. A dle r : Bemerkungen zum Gese,tze' vom 12. A'UlgulS,t 
1921, SIg. Nr. 330 'uberdlc Betriebsau~sch'iisse. Pra'ger Ju:ristis.che 
Zcits~hrift, ročník 1., sešit, 3. Praha, A. Haase . 

Dr. Ji n dři: c h tl a tl á k : Provedení prvnílch voleb dO' zá
vodních výboru. Prú:nyslový věstnfk, ročník 9., čís . 3., Praha. 

V. Ne u b a u ,e' r: Dile Betrile:bsausschi.isse. Prager Pre'sseč. 53. 
z noku 1922. 

Dr. Ev žen Š t e r n: Komentář dra liatláka k zákonu o zá
vodních výhorech. Právo Lidu Č. 40. z roku 1922. 

Dr. C i 'h u 1 k a.; ,RQlzhodčí k'omise dle zákona o 2"Já,.vodnkh vSr-

borech. Soudcov,ské listy 'č. 3. z roku 1922 (viz k bomu také pOlznáJm
ku F. St. v témže čísle: Zákolnodárnou technikou sotva vzornou atd. 
Poznámka tato byla otištěna také v Právníku, str. 127 z roku 1922). 

P. E. B r u sen i t z: Závodní rady ve střední Evropě. Tiden 
ve Štokholmě. GPřeklad Práva Udu z 2'5. dubna 1922, čís. 96 a další.) 

La: Spor o výklad zákona o, zá v odních ra
dá ch. Lidové Noviny z 23. dubna 1922, čís . 203. 

Dr. lieinrich W. Lamberg : Die Frage der Arbeíter
entlassung im Betriebsauschussegesetz. Mitteilungen des deutschen 
Jiauptverba.ndes der Industrie. Str. 587- 590 z roku 1921 (velmi do
brý článek). 

Dr. li. G roh m au n: Die Wahle'll i'rl die Betriebsausschti'S'se. 
Mitteilungen des d. liauptverbandes der Industrie. Str. 46 a dalšC 
z roku 1922. 

B e s c h w e r d Ci n g e gen d i e S chi e d s k o m ID i s i o
n e n. (Prager Tagb!att 'čís. 90 z roku 1922.) 

Dr. B 'o'husl3!v E lčer: Záv 'oldní výbory. Brněnlská Rov
nost čts. 57, 63" 68, 86 a 97 z rokUl 1geZ. 

J IOlsef IBeránek: K IvolMm zálVotďnÍiCh 'vjboiriů. Právo: 
Lidu Č. 37 z roku 1922. 
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J. Pá t e k: Závodní vÝ'bory. - Pozor na dva paragraJfy. Če
:ské Slovo ·č. 60. z roku 192·2. 

Pf'of. L .3 d i s ,1 a v iN e II m a II n: K výcho'Vě b11'dp'l1cí.ch členú 
závodnLch vý'borů. Čas Č. 61 IZ roku 1922. 

Dr. LP a v I í ,č e k: Roq,hodčí' komise, jich ISlož,ení" působnost a 
-význam. Soda!.listická BuJd.oucnost v Brně, ·Čís. 79. z r. 1922 . 

.c. Lan d a: Některé vysvětlivky k nařízeníl o vO'Lbách do zá
v·odnÍ-ch výborů. Den (Brno), číls .72. 79, 91. 

StMou mbriku .otázek záv.odní:ch výborů se t,ýkaiídch, 
mají: Průmyslový Věstník (redaktor dr. Hatlák), MitteHungen des 
deutschen 'Hauptverbandcs der lndustri'e (r,edakto,r Dr. n. Grohmall1Jn) 
a Odborové sdružení československé (red:aktor R. Tayerle). Zvláštní 
přílohu pro rozhodnutí rozhodčích komisí závodních výborů slibují 
také Soudcovské listy (Pardubice, Strossova ulice 510) . 

.c e .s. k o' s L z á k o no závodnílch výlborech ze dne 12.s.rpna 
]9Zl, ,Čí's. 330 Sb. z. a n. bYl p'Ulblikolván dne 14. září ]921; pr·ová
děcí nařízení ze dne 29. prosince 1921, Č. 2 Sb. z. a n. z roku 1922 

byl.o vydáno dne 11 l'edna 1922. 
R a k o u s k Ý IZ á k 'o· no závodních radách vyšel ve s,tátním 

zákonílm rakouském v ·Čís. 283, prov. nař . č. 342, 365, 366, 394 Ve'

'směs z mku 1919 a v čís. 296 z roku 1920. , 
Něm e e:k Ý z á k o' n o z <1 vo dní: c hra d ách obsahuje 

ř. Z. S. 147, v·oIební řád ř. z. S . 175. 

!~ 2. Zřízení závodního výboru. 
1. Poj cm z á v od u, který nehyl vy:nezen a11lÍ' v německém 

anň v rakouském zákonu -o závodních radách, podátvá odstavec 2. 
I§ 1. na'šeho zákona. Klade důraz na zvláštní odlišno'lli .správu nebo 
zvláštní odlišné ,Ú'čt'o,vání, z nichž každá O' sobě činí hospodářskou 
jednotkuziávodem. Pojmu správy, která může 'býti techni·ckou, olb
ehodní nebo administrativní:, netřeba blíže vysvětlovati, jest H, j.ak 
slovo správa samo naznačuje, činitel závod spravující a ze správy 
závodu po zákonu zodpovědný. 

Hatlák (str. 43) vytýká zákonné definici závodu nepřesnost, 
uváděje souhlasně s EngHšem, :že hospodářskou jednotkou j,est oelý 
podnik, kdežto jednotlivý závod jest tolikO' jednotkou technickou. 
Adle,r, který vytýká 'zákonu, že ohraničuje iednoHivý závod oprot~ 
,ji'né:nu iávodu téholž p·odni'ku, aniž by vlastně přesně vymezoval, 
čím vl3Jstně závod je, !přijímá defi:nki Fei·gl-Sitzlerovu (z komentáře 

,těchto spřsovatclů k německému zákonu IQ' závodnfch radách), k,teří 
dEjfilnují závodj,a-ko každé spojení zaměstnanců za úCelem společné, 
'o:V'šem t,rvalé práce. K vývo:dŮ':n HatIáka i Adlera bylo by podol
tknouti,že ,zá:konodátrci nešlo asi '0 vymezení pOjmu zá'V,oidu ve 
.smyslu národohosp-odářském, jako spÍ<Še ,ooh!raničenÍ jednotHvých 
- částí podniku {)iPToti podniku jako ceJku. 

• 
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Pojmlll závodu jest Qvšem nadřazen p'ojem p o' d TI i k u. Tento, 
spoJuje ,dva: či ví-ce závodů v jeden celek, t.akže podnik (příklad!l1ě 
akcllová společnost) může míti ví,ce záv'odů téhož druhu Wěk,olik 
cukrovarů) nehorůzného druhu (továrny na kávo,vé náhražky, su
šárny atd.). 

Že pojem továrny není totožným s pojmem zá'V,odu, jest dle 
hořejšího výkladu slamozřejmo. Jednotlivá závodní' odldělení: s jednot1:
nou správoU! a jedno1tným účet1:nictvím (příkladně vysoa(é pece a 
válcO'vny téžeželezá<rny) nejsou přirozeně ~ávody ve smyslu zá
,k'orna. 

II. Pře d p o k I a d y zří z e n í z á v O' dní h o v ý bor u (§ 1., 
o d s t a v. e cL). 

Záv'odnf výbor zřídí se toHko v závo,dě, který jest: 
1. samostatný, 
2. výdělečně' ónný, 
3. zaměstnává trvale (celoročně) aspoň 30 zaměstnanců, 
4. trvá aspO'ň 'půl roku od zahájení výroby. 
K 1. Závod jest tehdy samostatným, není-li svou správou Cl 

účto'Váním přičleněn záN,odu jinému. KompHkace v 'otáZ!ce samosta~
nosti mohoUl ov,šem čast,o nastati, tak kOUipí~!iI nO'vÝ majitel již trva
jící závod a spojí tento se svým vlastním závodem, takže jsou oba 
zá'Vody napříště spravorvány a účtovány jednotně. HatJá'k' (str . 45) 
sdílí náZOlr, že v takovém případě v závodě prodaném kon1čí 1ČÍ!I1- • 

nos.t zá'V,odního, výbo,ru, jdto závod není již více samo'statným. 
Péče .o dělmtCtiVO -prodaného závodu přechází' ,dle Hat1áka až do 
no'Vých voleb na závodní výbO'r kupiteie. Kdyby šlo 'O' spojení veli
kého Izá,voiďu(,S větším !pootem ,členů závodního 'Výboru) ,se závode:n 
menším, bylo' by snad účelnej'šílm, alby dle ustanO'vení :§u 20., odst. 2. 
zařízeno bylo rozpuštění závodního výboru menšího anebo po pří
padě závodních výborů oholU a pfOlvedeny nové volby pro oelý, 
spojením obou závodů vznikhr závod nový. Totéž by platilo' v pří
padě koupě ' závodu s,e , závodním vý,bo,re:n kupite'lem závodu, kde 
dosud závodní vý1bor neexistoval. IÚlzký výldad Ha:tláků'V (str. 45), 
že v takovém přrpadě závodní vý'bor v závodě prodaném se vůbelc 
rUlší a že s vo~boU! jeho nUltno vyčkati uplynutí půl roku od zahájení 
výrolby ve velkém ,spojel1ém závodě, sotva 'odpovíldá' jint,encím zá
konodárce, nehledě ani k tomu, že zastalllci opa;čného náJ:Ooru mohli: 
by práve:n namítnouU, že jde vlastně o SlPo~ení menšího závodu bez 
závodního výbo'ru se závodem 'Větším, k němuž se men1ší' závod 
přtč'i!eňuje . 

V tét,O' SQIll1vislosti bylo, Iby 1aké připomenou1:i, že státní přísluš-
110St majitele podniku jes,t při o,tázce zřízení závodního yfrlbo,ru bez
významnoa, a'č-HI ov:šem j,de 'Ů' z'á'Vod v Československu ležící. 

K 2. Výdělečně 'činným jest ten závod, který pracuje za účelem 
výdělku, t. j. zi'sku. Výdělečnou může 'hý,ti ovšem také čj/nno'st du--



- Il9 

ševní, nes'oucí se úmysly úštnými. Podni'kyobchodní' a penezm 
(banky, Ipojišťovny atd.), i když 'Zf'o.vna nevyrábějí, pOldléhají vzhle
dem k tomu, že jsou přece typickými závody výdělečnými, rovněž 
ustanQlvení:n §u 1.,odst. 1. zákona 00 závodních výborech. O tom 
lze tím méně polChybovatil, když !§ 1., odst. 2. prov. nař. klélide pro~ 
voz na r,o'veň výrobě. fIatlákův o:pačný náJ:wr (sir. 44) jeslt tedy 
patrně neslprávným. 

Poněrvélidž zákon nečiní rozdHu mezi osoibami fysiokými a práv
nickýrni, k nimž IPa'tří Q1vše:n i pnÍJvnické olsolby prráva veřejnéhQl, 
platí zákQln také i pr,o výdě'lečné podniky státu, obcí atd., v nilchž 
rovně,ž nutno. !Zříditi záJvodní výbory, aič-li j,sou o.vŠem dány r ostatní 
pfedp,oklady pro jich zří~enf. Nesprávným je proto názor Lemhoffů:v 
(str. 5) a Lambergův (str. 10), kteří se snaží. z doslo'vu !§U1 2., odst. 
2. zákona dovodi,ti, že půs'olbnost zákona mohla by býti na !podniky 
subjektů veřejného práva rozšířena teprve zvláštním nařízením 
Ods~a'Vci 2., §u 2. zákona netze vzhledem k odstav,cil 1. téhož §u 
rozuměti jinak, než že ,odstavec tentQl platí ohledně podniků nevý
děIe'čných, ph výdělečných při'chá;zí v úvahu ,toHko ustanovení §u 1., 
odst. 1. Ná1zor t,l!! zastávaný sdílí také fIatlák (str. 48), Tučný (str. 
89) a .Adler. 

Činnost výdělečná bUlde orvšem v případech hraničných dOSlti 
těžko. ziistttelna. lÚ!stavy hummi1ní, nemo.cnice,chudobilllce, úst,avy 
pro péči o mládež, vědecké 'ústavy nej.sou očividně podniky výdě
lečnými. Ečer uvádí dále jako podniky nevýdělečné úrazové po~i
šťovny, nemocenské pokladny a ze s.tátních podniků pO'štu, telegraf, 
telefon (viz ale § 2., odst. 2. zák.). Tučný (str. 86) podotýká, že spory \ 
vyvolají v otázce výdělečnosti soukromoléčebné ústavy, lázně atd. 
Obav těchto. nelze sdíleti, poněvadž u nich je vydělečnost přece leh
ko zjistitelnou. -

Totéž platí Q. o:~IéÍ!zce Tučný:n (str. 86) nadhozené ohIedně p'o:d
niků divadelních. Přednídi,vadla, tQltiž NárG'dní divadlo :pražsls:é, 
brněnské a braUsIavské, ji!Chž proVlOZ umo'žňhiÍ jen vydatné pod
pory kQlrporací veřejných, sotva 'bude lze IPovažovati za podniky 
výdělečné; takorvými však mohou 'býti jis.tě divadla soukromých 
podnil!\:a,telů s výdělkem počítaiíd a bez něho divadlo neprolvo'zujícÍ'. 

K 3. Předpoklad trvalého celomčního zaměstnání nejméně 30 
zaměstnaců jest splněn, za':něstllává-lizávod v průměru: celého roku 
aspoň 30 osob, Ipn 'čemž ovšem může v 11ěkterém mě.síd pOlčet 
tentQl klesnouti i pod 30 a v j,ilném stoupnouti nad toto Čílslo. !Přiro
zeně nemusí přitom jíti 0' tytéž osoby a jest také ovšem lhostejno, 
jsoru-li oprávněny k voQlběči1i ni:koUv. Rovněž se nežádá, aby za
městnanec byl tuzemcem. Obavy Ečerorvy, že výklad ,slova trvale 
bude činiti obtíže, jsou vzhledem k tomu, že zákon sám připojuje 
k němu v závorce slovo »celoročně« , patrně bezdúvodny. 

fIat,lák (str. 47) dovozuje ,z text'lL zákona »V ·n ě:n ž je trvale 
zamě1stnáno«, že obchodní cestující, montéři, do po'čtu zaměsltnancú 
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zákonem Ipředepsaného nespadají, pončvadžnejsou zaměstnáni' v zá
vodě, ný;brž mimol závod. Správně k tomu podotýká Šterr., že by 
dle tohoto výkladusWý noční hlída'č rovněž nem'ohl býti včítán 
mezi zaměstnance závodu, poně'Va'd:ž koná hlídku 'obylčejně kolem 
závodu a ne v závodě. Ná:wr Ilfa:Mákův jest ost2.tně v rozporu; s 
paragrafem 15. zákona', který vyluĎuje z volebního práva některe 
dělníky domálcké, i ČJeho,ž 'Vyplývá, že ty,to nutno, přes. to', že nepra
cují v závodě, pře'ce počítati do počtu zaměstnanců, ač-li ovšem 
pracují t r val e pro tento závod (stejně Mitteilungen str. 106 z ro
ku 1922). -

Spo,rnčÍ'šf jest otáJzka, kOlho zákon míníl zamělstnance :n ve 
smyslu !§u 1. Zákon sáJrn definici zaměstnance nepodává a vymezu~c 
v I§U 8. toHlko po,jem zřízence, jímž rozw:ní' o.solbru, která podléhá neb o 
by podléha'la pensi~lnímu poiišt,ění ve smyslu §u 1. zákona ze dne 5. 
úno,ra 1920, čís. 89 s,b. z. a n., kdybYi nebyllo u ní osvobozuiídch 
důvodů z po,jitstné po'Vinms~,i dle §u 2. tého,ž \Zákona. Ministerstvo 
solCiállní Ipéče výnosem ve dne 27. února 1922, Č. j. 50l6/t:-22 (sdč
leném v Průmyslovém Věs.tní:km str. 197 z r. 1922) dodává, k tomu, 
že úízenec musí v dóM vyhlá'šení vloleb Ibýti skutečně u něktel'ého 
pensijního ústavu t,aké již pOljištěn. 

lfatlák (str. 55) správně k tomu po,dotýká, že propůjčenDtiltulu 
zříozence nečiní tohoio ,o,všem ještě úízencem 'Ve smyslu zákona. 

ZCI':nčstnancem jelst pak ,každá osoba v závodě zaměstnaná. 

Osoby v domácnosti majitele závodu zaměstnané (služky, komorníci , 
šoféři atd.) nejsou ovšem zaměst,nanci závodními, konají-li své práce 
výlučně pro osobou či rodinu zaměstnaivatele: Jsou-li však za:něst-
11.áni také v závodě, bUlde rozhodným zaměstnání to, jemuž ,se věnu~í 
!převážně. Řediltelé, proJmrist,é a jednatelé 'společností s mČ.o'bm. , 
maiíd pl'at a byli-Ii přija'ti na smlouvu, jso'U zamčstnanci. Příbwzen
ský poměr k majiteU závodu nepadácovšem na váhu. Zaměstnanci 
ne'jsou však ,členové správní rady. 

Spor točÍ se pa'k hlavně kolem otázky, zda 'zamčstnanci Í'sou 
také uč ň 'o v é. lfatlák (,str. 55 a 56), LamQ)erg (str. 10) tvrdí. žle 
poměr učební, neníl pomčr'em Ipracovním, ježto založen jest, na smlo'u'
vě učednické, která za!kláldá poměr obdobný poměru pomčenskému. 
Názor tento, ~<terÝ nes.díiJí' Lenhoff (stl'. 5) správně vyvrací Štern , 
koterý poukazuje na novelu k nemocenskému: poiištÓ!ní z 15. května 
1919, čÍs . 268. sb. 'z. a n., která' definuie v § 1. zaměstnance jako 
osoby, jež vykonávají práce a s l'u'Ž1by na záklwdě Ipoměru pracov
ního, služe:JJného anebo učňovského, a na záko11 o 'osmihodinné době 
pracovní, který v I~'u 10. ro'vnčž mloulVÍ! o mladistvý,ch zaměstnandch 
do 18 let. 

lfatlák (sk 5I) nepřikládá 'charak,teT zaméstnance také tre
stímcům , zaiatcúm, chovancům polepšoven, kteří nemohou volně 
disponovati sVlóu pracovní silou Cl. nejsou te,dy 'vlastně stranou při 

smlouvě pracovnÍ. 



- 121 -

Nezaměstnance, jichž poměr pracovní byl rozvazan, nelze do 
::počtu § 1., odst. 1. ovšem počítati, spornější bude věc, když zaměst
navatel vyplácí částečnou mzdu dle § 17. zákona ze dne 12. Si"'pna 
1921, čís. 332 sb. z. a nai-. (Viz také Mitteil., str. 125 (1922). 

Zaměstnanci ve smyslu §u 1., odst. 1. záknnao ,zá'V,odnkh vý
borech, nejsolu také zamČlstna-nci najatí !pouze na pr,áce sezonní 
(odst. 3. §UI 1.), tedy pří,kladně s,klepní'Ci lá<zeáský'ch hotelů, děl,ní'ci 
pracujkí v ,cukrovaru pO'Ulze v kampani. 

Tučný (str. 87) nadhazuje ,otázku post,a'vení zaměstnanců, kteří 
bylli pihti jako dělní,ci, sezonní pn ukončení sezony, byli' však po
,dr,ženi i dále, amiž 'by jim byl'O zarUfČo::~llIo zamělstnání celm'oční. Dluž
no míti za to, že v takovémpl'íp'adě nejde již o' zaměstnance! s'e
zonní, nýbrž o takové, jež nutno do počtu zaměstnanců vpoČísti. Ro
dinné příslUJšníky zamě'stnavatelů z e:mě děl.ský.ch , kteří vypomáhaií 
neprarvidelně při pr,acích polnÍlCh, nelze počítati mezu zamčstnance 
dle odst 1. §u 1. zákona 'o závodních vý1borech. 

Výjimku tvo-ří Iprá1ce stavební, které ač jsou pracemi sezonními, 
nejsou za takové dle §u 1., odst. 3., posl. věta zákona, považovány 
a nutno proto. v podnicích stave'bních zálvndní výbory zříditi. 

K 4. Vyčkávací' půko'čn<í lhůt,a počí,tá 'se od té dnby, l~dy byla 
skute,Čillě výroba zahá1j1ena, t. i. od doby, kdy, jak uvádí Tayerle 
(str. 7), podnik skutečně za'čal v dOotYlčném 'oboru výroby praoova-ti, 
byť jen přílpravnými p ra-c emu a11!efbo zapo'čal v men'ším roz,slMu 
s pra'c'cmi 'vlastní výmby. 

' III. V ý i i m k y z e z á k o. ll! a tvoří podniky horní, pm něž 
,plat,í zá:kon z 25. (mora 1920, 'čís. 1311. sb. z. a ll. a dárle podniky že-
1e'zni1ční, kde ,dle §u 2., odst. 1. Izák,ona 00 závodních vÝ'bomch, zů
stávají nadále v 'činnosti důvčmické S'bory, které Ibyly zřízeny v 
roce 19120 pro železniční podniky státní a budou nyní zřízeny i II 

železni lčních podniků so'ukromých. Pm 'železnice závodní ustano
-ve,ní tot,o.ov,šem nopla:tí', naproti tomu' nutno 'V'šak pouHčnÍ' dráhy 
elektrické, vzhledem ,na ustannvení čl. XVI. ;zákona z 31. prorsinoe 
1894, ř. z. Č. 2, z r. 1895, považovati za podniky železniční. V témž 
smyslu nález rozll. komise v Teplicích z 18. února 1922 čís. 2/22.) 

IV. V z á j e mll Ý P o. mě ľ dOl s a vad n í ch d ů věr ll! í
ckých Isborů, o ld lb01'O IVý ,ch o ,rganťsací' la závod
n íc h v ý lb o r ů. Jest pochropitelno a vyplÝ'vá vlastně z povahy 
věci!, že v otázce poměm právč zmíněného., názory za:nčstnava<Íelů 
ll!emohou se shodnouti s ná'z.o.ry zaměstnanců. liatlák ($ItL 41 a 42), 
Lamberlg (Sltl'. 9), ,do'vozují analogi1cky z I§U 1106., odst 2. řÍIŠ1sko
německého zákona a :z ustanO'vení I§lu 2., odst. 1. zákona čsl. o' iZá
v,odních výborech (zŮlstávají iú ad á; I e v činnosti), že volbou zá
vodnÍ<Ch VýbOrll přestane existcnoe do:sa:va:dnkh výborů zří'z Cin ec
kých nehO' I dělnicl~ý,ch, kdežto, Tay,erle (sltr . 10) a Štem poukazují 
1;: tomu, .že zák!onem v žádné:-n případě neruší se vý'jime'Čllá pří
.z.nivější 'Ustanovení kolektivnÍ'Cil smluv a tedy i ustanoven,í těchto 
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sm[,Ulv ohlednč dúvěrnický<C'h sborů. Ná:wr tento sdHíl také Beráú'ek 
ve sIVém článku »K vOII,bám do· závodní.ch výborů«, (Právo, UdU! Č. 
37 z r. 1922, který radí v takovém případě alespoň k odkladu voleb. 
Především nutno vytlknouti, že zří'zenÍ' závodního výboru nenaři'zujc 
zákon 'O'bligatornč(doslolV §u 1., odst. 1. zákona »zřizudle >se«). Zn ční 
I§U 1. prov. nařízení, »za':něstnanci do h O' d n -o U! s e se sprálv,ou 
závodu«, také naslVědčuje tomu, že zří,zení závo,dního výboru pře
nechává se iniciativě, 'Vůli zaměst,nanců, takže ttto nechtějí-li , ne
musí vúbec zří;zení výboru závodního, se domáhati, kteréhožto 0'

právnění, p'o'l1žijí obzvláště v tom příipadě, skýtaH-H jim kolekNlVuí 
smlouvy h~lpších výhod. Pro výklad liatlákuv sotva t1edy lze na
lézti 'V zákoně ,opory, ač nutuo uiZJnati, že otázka poměru důvěrni
ckých sborů k závodním výborům měla býti v zájmu věci a k vyva- ' 
rování sporú rozřešena v zákoně jasněji. 

DaleJw jednodušší jest otá'zka ' poměru zá'V,odních vý'borů k od
bQrQvým o'rganisadm dě!lnickým a zřízeneckým. KdežtŮ' ,závodní 
výíbory jsou: orgá'nem děln ilctva jleldnoiho podniku, zústávají odbo
rové organisace předst,aviteli' zaměstnancú v ,celém odvětví výrob
ním. Zákon zmLňuje se Ol nich v !§ 3. a 26., v nichž přizná'Vá. jim 
právo ujednávati kolekti'Vní smj,ouvy praoovní a na:vrholVati d·va 
členy rozhodČÍ< komise. 

O Ipoměru závodnílch vÝlborů k o,d'borovým organilsadm po
jednává také článek Dundrúv ve Věstníku závodních rad a výborů 
Č. 1. z roku 1922. I 

§ 3. Práva závodních výborů . 

. I. V š eobecná práva záyodní ·ch výborů . C§ 3. 
zák.). Zákon nevypočítává: úkoly 'závodnkh výborů taxati!vne, Ol 

čemž svčdčí použití slov a »zejména« , nÝlbrž toUko demonstrativně -
kasuistioky. StanŮ'ví předevšÍ;n vš<eobeoně , že závo dní výbory jsou 
povolány, aby háljily a povz'buzolValy hospodářské, sociální, a IlmI
turní' zájmy zaměstnanců v závodě . liosp-odářské zájmy zaměstnan
ců vyplývají ze sm1urv Ipracovn kh, sociální a kulturní zájmy lze lVšak 
těžk,o vymez iti a přesněji označliti' ; vztahují se k nim patrně ustano
vení pís :nen e), n, g), h) parag rafu 3. zákona, O' nichž bude P Ů'zdě;i 
promluveno po,drobnčji. Místně jest pú~o!bno,st záJv.odního výboru 
ovš<em omezena na závo d 'vj,astní. Zasaho,vání do ipomčrů závodu ji
ného jest vyloučeno . Závod ní' ,v ýbor není, t.aké, jak správně podotý~,á 
Lamberg (str. 12), žá,dnou instanCÍ mezi zaměstnanci a zaměstnava
telem, takž·~ přímý s+,yk mezi těmi'tŮ' nemúže !býtil záv odním výbO'
rem nijak omezován. 

Prá'Va, jež zákon přiřkl závodním výborům , j'sou pak tato : 
1. D o z o r II a d m z do o v Ý m i a p r a c o v ním i s m l o u

vami a řády a sp o l u 'působenÍ prl S jednáván í 
p r a c O'V n Í oe h řád ů (!§ 3., I i t. a). Zákon, aniž by blíže, ozna-
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čoval, ja,h:é smlnuvy má na mys,]/ll, ph,z,nává závodnímu výboru do
ZQlr nad nimi a uznává tak práJvo/platnost nejen smluv jednotlivců, 
ný,brž i smluv kolekti.vnkh, které doj1ednávajíorgani!Sace za:něstna
vatelů s organisacemi zaměstnanců. Výklad Tučného (str. 89), že 'Zá
vodnímu vý'boru nepřílsluší dO-:Dor nad praoovními smlouvami a: řá, ly, 
které byly stanoveny kolektivní, smlouvou, spočívá pa{rnč na o:nylu 
či nedorozuměnÍ'. Aby byl umožněn dozor zálvodního výlboru nad 
zmí1něnýmilsmloll'vami,stannvi !§I 4., lit. a) zákona po/vinnost sprálvy 
záv,odu doručiti předsedovi závodního výboru nebo jeho náměslťku 
opisy pracovní,ch smluv a rádů, jako'ž i rvšechnydalší jejich změn~, 
Ujled-nání sml,wv samý-ch přenechává zákon, neustanoviv o tom ni~ 
čeho IbUž'šího, jednotlirvcům anebo organisa'CÍm, ,čímž dosavadní pev
ná p-OIsice od'bor,ových organi:sací~ -o'Všem nedoznala změny. No'vo~,ou 
v prak,si, osta,tně již dří1ve via facti uznávanou a trpěnou, jest spolu
působení závodních vý,borů při sj1ednávání, pmcQivních rádů. Až do
sud byl vlastně dle § 88. a) živnost. řádu zaměstnavatel ,db zákona 
oprávněn vydá'Vati praoovní' řád autonomně. Napříště bude praco'VnÍI 
řáid s jed n á v á n za: spo1upúsobení závodnfho, výborU'. Po'jem SPO'
J.upůsobcní jest ovšem nepřesný a zaměstna'Vatelé (Hatlák, str. 102, 
Lamberg, str .. 13) snužíse jej vyložiti tak, že zá'Vodnímu vý/boru 
přísluší v o,tálZce této t,o'liko hlas poradní, ani:ž by mu ovšem bylO' 
přiřknuto právo strany smluvnÍ. Tu však nelze nahlédnouti, proč zá
konodrárce užil obratu spolupůsobení při s jed n á v á n í pracovních 
řádů. Zákoln, jak vypllývá z posledních slolv ,odstavce 1., lit. a), §u 3., 
!přiznává prá'Vo si'ednání pracovnÍICh řádů O'dborovým organi1sacím. 
Z toho nut,no proto dovolzo'Vati, že právo tOlto přís'lu'ší pn přípndě 
také závodnímu výboru. Stěžejní olbsah praoovníhO' řádu zústá'Vá i 
nadále vymezen ustanovením § 88. a) živnost. řádu , který váže při
r-O'zeně i zamě-Stnance. Ne1pl"ipuštění záJvo,dniho výboru :];: jednání () 
praoovním řádě mohlo by zakládati skutkolvou povahu přestupku 
dle I§u 29., odst. 1. zákona o zákonnÝlch výborech. 

2. Na 'h líž e ní dO' m z d O' v ý cha pia t O' v Ý -c h I D s ti n. 
[I§ 3., litb)]. Tot/o- právo přiznává: zákon závodnímu výboru podle 
potřeby, t. i. tehdy, vYlPJ,ývá-li potřeba tato z jeho 'Zákonných úknlů . 

Vykonávání práva může se však dílt.i toliko jodním člcnem závod
ního výll:Joru k tomu určeným za účasti zástupce závodu, při 'oemž, 
ide-li o zřízence , múže nahlédnouti do li'stiny toliko zřízenec, jde-I,i 
však o jiného zamě!stnance, nejen 'Zamě.stnanc.c, nýbrž i ,zřízenec. 
Nahlížení, jak uve;deno, omC'zenO' jest toliko na mzdové a pllato'Vé 
Hstiny, do personálních aktů a pnd. nelze tedy nehlížet.i. Pro názor 
liatlákúv (str. 104), že nahlédnUJtÍ> předpolkládá ,souhlas zaměstnance, 
o něj,ž jde, neskýt,á zákon olpory. Správa záJvodu ovš>em nemusí zá
vodnímu vý,boru dávati k d nsposici opisy mz.dových a platebních li
stin, kdyby si všal: člen do listiny .nahlížející nemc.b1 -čini,ti sám po
známky, bylo by právo nahHžení dosti HuStornÍ. Komentátoři za,. 
zaměstnavatelú (tIatlák, str. 105, Lamberg, str. 13) právo toto, ježto 
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-se zákon o něm výslovně nezmiňuje, závod. výboru upírají. Dozor 
na výp,latU! srrmu v:ša:k zá'vodnímu vÝ1boru nepřísluší (jlllllak ,ovšem 
.§ 3. rakouského. zákona). 

3. U jed n á;y á n í ,d od a t k ů k ek .o' I '0 k t, i v ll' í; m s m J, o II 
vám z a ,s o u č i II ll' o s t i o' Id bor Ol v Ý c hor g a li' i s a ,c í @I 3., 
lit. ,c]). Ježto kolcktivní smlouvy se uzavírají !pro celý pl"ís[ušný ohor 
průmyslový, nemollOu přirozeně uprav,ovati všechny o,táZ:ky pra
covního pomě'rusc t,ýkaiíd, do nejme'nší,ch podrobností. 100prruva 
specielnfch otálZek jednotli<vých závodů (místní tovární tarify), .o
všem v rámci! 'kollekti'vní smlouvy, vyhražuje zákon závodním vý
' borům, avšak za součinnosti odb. organisací. Postup bude asi ten, že 
závodní' výbory pOjednají o specielnich otá'zkách těchto se správou 
záJvodu, výsledek oznámí odbmové -organisaci, I,terá bude phro
zeně souhlasiti, načež obě strany doplní 1wlekt,i'vní smlouvydo
jednanými novými! dodatky. 

4. Péče o za 'cho'vávání s mí1 rů[l§. 3. d)]. Zákon u
kládá závodnímu výboru, aby . peGova], o' provádění a 'Zachovává!l1í 
smírů ujednaných o o,tázkách mzdových a praoovních smírčími olr
gány, jakož () provádění! a zacho'vávání nálezů, vynesený,ch r'ozhod
čími komisemi. Smírčími. orgány nutno r,ozuměti všechny orgány 
v otázkách hromadný;ch sporů dOlsud intervenu'jící, tedy paritní ko
mi'se, paritní' výbory, soudy , fOizhodčí ~§ 577. až 599. c. L s .) a ovšem 
také živnostens;ké a ostatní s'oudy občanské . O rozhodčí kom ilsi zá
vodní'ch vý1borů obsahuje bližší ustanovelní' I§ 26. ,;á,kona, jejž dOlp'l
ňuií § 28. až 38. prov. nař. Výraz pečovati, nelze vykládati jinak, nežli 
,že závodní v ýbory morálním svým vlivem mají, působiti jak na za
městnavateJ.e , tak na zaměstnance, aby smíry zmíněné byly dodľ~o
vány. Mo'c do'll,ucovací ,ovšem závodnímu výlbom v t,omto smčru 
nepřísluší. Exekut,ivníopatrení, aby nálezy mzhodčkh komi'sí- sku,· 
tečně byly vykonány. spadá v olbor působnolSti soudů exekUlčll'Í'cl1 
'(§ 26., odst. 5. :zákona). 

5. Doz n r nad zach o vávání,m zákonných UStZl
novení o ochranč z aměstnanců a ú ,čast př u šetření 
a k o m i s i tO< ne I ní ch ř íi z 'e 'll í ch s t, í m s ,o II V i sej í c í ch. 
'[§ 3., lit. e)). Zákon má tu na m ysli veškera ustanovení, týkající se 
odrany za:něstnanců, ohzvláJště tedy ,předpisy platící' ohledně zdra
vO't<ní a tělesn é bezpečnos,ti zaměstnanců. Sem spadá tedy v eldký 
komph~x předpi sú o ochraně proti úmzům, O'bzvláště o vše'likém ])'0'
,iÍ'štěll'í zaměstnanců, o práci žeí1 a dětí vúbec a noční: zvlá:ště, o 
osmilho:dinné ,c10Ibě pracovní, aÍld. Zde IpřicháJz Í také v úvahu § 74. 
živnost. řádu a I§ 18. zák,ona 'O' obchodních PQmocnících. Že !by do 
ochr,annéhO' zákonodárství pa:třil také zákon ~e dne 12. srpna 1921, 
č~s. 309 slb . Z. a n., jak má za ~o' Ečer , SQtva: lze tvrditi, poněvadž 
zákon ten t,o se týká hlavně ochrany proti útisku a olchrany svobody 
spolčoV:lcí a shromažďovací. Závodní výbor shledav nedostatky 
v nedodržování zákonných předpisů zmíněných, nemúže sám tyto 



- 125 -

odstraňovati, což odporovalo by předpisu § 3., odst. 2. zákona; u-
pozornění jeho však správa závodu jistě nenechá již vzhledem k 
trestní a jiné své zodpovědnosti bez povšimnutÍ. Závodní výbor mů
že ovšem také dožadovati se bezprostředního zakročení příslušného 
o'rgánu dOlzorčího, jí:nž jest PiÚ' smyslu zákona' ze dne 17. čer.vna 
1883. čís. 117 ř. z. ži'vnostensk}' inspe.ktor. DŮlsledkem (Zmíněného 
práva dozoru jest pak další právo závodního výboru, aby se súčast
ni! šetření a komisionelních řízení, ochrany zmíněné se týkající, jed
)jí'm členem. lOrč3!st při jiných komisj'ch příkladně vlOdní1ch, finanč
nkh v pivova.rech a cukrovarech, lihO'varech jlest ovšem vyloučena. 
tlatlák (str. 108) vylučuje také účast při za:njéšleném rO'zšiřovánÍ 
závodu či nových stavbách, k čemuž 'však slPrá,vně podo{ýká Len
horfif (str. 11), že .závodní. ;yý,bor na každý pád jest všark oprávnčn 
súčastniti se řízení kolaudačního po smyslu §u 25. a násl. živnost. 
ř§!du. Aby závodní vý'bor mohl dostáti úkolům tut,o 'Vytčeným uklá
dáJse z,aměstnavatelli vyro:zuměníl jeho 10 komisilOnelnÍ':n řízení nebo 
o přÍiChodu dozorčího orgánu. [§ 4., lit. lb)]. Více však není přede
psáno a komistonelní. jednání mož.no ,nvšem předsevúti i když se 
čl mt :zá'Vndního výboru nedostaví, neboť z,álkon nesrpojuje s .J)ledo
sta'vením se tímto nijak:{nchdúsledků. 

6. S p ,o I u p ů so h e n í Ip ř i u drž O' v á n íl k á z n ě a p o
řád k u, d i s ci p I i n á r ním říz e n í a p é č e o dob r Ý v z á
j e'll n Ý p 'Ol 'll Č r, Z'V I á š t ě pří:.s I II Š ll' í' kůr ú z n "fr chol r g a
!lisad nábo ,ženských, politických a . odborových. 
r§ 3., l,j>1:. O.] r tu jiest novotou obzvlá:ště spolulpůso ·bení' při dilscilp'lt
nárním řízení, které IiaNák (str. 109) a Lamlberg (str. 15) opět ome'
zují toliko na hlas pmadní" sdílíce patrně náZior, že pracovním řá!
dem či smlouvou múžebýti di'Sdplinární právo' vyhraženo' to.Jiko 
zaměstnavateU. D§ 88. a), g) a i§ 90. živnost. řádu.] NUDno Ipřiznati, 
že doslO'v 'Zákona neníl t tu opět přesným, daleko pl'esněji upraveno 
jest dDSdpl,i.nární řízení v § 80. odst. 2. řfšsko-nčmed:ého zákona. 
Zákon čsl. nese se patrně úmyslem, aby disrciplinární' tresty ne'byly 
ukládányp ř i n 'e! jme n 'š íi m lb e z s ly š e ní závodnNlo vý!boru, 
který má ostatně jak zmíněno vJiiv i na uj<ednání pmc-ovního řádu, 
v němž otázka tato múže ILý:ti Ulpravena určitě'ji. Adler sdílí ro'Vněž 
názor, že ve smylslu do:s:a~adních předpi,s,ů živnostenského řádu ne
lIZe vlastně QI ří,zenÍ (1j.sciplilnárním mlu.vi'ti a jest mu proto nejasno" 
jak se spolupůs·obení: závodního výboru ph tomtO' řízení vlastně vy
tvMí. ObUže v pr.aksi bude púsobita jistě Iposlední věta lit. f) tohoto 
odstavce §u 3., v níž se závodnímu výlboru: ukládá, aby nestranlně 
u mvnáva11 spory vznika1jíd z příslušnosti k různÝm orgé\Jllis,ICÍm ná
hoženským, politi'ckým nebo odbowvým, kteréžto pl"ání zá'l\Ona lda
de na závodní výbor požadavky velmi ideálnÍ. Do zákona dostalo se 
t,o'ÍO ustanoViení, .jak uvádí Tayerle {sltra1na 13), na nátlakčelSkýtch 
socialistú a křcsf,anlSlkýd1 .solCÍálů, kteří prý z důvo,dů pohti.ckýdt 
popírají zásadu jednotné organisace odborové. Provádění tohoto u-
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stanavení' zákona narai í Pf,Q1to jak z.míněno vzhledem k svému po
litickému mbarvení, na 'Obtíže, takže politicJky rozvášněné strany 
sotva budou se dovolávati' :zakročení závQldního výboru jako spí'še 
soudního zcvkwčení v'e smyslu již zmíněného zákona: o teroru. EčeT 
ostatně už napřed myslí, že žádný své cti dbalý závodní výbor by 
se k nestranné ochraně žlutých a ne organisovaných ve smyslu toho
to ustanovení ani propůjčiti nemohl. 

7. Spolupůso ,be, ní. ph Ipro' puštění (výpovědi) 
z a mě s t ll' a n c ů. [~§ 3., lit. g).] Předeslalti ,by ,bylo, že na přijímání 
zaměstnancú nemúže záJvodní výhD'r vykoná'vati žádného vlivu. Tu 
jest tedy zaměs,tnavatel 'úplně neodvislým, ač-li mu v tomto směru 
neu!kládá nějakých zvláštnrch po'vinností smlouva 's adhomvými' or
gwnisacemi uza'vřená (německý zákon ukládá v I§ 78. Č . 8 závodní 
radě dokúnce povinnost zkoumati existenci tak'Q1vé smlouvy). Zákon 
upravuje, j1ak z:níněno, tQlliko otá'zku prOlpuštění (výpovědi). Nutno 
pak rozeznávati: . 

a:) Propuštění (výpověď) hromadné , může se stá1i 
Ibuď 'z příčin ležících v praCOlvním poměru nebo z příóny, ležící mÍ'
mo Ip'racovní poměr. Mezi dúvody z pracoIVního poměru vyplývající 
patří příJdadnč jJlo0adavky:nzdo,vé, stávka, výluka. V těchto pří'pa

dech jest pwpouštěcL právo zwmě,stnavatele úplně neobmezenol a 
j.est tu jakákoliv ingerence závodního výhoru vylouoena. Pracovní
hOl !poměru se nedotýkají příčiny mimo něho 'ležící, tedy příkladně 
špatná konjunktura, nedostatek zakázek, surovin atd. I tu j1est vlast
ně propouště,cí pnáNo zaměstnavatele také neo'bmezeno, závodní 
vÝ'bor však musí tu býH slyšen a jeho rada SQltva! zůstane ,z dúvodů 
na snadě ležících nepovšimnuta. V této souvislosti bylo by také po
ukázati k velmi zajímavým vývodům Dra. Lamberga v článku }}Die 
Frage der Arbeiterentlassungen im Betriebsausschtissegesetz« (Mit
tenungen des Iiauptverbandes str. 587/1921 a násl.), v nichž dovozu
je přesvědčivě, že ustanovení zákona, které přenechává zasažení 
při hromadném propuštění lok á I ním závodním výborům jest 
krokem zpátky, ježto dle kolektivní smlouvy kovodělníkfl z r. 1921 
nastupovaly tu odborové organisace. ' 

'b) P rú p u š t ě n í jed II o t I i v c Ů. Propuštění dělníka nebo 
zř~zence. Ikt,erý nebyl v den propuštění v podniku aspoň tři roky ne
přetržÍ'tč zaměstnán, zákon nijak neobme'zu'je. Samozřejmě musí 
však podnikatel p'odmínky smluvní v této pří>Čině snad ujednané 
vždy dodr,žeti. Jinak se věc má, jde-li o pr'opuštění dě'lníka či zří
zence v podniku aspoň tH roiky nepřetržitě za:něstnaného. V tako
vém případč musí správa závodu ihned O' tom zpraviti zá'V,odní vý
bor. Kdy,by tak neučinila stíhaly hy ji následky dle §iU' 29., odst. 1. 
zálwna. Zá'k.on mluví'výsl.o,vně toliko o' propuště'ní (výpovědi) dělní
ka nebo 'Zří'zence. Obavy Iiatlákovy (stL 62), že ustanovení toto 
mohlo by hýti vztaho,vánú ta'ké na učně. který se po tři leta učil a 
'pak ,byl propuštěn jsou zbyt,e'čl1JY, ;zákonodárce užm :by přece, kdyby 
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to měl na mysli, širšího obratu »propuštění zaměstnance«. Slovy »V 
podniku« naznačuje zákon, že nevyžaduje se nepřetržité zaměstnání 
3leté ani u téhož podnikatele, ani v témže závodě jeho podniku. Ob
,tížnější ,ovšemlbude výklad výra;zu »nepřetr.žitě« . Nemo,c a dovole
ná nejsou ovšem přetrženími, spornější jest však věc při stávce a 
výluce, které socialistilčtí teoretiko'Vé rovněž nepovalžuií za přeru
šení, kdežto praxe po' většině sdílí nlCÍJzor opačný. Mobilisací v roce 
1921 na podzim nařízenou, nebyly po smyslu § 1. zák'ona ze dne 26. 
Í"Una 1921, ,č. 383 sb. zák. a naL , Ipracovní' a služební poměry pře
ru:šeny. -

Podotknouti by Ibylo také, že zálkon klad~e propu'štóní na ro'Veň 
i výpověď, Ikteréžto pojmy zdá se vůbec ztlotožňovati (viz ostatně 
také odstavec 2., § 22.). Lamberg (str. 41) vysvčtluj.e t,o tím,že us.ta· 
noveni ohledně propuštění. (výp'ovědi) bYla přev,zata témě!" do'slov
ně ze zmíněné kOllekt. smlouvy kovodělníků v Praze 1921 ujednané, 
v níž byla smluvena jednodenní lhůta výpovědní, takže tu výraz pro
puštění a výpověď jest téměř identický. Lenhoff (strana 15) rozezná
vá správně služeb. poměry s určením doby jich trvání a služeb. po
měry bez takového určení. ToHko p,oS'lední nutno vypověděti a vý
pověď ihned a ne až po u1plynutÍ' výpo:vědní lhůty závodnímu vý'bo
ru mnámit.i. Služe;bní, poměry s urči,tou dobou trvání" ph nichž vý
pověď byl:a; 'vyl,oučena ú§ 77. ,živn. ř.), ruší se uplynutím d{)by, takže 
tu zru:Š'ení rovná se pwpU'štění, které 'by !bylo ,teprve v okamžiku 
zrušení závodnímu 'Výhoru oznámiti!. 'V zájmu obou stran však !bude, 
aby zaměstnavatel již IpÍ"cd uplynutím konlečného termínu s:nlouvy 
zpravil závodní výbor o' .svém >úmyslu, aby otázka oprávněnosti 
propuštění, či vlastně zrušení poměru služebního mohla 'býti zavčas 
vYÍ"ízena. 

Dal,ší po,stup bude tedy ten, že zaměst,navatel výpověď či pro'
ipU'štění za:něstnance, O' nějž jde, sdělí' současně z,áJvodnímu vý'boru, 
aniž by musel dr-íve s 'výborem o ,otázce této jednati. Tu teprve za'
číná spolupůsobení závodního výboru, který, má-liz,a to, že výpo'
věď jest odůvodněnou, neučiní žádných ,dalších kmků. shledá-li všaik 
výpověď (propuštění) zřejmě neodůvodněnou, může věc předložiti 
do 3 dnů se svým ,dobro:zdá'ním rozhodčí komisi, kt.erá r,ozhodne do 
dalších sedmi dnů s platnos,tí k'onečnou. Dokud tato ner:Ozhodne, jest 
míti za to, že do,ty-čný zřízenec či ,děln'ík jest, na dovolené [I§ 3., 
lit. g)]. -

DLe toho co Iprávě uvedeno', zkoumá' zá:v,odnívýbor oprávně
nost propuštění (výpovědi) a rozhodne úplně samostatně. Považuje-li 
je za zřejmě neodůvodněné, obrátí se na rozhodčí komisi. Z uvede
néhovyplývá. že proti předlolžení :ČÍ nepře,dloženíl na foQIz'hodčí Iko
misn nepřísluší ani zaměstnavateli ani zaměstnanci nija'kého rpro
st,ředku oprávného. -E'čer ,dovo1zu'jle ze s.IQlv zák,ona »může předložiti« 
nelbezpečí libovŮ'le závodního 'Výboru a vy.slolvujc náwr, že vzhle
dem k tomu alespoň prruxe snad pÍ"i!mái propu'štěnému Iprávo ,obrátiti 
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se na rozhodčí komisi. S výkladem tímtO',nehledě, žedo:slov zákona 
neskýtá tu nijaké ,opory, nelzesouhlasit,i tím s:pí'še, že nelze přece 
očelkávati, že závodní výlbor s].a;žený jediině ze zaměstnanců bude 
postupovati libovolně. Dosavadní praxe, pokud ji lze přehlédnouti 
sdílí také názor, že ku stížnosti pro propuštění zaměstnance jest le
gitimován toliko závodní výbor. (Nálezy rozhodčí komise v 'České 
Lípě ze dne 28. února 1922 a v Českých Budějovicích z 11. února 
1922 Mitteilungen str. 194/1922.) 

Sdílí-li tedy závodní výho'r názO'r, žeopa.tření za':něsŤlIl1avatele 
.ohledně propulštěníi (výpově,di) jest zřejmě neo,dúv'oďněno, jest na 
něm, aby vělc se svým , d01brozdáním, které jles,t vlastně námitkami 
proti propuštění (výpovčdi) nejdéle do 3 dnů IpředJ,O'žH rO'zhodčn ko
misi. Ohlredně lhůty fří.denní platí, ovšem zá'sada §u 902., ,o:dst. 1. 
všwb. ,obč. zák., že den, kdy událost nastalra, tedy,l\1dy sdělení' do
šlo závodního výboru, se dO' mdenní lhůty nezapo'ČÍ,tává. Třídenní. 
ta:to odpůrčí lhůta jest lhůtou preklusi'Vní, to jest právo, ° nějŽ tu 
i'de,zaniká jejím uplynutím belz oh'ledu na chování; se 'oprávněného, 
O'b'zvláště jeho zavinění' neh nezavinění. Nedodrží-l,i tedy závodní 
výbor této lhůty ztrácí ,s,véprá:vo k'onečně, definirti'Vně, nehoť na
vrá,cení do předešlého stavu nelze mu povoHti. 

Rozhodčí komise, jak zmíněno, náleží do dalších sedmi dnl! 
rnzhol(\lu" zda opa:ti-ení zaměstnavatelovo jest oprávněno čili: nikorJriL 
Dr. Cibulka právem poukazuje k tomu. žle lhůta sedmidenni jest pří
liš krátká, o,bzvláště t ehdy, bude-li nutno obesllati některého člena 
:nimo sídlo komise nebo pwvá<děti o'bsáhlejší ,důka'zy. Pmto jest za
Hmavou otázka, co jest právem, ne:bude-rJi tato se,dmidenní lhůta do
držena. Kde1žto AdlleI" sdílí názm. že s nedodržením lhůty nejsou 
patrně spo,jeny niljaké následky (stejně Lenhoff str. 16), projevuje 
Hatlák (str. 62) náwr, že předseda mzhroddl Iwmisle' porwšil v tako
vém pří'padě zákon a že pro+IO' podnikatel může se domáhati na něm 
náhrady vznikléškoďy (ipřírrd. placení pojistného, přes 7 dnů) s;yndi
kátní žalobou. Tento názor Hatlákův není správný. UstallO'Vení i§ru 1. 
zákona ze dne 12. července 1872, ř. z.č. 112. nelze na tento případ 
použíti, nejde přece o soudce jako f,ako'-vého, nýbrž o přelc1sedu roz
hodčí komis'e, nehIedě ,ani k tomu, ŽJe' by zákon musel to,to ručení 
soudce-předsedy rmhordčí komise výslovně 's.tanoviti. 

Ro!zhrodnutí rozhndčí komilse, které jest, konečné, a jemuž nelze 
odporovati, jest možné d voj í: 

iPrvní přílpad jest ten, že komise uzná stížnost 'závo dního vý
boru ne'odůvodJ1rčno'll', to jest propu'štční' (výpovčď) aprruvněným. 
V tomto případě končí služební poměr ovšem t'e'PTV'e okamži:!H!I:ll 
vynesení rozhodnutí rozhodčí komise, neho'ť až do této doby, nutno 
jak zmíněno, IpokládaH zamčsi,uanoez,a rdovolren1ce, to j'est služební 
poměr j.est in suspenso, dělník již. nepmcuje, musíopusUti závod, ne
může a,lc přes tO' uzavříti nové smlouvy s ,jiným zamělstna'Vatelem 
(stejně Adler, o'Pa'čn;ý ná'zor zas tává Ha:tlák str. 63), ač vzhledem k 
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ustanovení předposledního odstavce lit. g) § 3. sotva lze mu vždycky 
přiznati nárok na placenou dovolenou, do níž se ovšem nepočítá vý
povědní lhůta, kdy vypovězený musí konati práce, za něž je ovšem 
ještě placen. , ' 

Druhá možnost jest ta, ž'e rozhodčí komise shledá stížnost zá
vodního výboru oprávněnou a tudíž propuštění (výpověď) ne
odůvodněno. Takto múže postupovati rozhodčí komise toliko ve 
třech v § 3., lit aa), bb), cc) taxativně vypočtených případech: 

aa) jde-li Ol očividné propuštění pro politickou, odborovou, ná
rodní ne'bo náboženskou příslU'šnost IČilnepří'Slu'š.nost nebo o rovně'ž 

takov,oučinnost, zaméstnanoe s činnos.tí v závodě nesoU!vi,skí a je'}í 
právní následky, jimi,ž nutno rozu~llěti stihání, a odsouzení soudní. 
Pojem politické činnosti jest ovšem hodně: pružný Cl těžJko, vymezi
telný. Bude tedy v :pmxi ji /stě hodně sporný. Ečer pou:kazuje v tétó 
souvi,slosti k tomu, že zákon {) pří'S'lu.šnosti k o'1"ganisaci a činnosti 

družstevní se nezmii1uje a že pro tuto nemůže býti t·u·diž dělník 
propuštěn, 

bb ) Jde-li o' pr,opuštění' pro odepření trvale přikazo.vaných 
pr,aci jiného druhu než proiaké ,byl zaměstnanec přiija,t, Odepře li 
tiJdíž tento vyk'Ol1ávání prá'ce jiného druhu, je~u přechodně, do
časně svěřené,byla by výpověď odůvodněna. (Steině liatlák, str. 
65, Lenhoff, str. 14, Lamberg, stor. 18). liatlák phpo'juje k Domu také 
případ nemožnosti vykonávání práce změnou technického zařízení" 
kdy považuje ,propuštění (výpověď) rovněž za odůvodněno (stejně 
Ečer), 

cc) Jeví-li prorpuštění nespravedlivo~l příkrost, k jejímuž bližší
mu vysvětlení uvádí zákon příkladem chování a stáří žaměstnance, 
poměry závodu, zaměstnancovy rodinné a majetkové poměry a dél
ku zaměstnání v závodlě. Výklad širokého pojmu nespravedlivé při
krosti j'est tedy přenechán uváženi rozhodčí 'komise, jejfž rozho
dování při,spěje k objasnění zmíněného pojmu, Z ·dosavadní č esk'o

slovenské praxe :bylo by tu uvésti f.Ozho·dnu,tí' rozhodčí komi,se v .e. 
BU'dějovidch z ll. bj'ezna 1922 (sdělené v Průmyslo'vém Věstníku 
z roku 1922, str. 187), dle něhož propu'štění fysicky ne.s,chopného 
dělní;ka není neSlpravedlivou příkrostí, poněvadž nelz'e poža dov,di, 
aby za~ěstnavatel zamě'Sf,náva-l ve své službě dělníka práce fysid,y 
neschopného. 

Shl,edá-li roz.bod'Čí kom ;ise, že jeden 'z přípa,dú . po·d aa)- cc) 
jest dán, pak nalezne, ja:k zlákon praví doslovně, že zamčstnavatel 
jest po·vinen bu'ď Pl'ijati zaměstnance zpět do práce za dřívějškh 

podmínek zároveň s náhradou za vý·dělek mezi tím ušl~r (ovšem s 
pT-í'pa.dnou srážk0'U' ·dle § 1155 'Všeob, o,bč, zák.), buď postarati se mu 
\) iiné zaměstnání v témže odboru a mí'stě s přibližnč stejným vý
dělkem (tu ručí zaměstnavatel za výsledek (nesprávnost názoru 
Lenhoffa (str: 16), který tvrdí, že ručí toliko za zavinění podává se 
z doslova zákolna »postara.ti se«) buďdáH zaměstnanci o,d.3tupné ve 

9 
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výši jednotýdenní mzdy až čtyřtýdenní mzdy, kterou určí rozhndčf 
komise se zřetelem k poměrům uvedeným pod lit. cc). 

Mezi zaměstnavateli a zaměs·tn anci jest pak spor .o t o,_ zda 
volba jedné ze tří právě zmíněných cv-cntualit přLslušÍ zwměstna 
vateli či r ozho dč í ko:nisi (Hatlák , s~\r. 66 ) a ste,jnč Lam!b erg (str . 1':1); 
uvádí pro správnost názoru zaměstnavatelů,. že ustanovení toto by lo 
převza:,o do zákona z eocistujíd ho a prak Ukovaného již uj'ednání ze 
smíru v kovoprůmysl,u z června 1921, při čemž výslovnÓ oběma 
smluvními stranami i :ninisírem sociální péče drcm Orubr-em, byb ) 
konstat-ována identická interpretace zmíněného ustanoveni v e 
smyslu zaměstnavatelů. V témž smyslu vyslovuje se přípis minister
stva sociální péče (bohužel bez čísla a data) sdělený v Mitteilungen 
des Hauptverbandes (str. 143 a 144/1922). 

Tayerlův výklad (str. 16) zdá se rovněž svědči ti pro tento ná
zor. Lenhoff (str. 16), Tučný (str. 92) naproti tomu tvrdí opak. Ob
jektivní Adler podotýká, že znění zákona není jasným, napr.o-ti tomu 
že jest jasno, . že výše odstupného, poněvadž se nebéře zřetel k tr
vání dovolené, jest nedostatečna. 

Vylíčen~r historickfr vznik zmíněného místa zákona a slovný o
brat zákonodárce:n po.už itý : buď, buď, buď mluví pro volbu zaměs,t
l1avatele. -

c) Pro p u š t ě n í ° k a mži t é (§ 3., I i t. g, p o s 1. .o d s t.), 
t. j. bez vfrp-ovědi a jakékoliv ing,erence závo-dního vý'boru jest 
ospravedlněno tehdy, když se dělník nebo zaměstnance dopustil 
jednání, pro něž múže býti pracov ní nebo služební poměr !b ez výpo
vědi, t. i. tedy před,časnč ľQozvázán ve smyslu zákonný'ch Utstano-vení 
sem spadajících, na něž se tu zákon odvolává, uváděje o,v šem 
tol ik,o § 82. živn. řádu a I§ 27. záko-na 'o ob ch. !]Jom ocnídch a .ob dobné 
zá!lwny platné ,ct,o.sud na S'Iovensku a Podkarpatské Rusi, ač :nč l 
ta'ké vlastně llvésti !§ 1162 vŠcob. obč . zák., I§ 28. zák. 'o úředn idch 
ve lkostatká'ř s kých (ř . z. Č. 9 z roku 1914) a obdo'bné předpisy če · · 
ledních řádú. Z uherských předpisů zákonných patří sem § 94., čl.. 
zák. XVII. z r-olm 1884, !§ 51. zálk. čl. XIII. z roku 1885. § 22. zák. 
čl. II. z roku 1898. § 16. zák. čl. X~VIII . z roku 19'00, l§ 25. zá!c čL 
XXIX. z roku 1900 a § 20. zák. čl. XXVIII. z roku 1900. Valná část 
zmínčn~''Ch zákonRých ustanovení' jest dOlslovně o.tištěna v VI. s vaz-
1m \ Veyrovy s·bírky zálkonú čsl. NejdůJ.eHějším jest ·ovšem ustano
vení' !} 82 . živn. ř. Boha tou judikaturu k t'omuto paragrafu :uvá dí 
Hatlák na straně 71 až 87 svého komentáře, kterou Štem n epo
važuje za nejsměrodatnější, obzvláště ,Clhledně ustanovení § 82., lit. h 
živn. ř., které jest dle něho v odporu s ustanovením §u l1S4b) všeob. 
obč. zák. Srovnej také článek Beránkův v »Právu Lidu« z 23. dub
na 1922 čís. 93 Pro novelisaci § 82. Ž. ř . - Názor Ečerův (R,olVnost 
čís. 97), že · zákon vylučuje z pravomoci závodních výborů a rozhod
čích komisí jen ty z devíti případů § 82. ž. ř . , které znamenají něj a -
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ké jed n á n í dělníka, není vzhledem k dosl,ovu § 3., lit. g), posl. 
odst., udržitelný. 

d) P r Ol p U š t ě n í čl e n ů z á vod n í h o v ý bor u (§ 22., 
o d s t. 2) může se státi jen se S'ouhlalsem rozhodčí komise, oož platí 
iaMo výpovědi, poněvadž jinak mohl by ,býti zákon snadno ob
cházen. Ochrana tato se 'ovšem netýká b Ý val Ý G 'll členů závod
ního výboru; náhradníků pak pouze tehdly, nastoupí-li již na místo 
členů Vystouplých. Jde-li ovšem o pro1puštění dle § 82. živn. ř. a 
obdobných ustanovení, není ani při propuštění, členů záv,odního, vý
boru třeba souhlasu rozhodčí komise. Tayerle (str. 22) přiznává však 
závodnímU! výboru i v takovém případě Iprávo stížnosti u wzhod·Čí 
komise, jde-li o existenci tohoto důvodu propuštění. Tento názor 
sotva li e sdíleti, nehledč k tomu, že v zákoně nemá opory, nýlbrž ·n 

pwto, že v případč ta:],ovém múže se dov,olávati zaměs',tnanec, 

člen zárvo·dního vj'r.boru, ochrany živnostenského soudu, takže zakw
čení jiného není třeba, ač-li ovšem může spojiti se žalobou prosbu 
o zjištění trvání služebního či pracovního poměru. 

8. Spr á van e b 10 S tp o ] II spr á vaz a říz e n í k b'i a h u 
z a mě st na n c ů u r č e ll' Ý ,c h C§. 3., I i t. h). Jak se tato správa 
či spol1llspráva utváří, bude záležeti na tom, z jaký.ch prostředků 

se zařízení to't'Ů sblo, ~da pouze z prostředků závodních či také za
městnanců nebo dokonce osob třetích. Směrodatným ovšem bude 
nejvíce, co o tom určuje věnovací listina. Prováděcí nařízení o této 
spr,ávě či spo,luslprávě se nezmiňuie (jinak § 2. prov. nař. k zákonu 
'0 záv,odních a revírních radách pn horni:ctví ze dne 13. července 
1920, Č. 434. sb. zák. a nař.), takže tu jde vlastně o záklOn neúplný. 
Správu či .spo.Jusprá:vu tut'Ů nemožno' vůbec vY'loučiti stalnovami 
nebo zakládajícími či nadačními listinami, vydanými po 1. lednu 
1921. (Tučný, str. 93, nesprávně uvádí tuto dobu až do konce roku 
1921). tlatJ.á:k (str. 111) dovlQzuie, že zmínčné ustanovení zákona, 
dle něhož nelze IPO 1. lednu 1921 n'adační, hstinou správu čil spolu
správu vyloučiti, nelze použíti na zřízení, jež budou teprve v bu
doucnosti založena, . poněvadž jde o dlobrovolný dar, při němž roz
hoduje především vůle darovatele. Názor tento nemůže vzhledem 
k jasnému znční. zákona obstáti ; k ukHdnění Ha,tláka bylo by snad 
uvésti, že jest konec konců přece činitelem rozhodui'í'CÍm dárce, 
kteor,nezamlouvá-li se mu správa čil spo.Juslj)ráva zcrvodního vý
boru. může si včnování vůbec rozmysliti . 

9. Podávání návrhů na zlepšení provozu, 
o b z v I á š t ě tec hni c k é h o z a 1" íl z e n í (§ 3., I i t. ch]) ne
obsahuje ovšem v sobě ta,l;é právo na podávání návrhů v obchod
ních a správnkh záležitostech závodu. Sa:nostatné zavád(ní, metho:d 
technických závodnímu výboru také nepřísluší. Tayerle (str. 14) 
postrádá v zákoně jasného ustanovení, že správa musí o návrzích 
zmíněných jednati a dáti na ně odpověď. K tomu bylo by však uvésti, 
že dle , ustanoveni § 4., lit. c) jest .správa zá'vodu povinna aJSpo'ň 

9* 
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jednou za tři měsíce podati závodnímu výboru zprávu o obchod
ním a správním ,stavu závodu, o jehO' výk,onnosti a záměrec'h pro 
další dobu. Ph schůzkách těchto nal'ezne se 'Přece přílležitost, aby 
O' 'vzájemných přáních a návrzkh obou stran, jakož i o všech zá
ležitostech záv,odu se týkaiících, ,ovšem nezávaznč, bylo promlu
veno. (V též smyslu názor Šlemů v v i'eho opčtně zmíněném článku.) 

O zdokomdcní pmoO'vních method výrobními specifikacemi' po
jednává informalčnÍ článek inž. Lustiga, uveřejněný ve Věstníku zá
vodních rad a výboru v ,č. 1. z roku 1922. 

Tím 'by byla všenbecná, to jest taková Ipráva, jcž přílslušL 

ka'ždému záv'odnímu výboru, vypočtena. 

II. Z v I á' š t n í p r á v a, z á vod n í c h v ý bor ů @I§ 5. a 6.). 
TatO' důležitá práva. vyhražuje zákon toHk,o závodním vý,borům 

větší,ch, v zákoně bHže označenýc'h podniků a tn teprve počína,jc 

1. 6ervencem 1922(§ 3I). 
Práva tato j,sou dvěw týkají se : 
1. pře d 1'0 žen í o p i s u ú čet n í u z á věr k y (§ 5.). 
Jednotlivé záv,odní výbnry podniku, který vede obchodní knihy 

(nemusí to 'hýt ovšem podnik ,obchodníl ve smyslu obchodního, zá
kona, tedy pnkladně tnké . velkosta'tek zemědělský) aza':něstnává 
aspoň 300 zaměstnanců anebo 5'0 zřízenců, mohou žádati ,každo'
rOlčně pře·dložení opisu ú6etní uzávěrky po.dniku za minulý rok, nei'
později do 6 měsíců po jehO' uplynutí. Při t,om ,jest ner,ozhodnou 
právní konstrukce podniku, je tedy lhostejno', jde-li o společnost 
akciovou,či výr,obní a spotřební společenstvo atd. HaNák (str. 144) 
usuzuje vzhledem k tomu, že zákon mluví toliko o předložení a ni
koliv předkládání opisu, že závodní výbor jest oprávnčn po'žadovati 
tytéž opisy pouze jedenkráte a ne vícekráte a že opi,sy se pou:óe 
předkládají k nahlédnutí. Tento 'výklad zdá ',se p/'íI!iŠ ,úzký, neho'ť 
pJ-edložení ,k chvilkovému nahlédnutí- stačilo by sn(l<d ku zběžné in
formaci, ne však k uvážení čísel a výsledku bilance, které jistč zá
Nonodárci tanulo na mysli. PřisvMč.iti by :bylo ovšem k názoru 
Lenhoffem (str. 18) zastávanému, že za:něstnavatel nemá povinnosti 
poskytnouti zá'vodnímu výboru nahlédnutí' dO' knih. Opisy uzávěrky 
musí souhlasiti s prvopisy, nebo,f Hnalk 'by na'stupovala sankce I§ 29., 
odst. 2. zákona. Předmětem uzávěrky jest 'ovšem toliko jmční pod
niku, ne vša,k soukromé jmění podnikatele. 

K otázce Nlanční, sr'ovnati bY' bylO' také čl. inž. Lustiga (č. 2. 
Věstníku závodních rad a výborů): Roční odpisy - jako složka v ý
mbní ceny dHenské.· 

2. IÚIIČ a st e n s tví n a s c h ů z í ch spr á v ní a d o z Qo r č í 
rad y a val n é hro ma d y přil'kl zákon závodním výborům, 
jde-li Qo podniky zřízené ve formě akciové spol'ečnosti. komanditní 
společnosti (pa~rně jen komanáitní s'polečno'sti na akcie, poněva,dž 
prostá spo.]'ečnost ;komanditní nemá správní rady či podobného nr-
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~ánu) nebo spnlečno-sttl s obmezeným ručením, při nichž základní- ka
pitál činí a,spoň 1,000.000 Kč. Na> jiné právní útvary ohchodníd 
podniků se zmínčné právo nevztahuje. ZHštění základního kapitálu 
nebude činiti asi ob tí<ž í, poněvadž tent,o se každoročně vykazuje. 
Důvody PQllitické ,byly :pa:trně pří-činou,že Úlčast zmíněná vyloučena 

jest u podniků věnovaných úkolům společností či stran politických, 
oranisací kulturních nebo všeobecnč pmspěšný,ch. p.ojem vš<eobec
né :prospěšnosti hude jistě sporným zvláště tam, kde jako příkl,adně 

při akciové spolcčnosti provozující- poul,ičnídQlpravu, všcobe-cná pro
spělšnost také padá na váhu. Rozhodným bude, převažuje-li tu či ne
převažuje-li otázka zisku. Počet delegátů (do 1000 zaměstnanců 2, 
od 1001 do 3000 3, pak 4 a podmínky osobní stáří 30 let a nejméně 
tříleté zaměstnání v závodě) upravuje blíže zákon v odst. 2. a 3. § 6. 
Řádné schůze správní rady, jakož i valné 'hromady nutno i s pro
gramem oznámiti pI'cdsed()vi závodní,ho výboru (§ 6., odst. 2.). Kte
rOu schůzi třeba považov3Jti za řádnou zákon blíže naznačuje a> rov
něž obcho-dní zákon neobsahuje v tomto směru 'bližšího vysvětlení. 
Snad jsou řádlnými schůzemi jen ty, které se ve smyslu stanov ko
nají pravidelně každého měsíce. Zákon se však také zmiňuje v 
odst. 7. § 6. o mimořádných schůzích správní rady, při nichž jest ú
čast delegátů vyloučena, jde-li pouze o finanční a osobní otázky 
správy závodu. Přes to, že ustanovení t,oto není příliš jasné, vyplý

"Valo by z něho, že při jednání -o tčchtn otázkách v I'ádné schůzi 

správní rady :nohl,i by -býti delegáti závodního vý'bo'ru pTítomni. Ji
nak však nejasnos,t ustanovení t,oho' vyvo'lá hojné spory, jlilchž slib
né počátky s-e již objevu.Jí v náz;orech komentaiorů zaměstna'vatelů 

a zaměstnanců. Hatlák (sr. 118) rozšiřuje ustanovení o osobních o
tázkách na všechny ú!"'edníi],y a zamčstnance vůbec. Názm tent,o jest 
patrně nesprávným; zákon mluví přClce toliko {} os-obnk!1 Q1tázkách 
správy záv,ndu, <ČÍ'mžpřece nemůže míniti ničeho- jiného, než jak 
správně podoitýká Stern personaIie hlavní,ch, t. j. vedoucích úře-dní,
ků správy závQldu. 

Delegáti závodního výboru ve s,právnÍ ra-dě a valné hroma,dě 

nemají práva hlaso,vacího (!§ 6. , odst. 6. , 1. věta). Ha,Nák (strana 116) 
zas,tává vzhledem k tomuto doslovu ,ojedinělý názor, že delegátu mo
bou: ,býti to,li'ko přHomni z:níněným schůzím -bez jakéhokoliv práva 
za,sú,hnwtí hlasem poradním dO' iednánÍ. Adler, Táyerle, Stern poub
zují správně k tomu, že vzlJiledem k vŠCQIbecným úko'lům závodního 
výboru muselO' by 'býti právo poradní delegátům v zá,lQoně výslov
ně odepřeno. Delegáti nemají nároku na tantiemy, presenční maT
ky, patrně protO', aby zaiišt.ěna ~byla jejich nezávislos~, mohou však 
požad,ova,ti náhradu hotových výLoh a ztracené mzdy. C§ 6., odst. 6., 
2..:. věta.) 



134 

§ 4. 

Povinnosti závodních výború. 
1. Z á k a z z a s a h O> 'V á n í' d o s :p r á v y a pro voz u~ 

(§ 3., odst. 2.) Z povahy závodního výboru jakožto orgánu pře
vážnč poradního pIyne, že závodní vý:hor ani jako ,celek, ani jeho 
jednotlivíč'lenové nesmějí zasahovati do správy a provozu samO'
statný;ni nařízeními. K pojmu za<Sahování uvádí La:mberg (str. 23) 
příkladem jakékoliv vyvěšení plakátů bez souhlasu .správy zá'vodu. 
V tomto w ·zsahu nelze ovšem Lambergovi přisvědči,ti, poněvadž 
obsahem plakátu bude patrně do .správy j'en tehdy zasaženo, za
mýšlí-li se tím z;naňilti nějaké opatření učiněné sprá'vou závodu. -
V této sO'uvislosti bylo· by také pou:k:ízali k zajímavým vývodům 
Adlerovým, který nadhazuje otázku, zda vydání paroly ku stávce či 
zahájení. pasivní resis·tence, které není o' SQlbě trestným, s~ává se 
ta:lwvým, dopus,tí-li se ho člel't závodního 'výboru. medělo-li by se 
při tom k doslovné;nu znění zákona, nebude ()i tom jistě pochyby. 
Bylo však takové opatření skutečně zákonodárcem myšleno? Pwti 
zél!sa:hování' jednotltilvých členů i celého závodního výboru do sprá:vy 
Cl provozu přísluší zamčstnavateli jednak stížnost na rozhodčí ko
misi (§ 26., 21. c) a 20., odst. 2.), která může jednak rozsah povinností 
závodního: výb. stanoviti, jednak, jde-li o hrubé porušení jednotlivých 
členů, tyto vyloučiti, po pl'ípadě ce'lý závodní vý:bor rozpustiti. -
Byla-li by však zasa.žením jcdnoHi'véhočlena způsobena vážná po
rucha v chodu záv,o>du nebo znalčnější hmotná škoda, pWPťl!dne člen 
takový pokutě do 2.000 K,č (po případě vězení v trvání Inej.déle 1 
měSíce), jak ustanovuje § 28., odst. 2. Mimo to jest ovšem člen tento 
také povinen náhradou škody ~~ 30., odst. 1.). O náhradě této škody 
rozhodují soudy, trestní činy naproti tomu stihají politické úřady 
1. stolice, avšak jen na návrh podnikatele, :po iehož návrhu může býti 
také trestní řízcní: zastaveno. (§ 28., odst. 3.). 

Sotázk'Ou ,ncnlšeného provo'zu souv,ilsí -také ustanovení § 3, 
odst. 2., dlcněhO'~ čl'enům závodního výboru jest 'úkoly Hm podle 
ustanovení zákona pří<slušejíd 'vykoná:vati ,tak, aby chod závodu 
neutrpél újmy a dle nichž schůze záJvodní'ho v ýboru jest konati je
dině mimo pravidelnou pracovní dobu a toliko ve výjimečných pří
padech i během pracovní doby, avšak vždy za souhlasu správy zá
vodu. 

Členství závodnÍ:ch výborů nepřináší sebou žádných úlev v 
zaměstnání', anil ide-U 'O předsedu závodního výboru. Agendu svou 
vyřizuje závodní vý,bor, jak zmíněno, pravidelně mimo prawvnf 
dolbu. Členství závodního výboru jest proto funkd čestnou. Nárok 
na mzdu nébo na plat přísluší· členům jen ,tehdy, musí-'li býti 'výj<i
mečně a nevyhnutelně činni pm závodní výbor v pracovní době. 
(I§ 22., odst. 1.). 
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2. P o v i II n {) s í mlč e n I i v os t i (I§ 3., ods t. 3. :1 §, 6 .. 'Od DL 

,G.). T uto jsou pov,itnni zachová:vaJ:i členové závodního výboru o 
.o,bchodních a výwbnídl tajems1tvích a o tom, co' výslovně jako 
rlúvěrné sdělil jim podnika te l o poměrech podniku anebo co jim 
jako delegátúm ve schúzíclli správní, dozorčí rady nebo valné I1ro
madybylo 'vfrslovnč označeno za dúvčrné. Nejasné ustanovení toto, 
připouštějící příliš široký v ýklad, označuje Tučný (str. 94) v praksi 
sotva za udržitelné. Zmíněnou povinnost přesněji vymezuje § 100. 
říšslw-německého zákona, ktel Ý trestá toliko toho, kdo n e o p r á v
n ě n ě s dělí dúvěrné údaje PrO'vozování a obchodu se týkajíd, 
~,'eré sezn::ll jako [J!-íslu'šní'k závodního zastupitelstva' a která jako 
1zková byla označena. Povinnost mlčenliv'osti,d l e zákona čsl. může 
bý\tj porušena j'ec1na'J..; prozrazen ím dúvěrných sdčlenÍ ze správy z2-
v odu dle § 4., lit. c), anebo vúbce jalcý-chko.Ji sdělení dle § 3., odst. s. 
zákona - na olba tyto případy vztahuje se patrně ustanovení §u: 28., 
o,d~t. 1. - ,dále prozrazení dúvěrných sdě l ení, učin ěných ve správní 
{lez'orčÍ' radě (i valJ1é hromadě?) dle §u 6., odst. 6 .. Poru§ení toto :ná 
ve všech případech ovšem po návrhu podnikatele v zápětí stíhání 
člena závodního výboru politickým úřadem 1. stolice pro přestupek, 
k terý se tresce pokutou diOl 2,000 Kč a příp. vězením nejdéle 1 měsíce . 
Stalo-Ii se porušení s úmyslem zištným nebo aby podnikatel byl po
škozen, jest přípustný trest vězení až do 6 měsícú. Případný zisk 
provinilce, zbývajíCÍ po úhradě náhrady škody, připadá ve prospěch 
státu. -

§ 5. 

Organisace závodního výboru. 

I. S I o žen í z á vod n í' h o v ý bor u. 

1. Jednot11é závodní vSr b o rY(§, 10.). Tu jest pro po
čet členů závodního výboru směroda tným početi všech zaměstnanců 
závodu v den vypsání, v oleb, ph 'čemž otázka, zda tito zaměstnanci 
jsou také k volbě oprávněni, nepadá vúbec na váhu. Závoclní výbor 
čítá pak v závodech o 30tí až 60ti zaměstnancích tři členy, v závo
clech s 61 až 100 zaměstnanci čtyři členy, na každých dalších 100 za
městnancú až do 400 připadá vždy další jeden člen , od 401 až clo 1000 
zaměstnancú na každých dalších 200 a ocl 1001 do 4000 na každých 
dalších 500 a nad 4000 zaměstnancú vždy na každé další dva tisíce 
jed en člen závod. vfrb. Nejvýše múže však závodní výbor čítati 20 
čl enú. Za každého zvolí se náhradn~k, který zastupuje člena, zašlo-li 
ho něco. -

Výklad tra·lákllv (str. 142), že ph počtu zamčstnancú zapa,:a'tá 
stovka nelh oSltatní rezhodL! iíd čí's'}a se nepočítají, ieslt, nehledě 
k motivúm, už z té p1"Íčiny 11'esprá'vnSrm, že zákon by přece mluvil 
o pl 11 ý c h 100 zamčs+nancÍch a neužil by všcobecnéh ' o bratu 
» lXl každ~'ch dalších 100 zaměstnancl!«. Stejný názor za'~:ltává 0-

st<l\ně ta,l\"é La;-nberg (::;tr. 32). kterfr rovnčž nepož2,duje, a'by ,sltovky 
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či dvoustovky byly plné. V témže smyslu: rozhodla také JI Z roz
hQdó komise v MOL Ostravě nálezem ze dne 13. března 1922, Č. 'j. 
Rk I 1/22, který llvádí, že zákon nebél"e na zlomky rozpě-tí, zřete:!, 
což jest vl,dno .z toho, že ncučinil mimo uSIt.anovení', že závodní výhor 
může čítati nejvýše 20 členLl při nižším počtu jich, žádného omezení 
při zlomcích jednotlivých rozpětí , jak jest to v § 4. zákona o závod-
11ích a revírních n'(~..ich v hornictví učinčno ustanovením, že zlomky 
nad polov ;lc i rozpěltí . čítají s e za plné č í:s l ,o, ta:kže 1lLl~nO mHi Z.1 to, 
že ,dle zákona o závodních 'Výbor ech, již každý zlomek l"iOZpčÍÍ' má 
za následck zvýšení počtu členú závodního výboru o jednoho, až do 
onoho omezení nejvyššího počtu členů dvaceti. (Viz ostatně shodné 
nálezy rozhodčích komisí v Boskovicích ze dne 7. dubna 1922, Rp 
1/22, v ústí ze dne 13. února 1922, ve 'Palknově z 20. břeZna 1922 čís . 
Sk 2122. OpačllJ'r názor zastává toliko nález rozholdčí komise ve Sla
ném ze dne 10. dubna 19'22 dle Průmysl. věst. str. 221/1922.) 

2. S a m o s t a t n é v Ý 11 o r y zř í z e n c ú a děl n j, k ú (§ 7.) 
jest zříd i ltj v závo·dech (ne v podni cích , jak pra:ví zákon, ·wž je 
patrně redakólí chybou), k,de úízenci nebo ·dělní'ci jsou v celkovém 
po čtu zamě s,tnancú y menš ině, je jich však alespoú 20 k vo.J!bě .opráv
něných, z nichž jsou: tř i voJitc\ni. Vždy nutno ovš,em napřed J"ooz hoc1-
f10 u f j r;ytázku, zda isou dány podmínky ú íz'ení. závo,dní:ho v:frboru dle 
§u 1. zákonavů'bec . Je- Ii tato pod;nínka dána, náleží pak zkoumati 
p ředp okla:dy usltanovení !§u 7. Není-li předepsané minority volí se 
jednotný závodní výbor, do něhož musí býti jeden člen zvolen ze 
skupiny menšiny. (§ 7., odst. 2.) Člena tohoto nemůže však skupin;) 
druhá zv'oliti libovolně, nýbrž tak, aby volb a jeho odpovídala vú li 
majority menšiny zmíněné . (Nález rozh. komise v Teplicích-Šanove 
z 13. dubna 1922, Mitteilungen str. 239/1922.) Dojde-li v závodě kll 
zřízení obou zmíněných výború, tu každý z nich vykonává samo
statně práva v § 3. lit. a) až g) uvedená, ovšem tolikO' ohledně svv ch 
přís l ušníkú . Od těchto samostatných výború nutno rozlišovati jedno
tli v é závodní výbory jednoho a téhož podniku, po smyslu §u 9., kte
ré se scházejí ke společným poradám (§ 27. prov. nařízení) , aby vy
konávaly práva podle ~ll 6. a zastupovaly , případně vyřizovaly spo
lečné zájmy [§ 3., lit. a) , h) k)] zaměstnancú. Tato práva vykornáv 2ií 
prostřednictvím svých zmocněncú anebo pověří tím úkolem závoč
ní výbor II ústřední správy podniku. 

II. Vo l b a z á vodl n Í h o v:fr bor u, 

a) Vše ob e c n é z á s a d y (§!§ 10., ll.) přímé . tajné volby po
dle zás'a,dy pom~ rnéJ1oO zastoupení přiiaty byly palU'ně z volebních 
řádú platných pro volby do obcÍ a do Národního shromáždě nÍ. V zá
vodech, kde nutno zř ídl,ti samos tatný výbor zří.ze:,'ecký nebo dělni·· 
ckj'r, v{JHI zřízenci a <ddníc i po dle tě.chžc zásad odděleně . (§ 12.) 

Volební rád upravují blíže předpi sy I§ ú 16., 17., 18., 19. zákona 
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a § 3. až 26. prav. nař. Předpisy tytO' jsa u abdabny aněch zmíněných 
-y;allebních řádů a netřeba je prato blíže rozbírati. 

Podotknauti by byl.o ales.paň, že dle §u 17. jeSlt v<a<lbu vypsati 
alespoň 14 dní napřed vyhláškau v závodě na ,da1bu, v ní'ž se nepra
cuje, že jména zv<olených nutnO' ihned pa sčíltání hlasů v závadě vy
hlásiti, a: písemně podnikateli oznámiti (I§ 18.). Námitky dO', způsa<bu 
v.oleb ~§ 18. a; :§ 25. prav. nař.) může .podati každý k vol'bě ap'rávnč
ný, jakož i padnikaJte,l ,do 8 dnů od vyhlášení výsledkú u rozhadčí 
kamise, jež razhodne nejdéle ve 14 dnech s kanečnau platností. Vol
ba do závodního výbOTU ie nep'ialtna, byla-li porušena ust<\novení 
zákona nebo v.olebn ího řádu a :-nohla-li by mí1:i porucha po,dstatnrý 
vliv na výsl<c'dek volby <~§ 25. prav. nař.). Odmítnouti volbu múžc 
dle §u 16. zákana a §u 24. pmv. nař. kdo dovršil 60ltý rok svého vč'
'ku a kdO' byl v .předešlém obdO'b í členem záv<odn ího vSrboru. 

Z dO'savadní judikatury volební bylo by uvésti alespaň tyto 
nálezy: 

Vad y r I z e n í val e b n í h o, obzvláště neúplný počet 
podpisů na listině kandidátní a scházející prohlášení o přijetí kandi
datury, mají v zápětí neplatnost volby závadníha výbaru, paněvadž 
jde a, vady, které patrně mohly míti vliv na výsledek volby. (Nález 
razhad'čí kamise ve Šluknově z 9. března 1922.) Mittei!., str. 237/1922. 

Vol e b l1 í v ý bor, jehaž pačet členů nevyhavuje zákonu, 
m tl žes e v zdá t i. Stížnast adboravé organisace není v takavélll 
případě přípustna. (Nález razhadčí kamise v Brně ze dne 14. dubm 
1922. č. j. Pk 1/22.) 

K a n d i dát n í I i s t i n u nutnO' odevzdati ve smyslu § 9,. 
oelsL 1. prov. I nař. jed i n ě pře d s e cl' o v i volebního výboru, 
kter~' jets representantem tétO' karporace. Odevzdání jinému členu 
n,lcbního yýboru je nepřípustno. (Nález razhodčí komise v Liberci 
z 4. duhna 1922.) Mitt. str. 238;1922. 

D () ~ a vad n í d ů věr n í k y z á vod n í dlužno klásti na 
roveň ci0lnickým (úřednickým) výborům ve smyslu § 3. prov. naří
zení. Jsou proto dúvěrníci tito aprávněni k určení členů volebního 
výboru. (Nález rozhodčí komise v Chebu z 2. března 1922 a nález 
rozhodčí komise v ústí n. Lab. z 3. března 1922.) Mitt. str. 195/1922. 

Předpis §u 3., odst. 3. prav. nař. vztahuje se k tomu případu, 
kdy děl Jl í c i a zří z e n c i mají k volbál)1 závodního vÝboru 
výbor společný. Menšinou ve smyslu tohoto ustanovení jest pak 
rozumčti sKupinu zřízenců v závadě, jež z největší části zaměstnává 
dělníky anebO' skupinp dělníků v závodě, jenž z největší části za
městnává zřizence. Není proto zamýšleno zákonem, dáti zastoupení 
ve · volelmím výboru nějaké menšině dle příslušnosti k jisté odbo
rové organisaci. 

Dle § 12., odst. 3. prov. nařízení jest volební vfrbor oprávněn 
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škrtnouti kandidáta, nemajícího volebního práva, nikoliv kandidáta 
dle § 14. zákona nevolitelného. 

Ustanovení § 9., odst. 2. prov. nař., že kandidátní listiny musí 
býti podepsány, nelze r.ozuměti jinak, než že jest nutno, aby pod
pisy byly pod jmény kandidátů, nebo aspoň na témže listě, na němž 
jsou uvedena jména kandidátů, třeba na druhé straně. 

Je-li podána pouze jedna kandidátní listina, není třeba, aby 
byla vyl.ožena v místnoisLi k tomu určené, dle §u 12., odst. 1. prov. 
nařízení, neboť předpis tento má na zřeteli, aby voličům bylo u
možněno, když jest připuštěno několik kandidátních listin, podívati 
se na všechny a vyhlédnouti si z nich některou, kterou by pak dle 
§ 17., odst. 2. pr.ov. nař. zvolili. Tohoto opatření není tedy třeba, 
když volby se vúbec nekonají dle § 12., odst. 4. prov. nař., ježto 
odpadl tím dúvod, proč tu předpis jest dán. 

(Nález rozhodčí komise v Ústí n. L. ze dne 29. března ] 922, 
Věstník odb.or. sdruž. Č. 5/22.) 

b) Aktivní a pasivní právo volební. (§ ]3. až :L5.) 
A k t i vně k vol b ě jest oprávněn: 
aa) kdo ie v z§.v'::l dě za mzdu nebo za plat zaměstnáp-, jako v 

hkvním svém povolání. Ne;nají te'dy volebního práva bezplatní v'o
lontéři, bezplatní jlr::- ktikanti. dá'le zaměstnanci, kteří' .provozují za
městnání v záv,odč jako zamčs'tnání ve,d lejší a konečně domáčtí d:':: l
n!ci, kteří nepracují trvale pro jeden závod. (415.) 

bb) kdo byl v době vypsání, v,olby tři měsíce z0městnán v pod
niku. Tří;l1ěsíční lhůta vztahuje se to,l·iko u tuzemců na po'dnik, na 
rozdíl od cizozemců, kde se žicdá j'edno'ro,čnt zaměsltnání v závodě . 

,cc) kdol dovršil 2Dtý rok svého věku. 

Zda pro tuto hranici včku rozhodným jest rovnčž den vY'psání 
voleb zákon nepravÍ, LenllOff (str. 2'4) zastává proto l1:ho,!", že tu 
padá na váhu den v ol,by. V prak;:, nebude taJto mezera zákona činit,i 

valných obtíží, poněvadž mezidobí mezi vypsáním a dnem volby 
jest poměrně krátké (§ 17.). 

dd) k<do nebyl pravoplatným rozsudkem soudu trestr;í l1O' od
souzen pro takový zločin, přečin nebo přestupek, pro který podle 
platných ustanolVení nastává ztráta práva volebního do obcí. Tato 
ztráta, není-li zvláštním zákonem výslovně ustanoveno, že nastává 
bezpodmínečně, může býti vyslovena jen tehdy, byl-li trestní čin 
spáchán z pohnutek nízkých a nečestných. (BJ.iŽŠí obsahuje zákon ze 
dne 18. března ]920, čís . 163 sb. z . a n.) . 

Aktivní! právo volební mají i olbčané cizích s~áitú, iso'll-'Ii jak 
zmíněno za:něs,tnán i v závodě néjméně jeden rok a jestliže i mateř
ský stát jeiilCh dává l1<lš im pl"ís!uŠníkům v cizím státě srt:ej<!lé právo. 
Dle s'dělení minis terstva sociální péče ze dne 11. 'hr-ezna 19'22, čís. 
1644 D (otištěno v Průmyslovém Věstníku str. 187), zajištěna jest 
tato reciprocita v Němec'lm (§ 20. r-Í'Šsko-nč:n . zák.) a v Rakousku 
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(§ 6. zákona rak.); mají tedy také Němci a Rakušané u nás aktivní 
právo volební do závodního výboru. To platí i v Norsku. (Mitt, 
strana 76). 

O poměrech v jiných státech vůbec, srovnej zajímavá sdělení 
v Mitteilungen, strana 76/1922. Dle těchto zrušeny byly závodní ra
dy v Rusku (dekretem sovětů z 28. února 1920). V Uhrách trvaly 
asi měsÍc, v Lucembursku byly zrušeny po dvou letech z té příčiny, 
že nedosáh,ly účelu svého, aby sloužily shodě zaměstnanců se za
městnavatelem. Osnovy zákonů o závodních radách byly předlo
ženy ve Francii a Italii. 

·P as ivní práv ,o v o lební má: 
aa) kdo dokoná 261tý ro-k svého věku a jest zaměstnán nepře

tržitě v době vypsání volby v příslušném podniku alespoň 12 měsÍců . 
Není-lL však v závodě dostaJtečný počet takových zaměstnancú, jsou 
v·oli!telni za:něstnanCi, pracující v závodě alespo-ň 6 měsí'ců U§ 14., 
odst. 1. a)J. 

Iiatlák (str. 53) uvádí v tét·o souvislos1ti, že se v prvé v čltě 'Od
stavce 1. lit. a) §u 14. zaměňuje zřejmě podnik a závod a že směro
daJtným pro posouzení otázky pasivního práva volebního jest p·ouze 
závod. (oV Itém~e smyslu Tučný str. 1'02). Pf'Oti tomu bylo 'by však 
uvésti, že POzdílná cloba -tu poža,dovaná zdá se právě n3Jsvěd60vati 
-tomu, že zálmnodárce rozlišoval a byl s ll vědo:n m zdíuu mezi pod
nikem a závodem. Z toho .by ovšem vyplývala další možnost, že by 
člen závordního výb!Dru nemusel bý ti zároveň zaměstnancem závo
du, což však sotva zá1,onodárce ~nohl zamýšleti. Případnějším byl-o 
!by snad připustiti za' člena závodního vý·boru toliko závodního· za
měs,t.nance. ·byl-Ii ovšem zaměstnán nejméně rok v závodě n e b o 
v po, dni k u. Na každý pád mohou ovšem býti voleny ia členy 
závoldního výboru jedině 'Osoby v záv·ordě zaměstnané, vo'lba tajem
níků ,odborových o,rganisad a pod. nebyla by dle toho přípustnd . 

PDje:n nepře-tržilto,s ,ti (obzvláště zda s,távka či výluka padají zde na 
váhu) bude zase spomým. Štern ovšem i tu p:::Jdo,týká, že stávl,y a 
v ýluky budou pravidelně konči:ti ujednáním, · že přerušení vyvolané 
stávkou nemá vlivu na aktivní a pasivní- právo zaměstnanců do zá
vodního výboru. 

Pro sezonní odbory si vládla vyhradila učiniti z právě zmíněné
ho ustanovení §u 14. a), že v'oleni mohou býtú zaměstnanci pracuií.cí 
v závodě aspoň 6 :nčsíců, výjimku. 

'hb) pracuje již v dotyčném odboru živnostenském nebo v pO'
volání aspo-ň :tři roky. Iúlčclem zákona' jest tu paltrně, aby členy zá
vo'dního výboru stávaJ.i se zaměst.nanci, jejichž 'Odborná znalost jest 
za,jištěna. Ustanovení §u 14., M. b) právč zmíněné bude důležitJ'rm 
zvláště při pře,chodu z jednoho' odboru do' druhého. 

cc) není zb:l','cn v,olebního práva do závodního výboru ~~ 13.) 
jinými slovy, předpokladem pasivního práva volebního jest existen
ce aktivního práva volebního. 

-
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Pro vOolitelnost za~:něstnance cizince se žádá kr'omě uvedených 
]Jodmínek je'šitě také reciprocita, která jest dle dosavadní'Ch poměrů 
zaručena toliko v Rakousku, ne však v Německu (srovnej nahoře 
zmíněný přípis ministerstva sociální péče ze dne 11. března 1922, 
č. j. 1644 D), ovšem ale v NOirsku (Mitt., str. 76/1922). 

Domáčtí dčlníci~ jak zmíněno, zaujímaií zvláštní postavení, ne
boť is'ou dle §u 15. vY'loučeni z volebního práva jak aMivního tak 
pasivníhŮ', nepracují-li trvale ~rO' je1den závod. 

Ul. Jed n a c í řád z á vod n í ch v ý bor ů. (§ 10., § 20., odsta
vec 1., § 23. a 24.) 

Závodní výbor, jehož funkční období trvá jeden rok a počítá 
se ode dne vykonaných voleb, zv-ol,í ze sebe většinoru hlasů před
se'du a:níls10předsedu (na něj ž má nárok men'šina politická nebŮ' od
uorová aspoň jedno třetinová) a zapis.ovatele. Usnáš'ení s,chopen jest 
záv,odní! výbor jen ,tehdy, byli-li ke schůZÍ! písemně s udáním pořadu 
pozváni' všichni členové i podnikatel a dostavila-lise většina čl'enů. 
Pří+-omnost podnikatele ve schůzi se ,ovšem nepředp ús u'je. K platné
mu usnesení' jes't třeba většiny hlasů, při foovnosti pokládá se návrh 
za zamítnutj'r. Podnikatel, který se může schůzí zúčastniti sám nebo 
jednÍ':n .svým zástu:pcem, nemá hla'S'ovacího práva. Kdyby však k'e 
schůzi dlé §u 23. ,odst. 1. nebylpo,zván, zakládalo, by opomenutí ',toto 
přestupek dle §u 28. odst. 1. O ,jednáních sepíše se záp is, jež pode
píŠí všichni přítomní, tedy členové závodníhO' VÝlboru a' podniikaJ1:el 
,nebO' jeho, zástupce, kteří mají práv,Q žádaiŤ,i opis: zápisu ,o schůzi. 
Lamberg (str. 43) podotýká k tomu, že důvěrná sdělení p,odni'kate
lova dl'e §u 3. odslt. 3. nemohou ,býti vll/bec pr'otokoIovd.na. Z ,této 
pří:činy pa,trněomezuje také přít,omnost toliko na členy závodního 
výboru a podnikatele, ;takže účast jiných osob (zástupců organilsaCÍ 
Md.), nesouhlasHy-li by snad obě strany,byla by asi I vyloučena. 
Opatření vhodných:11ís,tností pro poradu záv,odního výhoru ukládá 
zák,on správě závodu, byla-Ii o tŮ' p,o,žádána 2'4 hodin Rapřed. Osvět
lení , o,tápění a .telefon ;pro tyto' schůze pam dle Hailáka (str. 122) 
K hotovým výlohám. 

Hotové výlohy z čirmosti závŮ'dního výboru zákonem o' závod
ních výborech odůvodněné hradí se příspěvky, .o jichž úhradě se u
snáší závodní výbor a z nichž po'lŮ'vicil hradí zamč'stnanci a polovici 
podnikatel. Stížnost podnikatele oČi třetony zaměstnanců Pľ'oti usne
sení závodního výboru o ustanovení této úhrady jde na rozhodčí ko
misi. Tayerle (str. 23) upozorňuje, že ustanovení §u 24. odst. 2. u
možňuje závo,dním vý'borů:n 'o,patření dostatečnÝ'ch pros~ředkú k 
provedení mnoha účelnýlch zařízení. K tomu 'byl,o /by však p'o'- / 
doťknol~ti, že zákŮ'n mluví jen 00 úhradč hotových výloh, již vznik
lých. -

F,orma vy;bírání. příspěvků a Ů'dvádění jich jest táž jako II pří
spěvků k pOjištění dělníkú pro případ nemoci (§ 24., odst. 3.). 

-



- 141 -

Dodatkem bylo by ještě podotknouti, že pro jednání společnj'r ch 
schůzí samostatných záv. výborů zřízenců a dělníků (§ 9.) platí usta-
novení 'o jednání závodntch výborů jednotnýcl1 (§ 2. odst. 3. prorv. 
nař.), což :by bylO' ovšem analogkky r,ozšíl"iiti i na spoleón~ .;khůze 
záv,odních výborů po smyslu §tu 27. prov. nař. P.odání a listiny tý
kající' se činnosti závodníd1 výborů i rozhodčích komisí, j50u prosta 
kolkl! a poplatků C§ 27. zák.). 

IV. Z a k o n č e n í čin n o s t i z á vod n í h o v ý bor u. 
Tu dluznJŮ' rozeznávati: 
a) K 'o n e c čin n o s. t i je dnŮ' t I i v é h ,o , č len a z á vod n í

h o v Ý bor u (i§21.). Ten,to nastává, nehledě k 'Úmrtí ,člena a uply
nutí funk,čního období: . 

aa) ro'zvázáním pracovního, neho služelbního, poměru se zá v·o;
dem -tedy vy,stoupf-li zaměstnanec - Oen závodního výboru - sám 
nebo jest propuštěn, ovšem se souhlasem rozhodčí' li:omise. 

bb) ztráto,u vro lit eh1'O s't i (§§ l3., 14., 15.). 
cc) nálezem r,ozho'dčí kO'mise, nekoná-li člen svý,ch povinnos1p 

anebo je hru:bě p,omší' anebo porušÍ povilnnos,t mlóenlivQ;sti dle :§u 6. 
odst. 6. Zák'Jn s'e o,vše;n ne:zmiňuje o porušení mlčenhv,osti dk §u 
3. odst. 3. , tato však v mnohý,ch případech bude z2ckládati hrubé po
rušení dle zmÍnčn'ého místa zákonného. Tučný (str. lOG) považuj'e 
za hrubé porušení povinnosti samovolné nařízení zastavení, ppo,vozu, 
přemísťování ' dělníkú na pracovníl mílsta. ,trpění ter,oru pro, politické 
přesvědčení nebo pl'íslušnosit k oldborové oroganisUlci. 

Rozhodčí' 10omis.e zakročí na základě písemné stížnosti podnil
katele nebo po,lovice za:něstnanců k vo,lbě o,právněných. Lenhoffův 

vý,k'lad (S!r. 27), že k této sltížnosti je opi·ávněn každý k vO'lbě 
cpráněný zaměstnancc spočí,vá patrně na omylu. 

Případy i§u 21. jsou vypo,óteny taxativně, z ,čeho,ž by plynulo, 
že vzdání se členství záv'odního vý'boru po dOibu funkčního ob1dobí 
není přípusitnj'rrn, což však sotva mohl zákonodárce zamýšleti. 

.clen vyloučený nálezem rozhodčí 'komise podle §u 21. c) ztrácí 
'Volitelnost pro příští dvěobdO'bí v,o,lební, ,členové uv'edení: v §u 2'1. 
a) b) mohou býti ovše:n ihned voleni, jakmile překážky tu uve1del :é 
pomi1nou. 

b) R o z P u/š t ě II í z á vod n í, ho v ý b'0 r u (§ 20. odst. 2.) 
jest mo'žno dvojí: 

aa) f a k u I ta t i v n r, sh'ledá-1i wzhodčíl komise k písemné 
stížnosti, že závodní výbor porušiJ, hrubě své po:vinno,sti. Kdo jest 
k podání ,této stížnosti legitimován zákon neuvádí, :dl UŽI1'O PľOlto u
suzovati, že múže ji podati; každý zaměs!tnane.c, tedy i nevo,Jič . S,tíž-

, nost, odbor,ové organisa,ce hyla by však vzhlede:n k nejasnému zněni 
zákona sotva přípustnou. 

bb)o 'b I i g a t 00 r n í ve dvou případech: žád<l,jí-li o tÚ' písemně 
dvě třetiny zaměs'tnanců k volbě oprávněný,ch , ač-li ovšem byl zá-
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vodní vý:bolr aspoň tři mčsÍce činným, anebo když počet členů řád- ' 
ných i náhradníků klesl pod polovici. Nález rozhodčÍ! lwmi1se žádá 
zákon výslovně toH'klo v pří'paděprvérri, bude však asi nezbytným 

. také v případě druhé:n, když·tě :př·ece rozpuštění závodního výboru 
musí býlti nějakým orgánem konstaitováno a vysloveno, ač-li ovšem 
nenastupuje ipso' jure. 

ČIenové závodního výboru setrvají v činnosti až do doby, kdy 
budou pravoplatne zvo\.eni jeHch nástupci, COž však Ihude so·tva pla
tHi v příp~dě rozpuštěni f'Ozhodčí komise pf'O hrubé zavinění, neboť 

tu dle §u 4. prov. nařízení posl. věta řídí volby vo'lebrrí' výbor, slo
žený z nejstarších zaměstnanců, a nikoliv volební: výbor ustan0'vený 
závodním výborem, týž § 4., začátek. 

Opětovná· vo'lba členů závodního- vý,boru není vyloučena, ač-li 
ovše;n nejde o překážku dle I§lu 21. lit. c). 

c) Z ruš e n í z á v.o. dní: h o v ý b O· r u (§ 25.) naSttupuje auto
maticky, kl·esne-li počelt zaměstnanců v závodě po tři měsíce pod 30 
a zastaVÍ-li závod činnost na dobu delší jedruoho měsíce . Otázk0'u 
jest pak, kdy jest v .ta1wvých případech vo liti nový výbor. V přúpa
dě druhém na,řizuj'2 zákon vo\.bu po 'Opětovném zahájení vÝf'Olby , v 
případč prvém bylo 'by analogicky Cl' vzhledem k ustano.vení I§ill 1. 
odst. 1. prov. nař . . žádat,i, aby počet JOti trvalých za:něsltnanců byl 
na této výši po tři měsílce. Tučný (str . 105) .ovšem 1vrdL, Ž'e se volí 
nový výhor, jakmi·le číslice 30 bude dosažena, Iiat1ák (str. 144) žádá 
uplynutí půl roku ·o.d té doby, kdy opěrt 'byldovršen POČeit 30ti trva
lý,ch zaměstnanců v závodě. 

§ 6. 
Rozhodčí komise. 

1. ,p ř í: s 1, u š n O' S t ~§. 26. odst. 1.). Zákon přikazuje rozhodčí 
komisi : 

.a) R o z tll o d {) v á n í stí ž ,n I{) stí: 
aa) dOl způso:bu provedení volby záv·odního výboru a jejího 

výsledku (§ 19); . 
bb) do hrubého porušení povinností celého závodního výboru 

(I§- 20, odst. 2.); 
cc) do nekonání anebo hmbého porušení povinnOlstÍ', nebo pMU

šení ml,čenlivosti dle !§,u 6., .odst. 6. jednot'livých členů závo·dního· v ý 
boru (§ 23., odst. 1., lit. c); 

dd) do usnesení závodního výboru o vybírání příspěvků k ú
hradě hotových výloh (§ 24., odst. 2.); 

ee) do pwpuMění čl: výpovědi jednotlivých dělníků tČi zízenců 
(§ 3., lit. g). 

/ b) R o z h od.o. v á n í' s p 0' 1: Ů, které vzniknou mezi skup i-
na:ni zaměstnanců, dále mezi nimi nebo závodním výborem s jedné 
strany a podni·ka·telem s druhé strany , z dův,OIdů zřízení (I§ 1., odst. 
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1. prov. nař.) Ll činnosti 'záv,o-dního vJ'rbo ru, ze]mena 'O rozsahu po
yinnos.tí práv ačl'enů závodního, výhoru . Cibulka ro.zšiřuje ,pravo
moc rozhodčí komise i na spory .o. tom, zda jsou tu podmínky zru
šení záv,odn.ího vý!boru dle §u 25. zák. Lamberg (str. 4.'5) vylučuje 
pr'íslušnost rozhodčí komise při sporech :nezi podnikatelem a jed
notlivými zaměstnanci anebo mezi zaměstnanci navzájem, poněvadž 
o těchto sporech se zákon výsIovně nezmi;ňuj-e. 

c) Rozhodování o žádostech na rozpuštění závodního výboru 
(§ 20.,o,dst. 2., věta. 2.) a za udčlen í souhlasu k pr'oopuštění' (výpo
vědi) člena závo.dního vý'boru Q§ 22., 'Odst. 2., věta 2.). Sem patřilo by 
ta/ké případné rozhodnutí o pro vedení nových vo'leb ve s:nys1u i§. 20 .. 
o.ds,t. 2., po:.; l. věta zák,ona. 

Mís t n ě příslušnou k jednání o rozhodnutí jest rzohodčí ko
mise, v jejímž obvodu leží závod, pro nějž byl závodní výbor zřízen . 

2. S I o. že II í a jed na c í řád ,r ·o z hod č í k o. m i s e @ 
26., odst. 2. až 7. zákona a i§ 28. až 38 pr,ov . . nař.), Ro'zhodčí komise 
jest šestičlenná, .předs edou jest sou:dce z pov,olání', obeznalý ve 
věcech živnoste'l1Ský,ch; v tčch místech pak, kde by nebylo soudu, 
jiný veřejný Medník. Pl"ísedícími, jež ~men~llie clkresn.í po,]j(lická 
správa, jsou: odborný znalec z veřejných úředníků sociálně politicky 
nebo národohospodářsky pů~obících (tedy příkladně živnostenský in
spektor, úředníci -ncmocenských po.lcladen atd.), dva zástupci za
městnavatelů a dva zás,tupci zaměstnanců. O po.stupování úřadů při 

sestavování rozhodčích ko:nisí a senátů vydalo ministerstvo w 
ciální péče výnos na .okresní: poli1tické správy. Výnos ten1:o je o
tištěn u Tučn,~ho. (str. 107), ' bohužoe1 bez udání data a 'bli žšího čísla. 

'Členem, r es·p. náhradníkem rozhodčí komise může býti dle 
ana'l,ogie obecného řádu jen ,ten, kdo má právo v,oIební dO' ·obcr, je
likoQž cizozemci tO'hoto. práva nemaiÍi, nemohou být.i také členy, resp. 
náhradníky z:nínčné komise (výnos mi;nisterstva sociální péče ze 
dne 24. února 1922. Čí,s. 3818 E 1922, otištěný v Prúmyslovém věst
níku na str. 187, r'Qlč. 192,2). 

Složení šestičlenného senátu jest dle §u 26., odst. 4. zákona a 
§u 30. prov. nařízení vyhraženo předsedovi , který má dbáti toho, 
aby o' záležitostech, O' nčž je spor. fiO zho'do1vali, pokud ie to možn,o. 
příslušníci stejného nebo příbuzného povolánÍ. \ 

Členství v rozhodčí komisi jest ovšem čestné, náhradu hoto
vých výloh nutno však vzhledem k ustanovení § 33., odst. 4. prov. 
nařízení členům rozhodčích komisí přiznati. Cibulka uvádí pro tento 
názor také obdobné ustanovení §u 12. zákona ze dne 25. února 1920, 
čís. 142. sb. z. a n. útraty zmíněné měla by dle toho předepsati 
rozhod čí komise závodnímu výboru, který by je rozvrhl dle § 24. 
odst. 2. zákona. 

Pro jednání před rozhodčí komisí platí ustanovení civiln ího 
řádu soudního o jednání před soudy okresními, s těmito výjimkami: 
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a) usnesení děje se většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozho
duje názor, pro který hlasuje předseda. Nedostaví-li se zástupci 
jedné skupiny zájemníků, ani jejich náhradníci bez důvodné omluvy, 
odročí se jednání a předseda povolá komisi znova s upozorněním, 
že při novém jednání rozhodnou o věci člen znalec spolu s před
sedou, bez ohledu na to, zda ta neb ona skupina k jednání se dosta
vila čili nic. Tu ovšem musí se zdržeti zástupci skupiny se dosta
'Vivší hlasování (§ 30., odst. 3. prov. nař.). Cibulkou nadhozená o
tázka, jaký názor rozhoduje při rllznostech mínění odborného znalce 
a předsedy, dlužno zodpověděti dle analogie § 30., odst. 2. ve pro
spěch předsedy. 

b) NedostavénÍ se člena k jednání komise bez omluvy, uznané 
předsedou, zakládá ručení za náklady zmařeného jednání. (§ 30., 
odst. 3. a 33., odst. 4.). 

c) Zastupování před rozhodčí komisí jest mO'žno toliko druhy 
z povolání nebo činovníky nebo zřízenci odborových sdružení (§ . 
34., odst. 1.). Krajští tajemníci prllmyslových sdružení jsou opráv
něni k zastupování členll sdružení svého okrsku. (Nález rozhod'čí 
komise v Chebu z 3. března 1922. Mitt., str. 19'5/22. Advokáti, notáři 
nesmějí stran zastupovati, pokud nejsou činovníky zmíněných sdru
žení odboroy;ých (§ 34., odst. 2.). 

d) Veřejnost jest při jednání před rozhodčí komisí vyloučena. 
Přítomni mohou býti jen tři dllvěrníci z každé strany (§ 34., odst. 4.). 

Soudcové (§ 174/2 c. s. ř.) mohou býti rovněž přítomni. (Nález 
rozh. komise v Brně ze dne 14. dubna 1922, čís. j. R.k 1/22). 

e) Vynesení rozhodnutí děje se ve formě nálezll, které se vy
hlašují veřejně (§ 36., odst. 1.). Podepisuje je předseda . a nutno je 
dodati stranám nejdéle ďo 8 dnů. 

f) Náhrada útrat mÍlže býti přiznána straně zVÍtězivší jen na 
její návrh při svévoln~m vedení SPOTU protistranou. (§ 26., odst. 6.) . 

Nálezy rozhodčích komisí a smíry před nimi ' ujednané, prvé, 
opatřené dolOžkou vykonatelnosti, jsou exekučními tituly ve smyslu 
§u 1. ex. ř. (§ 26., odst. 5. zákona). 




