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.() z. o.). Takovéto konvenční pokutě lze 
žalobou odporovati a v takovém případě 
pokuty podléhají soudcDvskému zkDumáni. 
~,a tomto ,stavu nebylo ničeho. změněno 
ustanovením § 88 a} 'ž. ř., kterým bylo. pou
_ze předepsáno., že pracovní řád musí obsa
hovati ustanovení 'O těchto konvenčních po
kutách .. Jestliže pak zákon o závodnich vý
borech 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 závod
níh'O výboru podává ,se pak z této úvahy 
n. s. s. (Boh. A 4083): Zákon staví v § 3, 
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lit. f) , spolupůsobení závodního výboru prl 
disciplinárním řízení ,do jedné řady s jeho 
spolupů\~H)bením při udržDvání ká'zně a pD
řádku, z čehož sluší souditi, že v obou pří
padech jde 'O činnost Izávodního výboru 
stejné povahy. Poně~a,dž v'šak spolupůso
bení 'Závo·dního 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 
s.ouhlasu závislým. 

Že takovýto stav právního řádu neodpo
vídá požél!davkům dělnictva co do účasti 
závodního výhoru na udržování kázně 
v závodu, Jest nepopiratelné. Bylo by však 
neprozřetelným dávati tomuto právnímu 
řádu 'výklad, - který je kS jeho normami 
v odporu a působiti tak škodu těm, kd·ož 
hy takového výkla,du pou1ži1i , 

K výkladu pojmu převážného vykop.ávání vyšších 
služeb v § I. zák. o obch. pom. 

I. 

V §§ 1 a 2 zák. o ohch. pomocnících se vy
mezuje platnost tohoto zákona na .osoby 
pře v á žně zaměstnané při ' službách ku
peckých anebo vyšších nekupecký'ch a dále 
při službách vypočtených zvláště v § 2. 

-Je nespDrné, že při aplikaci tohoto usta
novení na konkretní případy :llutno vždy 
přihlížeti k povaze skutečných úkonů, tvo
řících .obsah služební smlouvy a že je ne
rozhodno, .Ťak zaměstnanci j ,sou pojmeno
váni a jaký mají titul (iak v teDrii již 
R. a 'll ,d a, zák. o 'Obch. pom. str. 6 a v judi
katuře na př . Vážný 4854). Při tom druh a 
rozsah těchto faktický·ch úkonů je podstat
nou 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, kte

ré 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 ,nižší ,anebo nekupecké, v kterémž
io případě opět 

a) mohDu býti tyto faktické úkony obo
jího 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 judikatu

rou, a to ve Vážném č. 3515 takto: »vzhle
dem .... k dozorčí činnosti (rozuměj misha 
tkalcov,ského) 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: »Ne
rozhodno jest, že ruční manuální práce za
hrala nej větší část zaměs,tnání žalobcova, 
když tato manuální práce nebyla prací ohy
čejného 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. ,správní ,s'oud Boh. 6374,":) kde se 

*) V tomto nálezu (ze dne 8. března 1927, 
č. 22.928/26) n. s. s. v odůvodnění věty :.Korek
tOl' v tiskárně podléhá pensijní povinnosti po
jis:tnéc:, uv.ádí: )) ... jes't poukázati na z~~ladní 
rozdíl činnosti sazeče a korektora. Skládání 
s'azby je ·činností čisltěIINinuální, a činmost du
ševní, kterou ovšem i činnost sazeče, Jako kaž
dá činnost člověka rozumově vyspělého, je ří
zena, ,je pouze přirozeným předpokladem pro 
ma-nucHní jebo úkl(),fiIY, skládání 's<élzby. CHem a 
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kladt:' dÚ . .raz zejména na to, zda manuální 
práce .je p -o cl k 1 a cl e m pro činnost vyšší. 

Zbývá pak odpověděti llaotázku shor.a 
sub b), jak totiž je rozhodnouti, koná-li za
městnanec po určitou dobu vesměs (anebo 
převážně podle hledisek právě zmíněných) 
práce vyšší a po určitou dobu vesměs práce 
nižší. Věc je v elmi praktická na př. v těch
to případech: Zaměstnanec při,jat ,je za ko
rektora v tiskárně, kteroužto činnost samu 
o ,sobě pokládají (ovšem zcela neprávem, 
srv. cit. Boh, 6374) některé soudy za činnost 
nižší. Ve skutečnosti však ho pak zaměst
navatel užívá ,T·ako korektol'a-revisora, kte
rážto činnost je již nesporně činností vyšší 
(srv. Loučka-Pahlen 1927) . Používá ho pak 
největší převážnou část roku, na př. 8-10 
měsíců, načež pověří pracemi revi,s·orskými 
zaměstnance jiného a zaměstnanci zmíněné
mu určí p.ráce pouze kOl'ektorské, ponechav 
mu s'tejný plat i 'Ostatní ustanovení smluvní 
nezměněny. Zaměstnanec se pak v posled
ních dvou měsících roku, v době, kdy koná 
práce poU'z,e kO'I~e!k.tf'Ů'I'iSké , l·oznemůž·e. Nlá 
nárok na privilegium § 8 zák. o obch. pom., 
t. j. na placení 6 neděl nemoci čili nic? Po
dobně bylo hy tomu na př. u vrchního číš
níka a číšníka prostého (srv. Randa str. 6 
])ozn . 6). 

JI. 

Zajimavá tato otázka -SOUVISl předně 
s hlediska sociálně politického s neméně za
j'ímavou -otázkou t. zv. p r á van a p r á ci. 
t. .f. práva zam~"tnance ua to, aby mu za
městnavatel poskytl práci, k jejímuž vý
konu směřu,jí smluvené služby, neboť za
městnanec za,jisté může míti naléhavý zá
jem na tom, aby nevyšel ze cviku (viz o tom 
podrobněji a výstižně Sedláček, 'Oblig. prá
vo, str. 120 dílu II.). S hlediska ryze ju
:ristického, myslím, že ,je rozhodno, zda dis
posice zaměstnavatelov.a v konkretním pří
pa-dě zůstane v rámci disposičního 'Opráv
nění zaměstnavatelova zaměstnancem, které 

účelem .Ťeho práce .Te skládání sazby. Naproti 
tomu cílem a účelem činnosti korektorovy je 
kontrola bezvadnosti této sazby a shody její 
s rukopisem. Duševní činnost, kterou korektor 
při tvoření úsudku vyvíjí, není tu pouhým pod
kladem Pl"O 'manuální 'či'nnost korekt,orovu Ue-li 
slazha bezvadná, uebude vlrhec manmÍ!lní čin
nosti potřehí), nýhr:ž je sama cílem ,a nčelem 
VýkOnll korektol'ova.« 

zajisté popHti nelze. Zaměstnavatel má pl'H 
vo určiti zaměstnanci nejen na př. místnost 
kde má pracovati, dobu, v níž má pracovati. 
nýbrž i v lučitém rozsahu konkretní faktic
ké úkony, j'íchž si žádá. Tyto úkony m'Ůhou 
totiž buď pojmově spadati pod úkony ah
strakně umluvené, anebo mohou vybočo- 
vati z logického rozsahu pojmu umluvených 
prací. 'Řeknu-li, že korektor-revisor je urči
tým druhem korektora, pak musím přiznati 
zaměstnavateli právo, aby takovémuto ko
rektoru přikazoval .buď práce pouze korek
torské či práce korektorsko-revisorské. To 
,se dá há.Ťjti i s hlediska -to zv. práva na práci. 

Jestliže pak zaměstnanec poslušen pří
kaz'U svého principála vykonává práce ko
rektora-revisora po pře v á ž n -o u dobu 
.svéhO' zaměstnání, nutno háji'ti, že mu zů
stávají zachována privilegia vyšších služeb. 
ua př. plat v nemoci podle § 8 cit. zák. atd. 
Logícká konstrukce ,je taková: 

zaměstnanec ·tiskárny 

korektor sazeč (nižší služby} 

pouhý korektor 

(nižší služby -
posi to non con cesso) 

korektor-revisor 

(vyšší služby) 

Kdyby však zaměstnavatel vybočil z l'ám.
ce svého disposičního oprávnění a korek
toru přikázal práce sazečské, mohl by za
městnanec odepřít tu práci a pokládat ta
kový příkaz za porušení smlouvy a za odů
vodněný podnět k odstoupení od pracovního 
poměru se všemi následky podle § 3 zák. 
o obc.h. pmn., a to i v tom případě, kdyby 
mu zaměstnavatel ponechal týž plat (sn-. 
podobně Vážný 2367 a l'ozh. z 16. 6. 1925 
Rv II 354/25, otištěné v »Odb. sdružení čs. (; 
Č. 9 z J. května 1926). Na váhu by ovšem 
nepadalo, kdyby příkaz takový hyl dán jen 
na určitou kratší dobu (na př. na výpomoc 
a pod.). Jestliže by se však zaměstnanec 
podrobil příkazu zaměstnavatelovu a konal 
dále u vědomí trvalosti práce sazečské, .bylo 
hy patrně říci, že souhlasil se z měn o 11. 

smlouvy a vzdal se výh'Ůd prací vyšších i 
samozře,jmě pouze pro dobu budoucí (tedy 
nikoliv na př. pokud se týče remunerace na 
dobu minulou připadajíd a pod.). 
Prostě prvý případ p'Ůhyhoval se v rámcj 

smlouvy, druhý z rámce smlouvy vybočil 
(vznikla smlouva nová). 




