
mi mzdové nároky, plynoucí z hromadných. 
smluv pracovních, zkráceny bez souhlasu or
ganisací zaměstnaneokých. Jestliže se zaměst
nancem sjednána byla mzda nižší, než mu 
p.odle platné kolektivní smlouvy náležela, je 
tato úmluva právně bezúčinná, ba dokonce 
podle článku II. zákona č. 109/1934 Sb. z. a n. 
trestná, a žalobce se ani nemohl pravOiplatně 
předem v~dáti nároku podle kolektivní smlou
vy mu příSlušejícího, pokud se snížením mzdy 
nesouhlasila organisace zaměstnanecká. (Vhrs 
1*-. X. 1936) Č. 333/36.) 

JUDr. KAREL BALLENBERGER: 

(35) Při posuzování platnosti již více let 
trvajících odchylek od kolektivní smlouvy 
mostecké, třeba přihlížeti nejen k u:stamove
ním vládního nařízení čís. 89/35 Sb. z. a n., 
ale také k tomu, že i kolektivní smlouva 
mostecká připouští odchylky od svých usta
novení jen se souhlasem mzdového výboru 
závodní rady a v dohodě aspoň se dvěma na 
kolektivní smlouvě Zlúčrustněnými odborovými 
organisacemi zaměstnanců. (Vhrs 16. XII. 
1936) Č. 343/36.) 

(Dokončení. ) 

Pojem smlouvy učební, volontérské. 
a praktikantské. 

Kapitolou v pracovnimprá'Vu právním řá
dem snad nejméně vyřešenou jest úprava 
smlouvy učební a smluv obdobných, t. j. 
smlouvy volontérské a ,praktiJkantské. 

Jediným zákonem, tuto otázku upravují
cím, vedle o. z. o. a zák. 154/34 jest ž i v -
nostenský řád z r. 1907, č. 199 ř. z. 
O učních mluví zvláštní odsta.vec hlavy VL, 
zahrnující §§ 97-104 e), kromě několika 
ustanovení jiných, porůznu v živo. řádu roz
troušených. 

,živnostenský řád platí p o u z e pro p o d
II i k y ž i v n o s ten s k é. Celé ohromné ob
lasti hospodářského života vymykají se zá
konné úpravě živnostenského řádu, a stojíme 
zde často před problémy jen velmi těŽko ře
šitelnými. Živnostenský řád, způsobem sice 
velmi konservativním, potřebám dnešní doby 
naprosto neodpovídajícím, avšak celkem vy
čerpávajícím upravuje poměry učňů v pod
nicích malých a středních. Pokud lze živno
stenský řád aplikovati na podniky velké, na
'razí-me na řadu nesrovnalostí. ' Naproti tomu 
na zcela nejisté půdě se pohybujeme při apli
kaci pojmu »učně«, podle živnostenského řá
du na učně podniků továrních, družstevních, 
na volontéry a praktikanty těchto podniků 
a 'dlouhé řady podniků jiných, z nichž ně
které jen namátkou uvedeny jsou v § 1 d) 
zák. 154/34 ' (úvěrní ústavy, spořitelny, zá
ložny, družstva, zastavárny, pojišťovny, re
dakce, kanceláře svobodných povolání, zpro
středkovatelny, tabáční trafiky, loterní sběr
ny a m. j.). Vidíme, že se bude jednati vět
šinou o učně v postavení obdobném posta
vení soukromého zaměstnance podle 'zákona 
154/34, ač i ostatních učňů v podnicích živn. 
řádu nepodléhajících ' bude značné procento. 

§ 3 zák.. o soukromých zaměstnancích. 
V· § 3 "'zák~ ' 154/34 se ,'výslovně praví, že 

ustanovení tohoto· zákona neplatí pro učně, 
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na které se vztahují předpisy 

ž i v n o s ten s Ik é hoř á d u. Ovšem a con
trario tohoto ustanovení platí zřejmě, že na 
učně, na něž ustanovení · živnostenského řádu 
se nevztahují, vztahuje se v piném rozsahu 
zákon o s<Y1.l.kromých zaměstnancích, pokud 
ovšem jsou Slplněny podmínky § 1 tohoto zá
kona. 

Toto znění jest ovšem podstatnou změnou 
'Vůči znění korespondujícího § 5. zák. o ob
ohodních pomocnících 'Z r. 1910, kdež se 
praví, že U'stanO'Vení tohoto zákona se vůbec 
nevztahují na učně ves m y rs I u živnosten
skéhořádu. 

Znění oového zá:kona se V'ztahuje zřejmě 
pouze na učně ve vlastním slova smyslu, t. j. 
na učně v podnicích 'podléhajících živn. řádu. 
Naproti ,tomu starý zákon o obeh. pom. z r . 
1910 vztahoval se na učně 'Vůbec. 

Výraz »učedníci ve smyslu živn. řádu« ne
má ten smysi, že by učednický poměr ;sku
tečně musil podléhati předpisům § 97 a n. n. 
živn. ř. a že by tedy již podnik sám, v němž 
učedník jest zaměstnán, musil býti podni
kem podle živn. řádu, neboť pak by došlo 
k té a n o m á I i i, že by jen učedníci podni
ků ,podle živn. řádu, zejména tedy též ku
pečtí, byli vyloučeni z dobrodiní zákona 
o obch. pom., kdežto učedníci ostatních pod
niků by dobrodiní těch požívali, ačkoli zá~ 
kon v prvé řadě určen jest, jak již název 
jeho hlásá, pro pomocníky v živnostech ob
chodních, kdežto pomocníci v podnicích v § 2 
vyjmen,ovaných byli jim pro podstatnou ob
dobnost svého poměru jen na roveň posta
veni. K tétoanomáHi dochází skutečně. 
1M a y e r-G r li n ber g, kom. 2, Hgg. 1911, 
str. 57. - V právní větě tO'hoto judikátu 
se pak praví, »i učedníci v podnicích v § 2, 
čís. 2-6, vyjmenO'Vaných, tedy živo. řádu 
nepodrobených, jsou učední:ky ve smyslu živn. 
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řádu a nepodléhají tudíž zákonu o obch. pom. 
Prof. Her r man n - O t a v s k Ý ve svém 

komentáři k zák. 154/34 na str. 167 praví: 
Nynější znění, jež vylučuje učně, na které 
se vztahují předpisy živnostenského řádu 
(zákona), jest 'Precisnější: z něho plyne, že 
učňové, na něž se nevztahují předpisy živn. 
řádu, resp. zákona, nejsou ustanovením tím
to dotčeni a tudíž n o v é m u z á k o n u (154/ 
34) pod 1 é haj í, pokud jsou v jejich učeb
ním poměru splněny 1)odmínky v § 1 zákona 
vytčené. 

Zá"konodárce v zákonu o soukromých za
městnancích, zřejmě aby zmírnil řadu ne
spravedlivostí živnostenského řádu, raději se 
přiklonil k řešení, jež v judikátu Vážný 1217 
nazváno jest anomálií. Dnešní stav skuteč
ně jest ten, že učeň na př. v koloniálním ob
chodě má krátkou dovolenou podle živn. řá
du, kdežto učeň v podniku drUŽ'Stevním, či 
tabáční trafice, konající taktéž práce kupec
ké, má dovolenou delší~ podle zák. 154/1934. 

Ovšem výklad starého zákona nivelisoval 
všechny učně na roveň učňům ve vlastnim 
slova smyslu (podle živn. řádu). Byla to si
ce rovnost, ale neodpovídalo to rozhodně smy
slu zákona. Dnešní stav jest sice taktéž ano
málií, zaviněnou však tím, že do zák. 154/34 
nejsou pojata ustanovení o učních, která byla 
sice do původní osnovy pojata a na jejichž 
formulaci dohodli se zá:stupci zaměstnanců a 
zaměstnavatelů, jež byla však vypuštěna 
na přání ministerstva obchodu. Zákon jest 
po této stránce torsem, a jest nutno usilo
vat o jeho novelisaci v tomto směru. Je 
zcela logickým a spravedlivým požadavkem, 
aby výhody zák. o soukrom. zaměstnancích, 
ovšem pro učně vhodně Ulpravené, se 'Vzta
hovaly na učně všechny, tedy i na ty, na něž 
se vztahuje náš zastaralý živnostenský řád. 
»Anomálii« musíme ovšem odstranit způso
bem příznivým učňům, to jest rozšířením 

platnosti 'zák. 154/34 na veškeré učně ikteří 
se vycvičují k pracím kupeckým či ~yššim 
službám nekupeckým. 

Smlouva učební v užším smyslu. 

Smlouva učební v užším smyslu je vlastně 
jedině smlouva učební podle živno.stenského 
řádu, tudíž smlouva, uzavřená v podniku 
'podléhajícím živnostenskému řádu. Právní 
podstata smlouvy učební neni zcela jasná. 
Nejedná se zde o ryzí smlouvu pracovni, jež
to vystupují zde též prvky v normálních 
pracovních smlouvách neobvyklé. Jedná se 
o smlourvu sui generis, obdobnou sice smlou
:rě ,pracovní, lišící se vša'k v některých po
Jmových znacích od této smlouvy. 

Prof. Krč m á ř ve svém Obligačnim prá
vu (Všehrd 1926) na str. 210, při výkladu 
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o § 150 III. novely k o. z. o. ( § 1151 o. z. 0.. ) . 
praví: » ••• Přes definici služební smlouvy 
smlouva služební je smlouva, kter ou se ně
kdo. druhému zavazuje na nějaký čas ke ko
nání služeb, v níž se nevyskytuje mzda ja
ko essentiale negotii, lze se zřetelem Jr tomu, 
co bylo pověděno při výkladu o pojmu smlou
vy zmocňovací, státi na tom, že ustanovení 
§§ 150-153 nov. míří především na smlou
vy, 'Podle kterých se práce 'koná ·z a m z d u, 
ačko.liv ustanovení o smlouvě služební platí 
i o některých smlouvách, při kterých s y -
n a II a g m a jej i n é než v Ý měn a p r á
ce za mzd u.« 

Na tento výklad navazuje Her r man n -
O t a v s k Ý na str. 167 a násl. svého ko
mentáře k zákonu o soukr. zaměstnancích, 
kdež mimo jiné praví: » ..• Učební účel, do. 
smluvního obsahu vstupujíCÍ, v některých 
případech jen alteruje práva a závazky stran, 
~edotýkaje se typických rysů smlouvy, v dal
sím Po.stupu však por u š u jej i 'ž typ i c
k é s m I u v n í syn a II a g m a a v přípa
dech zbývajících modifikuje smluvní ikausn 
v tom dosahu, že smlouva svým obsahem a 
povahou se mění, ano, i téměř v opak pře
vrací: strana ve dřívějších případech zaměst
navatelská stává se zjednaným pracovnikem, 
strana zaměstnanecká objednatelem práce, 
resp. díla.« 

Prof. Her r man n - O t a v s Ir Ý v téže 
souvislosti uvádí stupnici hlavních druhů 
učební smlouvy: 

a) Učební smlouva uzavřená za mzdu, vůči 
normálu dbyčejně sníženou, při čemž zaměst
navatelem převzat je závazek poskytnouti 
zaměstnanci praktickou příležitost výnčnou. 

b) Učebni smlouva bez nároku na mzdu, 
tedy jen za poskytnuti příležitosti výučné 
(semněněným synallagmatem ve smyslu 
Krčmářově) . 

c) Učební smlouva bez nároku na mzdu, 
ale do'konce s povinností platiti zaměstna
vateli výučný honorář. 

d) Smlouva volontérská. 
Dr. M. Led e r e r (Grundriss des Osterr. 

Sozialrechtes, 2. vyd. Vídeň 1932, str. 192) 
definuje učební smlouvu jako zvláštni druh 
smlouvy pracovní v nlZ zaměstnavatel 
(učební pán) se souča:sně zavazuje k odbor
nému vzdělání zaměstnance (učedníka) , ten
to. se však zavazuje ke konání služeb za 
účelem praktického naučení živnosti. Učební 
poměr jeví se pak jako vzájemný poměr 
obligační, jehož podstata je sice v konáni 
služeb, v němž však převažuje ráz vých,ovný 
a vzdělávací. 

Em. A dle r v K I a n g o v ěkomentáři 
k o. z. o., sv. III., str. 126, definuje smlouvu 
učební jako. smlouvu služební, jíž závazek 
učebního pána poskytnouti učňovi výchovu 



dává zvláštní ráz a Jmeno. Pracovní výkon 
učňův jest odškodňován nejen výchovou sa
mou, nýbrž často i úplatou, což jasně vy
zdvíhá ráz smlouvy pracovní jaJko smlouvy 
pracovní. Pro oblast . rakouského práva ne
může vzniknouti pochybnost o 'povaze učeb
ní smlouvy jako smlouvy pracovní, ježto 
§ 73 živn. ř. zařaďuje učně výslovně mezi 
živnostenské pomocné pracovníky a ta:ké 
§ 1, odst. 7. zá:kona o úrazovém pojištění 
dělnickém prohlašuje je za dě'lníky ve smyslu 
tohoto zákona. 

Dr. E mil H e II e r v komentáři k živn. 
řádu (Kommentar zur Gewerbeordnung, Ví
deň 1912) na str. 1174, II. dílu, definuje 
učební . smlouvu jako k val i f i k o van Ý 
pracovní poměr, uzavřený zvláštní 
smlouvou, požívající se !Zřetelem na ujednání 
ponechaném vůli stran, ráz smlouvy sou'kro
moprávní, avšak se zřetelem na § 14 a ná
:sledující živn. řádu též v e ř e j n o p r á v n í. 
Práva a Ipovinnosti ze smlouvy učební jsou 
po dobu trvání ' poměru učebního podřízena 
kogentním předpisům · vymykajícím se libo
vůli stran. 

Samo :z ~ění § 97 živn. řá:du, kdež se pojem 
učně definuje »kdo u majitele živnosti vstou
pí do z a m ě s t n á ní,. by živnosti praktioky 
se naučil, bez rozdílu, zda učebné bylo sjed
náno, nebo ne, a zdali za práci platí se mzda 
něbo ne, pokládá se za učedníka«, definuje 
,smlouvu . učební jako smlouvu tpracoVlní, 
přičiňujíc ovšem určité modifikace. 

Rozhodným znakem· rozlišujícím smlouvu 
učební od smlouvy pracovní bude zejména 
úmysl učně naučiti se živnosti. Ovšem tento 
úmysl sám nepostačuje. Musí býti 'splněny 
veškery náležitosti vyžadované pro učně i 
učebního pána (zaměstnavatele) 'živnosten
ským řádem, a zejména . musí bezpodmíne'čně 
býti u;zavřena smlouva učební (§ 99 živn. ř.). 
Kdyby 'podstatné kusy smlouvy smluveny ne
byly, nevzniká smlouva učební (Heller, str. 
1177 a Gew. G E č. 1126, 1232, 1233). V § 99 
živn. řádu vyjmenovány jsau náležitosti, jež 
smlouva učební m u s í obsahovati. Nemá-li 
těchto náležitostí, nevznikne smlauva učební, 
při čemž smlouva . tato. může býti uzavřena 
i 'bez dadržení formalit v § 99 ž. ř. uvede
ných, musí bý-ti ovšem smluveny podstatné 
:náleži-tosti učební (Budwinski 8903/12 a 
7946111). 

Stáří a pohlaví učňů je pro uzavření učňav
ské smlouvy nerozhodné. Lze též uzavříti 
,současně několik smluv učebních, po přípa
dě jednu učební smlouvu o vyučení nělkali
ka řemeslům (Budw. A 5(35) . 

Učební Stm1oU'va vznilká jejím uz;avřenÍlIn ne 
snad lZIájpilsem II společenswa, magistrátu či 
obecniho úřadu ;ve ISln}7ls1u § 99, odst. 1., ž. ř. 
~I()lečenswa či obecní úVaJdy nemají též 'prá-

va odmí'tnooti zájpis učební sml:oUJVY do zápiJS
ní llmtiJhy uJčňů, ovšem mají lPl'áNo vyJVolati 
roohocmutí žiV1IlOslten!SlkJélho úřadu v PŤÍ!Padě, 
wmiJk.n!ou-lli paClhylbnosti o exiJstenci srnlQlUvy 
učební ISrumé, Čii! 'a iZlPů:salb!iJl:O'sm 'llIčně, !PO př. 
.pátna '1lIčellmího k ,u:za;vřeni ISlmiJ:aruJVY Ulčební 
(iBuJdw. A 854, Budw. 9687). Podoibně se po
dává, ~e i uJkončeni !poměru Ulčelbnílho Je záJ.e
mtootí obou kontmaJhentů la nemŮlŽe býti před
seVlzaúo snad :rozJhodnutím lS/pO'lec€Illlswa am.ebo 
naJStaJti snad ex lege (HeHer 1178). Zá;kOlIl . 
~áJm nemá !pře'djpdJsů o Ú'slpěšném výlV1aji učení 
během poměru Ulčňov:slkélho. Po:klra1k uooe 
v UlčenÍ není (pOlsta'Vl€ln :pod koni:!roLlru ISIPOllečen
st~a či ~()iSit€ll1Jslkéfrro !Úřadu. Živnostenský 
řáJd [p~aJdJwje JediJné tmvámí UJčoonrho poměru 
po iUJI'lčitý pO'č·et let, iIlema:j:e Ikromě předpisů 
pro 1wal1rfilkaJCi UJčelbnÍlho (páma !pŤedpilsů pro 
průlběh dolby :učebni. 

U1čelbni poměr ;trvá dotud, dalkUJd není ve 
!sm)T1slu § 101 ~. ř. /Pfř~dčasně Im"Us'en, či ve 
smyslu §§ 102 a 102 a) ž. ř. vÝJpovědí slkon
,čeln, či ldollruJd ve lSiIU}7ls1u § 104 IŽ. ř. není řád
ně ďlolkolllčen. Učeibní poměr 'llelZanilká ;z,ejm.éna 
tEfuldy, !Ilepolkrr~ČU!je-M ř.áJdně u,Čoeň v '1l!čenL 

U neZllelti1Ýldh lllJčňů je UJčňov.s'ký ~oměr ma
diJfi!kOlváJn ještě IPlwlkem daJIŠím, totiž UiSibaJlla
venÍlln. 2. !Odst. § 99 IŽÍlVln. řádu, (padle nělhOlŽ 
InetZletiaý iUJčeň ~OIŽÍ'Vá ochrany a !péče učební
ho páJna a jest jeho !Otco!V'ské Ikámů lPodraboo. 
UOObní lPOIDěr \Směšuje ru nelzíh:~tiilců prvlky prá
va praooV1IlÍlho :s IPrvlky ,rodillnnÉfuo IPI'áva. 

(OVlšem oIkotlrnO'st, že učební smlouva je'st 
/pouze z v 1 á:š t n íl ID d r u h e lID !S !In 1 o li V Y 
P r a 10 o IV'!ll t, jest !snad oČ~VŮJdJné. 

Učební smlouva v podnicích nepodléhajících 
živnostenskému řádu. 

V oldsbaJVci předc:háJzejídm lbY'lo p'Oljednámo 
o normáJlnÍlm !P'řÍlPaJdu !uče!bní smlO'lllVy uzavře
né v tpOIdnidClh, iPodJ..É~hajídah 2ilivtnastenslkému 
řádu. Pojem '»iUčně« se hodí vl'aJstmě j:eruné na 
uěmě v tě0hto podJIJ.iddh. 

Roovojl hOlspodá;ilsikooo žiiViota pŤi'I1,esl 'S se
bou VŠaJk řadu útvaJrŮ novýdh, na něž ŽÍlvno
stenSký řád an[ jiné zálkony nejpamatovaly, 
a jeIŽ postrádají 'V11astně záJkonné Újprn.vy 
v tomto směru. 

iPdkuid ,se j'eldná O' Ipodnilky oIbc;hodní a o pod
,1l'iJky, uvedené v § 1 !ZáJk. 154/1934 a o ~Tá'V'nÍ 
poměry ,oIbd!Oibné oněm upI1av'eIIlýtm !Z:áJk. 154/ 
1934, (pil.atí v'e smyslu výše uvedeného usta
novení § 3 záJk. 154/1934 tento záJkan. 

UČňOlVé, na j'ejidliž, učební (poměry \Se ne
VlZJtahJu:je ŽJÍiVlIlOlst€ll1JSlký Ťád, hudau se V)T1sUryto
vati zejména 'V padJn:idch t o. v á 'r n í 'e h. TaJké 
~de se jedná o Smilouvu učební, ovšem na 
straně zaJměstnaV'atele :nelze rpOUlŽí!ti oby,čejně 

. Vlzhledem ík velikosti podnd!ku některá ustMlO
venÍ ŽÍlVInostenlsikého řádu, která j!SOlU iUJI'lčena 
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v pfítpadě, 
tlci sanlOlUVy 
učně, !pO př. 
)ruwy Ulčební 
LoiblIlě se po
n~ho je záJe
re býti: před
eIIlJstNa aJllebo 
.178). Zá;kOlIl. 
výt\nO'ji učelIlÍ 

)O':k!ro1k uČině 

'om ISlPo[ečen
Živnostenský 
ltIlího pOlměxu 
[)mě předpisů 
pŤedJp~ů pro 

DIkUld není ve 
mulŠen, či ve 
Ý1P0vědí slkon
~. ř. lIlení řád
a.nllká ~'ejména 
m. v u!č·enÍ. 

ký tpoměr mo-
totiž UistrunO

l, (podle nělhOlŽ 
a tp,éče 'U!čební

.fumlt !podroben. 

.l1ců prvlky prá
~hO' \PI'áva. 

sn:rl.O'uva jest 
m 'smlO'uvy 
lé. 

nepodléhajících 
:du. 

bylo pOljednámo 
mloUlvy U1ZaV'ře
mnostenslkém u 

llaJstJně j:eruné na 

:a přineSlI s 00-
l, na něž 'ŽÍlVno
r nejpamatovaly~ 
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b0hodní a o poo-
11934 a o p'rávní 
{.enýtm lZ·áJk. 154/ 
uvedeného usta
to zákon. 

. (poměry se ne
llldou se vysikyto
v á Ir n í e h. TaJké 
čelbní, ovšem na 
IpoUlŽí1ti olby'čejně 

l některá U1stooo
terá jlsoru l\lJI'Ičena 

po výtce pil"O !pod~y maJl~ a s~edJlÚ. ,?:"šem 
uJČňové tO''VáJrní, presto, ze neJsou uc:m ve 
smys[ru živn. řádu, maj~ :ztIl'aJČiné výlh'ody proti 
těmto učňům. ZáJk.()IIl O' 48!hodilIlové pra.covní 
době j~t v továJmácJh aJspoň v hrulOý·oh ry
sech dodržován a i pracoiVTIí podmínky bý
VaJjí leu>'ší nežli IpraCO'V!IlÍ [potdmmlky učňů v pod
rri:cícJh menší-db. Mnohé !taváJrní Ipodnilky (větší 
závody !k ovotd ělné , Baťa aj.) )poskytUJjí učňům 
ve1mi dolbré ()Ic1Jb,OIl'IIlé šlrolení a průpravu da
lelko převyšujicí !pOdJn~ky malé, j'rulm:ž. ± dosti 
slušnou iffilZIdu. 

Led e r e r v jlJž citovaný'ch »~ruk.l'adech .ra
kouského sociMnÍlho prlÍlva« na sůro 194 se 
2IDl.iňuje o dí!l n á ·c oh uče b III í ·c lb, j.ež sice 
v Ceslkosl'OlvenSku JSQU má:lo TOlZšiřeny, s j~ch'.Ž 
vý1vojem V'šalk ImuJsí'me !poč~tati. JSQlU to dílny, 
kJdež se rutčňů:m dostává ško'llské vý·ohovy od 
pedagogicky IVZlděl3lllýoh miISÍJrŮ. Tyto dHny 
jsou oIbvylklle lSIpojeny s odbornými, !pOIkxačo
vacfund., IpirŮlmYlslOťVými školarrnÍ', a[e i s trest
lliÍcemi a věm1icemi, zejména jplI"O' rmlarlistV'é 
provind1lce, ď-onuCO'V3Jcími praJcoVl!lami, jakož 
i rpOllepšorvnami. Ov:šem, zde se jedná vesměs 
o útvary !ZVlláštní, jeIŽ ttěžko ibyO.o by lze zá
kladnílffiupojmu smlourvy uč·ebm podřadit. 

Z rpodn.ilků U1VedemýJch v § 1, odst. d) záJk. 
154/1934 hudou to h[ruvně podrndlky dr II ž
st e v III í, v nidhž Ise Ihodlně ulčeJl:mi :sm1ouvy vy
slrytJují-. Dnes se jedná v1l:3Jstně o smlouvy 
z.cela 'totožné se ISImlOI1.l.V1arrni Ulčňorv:sikými. ve 
smyslu IŽivnO's:teIllS1kého řáJdu, pOUlze s tím roz
dilem., že ži'VlllOlstellllská sjpoJečenstva neUizná-

vají dolbu ztJrruvenou rv uJčeni ti IPOdJnilků druž
stevnich, což v:adí zaměstnancům, kteří chtějí 
přejiti od drulŽstevní!ho podndlku k podniíku, 
podlélhajicÍlmu :Živn. řádlU. Učňové ilL prodej
n~clh !druž;stev mají olV'šem ~rO'mě obvykle pří
znj,výJdh lP~acQ1VIIlicih po'<1mÍln.elk ještě tu 'Výhodu, 
že se na ně rv~taJhru.de !Zálkon o IS01.likromýcJh 
zaJmělSltnrundcih. 

U ČňOMSlké Isml:OUVY Ise vy-sikytJuj{ ovšem v nej
rŮZlIlějšÍ'clh ípodn1cÍlCJh žitvnos:tenskému řáJdu ne
ipodJ1éhaJjÍlCÍ'ch a Illeměll:o by SIn)'lSl1u ~poikoušeti 
Ise O' jejioh :výpočet. 

,PlatnO'st živnostenského řádu nemůžeme 

rozšiřovati analogicky na tyto právní pomě
ry. U učňů, na něž vztahuje se zákon O' sou
kromých zaměstnancích (podle jeho § 3), ne
narazíme celkem na podstatné obtíže, na
proti tomu při uzavírání smluv učebních 
v podnicích, jež nepodléhají živnostenskému 
!řádu, a v případech, na něž nelze ani aJpliko
vati zákon O' soukromých zaměstnancích, te
dyzejména u učňů v živnostech továrních, 
citelně postrádáme zákonný podklad prO' ty
to učební poměry. Vždyť zaměstnavatel mů
že učební smlouvu zrušit bezdůvodně před 
uplynutím doby učební, aniž by měl učeň 

nějaký nárok na náhradu škody, plat či učeb
ní vysvědčenÍ. Zákonem není upraven ani 
obsah těchto smluv, ani povinnost k návště

vě pokračovacích škol - prostě po stránce 
normativní vládne na tomto poli naprostá 
anarchie. 

(PO'kračování. ) 

Z rozhodnutí ve věcech pracovních. 
Hromadné smlouvy 

2268. 
PodI'a § 24 zák. Č. 45/1930 Sb. ·Z. a n. o sta.
vebnom ruchu možu byť koleldívne smluvy 
v obore stavebných Žlivnosti zmenené individuál
BOU smtuvou len v prospech zames1manca. (RO'm. 
nejv. S'oudru z 31. III. 19,36, Rv IV 11.4/3'6, Váž. 

obč. 15.164, Úro sb. 216129.) 

Kolektí'vlIla smluva sama úkolové ~y iIle
určuje a taJk pDtreoba sta.<novema miezd úkolo
výCh smLU'ViOU i'lldJividuá1nDU plynie zo samej ko
lektívnej smluvy. Vládlnym nariadením č. 118/ 
1934 Sb. Z. a DI., ktO'rým bola predÍželllá plat
nlOsť kO'lektí'VIlych SIm.lúv, sa IlJa tomto stave nič 
n€lzmendJlo. Je pretO' myJ.né ~istenie odvolaciehO' 
súdJu, že medzi spornými stranami umV:I'ená 
sml'UlV'a .o ukDlovej práci je nepl3J1J.ná už z tohO' 
doVlOdu, že mzdové pDmeTy hO'ly upraveiIlé sm[u
vou kol,ekltívnou, poťažne nálezom :rozihodČliehO' 
~dového slÚdl1.l. 

M:ed!zi ·stranamt nebO'Lo spO'rné, ·že mzda .bDla 
vypLatená za.mestnancom podf a il'OZSM1U vykD
naned práJce a pDdfa smluvou stam.ovenej úkolo
vej mzdy. Tým, že palier žalO'vanej prijímal ro
bobni!kov, sostavO'vaI' 'P~acovn.é s~k,upiny a neoprí
tODl!l1(Ým robotníkom srážal po 5 Kč za hodinu, 
nepremenila sa smluva O' práci úkolOV'ej v s:mlu
Vll 00 práci hO'diJnovej, lebD tátO' čimlosť kontroliná 
pl'YIŮe ~en z právnelhO' pO'me·ru ~amestm:av:atel'a k 
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ZIaIIlleOOnrunCO'VÍ. Je preto zá'Ver od'Volaclie!ho súdu, 
vyvodený z tejtD okolnosti, že iIlešlo 00 úkolovú 
p'rácu, zrejme myliný. 

V danom pri!patde však. ilde 'O 'Pracovný pomer 
ži'VlIlosti stavebnej. Tieto pracovné půmery boly 
upravené zákon Dm o srtaveibnom ruoh'll čislo 45/ 
1930 Sb. Z. a n. (§ 24), ktorého úči,nnosť hola 
predížená podra čl. IV zák. Č. 164/1932 Sb. Z. 

a n. do 3.1. decembra 1934. Námie,tka žalovam.ed, 
že zá;kůn o sta'Vehnom il'uchu, poť3.Žlne jeho Ulsta.
nDVelIl!~a 00 živnostllach stavelbnýlOh sa netýkajú 
štlátnyc'h SltavÍleb, nemá 'V ciJtovam.om zákDne 
Dpory. 

Najvyšší súd už 'V svojom rO'2lh.odlnllH č. 13.640 
Sb. n. s.*) vy;pDvediaJ a odóVDdrnlil, že poo:Ya § 2:4 
cit. zák. můžu byť kolekrtivne 'SíIDll1.lvy v O'bO're 
.stavebných .živností zme:nené smlurvou ilndividuál
nOll len v plI'OSpooh ~amestln.8JI1CO'V'. Je pretO' vy
,1'Ú.čooá zmena, pokiar sa kolekt1vnoUi smlllLVOU 
s,taJnovené pracoVJlé pO'dmd.elllky pre zamestn.aJn
CDV MO'ršudiÚ. 

Už bolů uvedooé, že ani kolektiv;n;a sm:lllva; z 
8. apríla 1'912·6, ani nález ro2lh.odčieho mOODvého 
ffiÍdll Č. Rs 1/34-10 'Ú:koloavé mllZldy neurč:ujú. Ná-

*) V á Ž. ()' lb IČ. 13.640 (ro7Jh. z 13. VI. 1J934. Rv I 
12!7/33, v »P r a ·c o v 'll i IP' r á v u« č. 767): Ustano·venim 
§ 2~ zálk.ona o ISitave'blJlfun TlUChu ze dne 10. dubna 1930. 
čilS. 415 Sb. z. a lIl., jlSOu vyloUIČeny indiviď'llelni ,pora
OOVlI1i SIIll'lol\llVY, 'Po.kUid se jimi zhoršUl.ií IP'I".8.OOVní IPOd'
'mi'Thky IPTO zoamělSltIll8JDlce. 


