
PI:O nárok provisionisty na. deputátní uhli aspoň 
5letá nepřerušená hornická práce v revíru, při 
čemž se nebere zřetel na přerušení, netrvající déle 
než 3 měsíce . . (Vhrs 25. X. 1933, č. 141/33.) 

(55) Podle odd. IV. bod 7 ostravské kolektivní 
smlouvy nepřetrhuje se délka pracovního poměru, 
směrodatná pro nárok na deputátní uhli, pouze 
nemocí, vojenskou službou neb nezaviněnou, nej
déle tříměsíční nezaměstnaností v hornictví. (Vhrs 
1"1. V. 1933, č. 95/33. Nazdar 120/VII.) 

(56) Trvalou a úplnou neschopností k práci po
dle oddílu IV. bodu 8 odst. 2 kolektivní smlouvy 
pro revír ostravský sluší rozuměti trvalou a úpl
nou neschopnost ke každé práci. (Vhrs 29. III. 
1933) č. 82/33. Nazdar 78/VII.) 

(57) Kolektivní smlouva (Falknovsko) nevylu
~uje z nároku na deputátní uhlí horníky, v čase 
sjednání smlouvy již provisionované. - Rozsud
kem lze přiznati deputátní uhlí již k vydání zpťt
Bobilé, nikoliv ale vydávání uhlí pro čas budoucí, 
neboť kromě . výživného mfiže býti strana odsou
zena jen k plnění, jehož dospělost nastala v čase 
vynesení rozsudku. (Vh'rs čís. 88/33. Nazdar 
159/VII.) 

(58) Odstavci V. mzdové úmluvy falknovské z 
1. února 1930 dlužno rozuměti tak, že zásadně ná
leží horníkovi deputátní uhlí z dolu, na němž je 
zaměstnán. - Je-li mu přikázáno uhlí z jiného 
dolu, má nárók na případný doplatek vyššího do
vozného. - Souhlas horníkfiv s přikázáním depu
tátního uhlí ze vzdálenějšího dolu nelze vykládatí 
v tom smyslu, že se horník nároku na doplacení 
vyššího dovozného mlčky vzdal. (Vhrs 31. V. 1933) 
č. 101133. Nazdar 113/VII.) 

(59) Provisionovaný horník nepozbývá nároku 
na deputátní uhlí (kolektivní smlouva falknov
ská) ani tehdy, byl-li provisionován před sjedná
ním ' kolektivní smlouvy a pakli v čase sjednání 
smlouvy nebyly dány všechny pro nárok na de
putátní uhlí stanovené podmínky. - V podobném 
případě vzniká právní nárok na deputátní uhlí 
ovšem teprve od splnění smluvních podmínek, pro 
nárok na deputátní uhlí stanovených. (Vhrs 13. 
XII. 1933, Č. 163/33. Nazdar 6/VIII.) 

JAROMíR HLAVÁčEK: 

(60) Dělníka rozvedeného, nikoli však rozlou
čeného, považovati nutno za ženatého. - Jestliže 
ženatý dělník, třeba rozvedený a se svojí manžel
kou nežijící, vede vlastní domácnost, má podle 
bodu 1 odd. IV. ostravské kolektivní smlouvy ná
rok na deputátní uhlí. (Vhrs 3. V. 193."J) č. 66/33. 
Nazdar lOl/VII.) 

C. Závodní rady. 

(61) Odepře-li závodní správa provésti usnesení 
závodní rady (§ 13 zák. č. 144/20), běží 14denní 
odvolací lhfita k revírní radě ode dne, kdy závod
ní správa odepřela usnesení závodní rady pro
vésti. (Vhrs 1"1. V. 1933) Č. 97/33. Nazdar 128/VII.) 

(62) Podle § 8 nař. č. 434/1920, provádějícího 
zák. Č. 144/20, nahradí podnikatel členfim závodní 
rady nevyhnutelně ušlý výdělek následkem pravi
delných občasných prohlídek zařízení dolových 
i povrchových nebo účasti při úředních jednáních, 
a výši této náhrady stanoví revírní rada. (Vhrs 
28. VI. 1933) Č. 106/33 a 107/33.} 

(63) Pří sporu o to, jsou-li určité závodní domy 
dělnickou kolonií a dobročinným zařízením ve 
smyslu nař. Č. 434/20 a přísluší-li závodní radě 
účast při přídělu bytfi v domech těch ve smyslu 
§ 2 čís. 7 zák. Č. 144/20 a § 2 čís. 7 nař. č. 434/20, 
musí závodní rada prokázati, že objekty byly vše
obecně prospěšným účelfim zaměstnancfi věnová
ny, nebo že těm účelfim stále slouži. (Vhrs 3. V. 
1933) Č. "10/33. Nazdar 107/VII.) 

(64) Také zprostředkovací činnost rady zřÍZe
:necké, jak z ustanovení § 2 lit. e) a f) zák. Č. 
170/24 jde, je do té míry závazná (obligatorní), 
že zřízenec musí se, dříve než se mťtže ve sporu 
platovém dovolávati rozhodnutí hornického roz
hodčího soudu, obrátiti na radu zřízencfi, aby 
mezi ním a závodní správou, vztažmě podnikate
lem, ve sporné záležitosti zprostředkovala. Teprve 
podle výsledku této činnosti mťtže pak zřízenec 
ve lhfitě, stanovené v § 2 lit. f), vztažně v § 6 
zák. Č. 170/1924, podati žalobu k hornickému roz
hodčímu soudu. (Vhrs 28. VI. 1935) Č. 111/S3. 
Nazdar 167.) 

Nová · ustanovení o závaznosti kolektivních smluv. 
Pr.ávnÍúprava kol,ek,tivníeh smlruv llJep'ře

kroči:1a .dosud v :našem sltáof.ě sipecr.éÍJlní úpra
vu p il'18JCOVního pr:áva jednOltlci:v"Ý'ch ·zaměst
~naruJeckých kwteg()tri.íí. Jestliže zákOln o o!b~ 
chodlll'Í-ch pocrnoon:icíoh o. 20 ,ř. z. 'z ,r'oku 1910 
rSltlaJllJovil v § 6, odslt. 2., .že 'Za úmluvu platí, 
náležejí-1rř ..smlo'll vu U'za vír:ajíd sitrany ..s.d:ru
'že:nÍlIn . 'zaměstna vai-eJ.rů ,a zaměstna:nců, ko
l,elk'ti,vní ,smlouva miezi ·těmi,to sdružern.Ími 
uzav,~ená, :pokud ,nebyly sj'edlnárnry od,chy1-
':rié 1JIj.edná~ky, šlo o kodlifika,ci p lr,axe, kte-

. r,á se touto !Zásadou Hdi,I8J. čes:kOls,lolvoo,ská 
p!l'1axe toto ..sltani()lv~s.k.o ;přej,aI.a, i kd.yž se 
jp:ův{)d\ně od lfiJěho ,odclhýlila ,(lj p.řŮJdr,žuj-e se 

,·.nYl1Í 'k,ó~s,tq.ll't,úě .,pr'ávmiho náZJp'ru, vyj,áJd:ře
uéh.() , IV ;, rozhodlll'utí nejvyšŠího siQu:du, Váž. 
obč. ,č. 5479. 

·ď' § ťť4J:» žÍynostens:kého ,řádu 'méJ UJstano
~.~:~l !O!hd'9!~n~: ' {»Jest1i~ m:aJitd,~ .. živnOls:tí ,do 

;~PIQJ1e~J,stva / ; ·nálež·ející v'e:, . ,~m,ěI:'u !. t \()(ijl. .·n :~-
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uj ,edn ,ali IS'e s,vými p!lOmoc :nik y 
IS ID .} 'o II V -o II II e lb tO P r a c o v III i m ,r a
cl ,e m 'll i ,c () -d c hyl ,llJ é h 0, zmí!něná u..s,ta
'll'OIV'ellÍ ,mají pro gltra'ny platnost ,p!r:ávně zá
valznou la vylučují .potud pllainos:t předplisů 
§ 77.«) 

Relpublilkánsikézákolll'od:áms'tlv/Í Co ,diOl 'ně
kterých skupi:n za1měs,tna!noeokýoh učinri.J.o 
zlll'ěnu ve p:roop'ě,ch zásady záv,a'zllJosti klo
letktivm.í s.mlouvy. 

Zák,OIllY o sta.vehním Iruchu upI.a1miJy tUlto 
zása-du ,ohledlně D!SIO!b Ziaměstnaný'ch v pod
nidiClh i'Omuto zákonu podléhajících. Zák. 
č. 43/t1928 ,Stla:IlJOVÍ v § 24, že »Smír nebo 
nálre.z rozhodčího soudu !mzdového nah.ra
Zllj-e 'nebo doplňuje kol,ektivlnlÍ , ..s ,~lou;vu ,a 
za.v,a1zuje všechny Zúič8Js1:tněné . zHmlěs,imava
télle :a 'zam,ěs'Í'n~nce, JlIehyl,y:-J,izlvláště ISrmhl
.v-eny' odlišné 'P'otc1mírnky, pro. ,ně p~Í:lJnivěj-ší. « 
MohOlu tedy -hy.ti :,~d:e'ctnéÍJl1:Y . "Odl0h.YJ~é q.IP.lu,. 
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vy jen, j,sou-li ip;ro .27a-m,ěs·tnance piř:íamivějši. 
Zákon o ~ociállním poj.i.šrl:,ění v § ' 142 , sta

l1!ov11 záJs:a,du zá vaznos-ti kolektivní sm-lou
vy ,takto: - »Sj-e~:~á-,li p'střednlÍ sociální po
jišfOvna neho pnslusny ,sva:z neallooeenskych 
'poj'Í,šfoven s OIrgamÍ!Sad lékařls:kou smlouvu 
o zajiš,tění lékařské služby pro oe.lý lohV'od! 
půsoonostiOlrgaJnis,a1ce .Ié.ka!řské neho pro 
část ohv:odu, Je ta'to smlouva záVia'zna p'ro 
neffilocenstké POjiŠťOVlllY .a ,čl'eny .Iékařsiké 
oro-anÍiSace rtohot.o ohvOIdu, kon,ajíd sJužbu 
n~tOcenslký.ch léka1řŮl.« Podobné IsmJouvy 
mOlhou ,býti sj.ednámy :S ,olrg,alni,slacÍ porodmÍ,ch 
aslÍs.too tek. 

Zásla du zá v a 2'lllIOlslt i 'klO'llelktivlll.Í s'mllou vy 
provedl dále zákon !z 12. pros,imee 1919, 'Čo 29 
Sb. Z. a n. ex 1920, {) ÚIplr.aJV1ě ,pra,oovntích ft 

mzduvých 'Ploměrů ,doonácké práce v §§ 20 
a 21: 

§ 20. 

Ú'mluvy Istr.au sjed'rra1né před vydáním 
řáJdJu -dOtIIlátCké piráJce po'Z:bývají platnosti, 
poku,ď jsou se řádem IV' TO~PQlrU, vyji:ma
j:fc ,tarifní smlouvy (§ 21). 

§ 2'1.. 
(1) Uj,ed:nají..J.i sdružení ,zam-ěs1Illiava1el'Ů 

a sdružení 'zaměstnanců výrohniah od
větvlí .doonácké pTáce, pro něž by,ly zří
Zlooy ú'střední kO!IDise, mzdy ,děllntků, 
ceny odváděnéhozbOlží a jilné pr.acovní 
,a ,dod,árvlkové podmí'Ilky (v itrurifní slmlou
V'ě), platí UJSlŤanovení t.a'rilflnJÍ smlouvy 
'O vzájemných pLněních str,aJllza součást 
každé s.mltOU1vty, tlderá hyla uj'ed.ná'na mezi 

Dr. FRANTIŠEK KRAUS: 

p:ř.ísluŠlniky s,dil'wžeilí, zúča.SJtIiěnY,ch :na ia
rŮJfní sml,ou vč. 

(2) Us't'aJllov.ooí takové , ta.:rifru smlouvy 
pla-tí rpro zúčél!Stněné str.runy také tehdy, 
jsou ... li v Irozrporu s uSltrunlOv-eními dosud 
p latného ,ř,ádll. Kaž,dá sm,lU'vDÍ srtralIl;a 
,může však po vydáni -ř,ádu, odpo,rujíciho 
hJ.'foma.dné s'm101UtV,ě, vypoVlědiěti. tuto lllJa 6 
a:lJeděl hez ohledu na ji;n,a!k swuV'enou 
,dlahu j ·ejí p:la:tnOlsti. ' 
P'ro domovník.yuiS.fruIliOlvi1 § 18 zákona ·ze 

dne 30. ledna 1920, Č. 82 Sb.. Z. a J1., !kterým 
s,e upravují .právlrrí prolID,ě'ry .a.omovn~ů, ,že 
»kolektivní 'smlolll'vy, uJednané v rámci ,to
hoto .zákona mezi org'lalnLslacemi. maj:útreJ.ů 
·domů a ·mezi .orgarni's:a'cemi IruOIillOlVn:ťkŮ, jsou 
závaZlny pro ohě S!brany, 'I1áležejí .... li na,vzá
.Ťem k oDgan1SlélJdm, k,t~ré ujedlnaly smLou
vU~. VÝš:e ,ordm,ěny ,pro ,c1oonlOv;nlÍ'ka (§ 9), 
byla-li stanOVleJna v koJle'ktÍiv!nIÍ'ch slm.I.ouvách, 
uiči:ně'ných m'etzi tOrgaruis,acemi V'las!t'níků 
domů a {Yl~g.ani,Stacemj ruOIlUOVnikŮ, j 'est zá
y ,azwa v :ohv'odu, rpr.o lderý byJa s:mlouva 
učiněna' . 

K těmto p~edtpjJsům řad!í s.e 'ThařÍ:zená mi
iIli,s:tra S .plnou ,mooou p:J.'fe správu Slovenska 
(naJř. ,č. 19/1920, ÚJ.'félJc1né '1l!ovi,ny IČ. 617 ex 
1920, nař. . ,č. 64/1920, ÚradJné lllovŮlly ·Čís. 
35i1920, I!llruř'. ,č. 75/1920, nr-adné uomy č. 40 
ex 1920, na.ř. ,čÍSt. 3/1923, ÚI~adlné lThOVi:ny čís. 
39/1923). ' 

p'ř'estyio sp,e-ciáLní .předpisy OlOiSud: ,úpra
va kol,ektitvl!lích tS1m.Iuv nteptř,ek'J.'fočiJa, :f~m 
'SrpÍše t1aké pokud jde ozá vaznos't ,těohJtO 
s:ml u V. (PolkraČOlv.án í..) 

Pracovní právo ve "Slovníku veřejného práva československého" . 
V sešitě XXXII. »Slovníku veřejného práva 

československého« věnována jest řada hesel pra
coviúmu práv:I; význam a dfiležitost, jichž si 
toto monumentální dílo vydobylo v naší litera
tuře veřejného práva, zavazuje k tomu, aby 
i v tomto časopise věnována byla těmto heslfim 
patřičná pozornost. Jest proto předem vytknou
ti, že právní oblasti pracovního práva dostalo 
se - jak možno říci - toho štěstí u nás, že je 
to sám první president nejvyššího správního 
soudu dr. Emil Hácha, který pokládá tuto sféru 
právní vědy za sféru svého zvláštního vědeckého 
zájmu. To se již projevilo vynikající měrou při 
zpracování hesla o koaličním právu zaměstnan
cil, neboť již toto heslo patří svojí vysokou vě
deckou' úrovní a bohatostí plodných podnětfi ne
jen mezi nejlepší, ale i , mezi nejmoderněji vy
pracovaná hesla »Slovníku veřejného ' práva«. 
V hesle tom ,totiž nejenže jeho a1.1tor zevrubně 
~e vypořádal s právnickou literaturou německou 
a samozřejmě i s naší, nýbrž přihlédl 'i k stavil 
~ráva sovětsk~h,o; -což je v 'naš'ich poměrech,vý
JImkou stejně' vzácnou jako úctyhodnou. Nadto 
neoIílezil se t>ouze"na práyni rozbor této otázky, 
nÝl?rž j)řihľéd,l '" i :.' \Tel~i hluboce k.sa;méso~iáI,:tí 
podstatě koaličního práv-a, zachytiv ,.tak ,dMežitý 
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sociální charakter koaličního práva, který z to
hoto prá va tvoří spojovací článek mezi starým 
odumírajícím systémem sociálním a novým spo- . 
lečenským řádem. Stejně tak ve svrchu zmíně
ném sešitu »Slovníku« na prvním místě co do 
hodnoty jest položiti heslo »Pracovní právo«, 
zpracované týmž autorem. Lze říci, že v pojmo
slovném úvodu tohoto hesla zde po prvé u nás 
byla věnována bližší pozornost pojmovému vy
mezení této právní oblasti. Hácha zde pouka
zuje nejprve na úsilí říšskoněmecké vědy, ma
jící svou oporu již v ústavním předpisu čl. 157. 
Výmarské ústavy, podle něhož má říše vytvořiti 
jednotné pracovní právo. Za nejběžnějši pokládá 
pak Hácha vymezení pojmu toho pocházející od 
Waltra ' Kaskela, který pracovní právo definuje 
jakožto zvláštní právo (»Sonderrecht«) vše c h 
s t a v fi, k t e r é z p o vol á n í k o n a j i p r á
cin á mez dní (»Lohnarbeit«) na základě 
.smluv pracovních. Předmětem ·tohoto · práva jest 
pak podle Kaskela' úprava · právního postavení 
zaměstnance ve vš~ch třech myslitelných , vzta
zích, to jest jednak ve vztahu k zaměstnav~teli, 
jednak ke ' spol1;lza:in,~stnahcťim ' té;hož ' , závodu 
i : tép.ož pracovmho oqborQ ' a ,~onečpě , .. ve 'vztahu 
ke stát1:1, jenž učinil . svým' úkolem ~ pracovní sílu 


