
74, J UDI' . Rudolf l\rejčí : 

Ovšem rozdíl mezi analogi í a v)rkladem b)'T\rá č.asto vehni 
sÚJbtil'11í a ně'k'dyje těž:ko říci, jde-li ještě IQ extensivní výklad čí 

již o anal ogii. Je.žtlO však soudce má se na podkladě zákonné-m 
sn ažiti o r·ozbodování pocHe zás:ady OIbecné slpr.aveclilnosti a. analo
gie je na úk or této .zásady někdy vyloučena, sluší zastávati mí
nění, že tam, kde při liberMnotsti co nej;větší se m1.1Žc ještě odů

vodněně tvrditi, že pi-í,pad lze podřídJiiti pOId slova. z álkolna , jde 
ještě o v)l1klad a že o analoigii ];ze m.luviti tCiprve tam, kde ta,to 
s'UbS'umlpce je naprosto vyloučena. 

J UDI'. Rudolf Krejčí: 

O kollektivní smlouvě zemědělské, 

(pj-edneseno v podstatě v »Práynic,ké jeclll.lot ě" .) 

Sledujeme-li soudob)T právní V:)TVOj shledáváme se s úka'zeil11 ~ 

že pLlsobením vliYll hos:podářskýdl a sociál-ních povstávají Iprávní 
útvary, pi-i nichž jest za.sto,qpen stejně intensivlt1ě zájem soukr.o
~n)r i veřejný. , Pravotvorn)Tm č.initedem čili - obrazně řečeno -
strúj.cem těchto útvartl 'nebývá z,11U'sta ani zákonodárs'tví ani 
-,prá-nlí - po.l,ud se t)'-če - státorvěcla, n)7hrž initiativn:í ,pocin zá
jemníkl\, vyyo1:an:ý potřehanii ho,s.podái'ského života. Okolnost 
tato má ovšem za násJedek mnohÓ'u nehotoyo:st 00 do .právní kon
strukce a v dlbkc1ku tobo ovšem i co do prá v'ní povahy a účin
nosti těchto útvari\ se všemi dllsledky to.hoto nedostatku. Typi'c
k}Tm Idokladem tohoto zjevu jsou kollektivní smlouvy vlibClC a ze
mědělské zv,]ášť, ktelré se u,platňujj v době nejnovější jako úČJinn)T 
pro'středek /k úpravě právních a '~xi6tenčnich p omb,Lt zemědlělslké

ho dělnictva na stra'ně jedné ,a k z,abezpečení nerušeného posttl\PU 
zemědélsk)Td l praó v živelním zájmu společenského celku na 
stran ě drubé. 

Jest !proto na čase, alby i práv,ní věda neponechávala otázlku 
tuto nepol\TšinNlluiJu a aby 'naolPak pra'coval.a k uspokojivéi IPrávně
konstruktivní ll lprélvě klOl'1ektivních . sm.Itw, jichž b oslP.QIdář.Siký 

i sociální V)TZnam den ode dne roste. Vzbuditi tento zájem prftv
ni.cké vei-ejn osti ]es't účelem této stati. 

Přerlemněkolli,k po/známek všeOheCn)Tch. 
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o kollektivní smlouvě zemědělské. 7'& 

Smlo uva kollektivní jc·s-t zvláštní kategorií »smllOuvy pra
covní « (služeblní), kte,ráž UiPravuj.e p:rélJcovní a právní pOlměr me,zl 
za:mé stna:v,a:te lem a zaměstnancem. Tato dOlznala v době nejno 
V Ě' j š í, j e ště za v-1á,dy rak Qluské, aspoň částeČ'né úpravy novellou 
k občanskémlu zákonniku . Speó:6i,akou zn1ámko u smlouvy ko:1-· 
lekt iv ní jes t 'právě »ko1l'ektivita«, t. j. OIkolno s't, že s.mlouva ne
:Jz~vírá s,e inc1 lividueln ě me~ i jedno tlli,vý.mi smlouvajídmi Iprávní
ml subjelkty, nýbr,ž j e dnotně , t. j. za týchž podmínek smhlvních 
pro celý soubor IPrávn~oh subjektů zúčastněných na Ipra-cQlvním 
po,měru jlakožto Ip'ředm,ětu smlouvy. R o z s a h kollektivity jest
určen dle tlO h Ol, uzavírá-li se sm,loU'va l) ro jeden, více ane:b pro 
vSťichny závody určitého pracovního oboru. V toimto po s,ledrn ím 
případě Jest .zase differenciace daLší dle _ to,ho, má-li smlouva k o1-
lektivní míti ,platnost v užším neb ši,ršÍom ľlzemí. Sn1Jlo uva ko1-
lektivní není ta,ké vlastní sna,d jen některémupracolVnímu aneb 
v)rrohnímu oboru; jestnlaopak obvyklOlu v ži.vnostech. v ř eme

slech , v obchOldě, v průmyslu a v době nejnovější i v z emědělství . 

p ů v 'O d e m Sivým jest smllouva koHek,tivní !povahy ryze 
hc"S(pOld'áhko-so ciá lrní. Jest totiž jednOlu z v)rvojových etap zá
pa.s:u světa ,Podn ťkatel S'kéh o a světa dělnického pOl náležáté úlpr aiVě 

pra'covniho poměru . < Zápas ten r-ozpoutal s·e - ja,k známo - .kdy ž 
děl 'l1ii'ctvo došlo v dllSlledku změ'l1ěný,ch pom ěrů výrobních a 11.0-
s p c dář Slkých, vyvolaných r.ozvOljem ,průmyslu .}, ;poznání, ie je6t 
naprosto neudržitelnou ta'k zvraná »svOlbodná smlouva ptra'covní «, 
ktc,rá vydáJvá dělníka jakož,to činite l e hospodářslk y slabšíh o v ša·nc 
vykořisťujídm sna'hám podnÍ1katelll a kd~r ž důs l 'edně uč.inil o úp ra
,nu prélJoovníh o p.oměru kollektivním zájmem ,dělnictva ; p O~<ll d s-e 
týče jeho organisad. Doba nej11'olvější uplatňuje tuto obrannou 
tendenci s!nalhou vyřešiti sp orné otázky týkajíd se praicov·n ~há po
měru vzájemn ou dohodou kollektlivní.ch cdkLl a postaviti takto 
tlpra'vu ,tohoto p Olměru na 'Podklad slmiluvní. Cíltem úpravy jest 'j"'f O 

z a m ě s t n a vat e I e : za'ji.stiti si dostatečný počet schopnéh o 
,-lěini,ctva; úpravou mzdovou -dOlsíc i stabi.hsa,ce mrzdy !pO' -dobu 
smll1'vní ,a tím_ i podkl,ad pro. kaM<ul élJci nákladu v)rr.óbní:ho a ho
spodái- ské V)TnOsnosti Ipodniku: obzvláště však také z élJbezpe čiti 

:,j nerušen)r, stávka:mi neohro žovaný cho d v)rroby. N aJprOlti to mu 
jes't . životním zá jmem d ě l nic t v a : doski pracovní slmloU\fou 
takové úpravy mzdové, která by vyho'Voval,a eXlstem čnÍnl je,ho po:'" 
11-ehám: vv loučiti nělkteré pracovní podmínky z l ~hmr {'tJ,e zalm ěst-



76 JUDr. Rudolf Krejčí: 

l1a .. vatelovy a dosáhnQuti stálosti pracQvního poměru. Pra;ktilckého 
"11slkutečnění .doznaly tyto s'nahy v době nejnovější tak zvaoou 
»)~ mlouvou tarifnÍ«. Ta'to je.st .př0dchtldcem a ja:ksi blížencem 
'smlouvy koll ektivní. 

Sml.ouva tar i f n í jest úmluva mezj zaměstnavatel'i a děl

nictvem určitého .odvětví o mzdových ·a praco.v,ních pO'dminkách, 
l::teré se mají státi obsahem pracovních smluv, jež strany sml'uvní 
sjednají v době její platnosti. Smlouva tari.fní není tedy sama 
'0 sobě smlouvou pracovní, JeHkož neL1jpravuje urči1tý pracO'vnÍ
Tloměr m·elzi ulrčit)Tmi právltlÍJmi suhjekty. Jest jen vyšší s.mluvní 
normou, kterou se strany sm'louvající chtějí !'íditi při úpravě VÚl

Jemného poměru pracovl1Í.ho. Smlouva tarifní může se všalk státi 
s'milou'Vo1u pracovní v pravém slo'V:a smyslu: pojmou-li toti1ž smluv
ní strany ustanovení smlouvy tarifní do v'lastní smlQuvy pr3JcO".Tiní. 
SmJo'Llva ta,rifní, ajpplikovaná 'takto. na uf>čitý poměr pracovní, 
'stává se smlouvou p r čl c O' v n í ve vIastl'.lÍm slov·a smyslu a jSQltlIC 
určelna ,pro větší souhor osob, Údú praco:vní poměr upravuje dl e 
jednotných zása,d, jest zároveň sml o u vou .k o II e k t i v n í. 
Zájem Ikollektivní jest tu korrektivem smluvn:í i,nclividuelní v·ol-
11o.Sti jednotEv)Tch člentt: vl~lle jednotlivcova jest nahrazena vtlh 
k'ollektivity (organilsa.ce) , kteráž jest aneb a~poil má b:)rti y sou-
11lase s inoividtuelními zájmy člentl. Sml'Ollva tarifní, jakož 
i SimJouva pm:covní, uza ,vřená na zákla'dě smlouvy LarifnÍ, jsou 
tedy v podstatě v.o I n ° 'u s m 10 u v o-u IP r a c 'o v n í, po d e
pře n o u k ° I I e k t i v ním z á j ,m e mor g a n i s a ce. 

Ta\ké smlouva ta-rifní tl<:lVí svými kořeny v pomělrech ho-slPo
dtlřsko-výro-bnkh, O'\Tiládanýdl stejně zájm~' veřeinými i soukro
TIl:)Tm,i. HOIc11110ta, pokud se týče cena smlouvy tarifní , jest proto 
pOdJmÍlJ.lěna v prvé řadě hO'spodář,ským významem s,mluvních 1P0d
l'Y1Ínek jednak pro strany smJuvní, jednak svými dtlsledky i pro 
s po l ečenský ce,leik. Ocenění smlouvy tarifní pc této stránce jest 
tLí dÍlž otázkou náJrodohospodářsko'Ll. 

C:;mlouva tarifní trlo'rmuje však j v,za}emnou právní s.féru 
-smlOluva.jí.cíclb stran , určujk jich práva i povinnosti. Jest IP,roto 
11utno zkoumat'i i prá.vní konstrukci s'm'louvy tarifní , pokud jde 
o ;právní povahu a účinnost smluvnÍ'ho 'Poměru. 'foho Jest tim více 
l~ n ttřebí, .pQněvadž svrchu zmíněn)T nedOls ta tek náležité právně 
konstruktivní úpravy týče se stejně sml-ouvv ko.llektivní jal"o 

S:'1110uvy tarifní. 
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o konektivní smlouvě zemědělské. 77 

Smlouva tarifní byla sice až do doby uejnrwějši upl.a.t

llováma jen v oboru podlnikání průmys.lového-; zemědtěl'stvL 

:lC:zl11alo dosud slfT1 il1o'Llvy tarifní. Nicméně ndze zajisté o- tom po_o 

chybo'Vati, že po-znatky, k nimž dospějeme ohledně právní povahy' 
a účinnosti ,smlouvy ta,rifní , budou též s lrněrodlatny pro úvahu r

zdali a v jaké s,féře jeslt obdobná úprava možna i v zemědělstvÍ ,. 

jeho ž pom,ěry jsou zlceloa odJi.šny od po-měrl\ Iprlllnysl'u i .co do pod-

míl!1eik pra'covnich i co do rozvrstvení a)raoovn~ch sil. 
Z toohoto důvodu budiž dříve, než ,pojeldnáme ,o koUe'ktivni 

smiouvě zemědělské., p,ředeslána A) úvaha o ,právní konst!ruk,ci, 
a o fomálních i materielnídl náležitoostech ,S!mlouvy tarifní. V od
st av.ci B) bude specielně pojed'll ,án,o O' zelmědělské siJTIlloUlvě pra
COYr11 . 

A ) P r á v 11 í m s u b jek tem smlouvy ' tarifní jsou »kol
lektivi,ty« osob na straně zaměstnavatelů i dělnictya. Těmi jsou 

n rgani'sač'ní útv,a:ry rllznébo druhu. J soou jimi Iprávně způsobilé · 

korpo-race dle práva OIbčanlSkého i obcbodníbo" stejně jako o'fga-· 

n ~sa'ce tC.1 ě lni lcké, jimž rr?vní způsohilo1st ně:k ,dy Ipi-:znána není. 1
) 

\ . obou ,pří;padech j~.lQiu zase Irllz'nosti dle 'POII,itického neb stavov-

ského zbarvení členstva. Organ~6a/ce tyto mají různé účele, v l!1idú . 
b:frvá zpra'vÍ'dla zéUh["nuto i sjednání smlo1uivy pra'covní,pol(u.cl se 

t)' če tarifní aneb kOlIII'elktlivnÍ. Sm'louvy tarifní (a tudíž i kQoI'leJktiv
ní) mů,že býti v,ša.k úča'stno za určitSr,ch kautel i děl<nictvoo neo·r:ga

.íJ1.sov ané. J eSlt »questio féUcti«, které kautely to maj í býti. 

Pokud jde o pomě ·r jednotlivých . člentlk o rga

J1 i s a c i jakožto koHektivit:ě a právnímu subjektu smlouvy, jsou' 

tyto eventuaJllity: a) buď svaz (organisace) z,astupuje př; právním' 

jednání své členy; stnanou s/mluvní j.sou tedy jednotliv'ci; 
b) neb Slvaz jedná jménem vlastním. v ,kterémlž připadě

vzniká smllouva sva/zová; 

c) jest však i možn'o,st t,řetí, totiž ta, že svaz vystupuje jmé-
n e-m vlla!stním: i' jménem svých členlů, a to taik, že bud' p-řejímá zá- · 

v a:zky a'lterniativně něJkteré za sebe,jiné za své č,feny, aneb vš,echny-
kumul,ativně spolu se sv)rmi členy . . 

Jeslt ov,še,m »questio facti «, kteréJIlo způsobu jest ta která Qor- ' 
g a,niÍsace v daném přÍlpa.dě. 

1) Si-a"vnej zdařil), informativní článek Aloi se Stanglera: O tarifov' 
S llllou}vě pracovní. Právník 1909 ; str. 121, 181 



]E) JUDr. Rudolf Krejčí: 

U b 's a h e m smlouvy taififní jsou ustanovení nllznorodá a 
často veli,ce obsažná: 

r. Nejdůležitější jsou ovšem ustanoivení, která jsou vl,astním 
Dbs,ahem individuelních pracovních smluv, 'jež se uzavrou na pode
kladě -s'mLouvy télJr,ifní a upravují tudílž vlastní Ipoměr pralcovní: 
ta-tíf mlz.dový, akordní neb časový (týdenní, denní, hOldinový); 
s-é.ilzby pro !práci přes ča,s, plfO práci noční, ne/dělní a sváteční ; 

·0 pr,acovní době včetně O'dpočin.k,u .a ,dov'o,lené, o výplatě, výpo

vědi a o ,Zl'ušení 'pracovního IPOifněru . 

2. Ustanovení, týkajíd se .smlouvy tarifní samé jako normy 
k zad1o:vání tarifu : Ulj.e,dná,ní sml.ouvy, počátek, konec a př~padná 
·obnova p l,atnosti s·mlouvy; výklad o ro:zhodování sporných otá
zek ze sllnloúvy Slmírčím soudem; ustanovení o dLlVěrníckh, o pro
středcích donucovacích, j,a,kož· i o stávlkách a výlukách. 

3. Ustanovení více p ovahy správní, Jimiž se ' upra:vuje po
-všeohný pOlměr mezi zaměstnavatdem a zaměsoinanci vzhledem 
k /provozu práce: úp,r,ava Slpr-ostředkování práce, zejména usta
novení, že síly pra,covní molhou býti opatieny jen určitou spro

,středkovatel nou práce, zaří.zení dílen, učňo;vství, o;patření zdra
-vat'ní, ,Pojiš,tění a p . 

4. Byla-li S>1l1l0ulVa tarirfní uzavřell.1a, aby byla ~.končena aneb 
2amez,ena stáv.l,a ne:b výluka, obsahuje sm,lo uva zipravi,dla. též 
'ustanovení pi-echodná, která, mají za úče:l překlenouti dobu vzá- . 
jemného záJpasu a UlpralViti ces.tu znovu.zahájcnípráce: přijetí 

stáv'kárl1 do práce, náhrada m,zely stávkujícDm n eb vylouče,ným 
-dělníkLlm aj. 2) 

Smlouva tarifní uzavírá s·e zpravidla na .d o b u jen krátkou, 
ja/k tO/ho vyžadují kolísavé IPo,měry v'ýdělečné i výrobní 

F orma s.mLou-vy jest písen:ná; pOtdpisy ďle ustanovení s,ta.norv 
k orlpo r ad , jež jsou 'právními sUlbJe,kty, pokud sle týóe dlle doh Oidy 
D s'plnomocnění. 

Smlouva se nekdy dťjponuje u živnostenského ·soudu. 
Ohl,edně p r á vn í p o v a 11 y smlouvy tarifni jest především 

otáJ.z,ka, je-li smlouva tarifní, pok'uď se t)rčes'ill1louval pracovní llza- I 

2) Z toho ji ž - tuším - patrno , že náz ev » ~ ml ouva tarifnÍ< není 
právě šťastný, j elikož nekryje se ani s pojmem ani 8 ObSaD(!m s mlouvy 
-tarifní . N eobsahujeť tato pouze ustanovení o tarifu , pokud se týče O> po
ložkách mzdov~- ch, nýbrž obsahuje - jak bylo pověděno - - u stan ovení 
rltzno rodá, která se t)-kají pracovního poměru vttbec 



sou v l,as tním 

nou na poch
ěr .pralcovní: 

hOldinový) ; 
a sváteční; 

'!platě, výpo-

jako normy 
::: a přÍ\padná 
)orných o,tá

lící.ch, o pro

b. 

lpra'vu je po

·ci vzhledem 
:jména usta.~ 

l rčitou spro
atření zdra-

ončena aneb 
)ravi,dla, též 

ti dobu vzá- . 
'áce : pi-i jetí 
vyloučelllým 

jen krátkou, 
,bni 
)Vení s,ta.l1 Q1V 

dlle dob Oidy 

soudu . 
; t především 
racovní uza- I 

tarifnÍ « není 

n.:m s mlouvy 
se týče O' po
-o. ustan ovení 

o kollektivní smlouvě země,dělsk é. 

"úeůlá na tPodkladě této smlouvy ta,ri,tní pov,aby sO'ukrollTIo- aneb 

-váejnoprá vní? 
P.okud pak Jde o· účinnost a závaznost ,s'l11louyy, tedy ze

jména . o otázku, jaká práva a jaké pov.innosti v zcházejí pro 
!:many s.mluvní ze sm~louvy, třeba !přesně r o'ze.znávati smlo uvu 
i;uifi!1í a v:la,stní smlouvu pr,alcovní. 

Při smlouvě tar i f n í jest otázkou, jsou-li s,tran:} slmluvní 
lJJně vázány s,mlluvní normou, t . j. musí-l,i uzavříti smlO'L1VLl praco:v
ní vú hec, a uO i edině na podkladě smlouvy tarif,ní, antumohou-h se 
llov i,anO'sti té zhQls,titi a po př~padě uZéLvříti smlouvu ·pracovní jed
nak za materielnic.h .pod:mínek, odhšl1'Ý'ch O'd SlmlliOuvy tarifní, jed
nak s osobami, jež nenáležejí k orglanisacím aneb k·or,pora:CÍm, 
smlo uvu tari,fní uzavřevším . 

Ohledně vlasti!li smlouvy í])ra'col\rní, uzav-i-ené na pOIc1kla,dě. 

s.mloLlvy tarifní, jsou zase zejména tyto otá.zlky: I . .i ,aká práva a 
povi nnosti vzcházej] s:m.1IQ1UV0tl pro s v az a jaká .p r Ol č 1 e 11 y 
sv~zu; 2. je-li , diQlstate~ných záru·k, alby smlouva byla uskutečněna 
ta,k, élJby bylo dOlsaženo stěžejního účeJ:e, za kterým se s·mlouva 

uZlaJvÍrá a aby byla zlamezena jedlllání iPlrotismlluvní. 

Všechny tyto otázky jsou bohužel ,slporné v.zhledem ok nalPr·Q:
s tému nedosta,tku po sitivniho zákonodárství . Zákonod.árství · do
sa.vadní n.enormuj e ani s.mllOU/vu tari'fl11í, tÍ'm mén ě smlouvu kOi1-
lekt,ivní. Toliko záklOn o olbchodních pomocnídch z r. 18900hsa-' 
ht~ie lIe zcela výstiž,tld. ustanove·ní o smlouvách kol1ekt~vllích 

l)ro obchQldní :pornocnirtI\To a noveHa k i'ádu živnostenskému 
z .. ~. 11nra 11)07 př~poL1ští do jisté míry uza,ví.rání smluv kol
lrhliyních v Ž1V!10Istens.kých společenstvech (§ II-t b) , V ,:hOl1 
t.ěchto oborr)ťch jsou nir..méně smlouvy k olleJkti,vní je'í} v 5'znct
;nu podHzenějšího. Vlastni doménou těchto smluv jest prů

-mysl ve '.-;cc1j .5I\Tý'ch ob-orech , a práv'ě tuto okolno3t 7, áko·n0-

c!árce přehlíží, nepolstarav se 10 náležitou úpravu :lni smiouvy 
'tarif'!1í all1 kollektivní. N el'ze proto se podivolvati. že thenr:e, 
pokud Sf t-§če právní věda., snaží s·e čeliti tom ut.) nedo:;tat-

ka zákonodárství, . Výsl'eďe.k je1st v ,podstaltě tent~: Pokl1(l jde o 
otúzktl, jsou·li Simll(}u~a ta,rifní, pOlkud se týče kollektivfli ~lnloL1-
va pracovní pO'lvahy s o u k t o ,m o'· a n e b ve i- e j n OIP r á \,: 
n), ldade se Iněkdy dtlra,z na sociální účel l smlouvy tar.ifní i ,pra
coVní, Ikterýmž jest: uprarviti pracovní ,poměr mezi zam·ěs,tnavate .. 
1em a dělnictvem v z á j-m u' veřejném. Prohlašuje se, že smlo'uva 
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tarifní a pra,cO'vní llcmolwu býti z{lstaveny soukru1mo1ljrávní sféře' 

jed1l0tlivCl\ Eýbrž že týkají se životních zájmů společenskl'iw cel ·-
ku a tudíž ' jsou povahy veřejnolPrávní. Přívrženci tehoto ná,zoru 
zko::1,struoy,ali v důsled!k,u toho theoriio a b s a. 1 u t II i ú čin n 0-' 

stí smLouvy ta~l,fní na pracovní s'mlouvy jí podrobené. Dle této· 
theol'ie p'řecházejí právní normy, stanovené tarifavou slInl OollVOU " 
automaticky pa.uhým vznikem přís'lušn:)Tch sm,lnv Ipracovních v je
jich obsah ·bez oh ledu na vůlí kOll1tra.hentů. Tito nejen ne,~měL · 

ale ani ne,mohou učiniti ustanovení odchylných. Ustélnovení 
smlouvy tarifní j S,QU 'neo-dvol,atelnou smlouv:Qlu pracGvní ; vflle indi-
vidualní je,st bezm,ocnou p-roti vůli ko.J1ektivní. 3

) 

] edliného důsledku leká se theorie tato, totiž že by dělník po 
případě nenašel vů,bec práci a byl by tudíž bez exi'stenčnkh pro-o 
středků, kdyby byl nucenI v obvodu ' tarifové smlouvy vcházeti 
s Ikaž,dým zaměstnav.atekm ve s,mluvní závazek a kdyby nenašel 
prá,ci u zaměstnav ,atelů tp'odrobenýJCll tarifu. A by se tomu bylo 
vyvarováno, p[.o,hla~šuje theorie albsO'lutní účinllosti smlouvy ta-o 
l'ifní tento důs,l :e,dek za »contra banas more's« a obmezuje váza-o 
nost děln~kovu na tarif pouze vz,hledem k z,aměs,tnava'Íelům ta-
rifoi\Těs.ml,uvní strany . 

Tbeorie ,a,bslQIlutní závaznosti smlrOuvy ta'ri,fní !Jyla - a t,(}> 
důvadně - záhy opuště'na a nahrazena theorii rel a t ,i v n í 
II čin n o stí .-!) Dle této theOlrie má S'm!la.uva tarifní p OUZe 

účinky smlou\ry o!bhga,ční . Jedná.ní !protitafi.fní jest tudíž platné,. 
avša:k naří.kéLtelné. ZalCho'Vá~ní se dle tarifu není nucené, avšak V)' ~ 

nutitelné . . SIPol'usmluv,nik 111l1že žaloovati ,stranu , ,která po-rušila 
smJo:uvu ta'rifní o zrušení 'ustano'vení odchylných a o dodržení: 
ustanovenlí tlarifov)Tch event . o náhrwdu škody. 

Theorie tato jest v podstatě v souhlase s POIsÍtiJvnÍm zá.kona.
dárstvím, dl,e něhož pro nedostatek ustanovení slpecielnkh nutnCF 
p f važovati smlouV!u tarif,nÍ i kollektivní za smlouvu 50ukľ~omo · 

právní s ,dl1sledky s:mlouvy ob liga,ční. 

:; ) Tak obzvláště prof Filip Lotm<lr ve velmi ( až příl-iš) obsÍrném 
spise: Der Arbeitsvertrag nach dem Priva,trechte des dcutschen Reiches" 
kter:)Tž prohlašuje smlouvy pracovni jaksi za »pracovnÍ zákon «. _ 

4) Srov. " ./. Schall: Das Privatrecht der Tarifevertrage 1908; P .. 
'\Volbling: Der Akkordvertrag und der T:l1' ifvertrag J. I908. Th eorie
o. nucené účinnosti smlouvy tarifní byla také zavrž ena 29. s je '? dem ně

meckých pr<1vníkú 
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sj e '~dem ně-

o kollektivní smlouvě zemědělské. Sl 

POIk-úd jde o p ,r á v a a p o v i 11 11 o s ti, vzobázející svazu 
i jeho óle11ům ze smlouvy ,pracovní, uzavi-ené dle platných fOlrm ál 

nich náležitO'stí na zákl3.id'ě s,mlouvy tarifní, jest nesJ)orno, že s)\-az 

i j'eho členové jsou ~:mlouvo'U platně uzavl'enou vázát;i. SV3JZ tudíž 
jest také p.ovinen bdíti nad tí'm:, alby jeho členové ubnil)i· zado-st 
smluvní povinnosti a (po pi'-ipadě zakročiti Iproti nepo,s,)ušným ve 
smyslu stanov aneb ustal11.ove.ní smlouvy . V elký, dosud llelzod'PO'
věd.ěný ota!zní,kse všwk vztyčuje, jakážeochran.a .pos,kyt:uje se 
~. traně smluvní, jestliže vzdor o:paltřen~m s\vazem učiněnýp1 č l e n o 

VP smlouvy ne.dlOdrž( aneb Ji dokonce .,poruší a nedosáJhne-li se 
tu·díŽ stěžejního účele smlouvy, t. j. nerušeného postt~pU výrolby_ 
PO/ľuší-li simlouV1u zaměstnavatel, může býti dělnictvo, odšlkodn ě

no po pH/padě náhradou š'kody. Daleko obtížnější jest však .otázka 
tato, !poruší-li smlouvlu .dělnictvo odepřením práce, stávkou a p_ 
a řiní-l ·i se rozdíll 'meizi stávkou hosp.odářskou a poli,tid<ou. Ná

hrada Šlkody jest velice pochyhnou a eventúel-ní .rozhodnutí s'rnílr

čího s.o·udu, jemuž případy tohoto diJ:Iuhu ,přikazují se k rozhodnutí 

n:l. iákl,adě smIouvy tarifní, :poku dl se týče pracovní, bývá m·álo 
účinné 'prO' nedostatek exek!učnÍ>ch Iprostředků, zejména v tom pi-í
paclě, j de-li o rychlé a včasné provedení pra,co.vního v:{rko,nu. 

Otázkl3 tato jest tím dŮ,leži.tější, jelikož nerušená výroba 
v ,určitých obor·ech výnolbních dotýká se bezprostředně i záj ;mtľ 

v el-ej~~ .ýdl a t'udíž zdárné jejíi-ešení není je,n v zájmu smlu'V'nkh 

stran, nÝ'lhrž i v zájmu spoJ.ečens.kého cel,ku, Jest jen li to'v,ati , že 
v láda čeSlkosJovens,ké ;republiky nedospěla v otázce této dMe, le,č 

že př~pravilaná'Vrh .na zřízení rO'zhodčích komis.í, jirpž by mtmo 

: ine phshtše]o též ro'Zholdováu.1-Í sporů z·e smlourvy p,rél!covní. Návrh 

ten byl odmí,tnut oDz'vláště skupinou zam'ěs.tnavatelSlkou. 

NIolžno tudíž p.rávem tvrditi, že .dosavadní Iprávní Ikonstr:ul}ce
sm lo uvy ta,rif,ní, jakož i kollelktivní smlouvy pr.acovní, uZia'Vřené 

na pocLkla:dě smlouvy tarifní, neu.slpoko,juje, jelikož právní dtl
~lec1ky smlouvy obligaffií, za jakou nutno d le dOlsavadního záko

nodárství po'važolvati slm,louvy ·obou těchto -kategorii, neposkytu ji
ctosta;te.čný,ch zá:ruk, že bude dosaženo s,těžej,ního ú'čelu smlouvy,. 

totiž včasného a 'l1e'1"ušeného pOlshlipU pracovního výkonu. Ve slmě

ru tomto je bo:hužel smérOlc:1alhnou jen vůle, ochota a hlavně lm o ž
n o st rkolllekti:vního celku, jaikúžto' smluvní s,trany uSKutečnili: 

smlouvu i 'P rot i vůl i je d n Q; tli v c ů vzhledem k její hoslP o
dái's:ké hodnotě pro zúčastněné členy . Stav tento ovšem neuspo!-

~bornik věd právních a státních. 6 
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koj uj e. To uznávají i přítvrženci theorie absolutní účinnosti smlou
vy tarifní a (pr.a1cOlvní, snažíce se dáti Jí podklad zákonný.5) 

. V.zdor těm1:Jo nedostatků'm ,a nejasnostem doznatly sudouvy 
tarif,ní a v důsledku toho i kollektivní smlouvy praoo,vní . v oboru 
podni.Jkání průmy,sdového netušené,lho 'ro'zvoje; v Angl,ii vli vem 
děJnickýoh organiséllcí »trade,s Unions«, v Německu a býv. Ra
kousku působností odlborových organisad. Zajisté nejlepší důkaz 
velkého hospodářslkého významu smluv těchto. 

B) Jinak vYlvinuly se po'měry . v zem ě děl s tví. Zeměděl
"tví nezná smlouv:v tarifl11í Cl také praco,vní smlouva koUektivní po
číná se jen stěží uplatňovati . Zjev ten mahl by snad z:1'raziti , je
lik{,IŽ tytéž momenty, které byly v průmy,slu iPodnětem, že se uza
víraly smlouivy tarifní, pokud se týče koHek,tivní smlouvy pra
covní, jsou -- a to ještě ve většímÍJře - vlastrií ,i zeměděls,tví. 

Zajisté i po.dnikatel zemlědHský má zájem na trom, aby pOlm·ěry 

mz dové ,a .pracovní byly ustáleny a aby chod výroby neby!l IPoru
šován stáV1kami; rov:něž i děLník zemědělský má ži'votní zájem na 
náležité ú:pravě pracovního poměru. V obojím (pak přÍ!padě ' jest 
stejně intensivně, ba.i jeMě větší 'měrou interesován zájem veřejný 
vzl,}ede'm k zásobo'va,CÍ'm potřebám a výživě lidu. 

F,říčina, pro kterou zemědělství dosud postrádá účel,né úpravy 
pra'c.ovního p.oměru a že určitý náběh stal se ttWrve v době neJ 
r. ovějŠí, tkví v'e zvláštnich poměrech zeměděJské výroby vůbec 
Cl z emědělského .dělnictva zvlášť. 

J sou především násll'edující okolnosti, které by ly a j's·ou na 
závadu zam.ýš:!ené úpravě: I. Velká různoS!t jéllkos,ti a, vý,nosnosti 
p ů dy nejen v celé zemi, nýbrž i v jednotlivých Dkresich a obcích . 
T b 1 jest podnl'ínroa i různá p.1atební po-tence hos:poidářská , zne
snadňující jednotnoiu Úpravu miZdovou. 2 . Velká různolSt země

dělských podniků: ,velkOlstatky, dvory, střední statky, malé stat ky . 
3· H. ůzný pom-ěr ze1měděl's.kéhlO dělníka k h()ispodá,ři vzhledem 
k pracovní-mu výikio:nu,d!le toho, pfIClJcuje-li pro. do:mácnost aneb 
na poli : delP'utátn í,ci , čeleď ž·enatá aneb svobodná ; dělni,ctvo denní, 
stálé neb ď'očasné (saisonní); ·m;zda buď v naturalií-ch (deputát) 

") Hotovou osnov u zákona na/vrhuje Eduard R OIsenthal v pojed
n án í : 'lDie ge$etzliche Regelung des Tarifvertrages «. Festgabe fur L a-
ba nd. P. H)o8 - II. str. 135. -

Srv. též: Oertmann: Zur Lehre vom Tarifvertrag ; Woíf, Zeit
schrjft f. Sozialwissenschaft 1807 X. str. 10.) 

/' 
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aneb v peně.zich; mzda týdenní, denní, hodinová. 4. tvLáštnost 
pra·covního \p.oměru zemědělského, podmíněnéh? poměty poča;s'í 

(práce osevní, ·žňové, výmlat, práce zimní). 5. Dosav.a.dní zlPů.soh 

úpravy pr,arcovnílho poměru, k,terý zálež,el 'v tom, že zpravj,dl,a byla 
uzavřena ústní ,S'.mlouva, znění zcela všeobe,cné:ho vzhled.em k po
měrům místním a bez nátežitých kautel jak na prospěch zam.ěslÍ
navatelů, tatk i .zaměstnanců.6 ) 6. Závad-úlu nej!p,oďstatméjší byla 
a do'sud jest nedostatečná o'flganisace na s'traně .obolu intcrepentů, 
zejména však na straně dělnktva. . 

Všechny tyto okohnosti měly za následlek~ že poměry ,země

dělského dělni'ctv,a vytvářely 'sle velice neutěšeně, tím neutěšeněji, 
že až do války S/v,ě,tO'vé byla výnosnost z'cměděls,ké Iproduk'ce mno
hem menší než v průmors,lu, náslledkem čehož zemědělství ne\mohlo 
pc.\~kytnO!l1ti svému dělni,otvu stejně pHzni:vé podmÍt1Jky pratcolVní 
pko průmysl. Důsledek byl útěk zemědělského ,dělnictva do prů
myslu, odlidiíOlvání venkova, ,nedostatek .dělnÍlctva domácího, zvlá
ště čeledě zeměděllslké a tudíž, i nutnost najím;ati zeměděls.ké ďěl
ni'ctvo cizí. 

Z toho j,de, ž,e v zem,ěděl-s,tví sleduje úprava ;pracovního 'PO
měru ještědalšíúkOil sociálně politický: odpomoci dosavadnímu 
nedostatku zemědělského dělnictva tím, že se dělni.ctvo získá, po
kud se týče zachová zemědělství máležitým vyřešením jeho exi
stenční otázky na podkladě řádné 'p,ra,c.ovní smlouvy. 

Tento úkol byl olv,šem alktuelnÍm i dříve. úpra'v.a p:racotv
níl10 ,Poměru zemědělského zvýšením mezd nemohI.a bohužel' být!i 
uskutečněna pro poměrně nepří-znivou a platební potenci země
dělců snižující y}rnosll1ost zem,ědělské výroby,. - Pronikav'ou 
změnu přivod,aa vállka s,věťová. Zemědělství zÍtslkaJo za iváliky i po 
válce pří.znivé :konjunktuTY, jako ni-kdy dříve. PLatební z;pů.soibi

llOst za!m:ěstmavateliO'v.a v,zrostla v míi-e nebýv,alé. N a!prolti tOoffilU 
netušené . poměry ,dr:ahrotní zhorš1ly 'existten,ční IPodmínky ďěl'ni

ctva, jehož nespokojenost v:ybíjela s,e v četný,ch stáv:kách, ohrožu
jídch řádný IPostuP zemědělské vÝ'l1oby. Dů,s:}edkem bylo poznální, 
že stav dnešní jest neudržitdný a že jest nutno řešiti konflikt 

6) Jen při sprostředkování cizího zemědělského dělnictva saison
níh o jednak z Haliče, jednak z cizích okresll domácích prostřednictvim 
zemského ústředního úřadu práce v Praze byla zavedena písemná smlou
va, na základě dohody zúčastněných správních činitelú, t. j. zemsk:ý'ch 
v ýborll českého a haličského . 

6* 
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mezi zaměstnalvteli a ,dělnictvem /pto obě 'strany uspokojivou 
ú/pravou pracovú1ího poměru, totiá: sjednáním řádné pra1covnÍ 
smLouvy. lnitta'tiva v,zeštla - podobně ja/kol v obO'ru průmyslu -
ze středu zájemniků samých. \Z emJěděl ské rada pro ,království Ce
ské podala pkožto povolaný~gán p110 háJjení zájmů zemědělských 
zemskému 'siprávn~mu výboru žádost, aby byla sje,dnána jednotná 
kole.ktivní smlouva pr'o úpravu ,praoovfilíoh a rnzdo,,).·dl poměrů 

čeledi a ,dělnictva 'zeměděl<kého ~ Čechách a aby byl tímto úkolem 
pověřen zemský poradní sbor /pro zá,ležitosti zemědělského děl

nirctva. Tento zemský poradní sbor byl ' zřízen již dř'íve tehdejším 
zemským v ýbor,em v důs/ledku o'r,ganisace veřej noprávního SpllO
středlkování práJce ,za tím účelem, aby člini 1 zemskému výboru ná
vrhy ohledně úpravy pOiměrů zemědělSlkého dělnictva. Nemá tudiž 
vla/stoí pravomoci, tím méně exelkutivy. Složení je,ho jeSlt paritní . 
Obě skupiny, zájmové, zaměstnavatelové i dělnictvo jsou zastou
peni stejným 'JYolČtem Členů. Zemědělská rada vycházela z úvallY, 
že pro na:pro~tý nedostatek jednotné organisace ja1k zaJměs,tnavat

telů ta;k i dělnictva zemědělského jest ti'eba pro ujednání s'm,louvy 
pracovní zjednati nejprvé orgán, který by svým usta,venÍ,m umož
i10val co ne,jš1irší zastoupení stávajících kor.porací zemědělských 
(zaměls,tnav,a,telis:kýc:h i délnick)'Tch) svými spInomocněnci. Zemsk)'T 
výbor vyho'Věl tét,o výzvě. Aby byllO dosaželllo c.o možno neJšir
šiho za'stoupení olbou skupinl z'emědělsl<ých zá jemníkll byl zmí
něný zem,ský poradní sholf ~reorganisováp tím z.půs,obem, že byli" 
do něho přihráni zástupci i těch ,kar'porací za'městnavaltels1k)'Tch 

i dJěInl{)kých, které v rněm dosud zas'toupeny me:byly. Tím bylo 
dodleno, že poradní sbor ten s,oustřeďuje zástuIKe všech nyněj
ších org,a'ni,sací zeměděllslk)'Tch zaměstnavatelů i _ dělnictva bez r I,z-
dílu nároooO's,ti apoliúako-,sta,vow"kého zabarvení. Že by byly 
v něm zastoupeny vše ch n y v:rstvy zemědělského dětlni,ctva 

nelze ovšem tvrditi, jeliikož zna'čná čá'st dělni'ctva zemědělského 

není vůbec organiso:vWna. Tím však, že všechny S1távající organi
sa,ce zemědělské (zamě'stnavatelů i ďělni,ctva) vYlsJaly své zástupce
do tohoto sboru 1P0lfadl~ího za, účdem \Sljeid'nání kollekti.vní ,pracovní 
sm,louvy zeměděl'siké by.la ,uznána zájemlníky sa:mým.i Ipř!s'1ušnost 

jeho k tomuto úkolu_ Zemský p.ol1adJníSibor skončilI ,po úporném 
r01kování svá jednání pro rok 1919-1921 s nás:Ieci.ujícím výsIed-
kem: 

Pro veLkou různost -poměrů ze.rn'ěděls,kýcb v naší zemi ne--
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mohla býti ujedll1ána jed not nás mlo u vak o -L 1 e k ti v n Í 

pro celou zem. Byly sjednány toliko směrnilc'e, jimi'ž se stanoví 
p r a v i d 1 ,a pokud se týče ,zás,ady pla!tné v ,ceté zemi 'pro ú;pr,avu 
·v zá j emný,ch /P'omě,rů mez,i zaméSltna;váteli a j idl dělnktvem a 'sice: 
ohj~dně 'organisad, jakožtJo strany smlluvní; .ohledll1ě na:turálnílch 
požitků deputátník\l, ohledně ,doby pra1covní a, vÝ1povědi, ; dále 
o rozhodování ve sJPo-zech a konečně o IPlatnosti uljednamých ,prová
děcích úmlu~. Přesnou vým,ěru meizd simě.rnice neUlstanovu)í; sta
novíce jen hra ll! i 'C i ,m,ax~mální a minimální. 

Na: ,záklaldě tědltO » směrnic« má býti sje,dnána !pro každtý 
okres z!v.láŠotní p.rováděcí úm;Iuva za účalsltÍ zástupců všech zem'ě

děl.ských odiboro-vých or,ganisací zastoupený,ch v zem'ském IPO~ 

-radním s.boru, pokludorg,anisaJce jsou us,ta'Veny plro obvod, .pro 
který se prováděcí úmluva ujednává a kte,ré oznámily svoje usta
vení OIkresní správě politi,cké. \T],a-stnim úkolem proviáděcích 

úmluv j-est sjednati pře s n ou v Ý měr ume z d SI ohledem 
na ohlasti a stupnice mzdové stano'Vené směrnicemi. 

Organisace okresmí nema1jí práva činiti záSaldní změny na 
» směrnicích«. Tyto musí býti Ip řev1zaty do sm'loUlYY »iprorvtvděcí«, 

kteráž také obsahuje ustanovení, že strany slmIuvní bezlPodmí
nečně uz'návají »S'měrniice«, jimiž Is'e upravuje v,zájemný pom1ěr 

mezi zaměstlnavateli a dělnictvem jednotně pro cdou zem. Nelze-li 
1)1 i ujednávání prováděcí úmluvy sjednati dohodu, 9řeclloží Se 

v,ě,c k rozhodnutí zem'ské paritní kornilsi. 7 ) 

7) Dotčená ustanovení směrnic zní takto : 
§ 1. Směrnice a na podkladě jich ujednané prováděcí úmluvy vstu

pují v platnost dnem 1. ledna 1920. Směrnice měniti neb doplňovati je 
op rávněn jedině zemsk:)T poradní sbor. Organisace okresní neb krajské 
nemají práva jakýchkoli zásadních změn na těchto směrnicích v prová
děcích úmluvách činiti !leb rámec jich překročovati . 

§ 2. Všechny na ujednání směrnic zúčastněné organisace zavazují 
se púsobiti k tomu, aby byly směrnice a na jejich podkladě ujednan~ 

prováděcí úmluvy všemi zaměstnavateli uzná.ny a převzaté závazky 
smluvní t éž loyálně plněny , jakož i k tomu, ahy dělnictvo za s jednanou 
mzdu své služební povinno.sti dostálo a práci svou r-ádně kon:J.lo, příkazů 
sv:),ch zeměstnavatelú. najmě jich zástupcú i pukufl se t}'ce rozvrhu doby 
pracovní v rá~('i zákona a, ujednaných úmluv ochotně dbalo. 

~ 3. Jak zaměstnavatelé, trlk i dělníci mají pr{l\;o vstoupiti do které
koli organisace o,dborvé a nemúže býti žádný dělníK pro příslušnost k ně
které organisaci neb pro púsobení v téže propuštěn. Rovněž je nepřípust
ným jakýkoliv nátlak na pr-istoupení ku kterékoli organisaci a »úmluva 
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ROIzhodovánÍ sporný,ch .otázek ze ·s.mlouvy vznikajídch zLl
stéllVuJe se Slm:Írčimu výboru. 8

) 

Ten jest v podlStatě obsah usnesení ,zeJm. !poradního sboru 'O 

ze1měděllské kollektivní .smlouvě praco:vní pokud se týče o. » Isměr

nicích«, na jiohž podk.Iadě ,má býti sml10uva ta ujednána. Tím jest 
dána taJké právní komstrukce smlouvy 'sa\m,é: S'mlouva pracovní se 
uzavírá pro jednotlivé .ohv,ody na podkladě směrnilc, stan.ovených 
zemSJkým sbo,rem Ip oradnÍ.m, ja'kožto mandatálřem zeměděls.kýoh 
zájemníků v něm zaistoupelI1ých opitO ·cellou zem _ . oiVšem s vý}im
kOlU sa,zby mzdOlvé, kterouž 'stanoví pro jednotlivé obvody Ismlou
va pracovní v melZkh maximální a minilmální hra,nke stanovené 
»směrnicemi « . Jest IprotO' oltázlka, jaká že jest právní p;ovalha a 
účinnost taJkto sjednané kolle,ktilVní 'smlo1uvy změděls.ké, ai ()všem 
též »sm'ěrnk«, na jichž Ipoldiklaďě ' se smlouva ujednává. 

Pokud se týče sm·ě,rnic jest rozhodnou Olkollnost, že na směr-o 
nidch těoh usnáší se 'sice zems:ký sb.or poradní, ja'kožto mandatář 

prováděcí « , vztahujíc se na všecko dělnictvo bez rozdílu pl-ís lU šllostÍl 
k té které organisaci . 

Pro vzájemné vyjednávání, jakož i pro rozhodování vo.tázkách 
sporných zvolí sobě obě smluvní strany důvěrníky, Cl to poklid , mo'žno 
v každé obci. 

§ 4. K ujednání prováděcích úmluv buďtež přibráni zástupcové všech 
zemědělsk)rch odborových organisací, které jsou ustanoveny pro obvod, 
pro kter)r se prováděcí úmlmra 'projednává. 

§ 6. Dělnictvo nesmí bez souhléisu okresního dt1Věrníka a v5rboru 
svazového nic samostatně podniknouti neb vyvolati stávku. 

8) Bohužel ustrlnovení »smernic« o této důležité otázce~ n ej sou ni
kterak přesná a jasná. U stanovují takto: Pro vyí-izování ;, menšich« 
sportl zvo.lí si strany po jednom dllVěrníku, kteří zvolí s i pi-edsedu; ne
dohodnou-li se, předsedá obecní starosta. Ve sporech ;) většího « ' význa mu 
li lze žádati « rozhodnutí příslušné okresn~ paritní komise, zřízené u okres
ní sp rávy politické. Rozhodnutí této komise jest pro obě strany závazné. 
Proti straně, která by se r Olz hodnutí paritní komise nepodrobila, lze na
stoupiti cestu práva . Pro rozhodování ve sporech , zásadního « rázu a 
většího významu (s vyloučením sporů osobních), dále pro ony případy , 

kdy nelZf' při ujednávání prváděcí smlouvy u okresní paritní komi s\: zjed
nati dohodu, zřizuje se při zemském poradním sboru zvláštní rozh o,dčí 

v~'bo r , sestávající ze 3 zástupctl zaměstnavatelů a ze 3 zástupců zaměst
naných. Pro řízení a jednání tohoto rozhodčího výbor"tl platí ustanovení 
dosavadního soudního řízení o »fozho.dčím « . 

Lze di:tvodně očekávati, že tato nepřesná ustanoveni budou Pl-j jed
nání o » směrnicích « a . sml ouvě pro r. 1922 náležitě· upravena. 
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zúčastněných or,ganisací z em ěděJ.srk:)T,ch , že vsak tyto arganisace 
pfF': jlmají JC-n závazek :p ů 's o hit i všemOlžně k tomu, aby tyt'J 
')srněn1Í>ce« byly i:nteresenty ;pojaty do pracovní. sm'louvy. »Směr
nice« nemají tudíž ú0in-!1Ja~ti IPráv,ni, leč j s o II _. 1 i pa jat y 'Ci, o 
prO' v á.cl ě c í s' mla u v y p r a C o. v n í. NCizdaří:-li se 1l1ě,kt~ré 

organisaci doCíliti - ať již dbbrovolně ať s použiúm dooucava
·cích prostředlků s,t1atutá'rníchaprati 's,vým členll'm - aby ZÚČaiS\t

nl~né s'kulpi-ny zemědělské (zaměsiŤll1>éwatels:ké i dělnické) uzavře.iy 
pra'Váděcí smu'a:uvu pracavní na podkladě ;.) směrnilc« , nejs.a'l1 
»směrnice« ' pro tytO' ,zájemníky právlně účilt1ny. Význa'm sllněrnic 

:cst ludíl Jen 31ka'de<mlJcký, jsa [>o;dJmíněn ho:spodářskými zájmy 
jednotlivých ustanovení »sm·ěrni-c« prO' oběs:kupiny zájemníkll, 
pakud se tý,če jednotlivých členů, vlzhledem k ne.rušenému postu
pu Izemědělské výraby. NebOť zajisté jen y tam pi-Í!p<lJdě \poidúí se 
O/rgamisadrn abou slkupin interesentů přim,ěti ztÚ6astněné skupiny, 
<lJby uzavlře;Jy iPlrováJdlěcí pra-covní ISm·loUtvU na podkladě směrni,c, 

Je.sťhže »směrni,ce« vyhovují svými 'Ustanaveními podlsltatl1)Tm 
záj:mům ,ci. tudíž i pa'žarlavkům smluvnkh ,str·an . Na tam nemění 
n~čCiha ani okolnos.t, že zem'slk:ý sbor pO'radní, který se usnáší na 
») směrnicích« jest ,pod e.gidau zem,ského Slprálvil1iha výboru , aali 
že s » m-ěrnice« jsau podepsány jednak jednodivými členy jaka 
zástupci orgaoiJs,alCÍ, v zem:ském pOTadnim shoru za.staúrpených, 
jednalk i zástulj:>ei některých ministerstev. Tato ,a~ olni(}:"t jest si,~e 

důk,a,ze.m velkého zájmiu, jejž' titO' č'initelov;é mají z ohledů veřej
n:)T,ch na uje,dnáni » s,měrnic«, j,aka základny prováděcí ze.m;ěděl s,k é 

s-m.Iauvy Ipr,élJcovnÍ. Na p r á vn í úči.nnast » směrnilc~( však vhvu 
nemá. »SmJěrni'ce« jsou pll" á y n ě účinny jen v tam pi-ipélJdě , 

hy ly-ly poj.aty do pra;váděd .sm'lOtuvy pracavnl. Pakud pa:k Jde 
~ ) prá,,-ni pavahu smlOluvy prO' vád ě c l, dO' níž byla jeda10tIivá 
ustanovení směrnic IPojata, není zélJji,sté žádné pachyblt1lalslti, že pro
váJděcí smlouva pr1a1cavní, byť i vCiclile sOIu,kromahas,podářsk)Tch 
'zájml1 .zeměděkl1 a dělnictva hov"la v zájmu inerušea~é v)Troby 
ze.mědělské důležitým zájmůrr~ vev Jným, jest pova'hy so1..tlkr o'-mo~ 
právní a sice ja'k'O'žta ,smlouva abligační . Jsou jí tlLdiž vlastní 
všechny nedastatky, kterými tlipÍ pracavní smlauva tarifní , il.l·a 
n ěž bylo .svrchu paukázáno . Obzvláště třeba s důrazem vytkna uti , 
že i pracovní smLauva zem!ěděl ,ská, 'ujednaná na pod:klélJdě »směr
ni,c« sdiváJlených zems'kým IPoradním sbarem nep'odává dostatečné 
Qichrany zemědělcům v tam přitpadě .. jestliže děllnictvo pře,s vše 
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úsilí dělnický,ch organisad smlouvu nedodrží, olhrDžujíc stávlúmi 
nerušený postup výro/by a nepodalří-li se rozpor ten vyi-ídi ti cestou 
smírčí. Právě pro tento podstatný nedlO'statck Inemůže býti dosa
vadní útvélir zeměďělské smlouvy ,pra,coiVuí uznán za plně tlspokojí
y ')r, z čehož f>ly'ne další nutný závěr, že jest úlo;hou zákondár'oo,yoU, 
,alby zmíněné nedbiS1:Jarbky byly odstraněny jednak náležitou IzáJkoln
nou úpravou /pracovnÍ slmi-oUIYY zemědělské, 'je, d,ťllk také opatřeními 
veřejné správy, která by z a'bezpečova'l,a, aby bYlI nerušený včasný 
pOS tll/P zeméděls'ké výroby ·umO'žněn v záj'mlu veřejném i v tom 
případě, byl-li by ohro-žolVán bezdůvodnýJni stávkami.9

) 

Přes tyto - ji ,stě závažné - ne.do'stélJtky možno poz1dra vi,ti 
poči n zemědělls!ké rady, j,ako'ž i do!Salvaidní jednání zemskébo po
rad II ího sboru }a[{'o úspěšný ]pokus O' úpravu kollektivní pralco,vní 
slmlo '..lvy zeměclě/l 'ské a v .dtlslleodku toho i o urovnání Ipra,có vní,ho 
poměru zemědělského děht1l1ctva vtlbec. 

LITERA TURA. 

Právo římské. 
Albertari.o Emilio, A cti ° d' e u n i v e r s i t a t e e t a cti o s p e

L i él 1 i s i n r e m. 1919 Rom a. A t h e n a e u m. 
Práce tato za sluhuj e, aby byla o ní t;tčiněna zvláštní zmí nka , jed

nak pro důležitost thematu , o kter§ se tu jedná, jednak proto, že jes t to 
noY ~' a v elmi odvážn~! p okus řešení jeho. Odvaha jest něco , co u Alber
ta ria již předp,ok l á d áme . Právě tak charakterisuje jeho práei i di'ts1ed-
110:; t. Za svým i odvážný'mi myšlenkami stojí do všech dúsledkll. n ezná 
p o chy bno stí nebo kompromisll. Tím se jeh o práci dostává jednoducho-

ti a pnhračnosti. Konečně - a t o platí zvláště i o uvedené studii -
pi'j ,'ši odvážnosti A lbertario n es tojí proti rnyšlenkovttnu proudu sou
časné . vědy, nestaví snad n a ~lavu v)lsledky ostatní pt ~ice vědecké. 11a
oO pak pečlivě VY11žívá to ho , k čemu došla současná věda, takž e to llové, 
co ph náší·.· jest p os itivním obohacením současn(: vědy Ze pak zvlá š t ě 

blízk~' ,a bezpro!" tl-ední j.fs t j eho poměr k vědě ital ské, zvláště k dílu 
jeho učitel e P. Bo nfante. jest samozřejmo . 

Základní these A lb ertariova spisu jest tato: ro zliš'ování mezi aetío 
1e universit a t e Zl aetio speciali s in rem se sÚll10vi s ka pi'-edmětu ŽJ lob

ní ho jes t klasickému pdvu n eznámo a j est jak pojmově, tak termin::> lo-

9) Mezi tiskem se dovídáme, že. ministerstvo sociúlní péée vypraco-
"- <110 novou pi~edlohu o smlouvě hrornadné. Předloha t ato jc.:;t teprv 
1, i~e r1mětem pi'-edběžných porad. 


