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PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ 

Pracovní právo je v nynějším našem budovatelském období vedle práva 
ústavního a správního nejaktuálnějším právním oborem. Nejen proto, -že se 
v něm mnoho mění při přechodu ke zřízení socialistickému, ale i proto, že 
správné vyřešen{ pracovních poměru, mzdových a platových systémlJ ijinyéh 
otázek pracovního práva je podmínkou opětného z/epšclií pracov.ití mo":
rálky, zvýšení výrobnosti našeho pn'lmyslu -a jeho soutěživosti při vývoz",:-, 
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votní úrovně našeho národa. při lešmí těchto otázek je zajisté velmi žádoucí, 
aby nejen naše kruhy zákonodárné a úředn{, nýbrž i široká vef(jnost, zvláště 
odborářská, byla náležitě informována, jak jsou tyto otázky řešeny jinde, 
zejména pak ve státě socialistickém :...- v Sovětském svazu. Pašerstnikov.o 
"Pracovní právo SSSR" podává tyto informace. na základě vědeckém 
způsobem přístupným í širokým vrstvám čtenářů, kuř{ nemají-právnické 

vzdělán{. 
Český překlad, pořfzený z ruského rukopisu, zachovávd a co možnd ještě 

zlepJuje přistup"ost výkladu pro č"ké čtenáře. Nebylo to věci lehkou,neboť 
při vší příbuznosti obou slovanských jazyků má každý z nich své osobité -
často rozdílné - prostředky a způsobl' vyjadřovací, a to jak co se-týče udzvo
slovi, tak i slohu. 

V názvosloví se sna~il překladatel zachovat ryzost českého jazyka, třeba
že se zatfm již značně rozmohly názvy. cizE. Na př~ proč už{vat honosného 
jlova "brigáda", s nimž je $opojena představa nějakých 1 O tisíc vojáků, pro 
několikačlennou vlakovou četu a:nebó pro hlouček pracovníků-, pro nějž má
me docela krásnÉ a výstižné české názvy "pracovní družina", "pracovn{ 
četaH, "pracovn{ skupina"? ·Nebo pročnazývat o,ny ~o1Hbifl-O~anl-sblizňové 
stroje, pro něž RUjové převzali z angličtiny název ;,koM6aůli", i u -n4s 
"kombajn", když to není nic jiného než i u mis známá žací mlátička? 
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Úspora jednoho slova nebo i dvou slov (kombajner - řidič žacf mlátičky) 
nemůže ospravedlnit znešvařován{ matefského jazyka. 

Někdy je jeden ruský název pro dva pojmy logicky od sebe odMnl. Na pf. 
nllOPJitbl Bblpa6omku" jsou nejen "normy pracovních výkonů" (předpisy), 
'b"' 'I' "k" b"'"h 'hV vv

,
v 

ny rz f "norma nt pracovm vy ony ,o sazene v tec do normac. cestme 
musíme oba tyto pojmy doUe rozlišovat, chceme-li se vyjadřovat srozumitelně. 

Dále bylo dbáno toho, aby odborné instituce, i u mis zavedené, byly nazývá
ny tak,jak je u nJs obvyklé. Na pf. "paClfeHOfJ.llo-kollqJlmkm1lafl kOMnccltR" 

(doslova "hodnotici a konftiktnl komise" ) se pfekládá "rozhodčl komise". 
Nebo "cjJa6pUtf.Ho-aaBo/{ckau. kOMnmem" se pÝckládti "závodni rada" (po 
přfp. "podniková rada" ), ačkoliv doslovný překlad hy byl "závodní výbor" 
("závodní komitét"). Podobně je v oddílu o sociálním pojištění užito názvo
slovíobvykÍého v našem právu (na př. "důchod" místo "pense", "nemocenské" 
místo doslovného překladu "podpora při dočasné neschopnosti k práci" atd.). 

Zkratky sovětských institucí jsou přeloženy v plném znění, nebo! pří
slušné českl zkratky by nebyly srozumitelnl. Na pf. Bl~CITC (BcecO/oanbZl' 
~CllmpWlbFlblu COBem llpocpeCCltoHaJlbHblX CO/OSOB) je přelož.eno Všesva
zová ústfednf rada odborů, nebo lJ,KBKIT(6) (lJ,enmpaJlbnbIŮ KOMumem 
BceCOlOSHOU ROMMyn11.Cmlf'leckoii llapmulf 60JlbUlťmtkoB) Ústřední vý
konný výbor všesvazové komunistické strany (dodatek "bolševiků"je vyne
chán, poněvadž u nás nemá význam). Zkratka CHK(CoBem HapO/l,llbLX 
I(oMlfccapoB - rada lidových komisařů) je většinou překlddána slovem 
"vláda" (nyní je to ministerská rada). Také takové zkratky jako "narko
maty"( napkoMambl - HapO/l,Hble KOMlfccapuambI -lidové komisariáty ) 
jsou pfekládány plně, a to pro věci i nyní platné nynějším názvem "mi
nisterstva", jen při citování dřívějších vyhlášek hyl ponechán dřívější název 
"lidový komisariát"). slovo "sovchoz" (COBX03 - cOBemckoe x03Jlňcmso 
.- sovětské hospodářství) je překládáno "státní statek", neboť je úplnou ob
dobou našich státních statků (i jinak slovo "sovětský" má často význam 
"státní" J. Slovo "kolchoz" (koJlxOS - kOJlJlekmltBHOe x03Jliicmso -
kolektivní hospodářství J, které se i u nás již vžilo, bylo pro krátkost vy
jadřování ponecháno vedle českých názvu "zemědělské výrobní družstvo" 
a družstevní statek", rovněž i jeho odvozeniny "kolchozní" a "kolchozník'" 
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(člen zemědělského družstva). Slovo, ,npoMapmellb" (npoMbICJlOSaJl apmellb) 
je přeloženo "živnostenské družstvo", ačkoliv U nds je obvyklejší název 
"výrobní družstvo", a to hlavně z toho důvodu, že je v rámci těchto druž
stev též "npoMkollXo3" (npOJltblClloeo-cellbCkoxOiJJlňcmeellllaJl apmellb J, 
který nelze dobře překládati "výrobn{ zemědělské družstvo", nýbrž srozu
mitelnějším a výstižnějším názvťm "živnostensko-zemědělské družstvo". 

Rovněž ve slohu bylo dbáno toho, aby při věrném vystižetli vše. h myšle
nek autorových bylo co nejméně znát stopy překladu, aby výklady byly ply
nulé, logicky skloubené a tudiž pro čtenáře záživnějš!. Pro přehlednost byly 
uvnitř oddilů jednotlivé skupiny odstavců opadeny hesly (titulky vlevo 
s kraje bez zarážky), uvnitř textu pak některá vodicí slova proložena 
(i když v originále proložena nejsou). Na n{kolika mlstech byly odstavce 
proti originálu· spojeny, anebo naopak rozděleny. Tyto poměrně nepatrné 
formální úpravy zajisté dají dm vEce vyniknout vnitřnE hodnotě dílů. 

Dr A. Ševčik 
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A.]. PAŠERSTNIK, autor "Pracovn{ho práva SSSR", je rodák z Min
ska, hlavn{ho města hěloruského. Po skončen{ gymnasia studoval v Kijevě na 
vysoké §kole národn!ho hospodářstv!, kde roku 1926 absolvoval právnickou 
fakultu a roku 1929 složil je§tě doplňovacf zkoušky na fakultě národohospo
dářské. 

Po studífch nastoupil nejprve službu soudn{ a byl vy!eďuj{cfm soudcem 
v Rudé armádě. Pak hyl zaměstnán v Kijevské a Všeukrajinské radě odboru, 
kde vedl agendu pracovn! a mzdovou. Zároveň byl hlavn!m poradcem ukra
jinského lidového komisaře průmyslu. 

Od roku 1932 se věnoval dráze pedagogické. Nednášel na kijevské 
vysoké škole technické průmyslovou ekonomiku a na kijevské univer
sitě pracovní právo. Zároveľí byl až do zářE 1941 přednostou oddělen! 
občanského práva na ukrajinském Ústavu právnfch věd. Po úspěšné disertaci 
roku 1932 hyl roku 1940 jmenován docentem právnich věd. Za války byl 
zároveň s kijevskou vysokou školou technickou evakuován do Taškentu. 
Od roku 1943 žije v Moslevě jako vědecký pracovn!k Ústavu právn!ch věd 
při Akademii věd SSSR a zároveit předndší na moskevských vysokých s"ko
!ách občanské a pracovn{ právo. 

A. Pašerstnik napsal a vydal asi 50 vědeckých pracf z oboru práva, národ-
ního hospodái<ství a odborového hnutí. Hlavní jeho prdce jsou: 
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Kurs pracovn!ho práva (pro právnickéfakulty), 
Učebnice sovětského pracovního práva, 
Dělnické za1wnodárstv{ v předrevolučním Rusku, 
Úprava pracovn{ dohy, 
Práce v kolchozech, 
Právní formy zařaáování do práce za války, 
Mzdové otázky v sovětském pracovním právu. 



DÍL PRVNÍ 

Úvodní výklady 

l. ZÁSADY SOVĚTSKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA 

A ÚSTAVA SSSR 

Veliká říjnová socialistická revoluce změnila od základu pracovní 
i životní podmínky dělníků a sedláků Ruska. 

Staré Rusko bylo zemi zaostalého dělnického zákonodárstvi. Pra
covní doba byla nadměmě dlouhá a mzdy nízké. V tovární výrobě 
byl zákonně předepsán 11 y,hodinový pracovní den, ale i tyto zákonné 
předpisy se často porušovaly. V malých podnicích a v zemědělství se 
pak délka pracovní doby zákonem vůbec neomezovala. Zákony ne
upravovaly ani dovolené, ani pojištění proti nezaměstnanosti, ani po
jištění starobnl a invalidn.Í, ani nezajišťovaly minimální mzdy, ani 
uspokojivou ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Jinak je tomu nyní v Sovětském svazu, který je zemi nejpokroko
vějšího pracovrúho zákonodárstvi. Otázky organisace a ochrany práce 
mají v SSSR prvořadý význam a jsou velmi důležitým oborem záko

nodárství, politíky i vědy. 
Hned v prvlúch dnech svého trvání sovětská vláda zavedla a uzáko

nilaosmihodinový pracovní den, ve zdravotně škodlivých oborech 
výroby dokonce ještě kratší, rozšířila zákonnou ochranu práce na 
všechny dělníky i úředníky bez výjimky a zavedla všestranné sociální 
pojištění, jímž se dělníkům i úřeruúkům zajišťovala náhrada výdělku 
pro případ nemoci a neschopnosti k práci,jakož i podpora v nezaměst
nanosti (dokud ještě se nezaměstnanost v SSSR vyskytovala). Dále 
byly vytvořeny volené orgány pracovní inspekce a stanoveny přísné 
tresty za porušov~ní zákonů o ochraně práce. 

Sovětská vláda vydala dekrety,jimiž se zavedla každoroční placená 
dovolená pro všechny dělníky i úřed.!úky a jimiž se předpisovalo zři
zování jeslí a mateřských škol při továrnách i závodech. 
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S rozvojem těžkého průmyslu, se zřizoválllln velkých družstevnich 
statků, s rozšiřováním lehkého a potravinářského průmyslu, s posilo_ 
VáníIll hospodářské a obranné moci zeme sovčtský stát stále zlepšoval 
i hnlOtné podmínky pracujícího lidu, aby lnu zajistil možnost užívati 
všech statků kulturniho života a vzestup blahobytu. 

V jednom ze svých projevů zdůraznil Josef STALIN nerozlučnou 
souvislost mezi hospodářskými úspěchy země a vzrůstem národního 
blahobytu a doložil ji údaji z roku 1938. Za pouhých pět let -- od 
roku 1933 do yoku 1938 - se ročnl národul důchod více než zdvoj
násobil a mezdllÍ fond téměř ztrojnásobil, což ovšem znamená zvý
šeni mezd. Zároveň se za tuto dobu téměř ztrojnásobily (počltány 
v penězích) výnosy družstevních statků a téměř zešestinásobily státní 
příspěvky ~a sociálně kultumí opatření. 

Léta 1939-41 byla obdoblln dalšlho hospodářského rozmachu So
větského svazu a zároveň dalšího zvýšení hmotné i kulturní životní 
úrovně lidu. V těchto letech mohl pracujlci lid daleko plněji než dřlve 
ukojovati své potřeby ve zbožl všeho druhu, v bydlenl, jakož i po
třeby kulturni. Zvyšovaly se také státni přlspěvky na sociálnl poji
štění, na zdravotnictví, lidovou osvětu a na divadelnictví. 

Při studiu pracovnich a živornich podmínek v SSSR a při jich srov
návání s životnúui podmínkami v jiných zemích je třeba pamatovati, 
že životní úroveň sovětských občanů se určuje nejen stále rostoucím 
výdělkem, nýbrž i rozsáhlým ohuhem služeb, jež stát prokazuje 
svým občanům pro ukojeni rozličných důležitých potřeb. Tak na př. 
se poskytuje sovětským občanům úplně bezplatné a dobře organiso
vané léčení na státních poliklinikách, v ambulatoriích, v nemocnicích 
a v ošetřovnách. Na léčebnou péči vynakládá stát ohronmé prostřed
ky, o praeujld se starajl vysoce kvalifikované kádry lékařů. 

Dělníci a úředníci, kteří potřebují sanatorního a lázeňského léčení, 
dostávají na účet státu poukazy do zotavoven a sanatoří. Na Ukrajině, 
na Krymu a na Kavkaze, v předhořl Karpat i na Dalekém Východě 
jsou stovky krásných, dobře zařízených ozdravoven, v nichž miliony 
dělníků a úředníků tráví svou dovolenou a v nichž se jim dostává 
i potřebné léčebné péče. V letech 1933-38 dosáhl počet návštěvulků 
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zotavoven téměř sedmi milionů lidí a počet léčen)rch v san.atořích 
přes půl druhého milionu lidí. V jednodermích zotavovnách ("domech 
oddechu") trávilo své voh-,é dni v uvedených letech asi půl druhého 
milionu lidí, v dětských letoviskách a v pionýrských táborech dlí 
každé léto na zotavené dva miliony děti a ško!iú mládeže. 

Statisíce sovětských jinochů a divek studuje na vysokých školách 
a dobře prospivajid dostávaji stánú stipendia podle stupně prospěchu, 
průměrně 250 až 500 rublů měsičně. 

Převedou-li se na peníze všeclmy služby pro ukojování životních 
akulturních potřeb pracujících na účet státu a odborových organisací, 
počítajíc v to bezplatné léčem, vzdělání, dětské jesle a mateřské školy, 
sportovní podniky, sociální pojištělÚ a j., dělá to nejméně 40% pří
davek ke mzdě, kterou pracovník dostává na ruku. 

Hospodářský a politický vývoj sovětské společnosti, v niž neexistuje 
vykořisťováni a v níž výsledky výroby připadaji všemu lidu, je při
kladem toho, jak se vzrůstem národl1iho bohatstvi stoupá i blahobyt 
jednotlivce, jak zájmy jednotlivce jsou v úplném souladu se zájmy 
státu, společnosti a národního hospodářství. To značnou měrou utváří 
i psychologii sovětských občanů,jejich poměr k práci a k povinnostem 
vůči společnosti a státu. Čím více je znát péči státu o potřeby pracu
jících, tím úspěšněji pracují sovětští občané. 

Socialistický poměr k práci je vůbecjednhn z nejdůležitějšich 
a nejvýraznějších znaků sovětské společnosti, jeji ideologie, jejích 
zvyklosti a jeji morálky. Sovětšti lidé se dívaji na výrobu jako na zá
ležitost sobě blízkou a drahou, jcjiž výsledky patři všemu lidu. V je
jich očích práce přestává býti "těžkým a potupným. břemenem, za 
něž se pokládala dříve, a stává se otázkou cti a slávy, otázkou stateč
nosti a hrdinstvi" (Stalin). Tento nový poměr k práci se zdůrazňuje 
i v ústavě SSSR, kde se v čl. 12 praví: "Práce v SSSR je povinnosd a věd 1/ 

cfi každého občana schopného práce." Jeden ze zákonů socialistického 
státního zřizení zní: "Od každe'ho podle jeho schopnosti, každému podle 
jeho práce." 

Sovětští děhúci, úředníci, inženýři, teclmikové i zemědělci na druž
stevních statdch ("kolchozech") vkládaji do své práce mnoho lásky 
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a tvůrčího ducha, snažíce se dělati ji s největším užitkem pro společ
nost. 
Uvědomělý vztah k práci je základem socialistické pracovní mo

rálky. Pracovní kázeň je nejen právní, nýbrž především velmi vý_ 
znamnou mravní zásadou sovětské společnosti. Článek 130 ústavy 
SSSR ukládá každému občanu povinnost zachovávat pracovní kázeň. 

V opatřeních sovětského státu, směřujících k upevnění pracovní t 
morálky, ke zvýšení pracovniho výkonu a ke zlepšení jakosti ptice, 
je výzllanmýnl činitelem soustavné hmotné i mravní povzbuzování. 
ev, I~' 'k ~.~, , , v w 'd~l k 1'/;000 1500 b 1m epsl a vy onneJSl prace, tilll vetsI vy e e . V-1- - ru Iů 

měsíčně - to je dosti častá mzda kvalifikovaného sovětského děl-

níka. Stachanovci, kteří vyuikají zvlášť velkými pracovními výkony, ji.""" 

si často vy~ělají i tři až čtyři tisíce rublů za měsíc. j 
Mimo to děhúci a úředníci, kteří "udělají více, než je jim uloženo~ 

dostávají občasné prémie, dosahující 50 až 100 % měsíčniho platu. 
Zvláštní prémie dostávají pracovníci za užitečné návrhy, jimiž se ra
cionalisuje jejich práce, uspoří suroviny, materiál a pod. 
Pracovníkům, kteří vyniknou vzornou pracovní činností, se udělují 

čestné tituly, řády a medaile,jakož i rozličné výsady a výhody. 
Bylo by nadsázkou tvrzení, že všiclmi pracovníci si Imed osvojili 

novou pracovní morálku a nový poměr k práci. Bylo třeba mnoho 
času, bylo třeba dlouhé, těžké a úporné práce, aby se pracujíd lid pře
vychoval, aby se v jeho mentalitě vykořenily návyky a přežitky na
očkované staletým útiskem, bylo třeba stthujld sily pHkladu nejlepší, 
nejprůbojnějšf části pracujfd třídy, aby převážná většina dělniků a 
později i výkonných zemědělců přestala se dívat na práci jako na 
těžké břímě, jako na smutný, nevyhnutelný úděl nemajetných. 

* * 
" Pro postavení pracujídch v SSSR je jedním z nejvýznamnějších 
1\ činitelů odstranění nezaměstnanosti, tohoto strašného biče pro

letariátu starého Ruska i jiných zemi. Nezaměstnanost byla ~ SSSR 
definitivně likvidqvána v roce 1930. 
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Od té doby, co se sovětské hospodářství rozviji plánovitě, bez krisi 
a otřesů, a zařaďuje do výroby stále větší a větší množství děbíků, so

větský pracovnlk nepociťuje strachu pfed zitfkem. 
V ústavě SSSR se pravl: "Občané SSSR ma)1 právo na práci, t.j. X 

právo na zajištěnou práci, placenou podle množství aJakosti. Právo na práci -
se zabezpečuje socialistickou organisací národn{ho hospodářstv{, stálým 
vzrůstem výrobních sil sovětské společnosti, znemožněním hospodářských 
krisi a likvidaci nezaměstnanosti." (Čl. 118 ústavy SSSR.) 

Citovaný článek ústavy poukazuje na hospodáfské činitele, zaruču
jící reálnost práva na práci. Mimo to stanoví sovětské zákonodárství 
i čistě právní záruky pro uplatnění práva na práci, kterými se zajišťuje 
každému jednotlivému občanu možnost dostat v pravý čas práci 
a kterými je chráněn pfed zvůli a před porušovánim tohoto velikého 
práva. Záruky jsou vyjádfeny platnými předpisy o pfijhnáni do práce 
ve stát1úch a veřejných podnicích a úřadech, přísnou úpravou důvodů 
a postupu při propouštěni z práce,jakož i pfedpisy o pfijimáni a vylu
čováni členů kolchozů*) a jiných družstevních podniků. Je-li v pod
ruku volné uústo a vyhovuje-li uchazeč o ně pfedepsaným požadav
kům, nesuú býti podle sovětských zákonů oduútnut. Proti oduútnuti 
má občan právo podati stížnost k orgánům státní moci a dosáhnout 

přijeti do pHslušného nústa. 
zákonem je přísně zakázáno odmítnout uchazeče o práci pro jeho 

sociálni původ, pro dfivějši OdsOuzelÚ, pro odsouzelú přibuzných atd. 
Stížnosti na nezákonné odnútnutí uchazečů o práci, jakož i na ne
zákonné propuštěrú z práce vyšetřují orgány státního zastupitel
ství. Jde-li o svévolné odmítnutí nebo propuštění, stíhají se vinníci 
trestně. 

Odmitnuti žádosti o pfijeti za člena kolchozu nebo jiného druž
stevuiho podniku,jakož i vyloučeni z něho je pHpustné jen z důvodů 
uvedených v zákoně a ve stanovách pHslušných družstev a způsobem 
jimi pfedepsauým. Nitom je dotčená osoba oprávněna podati na 
postup orgánů pfislušného kolchozu nebo jiného družstevnlho pod
niku stížnost pfedepsaným způsobem. 

*) Viz předmluvu na str. 6 a poznámku na str. 95 
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Významným dokladem reálnosti práva na práci v Sovětském svazu 
je zejména skutečnost, že se zajišťuje zaměstnání bez výjimky všem 
VOjákůnl, demobilisovaným po vítězném zakončení války proti Ně
mecku. Zákon o demobilisaci staršich ročniků polni armády, přijatý 
Nejvyšši radou SSSR dne 23. června 1945, ukládá přislušným úřed
ním orgánům i správám podniků, úřadů a korporací, aby demobiliso
vaným opatřily zaměstnáni nejpozději do měsice ode dne jejich při
chodu do stálého bydliště, a to se zřctelem na odborné znalosti a 
zkušenosti získané v Rudé armádě, ne však práci horší, než vykonávali 
před odchodem do armády, a aby jim také poskytly byt a topivo. 

\/ Vedle práva na práci zaručuje ústava SSSR občanům i právo na 
f, od po činek. Výrazem tohoto práva je omezeni délky pracovní doby, 

stanovení přestávek mezi prací, volného dne v každém týdnu, sváteč
lúch dnů a každoročni placené dovolené pro dělnlky i úřednlky,jakož 
i rozsáhlá síť sanatoří, zotavoven a klubů, které jsou pracujícím dány 
k disposici. 

Právo občanů na odpočinek je chráněno zákony sovětského státu 
zrovna tak přisně jako jejich právo na práci. 

Na pracovni podnúnky a výkonnost sovětských děhúků má velký 
vliv i prostředí, v němž pracují. Sovětské zákonodárství obsahuje řadu 
předpisů, jimiž se zajišťuje kulturní, zdravé a bezpečné pracovní 
prostředi, odstraňováni všelikých hygienických, zdravotnich závad 
při výrobě, potírání nen10d z povolání a ochrana před úrazy. 

V ústavě SSSR se praví: "Občané SSSR majE právo na hmotné za
opatrení ve sráN, jakož i pro případ nemoci a invalidity. Toto právo se za
ručuje rozsáhlým sociálním pojíštěn{m dělnictva i úřednictva na účet státu, 
bezplatným léčením pracujících a širokou sítí lázeňských míst, daných pracu-
jícím v už{vání." (Čl. 120 ústavy.) . 

Státní sociálrú pojištění se vztahuje na všecky dělníky a úředníky 
bez výjimky, nezávisle na poYUláni, porJavi, platu, oboru a velikosti 
podniku nebo úřadu, v němž jsou zaměstnáni. 

Za dobu prvniho pětiletého hospodářského plánu (1928-32) bylo 
na sociálni pojištěni vynaloženo celkem 10,1 miliardy rublů a za dobu 

14 



druhé pětiletky (1933-38) přes 32 miliard rublů. V roce 1940 dosa
hoval rozpočet státnlho sociáhúho pojištění asi 9 miliard rublů. Roku 
1945 byl tento rozpočet schválen ve výši 9,8 miliardy rublů a převy
šuje tedy úroveň předválečnou. V uvedené č-ástce nejsou započtena 
vydání na léčení obyvatelstva. V živnostenských a pod. družstvech je 
právo na hmotné zaopatření ve stáří, pro případ nemoci a invalidity 
zabezpečeno vzájemným pojištěním na účet družstev, v kolchozech 
veřejnou vzájenmou pomocí z prostředků kolchozů. 

* * 

Uvedené zásady sovetské ústavy - právo na práci, placenou podle 
množství a jakosti, pracovní povinnost, pracovní kázeň, právo na od
počinek a privo na hmotné zaopatření - jsou základem sovětského 
pracovního práva. Sovětský stát, vydávaje zákony a nařízeni o práci, 
zároveň tvoří i právní záruky jich provádění a za každé porušení zá
konů o ochraně práce stíhá vinníky dic;;,ciplinárně i trestně. 

Sovětské pracovnJ právo je prodchnuto demokratickými zásadami. 
Zajišťuje širokým vrstvám pracujícillo lidu a jejich veřejným organi
sacím přímou účast na řízení výroby. V ~lká práva se přiznávají odbo
rovým organisacím, které se přímo účastní právní úpravy pracov
ních otázek. ,Od?or?vé,?rganisace spravují záležitosti sociáhúho po
jištění a výkon;{~~Ji úkoly pracovní inspekce. Veškeré státní orgány 
jsou povinny poskytovat odborovým organisacím svou podporu a dá
vati jim k disposici zařízené ITÚstnosti pro zřizování ústavů práce, od
borových domů, pro agendu závodních rad a pod. 

Demokratický ráz sovětského pracoV1úho práva se jeví i v tom, Že 
n~vrhy zákonů, týkající se práce, se předkládají širokým vrstválTI 
obyvatelstva ke kritice. Jasnost, přesnost, prostota, jednoznačná [or
nlulace - to jsou význačné rysy sovětských právních norem, které 
dovolují nejen právníkům,. nýbrž i prostým děh1íkům operovati 
pojmy pracovního práva. Široce založená propaganda pak pomáhá 
prohlubovat právní uvědoll1ění a upeviíovat zákonnost při řešení 
pracovních otázek. 
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ll. ROZSAH PLATNOSTI PRACOVNÍHO PRÁVA 

Sovětské pracovní právo upravuje pracovní poměry občanů' ve 
státruch, veřejných a družstevnich podnicích, v úřadech~ v kolcho
zech, ve výrobních družstvech a pod. Pracovní zákonodárství se týká 
i soukromých hospodářstvl, pokud užívaji cm práce, ovšem bez vy
kořisťování (na př. práce pomocnic v domácnosti). 

V Sovětském svazu neru tudiž ani jediného hospodářského odvětvl, 
ani jediné kategorie dělníků, úředníků, družstevruch zemědělců a do
máckých dělníků, na niž by se nevztahovala zákonná ochrana práce 
a v niž by se neuplatňovala státni kontrola pracovnich poduúnek, 
takže tyto podmínky se nikde nemohou stanoviti jednostra1mě a libo
volně na újmu zaměstnanců. 

Pracovní otázky se řeší na celém ohromném úzellÚ Sovětského 
svazu jednotně. Vypracování a schvalování pracovtÚch zákonů 
spadá sice dn kompetence svazových republik a v "každé svazové re
publice plati samostatné zákony, ale celépracovni zákonodárstvl 
v SSSR je vybudgvánona stej,,"é soustavě. Pracovni zákony jednotli
vých republik neobsahuji podstatných, zásadnich rozdilů; jejich po
dobnost vypl)'Vá z nerozlučného spojeni národů SSSR, z jejich spo
lečného historického boje za svobodu a z jejich společného úsill 
v budování sovětského státu. 

Při praktickém uplaolování jednotných zásadprávni úpravy pra
covnich poměrů je ovšem třeba dbáti konkretruch společenských po
měrů a příslušného pracovního prostředí. Především je třeba přilili-

""-=žcti ke druh II vlastnictví, s nímžje spjata práce sovětských občanů. 
Na př. práce dělníků a úředníků je spjata zpravidla s vlastnictvim stát
ním, t. j. všenárodním, neboť tito pracovrúci jsou zaměstnáni převáž
nou většinou ve státnich podnidch a úřadech jako nájemné sily. Jinak 
je to s členy výrobnich družstev zemědělských, živnostenských a p. 
To nejsou nájenmé sily. To jsou občané, kteři spojili své vlastnÍ pro
středky ke společné práci, ke společné výrobní či.tmosti, a společně ve
dou příslušné družstevní hospodářství, organisované na základě po
dílů. Na družstevních statcích patří majetek zemědělcům, členům 
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příslušného zemědělského družstva. Na obdobných zásadich je vy
budováno hospodaření družstev živnostenských a pod. 

, Z toho vyplývají některé formáhú i věcné rozdíly mezi úpravou 
'\práce dělníků a úředníků a úpravou práce družstevníků (zemědělských 
[;1 živnostenských). 

Prac()vnípodmínky dělníků a úředníků se upravují v zásadních 
věcech přímo zákony. Děhúci a úředrúci jsou placeni ze zvláštních, 
kramu určených státníchJo_ndů podle předem stanovených norem, 
nezávjsle_)1a~,YÝP-9~t1 podniků,,_~ úřadp., v nichž jsou zaměstnáni. Na
proti tomu vdružstvech zemědělských i živnostenských platí pra
vidla, na nichž se na základě stanov <Ír~ž_$tva usnesou sami členové 
družstva na valných hromadách. Pravidla se týkají důležitých složek 
organisace práce: pracovní kázně, vnitřního pořádku, odměny za 
práci atd. Ale i úprava pracovnlch podmínek v družstvu má svůj zá
klad v zákonech sovětskéhostám. 

Kolchozníci (družstevní zemědělci) nedostávají předem stanove
no~-'~~d~; nýbrž peněžní odměnu z výnosu svého družstevního 
statku, jejíž výše závisÍna výnosu a výsledcích kolektivního hospo
dářství: na výtěžku sklizně, na plodnosti dobytka a jiných podnúu
kách. 

Sovětský stát poskytuje kolchozům všemožnou podporu ke zlep
šení sklizně a tudíž i ke zvýšení výdělku kolchozníků. K tomu cíli 
směřují četná důležitá agrotechnická opatření: kolchozům se dávají 
Jo UŽÍvání traktory, žací mlátičky ("kombajnyH) i jiné hospodářské 
stroje, organisuje se výcvik kvalifikovaných kolchozrúch kádrů 

a zemědělských specialistů, poskytuje se pomoc při opravě inventáře 
aj. 

Mimo rozdíly podle vlastnictví, s nímž jsou spjaty pracovuí po
měry, vyskytují se v sovětském pracoVlÚIn právu i určité rozdíly 
vjednotlivých odvětvích národního hospodářství: v dopravě, v se
zómúch pracích, na státních statcích (v sovchozech), ve stavitelství, 
v obchodě, ve spojovací službě (pošta, telegraf, telefon, rozhlas), 
v pracích přecho dného rázu aj. 
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Podle uvedených rozdílů se v sovětském ptacoVlúm právu roze
:znávají: 

a) Zákony a nařízení, týkající se práce dělníků a úředníků. Tyto 
pracovni poměry jsou upraveny jednak pracovními zákony svazových 
republik, jednak doplňovacími zákony a nařízeními všesvazovými 
i republikánskými (jednotlivých republik). 

b) Zákony a nařizení, týkajld se práce v zemědělských vý
ro bních družs tvech (v kolchozech). Základem úpravy práce 
v kolchozech je vzorný řád zemědělských družstev. 

c) Zákony a nařizení, týkajld se práce ve výrobnkh družstvech 
živnostenských a p. Základními akty v tomto oboru jsou i:Ld 
žiV1~pstenskýc4 __ c1-ružst_ev, vzorné stanovy živnostenských družstev, 
invalidních družstev aj .• 

Pracovní zákonodárství je jednak všesvazové, jednak repu bli
kánské (t. j. příslušejld jednotlivým svazovým republikám). Zá
kony a nařízení vydaná všesvazovýn1.i státrumi orgány platí zpravidla 
pro celé území SSSR a jsou všeobecně závazná, leč by v nich samých 
byla platnost předpisů Olnezena na určité území nebo na určité obory. 
Podle ústavy SSSR patři pracovní zákonodárství v základnlch vě
cech do kompétence Nejvyšši rady SSSR, vydáválú podrobných 
pracovních zákonů pak do kompetence svazových republik. 

Právo vydávati ::i.kladya instrukce v pracovních otázkách se schvá
lerum nebo po předchozim zmocnČlú vlády přísluší Všesvazové 
ústřední radě odborů, která za účasti hospodářských orgánů a ústřed
ních výborů jednotlivých odborových svazů vydává též bezpečnostní 
a zdravotní předpisy pro výrobu. 

V sovětském pracovlúln zákonodárství i v praktické úpravě pra
cOVlúch poměrů zaujhnají důležité místo ~,?_o_~?L~_~4 y, vypraco
vávané společně odborovými i hospodářskými orgány ve formě nor
mativních dohod. Tyto dohody, představujld formálně dvoustranné 
smlouvy o úpravě pracovních poměrů, stanoví práva i povinnosti 
stran podle jejich fU1lkce ve výrobě. Účelem jejich je jednak zajistit 
SplnělÚ hospodářského plánu,jednak zlepšit hmotné i kulturni životni 
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podnúnky zaulěstnanců. Na př. lllezi jednotlivými ministerstvy a 
ústředními výbory odborových svazů jsou sjednávány pracovní řády, 
obsahující mzdové systémy v rozličných odvětvích národního hos
podářství, kvalifikační roztřídění a mzdové sazebníky, jakož i normy 
výkonů, stanovící v jednotlivých průmyslových odvětvích normální 
výkony pro různé druhy práce i jich hodnoceniJ 

1 'ol' ví.;-~h íh' Velký význam pro up atnenl110rem SQvetsKe o pracovn oprava 
mají směnuce plena nejvyššího soudu SSSR v otázkách soudní 
praxe. 'Tyto směrnice zajišťují jednotnou praxi soudních orgánů při 
aplikaci pracoVlúch zákonů a jednotné soudní rozhodování pracov
ních sporů podle těchto zákonů a v jejich duchu. 

HI. ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH SIL 

A PRÁVNÍ fORMY ZAŘAĎOVÁNÍ DO PRÁCE 

Jednim ze základních a nejdůležitějších úkolů národního hos
podářství je zajištění pracovních sil pro průmysl, dopravu a země
dělství ajejich účelné rozdělení najednodivé obory, okresy a podniky. 
Způsoby řešení tohoto úkolu v SSSR jsou určovány zásadou, vy
jádřenou v čl. 11 ústavy SSSR, kde se pravi, že "hospodářský život 
SSSR se řídi a usměrňuje státním hospodářským plánem v zájmu vzrůstu 
národního bohatství, stálého zvyšování hmotné i kulturn{ úrovně pracujldho 
lidu, upevněn{ nezávislostí SSSR a pos{[en{jeho obranné schopnosti." vý

"cvik;'využití a rozdělcní pracovních sil sc tudíž provádí plánovitč. 
Tato zásada však nikterak. neznamená, že všicluů občané jsou státními 
správními orgány přikazováni do zaměstnání a honěni do práce. Ta
kových method sovčtský stát užívá jen vůči některým skupinám oby-

, vatelstva, a to jen ve velmi řídkých případech, je-li k tomu nucen 
mimořádnými poměry, na př. válkou. V převážné většině případů si 
občané sami volí druh i místo svého zaměstnání, do něhož vstupují po 
dobrovolné dohodě s příslušnými podniky. 

V plánovité1n hospodářství ovšem nelze nechávat otázky zaměst
nání bez řízení. Stát proto řídí výcvik, rozdělení i využití pracovních 
sil. Toto řízení se však projevuje nikoliv individuálnim přikazováuím 
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do té neh oné práce, n)rbrž jen všeobecnými sUlěmicemi, v nichž stát 
stanoví kontingenty pracovních sil pro jednotlivé obory národního 
hospodářství, pro jednotlivé úřady, sdružení a podniky. Stát také plá
nuje výcvik v četných ústavech pro školení odborníků a usměrňuje 
rozdělení pracovních sil diferencováním pracovních podmínek podle 
hospodářských odvětví. 

Pokud jde o přhné, individuální zařadění jednotlivých osob do 
práce, přenechává se zpravidla občanům samým možnost volby po
volání. Sovětská ústava sice ukládá všem práce schopnýnl občanůlll 
P0vllmost pracovat, ale nespoutává je žádnou formou nuceného při
kazování do práce. Každý má možnost pracovat tam, kde chce, podle 
svých schopností, znalostí a přání. 

Převážná většina obyvatelstva SSSRjsoujednak dělníci a úředníci, 
jednak družstevní zemědělci a združstevnělí domáčtí výrobci. Určitá 
část občanů však, třebas poměrně nepatrná menšina, vede radeji svá 
vlastní, soukromá drobná hospodářství jako samostatní sedláci nebo 
nedružstevní domáčtí výrobci. Také tato forma ZaInestnání, založená 
na osobní práci, bez vykořisťování práce cizí, se v Sovetském svazu 
dovoluje a je zaručena v čl. 9 ústavy SSSR. Uznává se tedy oprávně
nost libovolného zaměstnání, pokud není v rozporu se zásadami spo
lečenského zřízení SSSR. 
r,;\ základní právní formou zařadění do práce ve státních, veřejných 
i družstevních podnicích a úřadech je pracovní smlouva. 

V sovetském průulyslu pracují nejen dělníci z povolání a úředlúó, 
nýbrž i zuačné množství selského obyvatelstva (t. zv. sezónní dělníci), 
pro než námezdní práce je doplňovacím zaměstnáním. 

Nábor sezónních dělníků pro průmysl se provádí organisovaně. 
V sezónních dělnících vidí sovětský stát velmi důležitou reservu pro 
doplňování pracovních sil v průmyslu. V této věci však nemůže so
větský prfimysl spoléhati nazdařbůh na samočinný příliv, bez zasaho
vání, jako tomu bylo v době, kdy byla v zemi ještě nezaměstnanost 
a kdy na veukově převládalo drobné selské hospodářství. Při tehdej
ším poměrně malém rozsahu průmyslové výroby bylo za tak.ové 
situace doplňování pracovních sil v podnicích snadné a úkol plánováIú 
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v tomto oboru se omezoval na to, aby lidé, jdoucí za prací do _prů
lllyslu, byli dirigováni správným směrem. Přesto již tehdy průmysl 
pocitoval nedostatek kvalifikovaných děhúků a sovětský stát dělal 
plánovitá opatření pro výcvik a rozdělení pracovních sil (přeškolo
vání, kursy pro výcvik dělnických kádrů, zprostředkování práce ap.). 

V období první pětiletky se situace pronikavě změnila, takže bylo 
třeba řešit otázku pracoVních sil. Likvidace nezaměstnanosti, sociální 
převrstvení vesnice a odstranění bídy, která hnala vesničana do města, 
zánik stavu bohatých sedláků (kulaků), kolektivisace zemědělství, 
vybavení vesnic desítkami tisíc traktorů a hospodářských strojů - to 
vše dalo selskému lidu možnost nového života a práce. selské obyva
telstvo se začalo držet vesnice a zemědělské práce. Živelný odliv 
z vesnice do města se zastavil a tím ustal i samočinný příliv pracov

ních sil do průmyslu. 
Poněvadž v té době se prováděla velkorysá výstavba průmyslu 

a každého roku se uváděly do provozu nové a nové podniky, vy
'vstala otázka plánovitého zajištění pracovních sil pro tyto podniky ve 
vší své ostrosti. Cestu k řešení této otázky ukázal Stalin ve svém histo
rickém proslovu na poradě hospodářských odborníků roku 1931: 
přechod od politiky nezasahovdni k politice organisovan/ho na'bortl délnlků 
pro průmysl prostřednicwlm kolchozů na zdkladě smluv hospoddřských ,/ 
orgdnů průmyslu s kolchozy a jejich členy. Toto řešení bylo v plném 
souladu se vzájenmým přátelským poměrem lnezi městem a vesnicí 
a s jejich vzájenul0u zájmovou závislostí. 

Kolchozy mají životní zájeln na rozvoji a nerušené práci průmyslu, 
aby mohl vyhověti rostoucí poptávce vesnice po hospodářských stro
jích a nářadí, po zboží hromadné spotřeby a po kulturních potřebách. 
Průmysl si pak za pomoci kolchozů opatřuje pracovní síly. Kolchozy 
byly postaveny před otázku soustavného uvolňování určitého nmož
ství svých členů na práci do průmyslových podniků. 

Sovětské zákonodárství upravuje způsob~iÍzavírání smluv mezi hos
podářskými orgány průmyslu a představ~lStvy kolchozů} Smlouva , 
s kolchozem, která nlá ráz výponlOci výrobě a obsahuje oboustranné 
konkret1ú závazky, je důležitým právlúm jednánún, které předchází 
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uzavření pracoVlúch smluv s jednotlivými kolchozlúky o odchodu 
na dočasnou práci v průmyslu. Tyto smlouvy s jednotlivými kol
chomiky se uzavirají písemně a obsahují sjednané pracoVIÚ podnúnky 
sezónního děhúka v podniku, dobu, na niž se najímá, lhůtu odjezdu 
do trÚsta zaměstnání, rozsah a způsob zálohovmú, náhradu jízdného 
a přepravy svršků, výši denního cestovného na llÚsto atd. Podnik se 
zavazuje obeznámit nového děhúka s bezpečnostními předpisy a 
s technickými podnúnkami práce, zajistit mu kulturní životní pod
llÚnky, včasnou dovolenou a pod. Ve smlouvě se stanoví ovšem též 
povinnosti děhlÍka. 

Zákonodárství ukládá hospodářským orgánům průmyslu povin
nost dáti každému získanému sezól1l1!mu děhúkovi příležitost, aby 
se na účet podniku účastnil kursů pro zlepšení kvalifikace. Kolchoz
níkům, kteří odpracují alespoň rok v podniku a uzavřou smlouvu na 
druhý rok, se poskytuje jednorázová peněžitá odměna ve výši dvou
týdenní mzdy. Podle vládního naflzení nesmějí představenstva kol
chozů v takových pflpadech překážeti prodloužení pracoVllí SllllOU

vy. Kolchozníci, ktefl odcházejí organísovaně na práci do průmyslu, 
zachovávají si plně svá práva v kolchozu a požívají úlev v placení 
zemědělské daně, v pojištění, v dodávkách aj. 

Za války se nemohl nábor pracovních sil prostřednictvím kolchozů 
prováděti ve velkém rozsahu, nehoť i v kolchozech se pociťoval ne
dostatek pracoVllích sil. Naopak, sovětská státlú správa vypomáhala 
kolchozům tím, že na nejkritičtější období zemědělských prací posí
lala na venkov část práce schopného městského obyvatelstva, které 
nebylo zaměstnáno v podnicích průmyslových a dopraVIÚch. 

V souvislosti s obrovskýnl rozšířelúm průmyslové výroby a se 
zmenšením přílivu vesničanů do měst v důsledku zvýšení životní 
úroVllě vesnice vyvstala ještě před válkou numost hledati další způ
soby, jak doplňovati průmysl a dopravu pracoVllÍnu silami. Zvl~f 
naléhavá byla potřeba kádrů kvalifikovaných dělriíků s přiměřenou 
pracovní zručností a s velkou výkOlU10Stí. 

Roku 1940 přikročil sovětský stát k vytvoření kvalifikovaných 
pracovních záloh pro průmysl a dopravu. Bylo rozhodnuto opa-
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třovat a předávat podnikům ročně 800000 až jeden milion mladých 
vycvičených pracovních sil z měst i venkova. Tato mládež se vzdě
lává pro rozličná povolání v odborných učňovských školách řemesl
nických a železničářských, kde učení trvá dva roky, a v učňovských 
školách továmlch, kde je učební doba kratši. 

zkušenosti z každoročních náborů do učňovských škol ukázaly, že 
mládež si velmi cení jejich význam. V l11110hých případech počet po
daných přihlášek do nich převyšoval počet volných mlst. 

Žáci učňovských škol, zřízených pro výcvik pracovních záloh, za
ujimají velmi výhodné, ba privilegované postavení. Otvírá se jim 
možnost získat odborné vzděláJ.ú, nllstrovskou zručnost a dobrou 
kvalifikaci, která zaručuje v budoucnu vedoucí 1lÚStO ve výrobě, 
velký výdělek a pod. Vyučovnú na těchto školách je bezplatné a žáci 
mají dokonce úplné zaopatření od státu, dostávajíce od něho vše, 
čeho potřebují: stravu, obuv, Qšaceru, byt, učební pomůcky a kulturní 
služby. Mimo to dostávají na ruku i část přijmů školy od podniku za 
objednané práce, prováděné během výcviku. Za splnění uložených 
úkolů a nad to, co bylo uloženo, dostávají žáci prénůe od podniku, 
ve kterém prodělávají výrobní výcvik. 

Přípravou a rozdělením pracovních záloh se zabývá zvláštní, vlá
dou zřízené g~nerální ředitelství pracovních záloh při ministerské 
radě SSSR. Pro jednotlivá povolání jsou zavedeny jednotné učební 
plány, založené na učebních methodách, které se přibližují výroblÚill 
poměrům. Výběr povolání, v nichž se může dorost vyučiti, je vehni 
rozmanitý.~, vyučení se mladí dělníci posílají do práce v důležitých 
hospodářskýcli odvětvích, a to do vedoucích podniků průmyslových 
i stavebních, kde jsou povnmi pracovatv~tyři roky za sebou za obecně 
obvyklou mzdu. 

Dělníci, kteří se odborně vyučili v rámci přípravy pracovních zá
loh, pracují nikoli na základě pracovní smlouvy, nýbrž jsou zařaďo
váni do práce administrativním opatřením podle nařízení ředitelstvÍ 
pracovních záloh. 

Příkladem takového a~11.ll!li,.tIati"",ilio J'l'iJgt~9".ápí do práce je také 
umisťovnIi absolventů vysokých a středních odborných škol. Po do-
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saženi diplomu jsou mladí odbornici povirmi pracovat po ,tři léta 
v podnicích, do nichž jsou posláni ředitelstvím ÚStavu. Takcivý po
stup je diktován obecným národohospodářským zájmem a je také do
cela pochopitelné, že odbomík, který se vzdělal na účet státu, je pak 

.. povinen svou prací vynahradit náklady na něho vynaložené . 

... ... Za vlastenecké války se poněkud zvětšil okruh pracovních poměrů 
vznikajících nikoli na základě smlouvy, nýbrž administrativnim opa
třením. V á1ka odvedla od práce v průmyslu značné množství pracov
nich sil. By to třeba sáhnout k mobilisaci práce schopného městského 
obyvatelstva, které nebylo zaměstnáno ve státnich podnicích ani 
v úřadcch. Tato pracovní mo bilisace pro průmyslovou výrobu 
a na práce stavební byla odůvodněna zvláštrúmi poměry válečné doby 
a má přechodný ráz. Především byli občané přikazováni do práce 
v leteckém-a tankovém průmyslu, ve výrobě zbraní a střeliva, v prů
myslu hutnickém, kovodělném a chemickém. Mobilisace se týkala 
práce schopného, nepracujícího nlěstského obyvatelstva, a to muž
ského od 16 do 55 let, ženského od 16 do 50 let. 

Pracovní mobilisaci nepodléhali mladiství od 16 do 18 let, prodělá
vající výcvik v učňovských školách továnúch, řemeslnických a želez
ničářských, dále studující na vysokých a střednich školách, kojící 
matky, jakož i ženy s dčtmi do čtyř let, nebylo-Ii jiných členů rodiny, 
kteří by o ně pečovali. Ženy s dětmi staršÍ1ni až do osmi let sice pod
léhaly pracovní mobilisaci, ale s podmínkou, že jim musila býti po
skytnuta možnost dávati své děti do dětských jesli nebo do mateřské 
školy v závodě nebo na stavbě, nebylo-Ii jiných členů rodiny, kteři 
by o ně pečovali. Osobám s vysokoškolským a středoškolským od
borným vzděláním se poskytovala lhůta pro vstup do zaměstnáni 
podle své volb~ 

Mimo pracoVlll mobilisaci stanoví sovětské zákonodárství též"p!a
covllí povinnost občanů, a to při provádění vojenských obranných 
p-;:~a, pří opatřování paliva, při provádčlÚ zvláštních stavebIúch prací 
a jiných vehni důležitých státních úkolů, při ochraně důležitých sta
veb, elektráren, železničních tratí, silnic, telegrafiúch a telefonních 
vedení, při hašení požárů, v boji s živeh1ími pohromami a při potíráni 
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třovat a předávat podnikům ročně 800000 až jeden milion mladých 
vycvičených pracovních sil z měst i venkova. Tato mládež se vzdě
lává pro rozličná povolání v odborných učňovských školách řemesl
nických a železničářských, kde učeni trvá dva róky, a v učňovských 
školách továrnich, kde je učebni doba kratší. 

Zkušenosti z každoročnlch náborů do učňovských škol ukázaly, že 
mládež si velmi cenijejich význam. V llmohých případech počet po
daných přihlášek do nich převyšoval počet VOhlých uúst. 

Žáci učňovských škol, zřízených pro výcvik pracovnich záloh, za
ujímaji velmi výhodné, ba privilegované postaveni. Otvirá se jim 
možnost získat odborné vzdělání, nůstrovskou zručnost a dobrou 
kvalifikaci, která zaručuje v budoucnu vedoucí místo ve výrobě, 
velký výděle!,: a pod. Vyučování na těchto školáchje bezplatné a žáci 
mají dokonce úplné zaopatření od státu, dostávajíce od něho vše, 
čeho potřebují: stravu, obuv, ošacení, byt, učební pomůcky a kulturní 
služby. Mimo to dostávaji na ruku i část přijmů školy od podniku za 
objednané práce, prováděné během výcviku. Za splněni uložených 
úkolů a nad to, co bylo uloženo, dostávaji žáci prémie od podniku, 

ve kterém prodělávaji výrobni výcvik. 
Přípravou a rozdělením pracovních záloh se zabývá zvláštní, vlá

dOll zřízené generální ředitelství pracoV1úch záloh při ministerské 
radě SSSR. Pro jednotlivá povoláni jsou zavedeny jednotné učebni 
plány, založené na učebnlch methodách, které se přibližuji výrobnim 
.-poměrům. Výběr povolání, v nichž se může dorost vyučiti, je velmi 
rozmanitý. Po .. vyučeni se mladi děhúci posila ji do práce v důležitých 
hospodářskÝch odvětvich, a to do vedoudch podniků průmyslových 
i stavebních, kde jsou povinni pracovat5ryři roky za sebou za obecně 
obvyklou mzdu. 

Dělníci, kteří se odborně vyučili v rámci přípravy pracoVlúch zá
loh, pracuji nikoli na záltladě pracovni smlouvy, nýbrž jsou zařaďo
váni do práce administrativním opatře1ÚIn podle nařízení ředitelství 
pracovnich záloh. 

Příkladem takového adnuIJisJr~t:ivnfu(),phl!t~9y@i do práce je také 
unus/ováni absolventů vysokých a střednich odborných škol. Po do-
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epidemií. Za války se mohou občané přidržeti k pracovní povinnosti 
po dobu až do dvou měsíců při osmllodinové1n pracovním dni 
a s třemi povinnými hodinami práce přes čas. Pracovní povinnosti 
nepodléhají mladiství do 16 let, muži starší ncž 55 let a ženy starší než 
45 let, těhotné ženy od pátého měsíce těhotenství, kojící matky, jakož 
i ženy s dětmi do osmi let, není-li jiných členů rodiny, kteří by o ně 
pečovali, dále osoby dočasně neschopné práce po dobu neschopnosti 
a konečně invalidé prvního a druhého stupně invalidity. Rozhodnu
tím nústDÍch orgánů lTIohou býti od pracoVIÚ povinnosti osvobozeny 
i jiné skupiny občanů podle místních poměrů a jiných zvláštních okol
ností. 

Pracovní povinnost se liší od pracovní mobilisace pro průmysl 
a stavební práce hlavně tím, že mobilisaci podléhá jen obyvatelstvo, 
které není zaměstnáno ve státních podnicích a úřadech, kdežto pra
covní povinnost se týče i těch, kteří jsou zaměstnáni. Dělníci a úřed
níci státtÚch podniků, úřadů a veřejných korporací, jakož i členové 
výrobnkh družstev, vykonávající pracovní povinnost, si podle roz
hodnutí vlády SSSR zachovávají nárok na část dosavadního platu 
v místě stálého zaměstuání, a to až do 50 % tohoto platu (mimo plat 
v místě vykonávané pracovní povinnosti). Kolchozníkům, vykoná
vajícím pracovní povinnost, se započítává na účet kolchozu 25 % 
průměrného počtu normálních pracovních dní, odpracovaných za 
jejich nepřítonmosti ostatnlrni členy kolchozu stejné kvalifIkace a stej
ného druhu práce. 

Uplatnění pracovní poVÍilllOsti se omezuje na velmi úzký okruh 
lllimořádných prací a nemůže se státi důvodem pro vznik stálého, 
trvalého pracovního poměru; je to forma krátkodobého pracovlúho 
ponlěru, jehož se i za války uŽÍvalo jen zřídka. Pracovní povinnost se 
uplatňuje jen na základě zvláštního nařízení ministerské rady SSSR. Při 
nebezpečí z prodlení (na př. jde-li O odvrácení živelní pohromy) 
mají právo vyhlásit pracovní povinnost výkonné výbory místních rad 
(sovětů), musí to však ihned hlásiti nadřízenéulu výkonnému výboru. 

Pro všechny občany, pracující v podnicích a v úřadech, aťje fonna 
vzniku jejich pracovního poměru jakákoliv, platí jednotué pracovní 
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podmlnky, stanovené sovětským pracovním zákonodárstvlm. Jen 
pro oso by vykollávajíci pracovní povinnost platí některé podmínky 
zvláštnÍ. 
Zařadění do pracovního procesu je takéjedním ze způsobů sociál

ního zajištění a zlepšení hmotného postavelú invalidů vlastenecké 
války, t.j. občanů, utrpivších zmrzačem v boji s německými útočníky. 

Podle usnesení vlády SSSR jsou ministři sociáhú péče svazových 
republik osobně odpovědni za opatření práce invalidům vlastenecké 
války a za organisaci jejich výcviku pro nové povolání. Ředitelé pod
níků, úřadů a korporací jsou povinni v nejkratší době, bez odkladu 
přidělit invalidům vlastenecké války práci přiměřenou jejich mož
nostem a poskytnout jim i všechny nutné pracovní a životní POdmlll
ky. Především se jim musí přidělit byt, dále podržují nárok na plnou 
pensi nezávisle na svém výdělku, a konečně požívají celé řady jiných 
;,ýhod v pracovních podmlnkách a v sociálním pojiště1ú. 

O přípravu invalidů vlastenecké války pro pracovní ČUIDost se sta
rají orgány sociáhú péče tím způsobem, Že pořádají odbonlé kursy 
při nemocnicích a zřizují pracovní internáty, v nichž invalidé získá
vají novoU odbornou způsobilost podle druhu svého zmrzačení. 

Pracovní poměr invalidů vlastenecké války v podnicích a úřadech 
vzniká na základě pracovní smlouvy s tou práV1ú zvláštností, že na 
poukaz orgánu sociáhú péče je přijetí invalidy do práce pro podnik 
nebo úřad zá vazné. 

V !,olchozech a v družstvech živnostenských ap. vzníká pracovní 
poměr občanů hlavně členstvím v družstvu, jen výjimečně na 
základě pracovní smlouvy. Za války se objevil v kolchozech nový 
druh pra.covnlho poměru: práce v kolchozu se účastní i osoby, které 
nejsou ani členy kolchozu, ani námezdními děhúky, nýbrž jsou jen 
dočasně přikázáni do práce v zemědělství v rámci pracovní mobili
sace. V letech 1942-44 dovolila vláda, aby v nejkritičtějších obdo
bích zemědělských prací bylo do práce v kolchozech, sovchozech (lla 
státních statcích) ana strojně traktorových stanicích přikazováno práce 
schopné, jinak nezaměstnané obyvatelstvo měst i venkova, jakož 
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i škohú žactvo a studující technických i vysokých škol (kromě posled
ního ročulku) v době letních prázduin. 

Jednún z opatření, jimiž se zajišťují kvalifikované pracovní síly pro 
národ.tú hospodářství, je t. zv. "technické minimum", t. j. po
vinný technický výcvik, jejž musí absolvovat určitý okruh pracov
ulků. Seznamy povolání s tímto povinným technickým výcvikem, 
učební plány a normy požadavků při zkouškách vypracovávají pří
slušná ministerstva v dohodě s ústředními výbory přislušných odbo
rových svazŮ. Vedle "technického lnininla" jsou i jiné formy tech
nického výcviku: lnistrovské kursy socialistické práce, školy stacha
novských pracovních method a j. Účelem jejich je zvýšit odborné 
i všeobecn6 vzdělání dělníků, obeználnit je se zásad.aIIŮ organisace 
vÍ'roby, usnadnit soustavné předávání zkušeností jedněch děluiků 
druhým atd. Za války, kdy byli do výroblúho procesu zařaďováni 
noví, necvičení nebo lllálo vycvičení děhúci, vznikla potřeba zvlášt
ních, zrychlených method jejich výcviku. Tento výcvik se provádí in
dividuálně i skupinově. K "nováčkům" se přidělují jako výcvikoví 
instruktoři zvlášť kvalifikova1ú děl,úci. Tento způsob se velmi dobře 
osvědčil a značně zvýšil průmenlOU úroveň kvalifikace průluyslo
vých dělnlků. Za vilky se velmi rozšířil ještě další způsob zvýšení kva
liflicace, který vznikl již před válkou při socialistickém soutěžení, totiž 
výcvik pro druhé nebo i třetÍ povolání, nebo krátce "ke mbinace 
povolání". Taková kombinace několika povolání umožňuje často 
obejíti' se bez přibírání dalších pracovních sil, přispívá ke zmenšení 
ztrát pracovního času, zlepšuje organisaci práce a zvyšuje odpověd
nost. 
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DíL DRUHÝ 

Právní úprava práce dělníků a úředníků 

IV. VZNIK, ZMĚNA A ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

Pracovni smlouva 

Otázky pracovního poměru, přijÍnlání do práce, přeřaďová.ní na 
jinou práci a propouštění z práce se v sovětském zákonodárství pro
jednávaji s hlediska pracovnl smlouvy, nebot ta je v SSSR převláda
jlci formou vzniku pracovního (služebního) poměru. Předpisy stano
vené pro smluvní pracovní poměr se pak valnou vetšinou vztahují 
obdobně i na pracovni poměry vzniklé nikoli smlouvou, nýbrž admi
nistrativnbn opatřením (při~ělováni mladých odbomiků, pracovnl 
mobilisace aj.). 
Uzavření pracovní smlouvy je forma, kterou vzniká pracovní po

měr mezi občanem a podnikem nebo úřadem, jestliže občan projeví 
přání uplatnit své ústavně zaručené právo na práci v některém kon
kretnim podniku nebo úřadu, aby v něm konal určité práce dělnické 
nebo úřednické. 

Pracovní smlouvou se uchazeč zavazuje vykonávat určitou práci 
v podniku nebo úřadu podle přikazů přlslušných správnlch orgánů, 
a podnik nebo úřad se zavazuje vyplácet mu odměnu za vykonávanou 
práci a zabezpečit mu zákonné pracovni podnúnky. Neplatné jsou 
takové podnúnky pracovni smlouvy, které odporuji pracovnlmu zá
konodárství a zhoršují postavení zanlestnance. 

Pracovni smlouva tedy určuje konkretní místo a druh práce přlsluš
ného občana. Jeji uzavření za podnilnek předepsaných sovětským zá
konem má velký význanl výchovný i organisační, neboť tím nabývají 
zákonná práva a povinnosti povahy individuálních práva povinností 
konkretních osob. 

Obsah i rozsah individuáhllch práva povinnosti pracovnlků se řídí 
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zhadou: "Od každého podle jeho sehopltosti, každému podle jeho pydee." 
Uplatně1ú této úsady vyžaduje přesného vymezení pracovuích pod
mínek jednotlivých zaměstnanců, někdy i doplněni dalšími podmín
kami, právy a povinnostmi. Takové vymezeni a doplněni stvrzují 

.strany pracovní smlouvou. 
Podmlnky pracovní smlouvy nabývají účinnosti zpravidla oka

mžikem nastoupení zaměstnance do práce v podniku nebo v úřadu. 
Sovětské zákonodárství však pamatuje i na případy, kdy se pracovní 
smlouva uzavírá na budoucí dobu, takže se vymiňuje nastoupení neho 
povolání zalněstnance do práce až po určité době nebo začátkem urči
tého období. Takové smlouvy se uzavírají na př. se sezómúmi dělníky, 
kteří se zavazují nastoupiti práci na začátku určité sezóny. 
~: Pracovní smlouva se může uzavírati bud ústně, nebo písemně. Pí
~emná forma je závazná jen v případech přímo předepsaných záko
nem, na př. při uzavírání smluv s kolchozníky, kteří odcházejí orga
nisovaně na práci v průmyslu, nebo s učni v družstvech a II domáckých 
výrobců. Nedodeží-li se v takových případech písemná forma, mo
hou býti administrativní orgány pohnány k odpovědnosti, ale smluvní 
strany se nezbavují svých závazků ani práv, vznikajících z pracovní 
~mlouvy. 

Přijetí do práce a využití pracovních sil 
Do práce přijímá ředitel podniku nebo přednosta úřadu. Ve vel

kých podnicích se přenechává toto právo přednostům odděleni ("ce
,chů") a ve strojnických závodech též mistrům, se schválením před
nosty odděleni. 

Před defu1itivním přijetím do práce má ředitelství podniku právo 
podrobit nově nastupujícího zaměstnance předběžné zkoušce, aby 
se přesvědčilo o jeho zpúsoLilosti pro přidělenou práci. Zkušební 
doba nemá překročit u děhúků 6 dní, u úředníků 12 dní, anebo jde-li 
o odpovědnou práci, 24 dni. Po dobu zkušebni se platí podle sazeb 
za tu třídu, v níž byl uchazeč zařaděn před zkouškou. 

Podle výsledku zkoušky se uchazeč bud definitivně přijme do práce, 
.anebo se odnútne pro nezpůsobilost k příslušné práci. Z jiných dů-
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vodů se smí odmítnout jen podle z;\ko11llých předpisů, společných 
pro všechny pracovnlky. 

Předběžné vyZkOUŠCIÚ není závazné. Považuje-li ředitelství pod
niku za nutné podrobit nově nastupujícího pracovníka předběžné 
zkoušce, musí ho o tom předem uvědomit. 

Správná organisace práce vyžaduje především racionálního rozdě
lClú a účelného využití pracovních sil. To se výslovně zdůrazňuje 
v pracovnim řádu, schváleném vládou SSSR. V něm se doporučuje 
"organisovat práci dělníht i úředníků tak, aby každý dělník i úředník pra
coval ve svém oboru podle své odborné kvalifikace". To je v úplném sou
ladu se znúněnou již zásadou společenského zřízení SSSR, která uklád4.. 
občanům pOVlllllost pracovat podle svých schopnosti, podnikům pak po
vinnost využíti práce občanů podle jejich schopnostf. Jde nejen o hospo
dárné, soustavné rozdělení pracovních sil, vyhovující zájlnům národ
ního hospodářství a povoláIú pracovníka, nýbrž i o právní závazek 
podniků a úřadů. 

Podle pracovního z;\kOlma lze uzavřit pracovní smlouvu: 
a) na neurčitou dobu; 
b) na určitou dobu, ne však delší než jeden rok (pro některé kate

gorie i na dobu delší, až do pěti let); 
c) na do bu nutnou k provedení určité práce. 

Nejčastěji se uzavírá pracovní smlouva na neurčitou dobu. Jak 
podle ducha sovětských zákonů, tak i podle skutečných pracovních 
poměrů je to nejobvyklejší typ pracoVlú smlouvy. PracoVllf smlouva 
na urči to u dobu je řídkou odchylkou od tohoto obvyklého typu 
a uzavírá se hlavně s kolchozníky, kteří odcházejí dočasně na práci do 
průmyslu. 

Byla-li pracovní smlouva uzavřena na určitou dohu a trvá-li po 
uplynutí smluvené doby pracovni poměr dále, aniž některá z obou 
smluvních stran žádá o jeho zrušení, má se za to, že smlouva byla pro
dloužena na neurčitou dobu za dosavaruúch podmínek. 
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Přeřadění 
Přeřaděnhn se rozuIIÚ takové přeoústělú pracovníka, pn nemz 

přechází k vykonávání jiné práce, lišící se od dosavadní buď oborem 

povolání anebo kvalifIkací. 
Pro přeřadování na jinou práci jsou vydány zákonné předpisy,je

jichž účelem je zajistiti stálost pracovních podnúnek, využití pracov
ních sil podle jejich kvalifikace, zameziti neúčelné přemisťování děl
níků a upevniti pracoVní kázeň. Zároveň však tyto předpisy umožňují 
vedelú podniku, aby v takových případech, kdy si to vynucuje zájem 
výroby, dočasně přemisťovalo pracovní sily uvnitř podniku a aby 
přeskupovalo zaměstnance tak, jak to vyžaduje udržení kvalifikova

ných pracovních kádrů. 
Na druhé straně tyto předpisy zajišťují zaměstnancům ulehčelú 

pracovních podmínek, nemohou-li přechodně nebo trvale vykonávati 
svou obvyklou práci (pro onemocnění, těhotenství, zmenšení pra

covní schopnosti). 
Přeřadění zanlěstnance na jinou .~.E.~.~9._tI.práci uvnitř téhož podniku 

nebo úřadu se dovoluje především při částečné likvidaci podniku nebo 
úřadu, při omezení práce nebo restrikci zaměstnanců, při zastavení 
práce na dobu do jednoho měsíce, anebo jestliže rozhodnutím paritní 
komise, skládající se ze zástupců ředitelství podniku a závodní rady,je 
zjištěna nezpusobilost zaměstnance k vykonávané práci. Ve všech 
těchto případech jde pouze o návrh na přeřadění, který je pro zaměst
nance nezávazný. Odmítne-li však zaměstnanec navrhované přeřa
dění, může ho ředitelství podniku propustiti s výpovědní lhůtou 
12 pracovních dní nebo s vyplacením odchodného ve výši jeho prů
měrné rtlZdy za 12 pracovních dní. 

Jestliže zaměstnanec projeví přání zůstati v podniku při jiné práci, 
kterou je schopen konati, je jeho přeřaděJú nejen právem, nýbrž 
i povinností ředitelství podniku. 

Uvedené předpisy platí i v tom případě, jestliže zaměstnanec podle 
nálezu lékařské komise nenlůže vykonávat svou dosavadní práci pro 
nemoc nebo' invaliditu. V tomto případě však zaměstnanec není 
oprávněn odmítnout přeřadění na jinou práci, která je uznána pro 
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něho za přin1ěřenou. Ta~ové odITÚtnutí se považuje za samovolné 
opuštění práce. 

Ve všech uvedených případech se přeřaděnému zaměstnanci po 
12 pracovních dní od přeřadění doplácí rozdll mezi dosavadní a 
novou mzdovou sazbou, jestliže nová práce se platí méně než do
savadní. 

Přeřadění je možné také jako disciplinární trest pro porušení pra
covní kázně (přeložení na nižší pracoVlú nebo služební místo). Od
mítne-li zaměstnanec přejíti na nově přidělené pracoviště, považuje se 
to rovněž za samovohlé opuštění práce. Zaměstnanec však může, ne
souhlasí-li se svým přeřaděním, podati proti němu stížnost předepsa
nou cestou. 

Dočasn~_př_eřadění se dovoluje: 
a) j~~li<t~< ';ezbytně třeba z výrobních důvodů, nejvýše však na 

jeden měsíc, se zachováním dosavadní průměrné mzdy (platu); 
b) je-li to nezbytně třeba pro odvrácení hrozícího nebezpečí; 
c) při čekání na práci, na celou dobu čekání; mzda za tuto dobu se 

řídí jednak kvalifikací pracovníka, jednak jeho výkonem na novém 
pracovišti ; 

d) poruší-li zaměstnanec pracovní kázeň (bez zachování dosavadní 
průměrné mzdy). 
Dočasné přeřadění ? některého z uvedených důvodů ne!ú zaměst

nanec oprávněn odnútnouti; odmítnutí se považuje buď za samo
volné opuštění práce, anebo za nedostavení se do práce bez vážného 
důvodu. 

Sovětské zákonodárství tedy chrání zaměstnance, dbalé svých po
vinností a neporušující pořádek, před nezákonným přeřaděním a dává 
jim v některých případech právo je odnútnouti. Vedle toho ukládá 
správě podniku přeřaditi zaměstnance (trvale nebo dočasně), je-li 
toto přeřaděnk<-- zájn1u samých zanlěstnanců>a to: 

a) zITlenší-li se pracovní schopnost zaměstnance aje-li to potvrzeno 
lékařskou komisí; 

b) onemocní-li zaměstnanec tak, že sice nemůže vykonávat dosa
vadní práci, ale 111ůže vykonávat práci jinou, která nevadí normál-
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nímu průběhu léčení; o takovém přeřadění se rozhoduje rovněž po 
příslušném lékařském nálezu a zaměstnanec dostává po do bu přeřadění 
ke mzdě za noVOU práci doplatek na účet sociálního pojištění; 

c) je-li nutno přeřaditi ženu na lehčí práci pro těhotenství; v tomto 
případě jí zůstává nárok na dosavadní mzdu. 

Propuštění z práce 
Je-li zaměstnanec přijat do podniku nebo úřadu na určitou dobu 

nebo do skončení určité práce, může po uplynuti této doby kterákoli 

strana rozvázati pracovni (služební) poměr. 
Propuštění zaměstnance přijatého na neurčitou dobu nebo před

časné propuštění zaměstnance přijatého na wčitou dobu je dovoleno 
jen ze zvláštníóh důvodů a při zachování zákonných předpisů. 

Nařlzení předsednictva Nejvyšší rady SSSR z 26. června 1940, 
schválené na 7. zasedání Nejvyšší rady, zakazuje samovolný odchod 
dělníků a úředníků ze státních, veřejných i družstevních podniků 
a úřadů, jak",ž i samovolný přestup z jednoho podniku nebo úřadu 
do druhého(Odchod nebo přestup může povoliti jen ředitel podniku> 
nebo přednosta úřadu. Povole,ú musí býti uděleno v těchto přípa-
dech: 

a) nemůže-Ji zanlěstnanec podle nálezu lékařské komise vykonávat 
dosavadní práci pro nemoc nebo invaliditu a nemohou-li mu jeho 
představení přidělit jinou přiměřenou práci v témže podniku nebo 
úřadu, anebo přeje-li si odejíti z práce pensista, jemuž byl vyměřen 
starobní důchod; 

b) chce-li zaměstnanec opustit práci proto, že byl přijat na vysokou 

nebo střední odbornou školu. 
Povolení k výstupu ze zaměstnání musí býti dáno též ženám vo

jenských osob, inženýrsko-teclnlických pracovníků, úředIúků a kva 
lifikovaných dělníků, přeložených do jiného uústa rozkazem svých 

představených. 
Ze zaměstnání lze vystoupit i z četných jiných důvodů, stanovených 

zákonem, na pl'. je-li zaměstnanec povolán do Rudé armády nebo do 
válečného námořllictva,je-li zvolen ve straně, ve veřejné správě, v odbo-
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rové, komsolllo1ské*) nebo jiné veřejné organisaci na nějakou funkci, 
jejíž zastávání vyžaduje jeho uvolnění z dosavadního zaměstnání, nebo 
je-li ve své funkci ve straně, ve veřejné správě, v odborové nebo kom
sOlllo1ské organisaci přeložen na jiné místo. 

Odchází-li zaměstnanec do Rudé armády nebo do válečného ná
mořnictva, vyplatí mu podnik odchodné ve výši průměrné mzdy za 
12 pracovních dní, a nastupuje-li do vojenské školy, ve výši průměr
ného měsíčního výdělku. 

Ředitelství podniku může z .v!astl1( iri~ia,tivy propustiti zaměst
nance pn úplné nebo částečné likvidaci podniku nebo při omezení 
práce v něm; omezení práce nemusí při tom nutně znamenat skutečné 
zmenšení výroby, nýbrž může to být i taková změna v organisaci 
práce, která· dovoluje zlnenšiti počet zaměstnanců (restrikci pracovních 
sil) bez zmenšení objemu výroby. Tohoto předpisu, který má povahu 
racionalisační, lze užívat docela bezbolestně, poněvadž v SSSR není 
nezaměstnanosti a propuštěný pracovník.lehcenajde jiné zaměstnání. 

Při propuštění dělníků a úřechúků z důvodů restrikce pracovních 
sil mají přednostní nárok na ponechání v zalnestnání živitelé rodin, 
není-li jiných členů rodiny se samostatným výdělkem, dále důstoj
níci Rudé armády, přeložení do zálohy, na trvalou dovolenou nebo 
vůbec propuštění z vojenské služby, invalidé vlastenecké války, vyná
lezci, posluchači škol s večenúm vyučováním, bývalí političtí vězňové 
a vyhnanci. 

Správní orgán může dále propustiti zaměstnance, zastaví-li se práce 
z výrobních důvodů na více než jeden měsíc, nebo objeví-li se, že za
nlestnanec je Jleschopen vykonávat přidělenou mu práci; v tomto 
druhém případě však smí býti zaměstnanec propuštěn teprve tehdy, 
zjistí-li se jeho neschopnost rozhodčí komisí, skládající se ze stejného 
počtu zástupců ředitelstvi podniku a závodní rady. 

Správa podniku (úřadu) nebo nadřízený orgán může užíti propuš
tělÚ také jako };lisciplinárního trestu za soustavné zanedbávání ulože
ných povinností, jestliže jiné tresty zůstaly bez účinku. 

*) KOMCOMOJl (KOMMYHllCTHQeCKnM cm03 l\iOJIO,lJ,ewll) = Svaz komunistické 
mládcže. 



Dále je správa podniku nebo úřadu oprávněna propustit zaměst
nance pro trestný čin, spáchaný přímo v souvislosti s jeho zaměstná
ním a zjištěný pravoplatným soudním rozsudkem, jakož i je-li za
městnanec déle než dva měsíce ve vazbě, anebo je-li na příkaz 
vyšetřujícího soudního orgánu zbaven více než na dva měsíce 

svého .místa. 
Pracovní zákonodárství dává správnhn orgárlŮ!n právo propustit 

zaměstnance také v těchto případech: 
a) jestliže pro dočasnou neschopnost k práci nedochází do zaměst

náni déle než dva měsíce, nebo jde-li o těhotenství a porod, déle než 
dva měsíce přes zákonně stanovenou dovolenou pro těhotenství a 

porod; 
b) jestliže se na místo jím zastávané znova dosazuje soudem nebo 

rozhodčí komisí zanlestnanec, který zastával toto místo dříve, anebo 
se na ně vrací dřivějši zaměstnanec, který byl povolán do Rudé ar
mády, ale nebyl přijat na vojenskou službu anebo do dvou měsiců od 
nastoupeni vojenské služby byl od ni osvobozen. 

Pracovní poměr se zrušuje také v tom případě, je-li zaulěstnanec 
disciplinárně potrestán zbavenim svého mista na přikaz státní kon
troly, a...l1ebo je-li zaměstnanci soudním "7r0kem zakázáno vykonávat 
příslušné povolání anebo zastávat místo podobné tomu, jež zastává. 

Zaměstnanec může býti propuštěn tak.é na žádost odborové orga
nisace. Tím dává sovětské zákonodárství odborovým organisacím do 
ruky mocnou zbraň v boji proti zlomyshlým rozvratným živlům 
a proti byrokratům porušujicim pracovni zákony. 

Propuštění zaměstnanců některých kategorií je podle sovětských 
zákonů podmlněno předchozim ,souhlasem nebo přikazem nadři
zen)'ch orgánů. Na př. učitelé národnich a střednich škol nesměji býti 
propuštěni ani přeloženi na jinou školu ( stejně jako ustanoveni na tyto 
školy) bez předchoziho přikazu ministra osvěty autononmi republiky 
anebo přednosty oblastniho (krajského) úřadu lidové osvěty. Ředitelé 
škol směji býti propuštěni nebo přeloženi jen z rozkazu ministra 
osvěty přislušné svazové republiky. 

Předchozí potvrzení nadřízených orgánů se vyžaduje též pro usta-
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novování a propouštění starších odborníků na státních statcích (v sov
chozech), hlaVlÚch a vrchních účetních aj. 

Zákon chrání též nižší funkcionáře odborových organisaci před 
možným pronásledovánhn se strany představených pro jejich veřej
nou činnost. Členové podnikové nebo zaměstnanecké rady a jejich 
zástupci v rozhodčí komisi smějí býti propuštěni jen se souhlasem 
příslušné odborové organisace, členové závodni rady a hlaVlú funk
cionáři závodní odborové organisace pak smějí býti propuštěni nebo 
přeloženi do jiného závodu ("cechu") jen se souhlasem závodtú 
rady a pod. 
Propuštěnému zaměstnanci je vedení závodu nebo úřadu povinno 

na požádání vydat vys vědčení,jak dlouho byl zaměstnán v podniku 
nebo v úřadu, jaké -zastával postavení a z jakých důvodů byl propuš
těn. Posllat tajné informace nebo důvěrné posudky z jednoho podniku 
nebo úřadu do druhého, vpisovat do vysvědčení šifrované značky 
a zaznamenávat do dokladů o zaměstnáni posudky rázu politického 
nebo ideologického se zakazuje. Vedeni podniku nebo úřadu nem 
oprávněno v propotištěcím rozkaze uvádět důvody propuštěIú, které 
by nezákonně zlehčovaly zaměstnancovu čest. Reditelé podniků a 
přednostové úřadů jsou trestně odpovědni za podání nesprávných 
informaci. Vedouci úřednici, kteří se proviní zlovolnýtn nebo lehko
myslnýlll rozhodováním o osudu zaměstnanců anebo nezákonným 
poškozovárúnl jejich existence, se přísně stíhají. 

Propoušti-li se zaměstnanec pro likvidaci podniku, pro omezení 
nebo zastavení provozu, pro neschopnost k vykonávané práci anebo 
pro opětné dosazení dřívějšího zaměstnance na jeho místo (podle roz
hodnuti soudu nebo rozhodčí komise), musí mu býti dána výpověď 
dva týdny napřed, jinak se mu musí vyplatit odchodné v;; výši prů
měrné mzdy za 12 pracoVlÚch dni. 

Zvláštní ochrana je zaručena ženám těhotným a osamělým s dětnll 
do jednoho roku. Takové ženy smějí býti propuštěny jen ve výjimeč
ných případech a jen s dovolenim pracovního inspektora. 

Jestliže správa podniku (úřadu) propusti zaměstnance z vlastního 
popudu, je povinna se s ním vyrovnat v den propuštění, pracuje-li 
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ještě v tento den, anebo nejpozději drnbého dne potom, kdy zaměst
nanec o to požádá, nepracuje-li již v den propuštění. 

Odchází-li zaměstnanec na vlastní přání (se svolelÚffi ředitele pod
niku nebo pfednosty úfadu), musí býti vyúčtování provedeno nej
později v den následující po odchodu ze zaměstnání. Zdrží-li se vy
účtováni, je vedení podniku (úřadu) povinno vyplatit zaměstnanci 
náhradu ve výši jeho průměrného výdělku za celou dobu zdržení až 
do dne skutečného vyrovnání. (C/ i ( 

V. PRACOVNí DOBA A ODPOČINEK 

Úprava pracovn[ doby 

Úprava pracovní doby v SSSR má dvojí účel: 
a) zajištění práva zaměstnanců na odpočinek a jejich ochranu proti 

zkracování volného času; 

b) racionální organisaci práce s co nejlepším a nejvyd.atnějšim vy
užitím pracovního času v zájlTIU celé společnosti. 

Sovětská společnost požaduje od každého svého člena, aby využíval 
svého pracovního času čestně a svědomitě pro zvětšení národního 
bohatství. 

Sovětské zákony ukládají dělníkům i úfednikům, aby se v pracovní 
době mtensivně soustřed'ova1i na práci a aby se vyvarovali ztrát pra
covního času. Vedoucím orgánům státnich a vefejných podniků 
i úřadů se ukládá povinnost zamezovat ztráty pracovIÚho času, od
straňovat organisační vady a nesrovnalostí, které by mohly způsobo
vati ztráty, a tvont podmínky nerušené práce. 

V období hospodáfské rekonstrukce se stal boj za plné využití 
pracovního času velmi aktuálnhn jako nerozlučn<Í část boje pra
cujícího lidu za rnobilisaci všech sil a zdrojů pro splnění velkých plánů 
hospodářského budování. Hospodárné, co nejintellsivnější využití 
pracovního času se stává jedním z ústředních problém.ů sovětské 
organisace práce. Tento problém je stfedem stálé pozornosti společ-
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nosti i státu, kolem něho se soustřed'uje úsilí milionů pracujících, 
účastníků hnutí socialistického soutěžení. 

Otázky využití pracovního času zaujímají zvláštni llÚsto v sovět
ském pracoVlÚID zákonodárství. V jednom z nejvýznanmějších aktů 
tohoto zákonodársm - v usneseni vlády SSSR, ústřednlho výboru 
všesvazové komunistické strany a Všesvazové ústřední rady odborů 
z 28. prosince 1938 - se praví: "SlIit žádá a pracujiC{ třida podporuje 
tento požadavek, aby zákonně stanovená délka pracovnf!to dne se zachová
vala přesně a beze všeho porušován{, aby tam, kde je stanoven osmihodinovýpra
covn[ den, se pracovalo podle zákona plných osm, resp. sedm nebo šest hodin. H 

Požadujíc od zaměstnance na jedné straně, aby po celou zákonem 
stanovenou pracovní dobu skutečně pracoval, nedovoluje sovětské 
zákonodársm na druhé straně porušovat délku pracovního dne jeho 
pro dl užo vánim. Správa podniku nebo úřadu neni zpravidla opráv
něna žádat, aby zaměstnanec pracoval přes ZákOlillOU pracovní dobu. 
Výjimky se dovoluji jen v připadech výslovně stanovených zákonem. 

Obsah vykonávané práce mll mzdový systém nernaji podle sovět
ských zákonů vliv na délku pracovniho dne. Do pracovni doby se 
tedy počitá každá práce uložená představenými, nezávisle na jejim 
obsahu, na její stálosti, na častosti jejího opakování a na mzdovém 
systému. Z toho plyne, že se nedovoluje prodlužovat pracovni den 
aIll předstiranou dohodou mezi správou podniku a děhúkem O vyko
náni dodatečné práce, nepatřicí do jeho obvyklých povinnosti a pla
cené zvlášť; správa závodu se také nemůže zbavit odpovědnosti za 
nedodržováru stanovené délky pracovního dne tvrzením, že jde o prá
ci úkolovou a že záleží na zaměstnanci, přeje-li si ji vykonat rychleji 
nebo pomaleji, ve stanovené pracovní době nebo mimo ni. 

Do pracovni doby se po čitá jak práce hlavni, tak i připrava k ni 
a práce pomocná (čištění strojů atd.), ať už patří k povinnosteln za
městnancenebo nepatří, aťjd.e o práci časovou nebo úkolovou (akord
ni) a pod. Uvedené zvláštnosti práce nezbavuji strany povinnosti do
držovat zákonně stanovenou pracovní dobu. 

Zákonné omezeni pracoVlli doby se vztahuje i na dělniky, kteři ko
naji práce pro podnik doma. Výrazem toho je zákonný předpis, že při 
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stanoveni normálnich výkonů a při hodnocení práce domáckých děl
niků se vycháZÍ ze základniho předpokladu osmihodinového pracov
niho dne. 

Délka pracovního dne 
Do poloviny roku 1940 byl v podnicích průmyslových a doprav

nich, ve službě spojovací (pošta, telegraf, telefon) i v hospodářství 
obecnimpedmihodinový pracovní den. V lesnim hospodářství, v ze
mědělství, ve stavitelství, v sezóll1úch podnicích, v obchodě a v do
pravě (kromě dopravnich podniků a někrerých železnic se sedmi
hodinov)'lll pracoV1Útn dnem) byl pracovni den osmihodinový. 
Osoby zaměstnané v podnicích se zvlášť těžkou a zdraví škodlivou 
prací - podle seznamu schváleného lidovým komisariátem práce 
SSSR - měly pracovni den šestihodinový. Mladiství od 16 do 18 let 
a ůřednici (kromě ůřechúků v průmyslových podnicích) pracovali 
)rest hodin de!mě. 

Za druhé války světové, když Sovětskému svazu hrozilo válečné 
nebezpečí, se poznalo, že sedm nebo šest hodin denní práce nestačí na 
zvládnuti ůkolů, před něž byla země postavena. Proto Všesvazová 
ústřední rada odborů se na svéIn IX. plenárním. zasedání usnesla na 
zvláštním provolání ke VŠClll děhúkům, děhlicím i k sovětské inteli
genci, ve kterénl prohlásila, že pracující lid lllusí přinésti nezbytné 
oběti pro upevněni obrany a hospodářské moci sovětského státu. 
Nařízenim presidia NejvyššÍ rady SSSR z 26. června 1940 byl pak 
pracovní den pro dělnictvo i úřednictvo ve všech státních, veřejných 
i družstevnich podnicích a ůřadech prodloužen, a to: v podnicích se 
:scdmihodinovýln pracovním dnem na ()sm hodin, v zaměstnáních se 
šestihodinovým pracoV1Útn dnem (k':-omě povolání se škodlivými 
pracovnimi podmínkami podle dalšího seznamu, schváleného vládou 
SSSR) na sedni hodin, pro ůředníky v ůřadech ze šesti na osm hodin 
a pro mladistvé přes 16 let rovněž ze šesti na osm hodin. 

Při práci na tři slllěny však byla délka noční směny stanovena ni
koli na osm, nýbrž jen na sedm hodin. Za noční práci, t. j. za práci 
od 10 hodin večer do 6 hodin ráno, se plati příplatky. 
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~~krácen Ý pracovní den (šest až čtyři hodiny) byl stanoven pro 
hornlky na uhelných a rudných dolech, pro dělniky zaměstnané ve 
výrobě železa a oceli, hliníku, hořčíku, mědi, niklu, olova, zinku, 
cínu, vzácných kovů, zlata a platiny, V obrábění železa, oceli a barev
ných kovů, ve výrobě minerálnich olejů, fluorových solí, anilino
vých barev, umělých vláken, ""bestu, skla, papíru, buničiny, pro 
zaměstnance v dřevařsko-chemickém průmyslu, v tabákových továr
nách, v tepelných elektrárnách, na hydrotechnických pracích, na 
opravách v žárových a kouřových komorách lokomotiv, na rozhla
sových vysílačkách, v sanatoriích pro tuberkulosni, v nemocnicích 
pro nakažlivé choroby, v ústavech pro choromyslné aj., jakož i pro 
mladistvé do 16 let. 

Až do 1. července 1940 platil jiný seznam zaměstnáni se zktáceným 
pracovním' dnem, schválený roku 1938. Mezitím byla provedeua 
pronikavá technická a zdravotní opatření, která odstranila nebo ale
spoň značně zmenšila škodlivost těchto zaměstnání, takže již nebyla 
pojata do nového seznamu a podle' nařízení presidia Nejvyšši rady 
SSSR z 26. června 1940 byl pro ně stanoven pracovní den sedmi
hodinový. Při zktáceném pracovním dni se platí práce podle mzdo
vých sazeb stanovených pro normální pracovní den, nejsou-li pro 
příslušnou práci stanoveny sazby vyšší se zřetelem na škodlivé pra
covní podmínky. Normy výkonuahodnocení pro práce se zktáceným 
pracovním dnem přihlížejí k délce pracovní doby, stanovené pro 
příslušnou práci. 

Dcnní pracovní doba lékařských pracovniků kolísá mezi čtyřmi 
a osmi hodinami, podle zastávaného postavení a podle drulm léčeb
ného ústavu. Pracovní doba profesorů na střednich školách je sta
novena na Šest hodin denně. Rovněž pro profesory vysokých škol je 
stanovena pracovní dobaWest hodin delmě, z čehož na přednášky a jiné 
vyučováni připadá 2'/. až 3'/2 hodiny demlě. 

Pro úředníky ve výrobnich podnicích platí stejná pracovni doba 
jako pro dělniky zaměstnané v příslušných podnicích. Také zktácený 
pracovní den v podnicích se škodlivými pracovnimi podnunkami 
platí stejně pro úředníky jako pro dělníky. 

40 

1 



Mladist"i nad 16 let pracuji stejně dlouho jako dospěli. Práce 
mhd~;:;,ý~h pod 16 let je zpravidla zakázána, jen ve výjimečných pn
padech může pracovni inspekce povolit zaměstnávmú mladistvých 
nad 14 let, ale pro ně předpisuje zákonfttyřhodinový pracovni den. 
Po dobu vlastenecké války byly správy závodů oprávněny pnjúnat 
mladistvé od 14 let do 16 let do individuáhúho i skupinového učeni 
s pracovní dobou šesti hodin, ale nesměly je nechávat pracovat přes 
čas bez povoleni vlády. 

P ' v v race pres cas 
Práce přes čas je v SSSR zpravidla zakázána. Může býti povolena 

jen výjimečně z důvodů uvedených v zákoně a v rozsahu nejvýše 
120 hodin za rok na jednotlivého děhúka, nejvýše pak čtyř hodin za 
J"a dni po sobě jdoud. V tomto rozsahu se práce přes čas dovoluje, 
jde-li o obranu země, o odvrácení obecné pohromy nebo nebezpečí,. 
o obecně nutné práce vodovodní, kanalisační, na dopravních cestách 
a na zanzelúch poštovnich, telegraf nich a te1efoffiÚch, aby se odstra
nily náhodné nebo nepředvidané poruchy jejich pravidelného fungo
vání, nebo je-li nezbytně nutno skončit začatou práci, která pro ne
předvidané nebo náhodné zdrženi nemohla býti skončena v normál
ním čase, a hrozí-li nebezpečí, že přerušení začaté práce by mohlo 

núti vážné následky. 
Mimo kvantitativní omezení práce přes čas a její přípustnost jen 

z určitých, výslovně uvedených důvodů předpisuje sovětské zákono
dárstvi též postup při jejim.r.ovolováni. K práci přes čas je třeba před
chozího schválení paritní rozhodčí komise v příslušném závodě nebo 
úřadě, která se skládá ze zástupců ředitelství a zástupců závodní nebo 
zaměstnanecké rady, jakož i povolení pracovního inspektorátu. 

Za práci přes čas pnsluši příplatky, a to za prvnt dvě hodiny 50 %, 
za dalši 100 %. 

Za války bylo nařizenim presidia Nejvyšši rady SSSR ze dne 
26. června 1941 uděleno ředitelům podniků průmyslových, dopravnlch, 
zemědělských i obchodnich právo nařídit se svolenim vlády povinné 
přesčasové práce v rozsahu jedné až třl hodin denně za pnplatek 50 %. 
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Od povUIDosti pracovati přes čas jsou osvobozeny těhotné ženy 
od čtvrtého měsíce těhotenství, jakož i kojící ženy v prvních šesti 
měsících kojení, dále invalidé práce a invalidé vlastenecké války ,jakož 
i osoby tuberkulosní. Zakazuje se zaměstnávat přes čas mladistvé do 
16 let, kteří jsou v podniku na učení (individuálním nebo skupino
vém), leč by to povolila ministerská rada SSSR. 

Za nedodržovmú zákonných předpisů o práci přes čas, zvláště pak 
za nařizování práce přes čas bez povolení padá odpovědnost na správu 
podniku nebo ůřadu, nehledíc k povinnosti platit za práci přes čas 
příplatky stanovené zákonem. 

Správa podniku nebo úřadu je povinna poznamenávat ve výplatní 
knížce zaluestnance i ve zvláštní knize pro evidenci prací přes čas 
začátek i konec každé práce přes čas i odměnu za ni. 

Od roku 1944 se v řadě předních závodů z podnětu nejlepších děl
níků začala uplatňovat opatření, umožňující obejíti se bez práce přes 
čas. Dokonalým VYUŽitinl pracovní doby, dalším zvýšením výkon
nosti a kvalifikace děhúků, vymýcením čekání na práci a pečlivou 
-přípravou práce se podařilo organisovat práci tak, že úkoly rozpočí
tané na přesčasové hodiny byly splňovány i předstihovány v normální 
pracovní době. Po skončení války v Evropě se pak v SSSR začalo 
připravovat všeobecné zrušclú práce přes čas a přechod k normálnímu 
pracovnímu dni. 

Pracovn{ přestávky a pracovn{ klid 

Zákonná úprava pracovní doby v SSSR se neomezuje na stanovení 
délky pracovního dne, nýbrž řeší i ostatru otázky souvisící s rozdě
lelúm pracovní doby: pracovní přestávky, střídání práce s odpočin
kem a týdenní pracovní dobu. 

Sovětské zákonodárství rozeznává trojí druh přestávek: přestávky 
v průběhu pracovního dne, přestávky mezi dvěma pracovními dny 
(každodenní odpočinek) a přestávky mezi dvěma pracovními týdny 
(neděhú pracovní klid). 
Přestávky v průběhu pracoV1úho dne se musí poskytovat každému 

zaměstnanci nejpozději po )ítyřech hodinách nepřetržité práce. Délka 
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přestávky se stanovi v pracovním řádu podle konkretních pracovních 
podnúnek. Podle zákona trvá přestávka nejméně půl hodiny, nejvice 
dvě hodiny. Přestávky se nezapočítávaji do pracovni doby. 

Kojicim ženám se poskytuje vždy po 3 %hodinové práci nejméně 
půlhodinová dopJňovad přestávka na kojení dltěte, která se počitá do 

pracovní doby a plati podle průměrné mzdy. 
Každodenní nepřetržitý odpočinek dohromady s polední přestáv-

kou (na oběd) se má rovnati dvojnásobku čisté denní pracovní doby. 
při osmihodinovém pracovním dnu se poskytuje zaměstnanci za 
24 hodiny alespoň 16 hodin pracovniho klidu, počitajic v to i pře-
stávku na oběd. 

Po šesti dnech práce se poskytuje všem zaměstnancům den pracov-
niho klidu, a to zpravidla v neděli, posledni den v týdnu. Místo ne
děle mohou vlády svazových a autononuúch republik stanovit na 
úzenÚ přislušné republiky pro určité národnostní okresy jiný den pra
covniho klidu podle nÚsnÚch národních zvyklosti. Pracov,ú klid má 
trvat nepřetržitě průměrně alespoň 39 hodin. Ve skutečnosti trvá oby-

čejně 40 hodin. 
Den nerušeného pracovního klidu má býti zaměstnanci poskytnut 

zpravidla v den k tomu stanovený. Je-li dělník nebo úředník výji
mečně nucen pracovati v den pracovního klidu, 111.usí se mu za to 
poskytnout ,náhrad,ú volný den v některý den následujidch dvou 

týdnů. 
Mimo pravidelné dni pracovniho klidu jednou týdně se nepracuje 

v tyto památné dni: 22. ledna ve výroči revoluČ1úch události z 9. led
na 1905*) a na památku Leninovu; 1. a 2. května na oslavu svátku 
mczinárodni solidatity děhlictva; 7. a 8. listopadu na oslavu výroči 
řijnové socialistické revoluce**); 5. prosince na palnátku schválení 
nové ústavy (Stalinovy). Zvláštními vládními nařize,úmi byly pak 
roku 1945 prohlášeny za dny pracovniho klidu 1. leden (Nový rok) a 

*) 9. leden podle starého kalendáře = 22. leden podle kalendáře nového 

(POZll. překl.). 
**) Podle nového kalendáře by se vlastně mělo řikat .. listopadová" revoluce 

(pOZll. překl.). 
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9. květen na oslavu vítězství nad německými fašistickými útočníky. 
V uvedené dni se zakazuje pracovat, ale tento zákaz se nevztahuje 

na podniky s nepřetržitým provozem, v nichž z výrobně technických 
důvodů nebo ve veřejném zájmu nelze přerušit práci: nemocnice, 
telefonni ústředny, podzemní a pouliční dráhy, vodárny a poq!. 
Práce v uvedené dni pracovního klidu se však platí dvoj~ob~~~ I 
Dovolená " "-

Zákonné předpisy o dovolených jsou jednak důležitou zárukou 
práva na odpočinek, jednak účinně pomáhají uskutečňovat jiné zá
sady sovětské organisace práce a společné úkoly pracovuíbo práva: 
zajištění stálých pracovních kádrů, správné rozdělení pracovních sil, 
ochranu zdraví zaměstnanců aj. 

Péče státu ci zajištění stálých pracovních kádrů a rovnoměrné roz
dělení pracovních sil na všechny úseky národního hospodářství se 
v zákonných předpisech o dovolených projevuje takto: 

a) Nárok na dovolenou je podmíněn nepřetržitým Jedenáctiměsíč-
ním zaměstnáním v témže podniku nebo úřadu. -

b) Při delším nepřetržitém zaměstnání v témže podniku se posky
tuje zaměstnancům v četných odvětvích národního hospodářství 
t. zv. "doplňovací" (mimořádná) dovolená. Je-li zaměstnanec přelo
žen z jednoho podniku do druhého na rozkaz pnslušného hospodář
ského orgánu nebo jako funkcionář strany, Svazu komunistické mlá
deže nebo odborové organisace, považuje se jeho služební doba pro 
výměru dovolené za nepřetržitou. 

Při propočítání doby rozhodné pro nárok zaměstnance na dovole-
1l0U se přihlíží nejen k době skutečně odpracované, nýbrž i k době, 
po kterou zaměstnanec ve skutečnosti nepracoval, ale po kterou mu 
podle zákona zůstávalo zachováno jeho služební llÚstO a celý nebo 
částečný plat (na př. při povolání Ila vojenské cvičení), anebo kdy 
zaměstnanec nepracoval pro dočasnou neschopnost k práci (nemoc, 
těhotenství, porod, karanténu, ošetřování nemocného člena rodiny 
a pod.),jestliže mu zůstalo zachováno jeho služební llÚstO a jestliže 
dostával podporu ze sociálního pojištění. 

44 



• 

Péče státu o reálnou náplň nároku na dovolenou se projevuje tě

mito zásadami: 
a) Dovolenáje placená, t.j. zaměstnanci se po dobu dovolené za

chovává jeho plat, vypočtený z jeho skutečného platu za pfedchozich 

12 měsíců. 
b) Dovolená je nepfetržitá, t.j. nesnÚ býti drobena na části bez 

souhlasu zaměstnancova. 

c) Musí býti poskytnuta dovolená skutečná (in natura); jen v)ji
roečne se dovoluje poskytnout místo lÚ peněžitou náhradu, ale jen po 
rozhodnuti rozhodčí komise,jakož i ph propuštění zaměstnance pfed 
uplatněním nároku na dovolenou. 

d) Dovolená se musí zpravidla poskytovat bžd Ý rok a nepfenáší 
se na rok následující. 

Na každoroční Hdno u dovole1loU mají nárok všichni dělníci 
i medníci bez výjimky. Normální délka dovolené je J? pracovních 
dní, pro mladistvé do 16 let jeden kalendáfní měsíc. 

Delší řádnou dovolenou mají: vědečtí pracovníci 24 až 48 pracov
ních chú, učitelé 48 pracovních dní, profesoři vysokých škol 48 pra
covních dní, někteH pracovníci politicko-osvětových ústavů 24 pra
cOVlúch dní a konečně stáli pracovníci leSlúbo hospodáhtvi a lesních 
podniků 24 pracovních ch,i. 
Zaměstnanci pracující za zvlášť těžkých a zdravotně škodlivých 

podnúnek mají nárok na doplňovací (mi1nořádnou) dovolenou, 
která se poskytuje mimo dovolenou řádnou, ale navazuje na ni. Do
plňovací dovolená trvá 6 až 12 pracoVlúch dní, u některých kategorií 
zaměstnanců i déle (na pf. u létajícího personálu civilního letectva 
36 pracoVlÚch chú, u lékařského a ošetřovatelského personálu ústavů 
pro choromysmé na Ukrajině 24 pracoVlÚch dní). 

Mimo doplňovací dovolenou pro zdravotní škodlivost zaměstnám 
se poskytují podle sovětských zákonů doplňovací dovolené za ne
přetržité zalněstnání v témže podniku. Na př. zaměstnanci lesních 
podniků a lesního hospodáfstvi dostávají doplňovací dovolenou jed
noměsíční vždy po dech letech zaměstnání v témže podniku. 
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Mladýl11 zaměstnancům, kteří bez přerušení svého zaměstnání na
vštěvují školy pro pracující mládež, se poskytuje na dobu závěrečných 
zkoušek;)Pimořádná dovolená 15 až 20 dní se zachováním platu. 

Je-li zaměstnanec propuštěn dříve, než využil své dovolené, pří
sluší mu za ni,jestliže v posledním pracovním roku odpracoval 11 mě
síců, plná peněžitá náhrada, odpovídajlcí délce dovolené, na niž má 
nárok; odpracoval-li méně než 11 měsíců, přísluší Ulil poměrný díl 
peněžité náhrady za dovolenou, na niž by měl nárok po 11 měsících. 

V souvislosti s válečnými poměry byly nařízením Nejvyšší rady 
SSSR řádné i doplňovací dovolené ve všech státních, veřejných 
i družstevních podnicích a úřadech na dobu války zrušeny a nahra
zeny peněžitou odměnou. Dovolené se pak za války poskytovaly jen 
nemocným. Později bylo dovoleno poskytovat dovolenou profeso
rům vysokých škol (o prázdninách), invalidům veliké vlastenecké 
války, invalidům práce a pracujícím pensistům. Dále bylo nařízeno 
poskytovat dovolenou těhotným ženám a spojovat ji s dovolenou 
pro těhotnost a porod. Roku 1944 pak nař1dila vláda SSSR, aby 
správy podniků, staveb i úřadů poskytovaly mladistvým do 16 let 
i po dobu války řádnou dovolenou 12 dní a aby za zbytek dovolené 
vyplácely peněžitou náhradu. 

Po vítězném skončeni veliké vlastenecké války byly řádné i dopl
ňovací dovolené od 1. července 1945 nař1zeDÍm presidia Nejvyšší rady 
SSSR opět obnoveny pro všccbny dělnlky i úředníky. Po celém So
větském svazu se rozproudila mocná vlna dovolených. 

VI. MZDY A PLATY 
Zásady 

Základem právní úpravy mezd a platů v SSSR je ústavní zásada: 
"Od každého podle jeho schopnosti, každému podle jeho práce." Pohlaví, 
věk, rasa ani národnost pracujících nemohou býti důvodem pro jaké
koli výjimky z obecných pravidel o odměně za práci. Podle čl. 122 
ústavy SSSR se zaručuje ženě rovnoprávnost s mužem v odměňování 
práce. Sovětské zákonodárství nezná rozlišování mzdy podle rasy ani 
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podle národnosti. Ani na věku nezávisí větší nebo lnenší mzda. Mlá
dež, která vykonává práci stejně s dospělými dělníky, dostává mzdu 
podle obecných pravidel. 

Rozlišování mzdy spočívá hlavně na rozdílu mezi prací kvalifiko
vanou a nekvalifikovanou, mezi prací těžkou a lehkou. 

J. STALIN V několika svých pracích uvádí otázky mzdové v přímou 
souvislost s otázkou pracovnich kádrů a s jejich úlohou ve výrobě. 
Zdůrazňuje nutnost takové mzdové politiky, která by upevňovala 
rozhodující složky výroby a pozvedala lidi k vyšší kvalifikaci. Správná 
mzdová politika přispívá k vytvoření početné armády technicky 
zdatných výrobních kádrů, zmenšuje fluktuaci pracovních sil a zvy
šuje pracovní výkon. 

Sovětský stát důsledně uskutečňuje zásadu odměňování práce podle 
jejího množství a jakosti, jinak řečeno - zásadu hmotného povzbu
zová,ú dobrých pracovrJků. V odměňování různých prací byly sta
noveny určité poměry, odpovídající rozdílmn v kvalifIkaci, ve stupni 
těžkosti i v jiných pracovních podmíukách. Čím kvalifikovanější 
a čÍln těžší práce, tím. je mzda samozřejmě vyšší. Výše mzdy je závislá 
na pracovním výkonu a stoupá souběžně se znaky výkonu. Měřít
kem práce je normální pracovní výkon. 

Výše mezd se stanoví valnou většinou zákOlmými předpisy, hlavně 
vlád,úmi nařízeními a vyhláškami (příkazy) jednotlivých ministrů. 

Mzdové sazby a služebn{ platy 
Vzájemný pomer mezi mzdami za různě kvalifikovanou práci se 

vyjadřuje buď přímým stanovením určitých mzdových sazeb pro 
každouJ<valifikaci, anebo mzdovými sazebniky pro jednotlivá prů
lllyslovátpdvětvÍ. 

Mzdový sazeb,úk obsahuje určitý počet tříd, označujících kvalifi
kaci požadovanou pro příslušnou práci, a součinitele, udávající po
měr mezi odm.enou za práci I. kvalifikační třídy, která se považl~e za 
jednotku, a odměnou za práci ostatních tříd. 

Mzdové sazby I. třídy se stanoví zvlášť pro práci úkolovou a zvlášť 
pro práci časovou. Za pracovní hodinu, den nebo ll1esíc se stanoví 
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určitá mzda, a to tak, že sazba úkolová je obyčejně vyšší než sazba 
časová pro stejnou kvalifikaci. 

Sazby ostatnich tříd Se stanoví tím způsobem, že sazba 1. třídy se 
násobí součinitelem příslušné třídy podle sazebníku. 

Počet tříd ve mzdových sazebnicíchje v různých výrobnich obo
rech různý. Pro některé obory obsahují mzdové sazebníky 7, 8 nebo 
9 i více tříd, podle počtu kvalifikačních stupňů a rozdílů mezi nimi. 
Na př. ve stavebním oboru platí sedmitřídni sazebník, v němž poměr 
mezi první a sedmou třídouje 1 :3,6; dostává tudíž dělník sedmé třídy 
3,6krát více než dělník první třídy. 

Práceidělnicise zařaďují dojednotlivých tříd podlekvalifikačn.kh 
"sazpových příruček. Tytopříručky i sazebníky vypracovávají mi
nisterstva pro jednotlivá v)Tobni odvětví za účasti ústředního výboru 
příslušného odborového svazu. Příručka obsahuje seznam a kvalifi
kační znaky jednotlivých povoláni a prací, vyskytujících se v přísluš
ném výrobním odvětví, a zařaďuje každou práci do té ncb oné třídy 
podle její složitosti, přesnosti, odpovědnosti a jiných znaků. Osobní 
zařaděnfkaž.dého. pracovníka do určité sazeb,ú třídy provádlpodle 
kyal:ifikační ~ sazbové p~ručky správa, závodu. 

l.'laty úřechúků se upravují centralisticky tún způsobem, že se sta
noví pevné měsíční služné pro každou hodnost. Personáhú stav a platy 
úředníků v úřadech i v administrativě podniků schvaluje ústředni per
sonáhú komise při ministerské radě SSSR. Kontrola nad dodržováním 
schváleného složeni administrativy, personálního stavu, úřednických 
platů a výdajových rozpočtů na administrativu přísluší ministerstvu 
financí a jeho orgánům. Tento pořádekje diktován nutností, aby byly 
platy stejných hodností jednotné, aby byla zajištěna platová a finančni 
disciplina a aby se zamezily převýdaje na úřednické platy. 
Odborníkům a zkušeným úředníkům, zvlášť cenným pro určitý 

podnik, úřad nebo organisaci, se mohou povolit platy vyšší než nor
máhú platy, stanovené pro příslušné hodnosti. Právo povolovati 
takové vyšší platy přísluší ministrům SSSR, aj de-li o úřady, podniky 
nebo organisace svazové republiky nebo významu llÚStníhO, minis
terské radě příslušné svazové republiky. Tyto vyšší platy smějí dosa-
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hovati půldruhanásobku normálnlho platu pro příslušnou hodnost, 
nesmějí však překročiti nejvyšší výměru, stanovenou vládním nan
zenlm pro jednotlivá núnisterstva, úřady a podniky. Platy nad tuto 
nejvyšši výměru povoluje pouze ministerská rada SSSR. 

Mzdové systémy 
Mzdové sazebniky, kvalifikačni a sazbové pnručky, mzdové sazby 

a platové stupnice slouži k diferenciaci mezd a platů podle kvalifi
kačnich znaků, nmožstvi práce a pracovnich podnúuek. Vedle toho 
se uplatňuje difcrenciace podle skutečných pracovnichnák1adů a podle 
výsledků práce. Této diferenciace se dosahuje vhodnými mzdovými 

systémy. 
V SSSR jsou zavedeny mzdové systémy úkolový a časový; 

unmo to se užívá též mzdového systému prémiového. 
Při mzdovém systému úkolovém závisí výše odměny za práci 

přímo na skutečném pracovním výkonu dělníka, při mzdovém sys
tému časovém na času vynaloženém na práci, při systému prémiovém 
jednak na vynaloženém času, jednak částečně na výsleddch práce. 

V SSSR je zaveden převážně mzdový systém úkolový. Za kaž
dou jednotku pracovniho výkonu (takové jednotky, vyjádřené tak 
či onak,jsou v každém podniku) se vyplád předem sjednaná odměna 
podle hodnoceni, která se vypočte buď dm, že se denni úkolová sazba 
příslušné kvalifikace dělí stanoveným demúm normáhúm výkonem, 
anebo že se hodinová sazba násobí nornlálnÍm pracovním časem, sta
noveným pro vyrobeni přislušné jednotky. 

Mzdový systém úkolový povzbuzuje ke zvyšováni pracovniho vý
konu a dm jednak zajišťuje dělnikům možnost většího výdělku, jed
nak podporuje vzrůst národního bohatství. Poněvadž se tento systém 
uplatlluje při osmihodinovém. pracovním dni a ve zdravém pracov
nim prostředi, nemá nikterak škodlivé následky pro zdrav:! dělniků. 

Mzdový systém úkolovÝ. Normy pracovnfch výkonů 

Podnúnkou úspěšného uplatněni mzdového systému úkolového je 
vědecká organisace práce a správné, teclmicky zdůvodněné normy 
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pracovních výkonů. Normálním pracovním výkonem se rozwnÍ 
množství výrobků přiměřené jakosti, které má dělník vyrobiti za 
jednotku času (den, hodinu) při svědomité práci, intensivním-vyilžití 
pracovního času a plném využití strojního zařízení. Při tom se přihlíží 
k druhu surovin, k typu i stavu strojního zařízení a nástrojů. Normální 
pracovní výkon je minimální pracovní výkon, který se žádá od kaž
dého děhúka. Nedosáhne-li dělník normálního pracovního výkonu 
svou vinou, považuje se to podle okolností buď za přiznak jeho nezpů
sobilosti ke konané práci, anebo za porušení povinnosti. Rozunú se, 
že se takto neposuzují noví dělníci, kteří ještě nestačili zvládnout své 
povolání a osvojit si náležitou zručnost v uložené práci. 

clJormy pracovních výkonů schvaluje ředitel podniku podle ná
vrhů, které mu předloží přednostové oddělení a které byly vypraco
vány za úeasti dělníků a inženýrsko-tedurického personálu. Zavádějí 
se vyhláškou v závodě i v jednotlivých dílnách po řádném a včasném 
obeznámeni děhúků s jejich obsahem. Zaváděti normy pracovních 
výkonů dodatcčně se nedovoluje. Považuje-li dělník nebo odborová 
organisace vyhlášenou normu pracovních výkonů za nesprávnou, 
může proti ní podati nánritky k rozhodčí komisi. 

Schválené normy pracovních výkonů se vyhlašují s platností na 
určitou delší dobu a nesmějí se revidovat předčasně, kromě případů 
přesně stanovených. Důvodem k jejich předčasné revisi může býti 
provedení nových organisačně technických a racionalisačních opa
tření, k nimž se nepřihlíželo při vypracování norem, jakož i zřejmá 
nesprávnost normy, vyšlá na jevo během práce. 

Podle pravidel schválených vládou SSSR se vydávají obecné vy
hlášky o revisi norem pracovních výkonů a jejich hodnocení pro 
všechna generáhlí ředitelství ministerstev společně příslušnýrll mini
strem a tajemníkelll Všesvazové ústřední rady odborů. Na základě 
těchto vyhlášek pak vydávají jednotliví generální ředitelé společně 
s předsedou ústředního výboru přislušného odborového svazu vy
hlášky o revisi norem pracovních výkonů a jich hodnoceni v jednotli
vých podnicích a poté sc provádí konkretni revise norem v podnicích 
samých. 
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Správa a inženýrsko-technický personál podniků mají povinnost 
připravit potřebné podmínky pro dosažení normálních pracovních 
výkonů, odstraňovat veškeré nesrovnalosti ve výrobě a provádět 
organisačně technická opatření, která podporují zvyšování pracov
ních výkonů. Správě podniku se také ukládá povinnost zařídit sou
stavný, praktický denní výcvik dělníků, tak aby mohli dosáhnout 

normálních pracovních výkonů. 
Normy pracovních výkonů v SSSR jsou východiskem pro pláno

vání výrobnosti, počtu dělníků i rozsahu výroby a jedním z nejdůle
žitějších činitelů správné úpravy mezd i zvýšení výkonů. 

Nedosálme-li dělník stanoveného normálního pracovního výkonu 
L.,'. SVOtI vinou, dostane mzdu podle skutečného l1možství a jakosti vý-

robků. Nedosáhne-li ho bez své viny, obdrží v každém případě 
alespoň dvě tfetiny lllZdy stanovené sazbou. 

Když se mezi dělnictvem rozšířilo hnutí pro přechod k obslu
ze několika strojů, bylo třeba mzdy dělníků, obsluhujících ně
kolik strojů, upraviti tak, aby se tato nová forma stachanovského 
hnutí vžila a podpořila v dalším rozvoji. Úprava byla provedena 

takto: 
aj Dělníci, kteří přejdou k obsluze většího počtu strojů, než je sta

noveno platnými normami pracovních výkonů, dostávají mzdu podle 
plných úkolových sazeb. Jinak řečeno, normální pracovní výkon, 
stanovený na jeden stroj, se nezvyšuje, přejde-li dělník ze svého vlast
ního popudu k obsluze několika strojů, a práce na dalších strojích při
náší tudíž dělnikovi přídavný výdělek podíe plných, nezkrácených 

sazeb. 
bl Jsou-li všechny stroje, obsluhované děh,íkem, započteny do 

normálního pracovního výkonu, pracuje-li tudíž dělník na několika 
strojích nikoli ze svého popudu, nýbrž na základě normy pracovních 
výkonů, vypočítá se odlnena za jednotku výkonu tím způsobem, že 
lnzdová sazba (za jednotku času) se dělí počtem strojů, s nímž norma 
počítá, a výsledek se dělí nonná1ním pracovllÍlTI výkonem na každélll 
stroji. Na př. normální pracovní výkon na prvním stroji je 5 jednotek, 
na druhém 10 jednotek, na třetím 15 jednotek. Sazba za hodinu práce 
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je 1,05 rublu. Pro výpočet odměny za jednotku pracovniho výkonu 
dělíme hodinovou sazbu třemi (počtem strojů): 

1,05 rub. _ 35 k 
- op. g 

a výsledek dělíme normálním pracovním výkonem na každém stroji: 

1 .. 35 kop. 7 k na . stroJI: = op., 

na 2. stroji: 

7 ' 

35 kop. 
10 

3,5 kop., 

na 3. stroii: 35 kop. - 233 kop 
" 15 -, . 

Mzdový systém úkolový je v SSSR zaveden ve dvojí formě: 
1. s úkolovou mzdollJÍluěrnou, při nÍŽ se stanoví stejná odměna 

za jednotku pracovniho výkonu, ať je pracovní výkon jakýkoliv, 
takže výdělek je přímo úměrný pracovnímu výkonu; 

2. s úkolovou mzdou$-progresivní, při nÍŽ se hodnoce!Ú diferen
cuje podle toho, jak dělnik dosáhne a překročí nonnálni pracovní 
výkon; v mezlch 100 % normálního výkonu se platí normální odměna, 
při překročeru norulálního výkonu hodnocení progresivně stoupá. 

Ani v prvIúm, ani v druhém případě se výše výdělku nijak ne
olllczuje a závisí jen na výkonu dělníka. 

V některých výrobních odvětvích (v dobývání uhll, ve výrobě že
leza a oceli, ve stavitelství, v průmyslu bavlnářském aj.) převládají 
úkolové mzdy progresivní, které platí pro valnou většinu dělníků 
zaměstnaných ve výrobě. V jiných odvětvích (na př. ve strojnickém 
průmyslu) převUdají úkolové mzdy úměrné, ale i úkolové mzdy 
progresivní jsou rozšířeny v dosti značné míře, hlavně pro t. ZV. "úzké 
profily", základní výrobní procesy a těžké práce. Zásady a pravidla, 
týkající se úkolových mezd progresivních, se stanoví vládními naří
zeními a ústředním výborem všesvazové komunistické strany, čás
tečně též vyhláškami jednotlivých ministrů a normativními řády, vy_ 
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pracovanými v dohodě s odborovými svazy. Hlavni zásady jsou 

tyto: 
a) Progresivni úkolová mzda se plat! jen tehdy, jestliže dělnlk pře-

kročí normálni pracovni výkon, který byl vzat za základ, a zvýšené 
hodnocení se týká nikoli celého vyrobeného množství, nýbrž jen 
množství přesahujícího normální pracovní výkon. 

b) Při progresivně stoupajícím hodnocení se přihlíží k výsledkům 
práce za celé období (měsíční, půhněsíční), za něž se v podniku pro
vádí definitivní vyúčtování mzdy. Měsíční normální pracovní výkon 
se stanoví tím způsobem, že se denní normální pracovní výkon násobí 
počtem pracóvnich dní v měsíci (podle diagramu), nehledíc ke dnům 
zameškaným pro nemoc, dovolenou a vykonávání veřejných i ob

čanských poviJ.most!. 
c) Při určování procenta normálního pracovního výkonu se při

hlížíjen k výrobkům dobtým (nikoli ke zmetkům). 
d) Progresivně stoupající hodnocení se řídí podle stupnic, stanove

ných pro některá výrobní odvětví vládními nařízeními, pro ostatní 
odvětví vybláškamijednotlivých ministerstev. Tyto stupnice mohou 
býti různé pro různé druhy práce. U těžších a složitějších prací stoupá 
hodnocení obyčejně ostřeji než u lehkých a jednodušších. 

Jako příklad uvádíme stupnici progresivně stoupajícího hodnocení 
pracovních výkonů vlakových čet v železniční dopravě za války, jak 
byla stanovena roku 1942 vládou SSSR a výkonným výborem vše
svazové komunistické strany: 

% překročení % zvýšení odměny 
normáhúho měsíčního za výkon přesahující 

pracovního výkonu normálni výkon 

do 10 % 0100 % 

přes 10 % 0200 % 
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Dále uvádíme ještě stupnici progresivně stoupajícího hodnocení 
pracovního výkonu stavebních dělníků, jak byla stanovena vládou 
SSSR a výkollilým výborem všesvazové komunistické strany: 

% překročení % zv)-šení odměn)' 
nonnálního pracovního za výkon přesahující 

výkonu nonnálrJ výkon 

do 10 % 015 % 

do 20 % 030 % 

do 50 % 060 % 

přes 50 % 0100 % 

Se stanoviska organisačního je třeba rozeznávati: 
a) individuální úkolovou mzdu, při nížje stanoven normáhú pra

covní výkon každého jednotlivého dělníka a která se platí podíe vý
sledků jeho indíviduálního výkonu; 

b) skupinovou neboli kolektivní úkolovou mzdu, při nÍŽ se 
stanoví normální pracovní výkon celé skupiny ("brigády") dělníků, 
mzda se pak vypočítává podle výsledků práce celé skupiny a rozděluje 
mezi její členy podíe toho, do které třídy je kdo zařaděn a kolik pra
covuího času vynaložil na společnou práci .. 

V SSSR je zavedena převážnou většinon úkolová mzda individuální, 
při níž každý dělník osobně odpovídá za výsledky své práce. úko
lová mzda skupinová platí hlavně v takových případech, kdy práce 
podíe své povahy je nedělitelná, vyžaduje součulliosti několika lidí 
a výkon jednotlivých dělníků nelze určit indíviduáhlě. 
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d ll V I Mz ovy system casovy 
Při mzdovém systému časovém se práce odměňuje podle času, vy

naloženého pracovníkem na práci, a to podle pevných sazeb (platů) za 
měsíc, den nebo hodinu. Při tomto systému se přihlíží ke kvalifikaci 
pracovnika, někdy i ke služební době a ke vzdělání. Individuální 
výkon pracovníka nemá rozhodného vlivu na výši platu. 
Časový mzdový systém se omezuje v SSSR hlavně na takové práce, 

které podle své povahy se nedají normovat ani vyjádřit v jednotkách 
pracovního výkonu (na př. práce montéra, konajícího službu, která 
záleží v dozoru nad stavem strojů a v jich opravách podle potřeby). 
Podle tohoto systé~nu se plati valná většina úřednictva. 

Jestliže dělník, pracující za mzdu časovou, přejde v důsledku uplat
ňování stachanovských pracovních method k obsluze většího počtu 
pracovišt (na pf. při kombinaci povolání), obdrží jako pHplatek 
určitou část mzdy, která se ušetří zmenšením počtu děhúků (obyčejně 
20 až 50 %). 

Prémiový systém 
Prémiový systém se uplatňuje hlavně při odměňování práce ve

doucích si! v hospodářstvi a inženýrsko-techníckých pracovníků. 
Tito pracovníci dostávají lnimo svůj pevný lllesÍční plat ještě prémii, 
jestliže předsti!mou hospodářský plán, v některých oborech i tehdy, 
jestliže jej alespoň splní. Výše prémie stoupá progresivně podle toho, 
do jaké núry je předstižen hospodářský plán. 

okruh osob odměňovaných podle prémiového systému a pod
mínky udělelú prélnie se stanoví zvláštními prémiovými řády, které 
schvaluje pro jednotlivé průmyslové obory vláda, a přlslušnými vy
hláškami jednotlivých ministrů. Při výběru rozhodujících činitelů 
a stanovení podmlnek pro udělelú prémie se uplatňuje zásada co nej
větší individualisace postavelú a úlohy každého pracovníka ve vý
robě.Každý pracovník se odměňuje podle výsledků práce v úseku 
své působnosti; nikoli podle výsledků práce podniku jako celku. 
Celozávodní personál dostává prémie podle v)~ledků práce celého 
závodu, personál jednotlivých oddělení podle výsledků práce pří-
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slušného oddělení atd. Podmlnkou udělení prémie bývá obyčejně 
stejnoměmé (podle diagramu) odváděni výrobků, zmenšeni počtu 
zmetků, úspory na výrobnich nákladech předpokládaných v plánu aj. 
Nejsou-li splněny tyto podmlnky, mají ředitelé podniků - a vzhle
dem k ředitelům podniků nadřízené orgány - právo s1úžit prémie 
a v některých případech i úphlě odepřít prémie jednotlivým pracov
níkům. Výše prémií se řídí stupnicí, která je součástí préITŮového 
řádu a jejÍInž základem je zásada, že prémie stoupá podle toho, čÍlu 
lepšího výsledku se dosáhlo podle zjištěných objektivnich znaků. 

Prémie se udělují zpravidla podle výsledků práce za měsíc, u jed
notlivých kategorií pracovniků za čtvrtletí. Výše prémie, připadajíci 
na pracovníka v určit6n období, se nesllÚ zmenšit pro neuspokoji
vou práci v předchozích obdobích. V některých prémiových řádech 
se dává řediteli podniku právo. oddělit· z celkové prémiové částky 
zvláštní doplňovací fond pro udělení prénrií těm pracovníkům, kteří 
podle prémiového řádu nepatří do okruhu odměr'íovaných osob. 

Prémiového systému se uŽÍvá také k tomu, aby se podporovala ne
rušená práce dělníků, úsilí o bezvadné fungování strojlúho zanzelú, 
šetření surovinami, palivem atd. Na př. v bavlnářském průmyslu 
dostávají mistři prémie za nadnormální výkon dělníků jim podříze
ných; hutni děh,íci u vysokých a tavicích pecí dostávají prémie za 
předstižení luěsíčnÍho výrobního plánu pece; topiči dostávají prémie 
za zmenšení spotřeby paliva atd. 

Prémie se obyčejně stanoví bud v procentech pracovníkova platu, 
anebo v procentech celkové dosažené úspory. 

Vedle řádných prémií v rámci mzdových systémů, platných v pod
nicích a úřadech, se udílejí občas mimořádné prémie pracovníkům, 
kteří zvlášť vynikli v úsilí o splněni hospodářského plánu při sociali
stickém soutěžení. Tyto prémie se udílejí z podnětu spráV1úch orgá
nů a veřejných org,,-,úsací. Jejich výše a lhůty nejsou předepsány 
zvláštními zákony, řády ani dohodami; fmallcují se ze zvláštních 
fondů, a to v mirových dobách z ředitelského fondu, zřízeného ze 
zisků, v době války z prostředků zvlášť povolených vládou na vše
svazové socialistické soutěžení. 
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Zaručená minimální mida 
Pracovní zákoník obsahuje ustanovem, že mzda nesllÚ klesnouti 

pod minimum, předepsané na určité období příslušnými státními 

orgány pro dotčený druh práce. 
Roku 1937 stanovila vláda SSSR nové, zvýšené minimum mzdové 

pro nízko placené dělníky a úředníky v průmyslu a dopravě. Pře
vážná většina dělníků a úředníků však má platy značně vyšší než toto 

miniulum. 
V některých odvětvích válečného průmyslu byla vlád.uim niHze

ním zavedena minimáhú mzda pro přeškolované děhlíky. Těmto 
děhúkům se po dobu nutnoU k přeškoleni zaručuje pevná mzda ve 
výši 80 až 100 % mzdy, kterou dostávali před přeškolovánim. Pevná 
minimální mzda se zaručuje též dělníkům, kteří se nově přijímají do 
podníku jako dospělí učňové, a to na prvni tři měsice podle prvnich 

tři mzdových tříd sazebníku. 
občanům luobilisovau)Tm za války na práce průmyslové a stavební 

se na dohu zaučelú (nejvýše na dva měsíce) zaručuje pevná mzdová 
sazba za práci, na niž jsou lllObilisováni. Po dvou lněsících se jim při
znává určitá kvalifikace a pak jsou placeni podle obecných pravidel 

stejně s ostatJúrni dělníky. 
Sovětské zákonodárství zná i jiné případy zaručené minimální 

mzdy (o nichž byla částečná zminka již v odd. IV); na př. těhotná 
žena, přeřaděná pro těhotnost na lehčí práci, dostává nadále dosa
vadní průnlěrnou mzdu; je-li někdo dočasně přeřaděn na jinou práci 
z výrobních důvodů anebo pro odvrácení hrozícÍho nebezpečí, do
stává nadále rovněž dosavadní průměrnou lllZdu; je-li někdo trvale 
přeřaděn na práci nižší kvalifikační třídy, zachovává se mu dosavadní 
mzda po 12 pracovnich dni; čeká-li dělnik na práci bez svého zavi
nění, zachovává se nlU po tuto dobu nárok na polovinu až dvě třetiny 
příslušné mzdové sazby, atd. 
Členům vlakových čet v že!eznični dopravě se v době války vy

plácl, klesne-li jejich výdělek z přlčin lla nich nezávislých pod před
válečnou úroveň, na přifrontových drahách jejich průměrný předvá-
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lečný plat, na ostatnich drahlch 75 % platu stanoveného roku 1942vlád
ním nařízcnÍnl a ústředním výborem všesvazové komunistické strany. 

Pracom zákonodárství ukládá podnikům povinnosthraditdělnikŮ1ll 
i úřednikům podle stanovených norem výdaje jim vzniklé v souvi
slosti s jejich prací, na př. opotřebením jejich vlastních nástrojů, výdaje 
naslužebnich cestách, výdaje vzniklé přeloženim do jiného místa a pod. 

Mzda se vyplácí nejpozději vždy z",,<1va týdny. Odměna za pře
chodnou nebo příležitostnou práci, trvající méně než dva týdny, se 
má vyplácet íhned po skončeni práce. Zadržováni výplaty mzdy přes 
stanovené lhůty se stíhá trestně. Srážky ze mzdy se směji prováděti 
jen v zákonně stanovených připadech a zákOlmým způsobem. 

Methody úpravy mezd a platů 
Otázky nlzdové úrovně, užití toho ucb onoho mzdového systénlU 

a vzájemného poměru lllczd v různých povoláních se řeší jednak 
přhno zákonnou úpravou, jednak úřednimi vyhláškami a dohodami 
mezi orgány hospodářské správy a orgány odborových organisaci, 
podle výrobniho odvětvi a skupiny povoláni. Na př. pro zaměst
nance v železniční a vodní dopravě, v průmyslu automobilním a bavl

nářském, pro honúky, pro stavební dělníky, pro řidiče žacích mlá
tiček (t. zv. "kombajnery"), dále pro učitele a profesory vysokých 
a střednich škol, pro lékařské pracovniky a mnohé jiné obory byly 
platové zásady a mzdové systémy stanoveny vládlúrni nařízerumi 
a ústřednhn výborem všesvazové komunistické strany. Pokud pak 
se řešení těchto otázek ukládalo jednotlivým ústřednún úřadům, 
řešily se stejně na základě a v mezich vládnich pokynů a fondů. 

Za války byla úprava mezd a platů ještě vice zcentralisována. Byl 
z ní totiž převážnou většinou vytlačen prvek smluvní a stanovení 
mzdových sazeb, tHd atd. bylo soustředěno na vyššich stupních státni 
správy. Tim však nebyli ředitelé podniků nikterak vyřaděni z vlivu 
na úpravu mezd. Naopak, zůstala jim i nadále velmi význanmá 
funkce jako osobám odpovědným za správnou aplikaci stanovených 
zásad mzdové úpravy a jako osoháni řídícím a organisujícím technic
kou nornlalisaci, která je jedním z činitelů vykonávajících vliv na 
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nlZdy. Tedmická normalisace je sice záležitostí celostát1ú, ale stano
vení normálních pracovních výkonů je zpravidla decentralisováno 
a ředitelům podniků zůstává v této oblasti dosti široká pravomoc. 
Částečná decentralisace se jeví také v právu ředitele podniku, určovati 
jednotlivým pracovnlkům ten neb onen z platů stanovených a schvá
lených ústředuhn orgánem pro příslušnou práci. 

Významná úloha při úpravě mezd a platů připadá odborovým 
svazům, které se účastní vypracování a projednávání návrhů zákonů 
a nařízelú o úpravě mezd a platů, sestavoválú mzdových sazebníků 
a kvalifikaČlúch příruček, vykouávaji aktivní vliv ua mzdovou úro
veň a mzdové systémy, organisuji kontrolu mzdové a platové úpravy 
a vedou boj proti porušováni zákonných předpisů mzdových. Při zá
vodnich radách a tnÍstuich výborech odborových organisaci jsou 
ustaveny zv1áštIÚ mzdové komise. 

Otázky mzdové jsou nerozluČllě spjaty s otázkami organisace práce 
a výroby. Správná úprava mezd je možná jen na základě správné 
organisace práce. Proto do činnosti mzdových komisi spadaji také 
otázky organisace socialistické soutěže, výrobních porad, technického 
výcviku atd. Komise se zabývaji studiem mzdových systémů, pro
jednávaji projevy dělnlků i úředulků o těchto ornzkách, kontroluji 
práce o revisi norem pracovních výkonů, zkoumají správnost zařa
dění děhúků do kvalifikačních a mzdových třid atd. 

Za války mzdy a platy v Sovětském svazu nejen nepoklesly, nýbrž 
značně stouply. Za poměrně krátkou dobu - od roku 1942 do roku 
1944 - nová úprava mezd se vzestupnou tendencí obsáhla široký 
okruh náro<húho hospodářstvi: dopravu, strojní a traktorové stanice, 
státní statky, obchod, lidovou osvětu, zdravotnictví, vědecké ústavy, 
umění, státní administrativu atd. Byly stanoveny správnější poměry 
v odměňování práce mezi různýnů povoláními a k;valifikačními 
stupni, rozšířil se okruh prací s úkolovou mzdou- úměrnou i progre
sivní, zdokonalila se technická normalisace, revidovaly se občas nor
my pracovních výkonů. 

Ve vlá<húch akrech z let 1942---44, týkajicich se mzdových otázek, 
zasluhuje zvláštni pozornosti pečlivá konkretisace kvaliřikaČlúch i ji-

59 



ných znaků, podle nichž se provádí diferenciace mezd a platů v jed
notlivých oborech hospodářství a práce. Na př. u vlakových čet v že
lezničním provozu se při mzdovém rozvrstvení zaměstnanců berou 
za základ nejen znaky povoláni a zastávané hodnosti, nýbrž i typy 
obslnhovaných lokomotiv, dopravní dálka, zatižení dráby a pod.; 
u platů ředitelů průmyslových podniků se přihliži k rozsahu výroby 
(výrobního programu); u platů lékařského personálu k výkonuosti 
léčebného ústavu, ke vzdělání a služeblú době pracovníka, k obtÍŽ
nosti oboru a k ohrožení zdraví,jakož i k núsnú třídě (podle velikosti 
obce); u platů učitelských k typu školy, ke vzděláni a služební době 
učitele, k povaze vyučovadch předmětů, ke věku žáků i k jiným okol
nostem. 

VIr. DĚLN lCKÉ ZÁSOBOVÁNf 

Péče podniků o zásobování de'7níků a úfednlků 

V době předválečné obstarávaly zásobování dělnictva hlavně orgá
ny státního a družstevního obchodu stejně jako zásobování ostatního 
občanstva. Úloha podniků a úřadů se omezovala na všeobecná opatře
ni, aby v závodech normálně fungovaly společné jidelny, prodejny, 
správkárny atd. Některé podniky organisovaly t. zv. pomocná hos
podářství, která zásobovala dělniky a jidelny zeleninou, mléčnými 
i jinými výrobky. 

Za války úkoly podniků a úřadů v otázkách zásobováni potravi
nami značně vzrostly a vyvstala řada nových, velmi vážných povin
ností jak vůči děhúkům, tak i vůči státu. 

Podle usneseni vlády byla v závodech hlavnich průmyslových 
odvětví zřízena zásobovací oddělení, aby organisovala zásobování 
dělníků i úředniků přednichzávodů, továren, dolů a novostaveb potra
vinami i průmyslovými výrobky, a to jednak z fondů povolovaných 
ústřednimi orgány, jednak z vlastních potravinových základen a sa
mostatných nákupů. 
Podnikům a úřadům byla přímo uložena řada povinnosti v oboru 

zásobování dělníků i úředníků, zvláště starati se o to, aby dělníkům 



a úředníkům i jejich rodinným příslušnfkům byly veas vychlvány 
lístky na potraviny i jiné zboží, aby každý dělnik i úředník skutečuě 
dostával příděly, na něž měl nárok podle druhu práce atd. 

Ředitelé průmyslových závodů byli vládou zmoOlěni poskytovat 
zvláštní výhody v zásobování dělníkům, dodržujícím a překračují
cím normální pracovní výkon. 

Za války byla vydána řada naHzeni o zlepšeni pHdělů některým 
kategoriínl pracovníků: železničářům, vědeckým pracovníkům, spi
sovatelům, umělcům, dělnikům základnich povoláni v průmyslových 
závodech, v dopravě aj. 

Pomocná hospodářstv! 
Mimořádně velikého významu nabyla za války pOlTIocná hospo

ch\řstvi. Vládni nařízeni o povinnosti řcditelů podniků a místnfch rad 
zřizovat pomocná hospodářství bylo vychlno ještě před válkou. Pro 
organisaci pomoOlých hospodářstvi povolovala státni zemědělská 
banka podnikům dvouletý úvěr a výkonné výbory oblastnich a kraj
ských rad jim přidělovaly půdu. Za války se stala pomocná hospo
dářstvi velmi důležitými zdroji zásobováni pracujidch; byla organi
sována ve všech městech a dělnických o bách celé země, dostávala 
úvěry, nástroje, traktory, semena atd. 

Zahrádkářství 

Zvláště je třeba jcště se zmínit o individuálníln i kolektivtÚm za
hrádkářství, které rovněž značnou lněrou přispívalo_ke zdolání záso
bovad krise obyvatelstva. Na zřizováni individuálnich i kolektivnich 
zahrad bylo přiděleno veliké lTIlložstvi státni půdy; zahrádkářům se 
poskytuje pomoc při zoráui velkých ploch půdy, přiděluji ,se jim se
lnel1a, opatřuje se jim hospodářské nářadí, dopravní prostředky atd. 
Půda pro zahrádky dělniků a úředniků j e podnikům a úřadům při

dělena na pět až sedm let. 
Zvláštui instrukce plena nejvyššlho soudu SSSR upozorňuje na to, 

že poškozováni osevů a úrody na kolektivnich i individuálnich za
hrachlch, krádeže a podobné zlořády se stihaji trestně. 

61 



VIII. OCHRANA PRÁCE*) 

(OCHRANA ZDRAVf A BEZPEČNOSTI PRACUJícíCH) 

Vymezenf pojmu 
Ochranou práce se v sovětském právu rozumí souhrn předpisů, 

jimiž se vymezuji povinnosti podniků a úřadů, pokud se týkaji opa
tření, aby zaměstnanci pracovali v normáhúm, bezpečném, technicky 
a zdravotně nezávadném prostředí. Tato opatřeni jednak zajišťuj! 
zdravé a bezpečné pracoV1ú podmlnky, jednak maji značný vliv i na 
zvyšování pracovní výkonnosti. 

V oddile pracovnlbo zákonodárství o ochraně práce se pojednává 
také o složení, pravomoci a povinnostech orgánů, dozírajících na 
dodržován! zákonných předpisů o práci a na zvláštní opatření na 
ochranu zdrav! a bezpečnosti pracujidch. 

Význam ochrany 

Sovětské zákonodárství se dívá na ochranu zdraví a bezpečnosti 
pracujidch jako na úkol prvořadého významu, jako na nerozlučnou 
složku organisace práce, organicky spjatou se zvyšováním pracovní 
výkonnosti, se zdokonalováním techniky a se vzestupem hmotné, 
technické i kulturnl úrovně pracujicích. Ředitelé hospodářských orgá
nů, podniků a závodů,jakož i odbonlíci pověření technikou ochrany 
proti úrazům jsou přísně odpovědni za provádění všech nutných 
opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti pracujících, za účelné vy
užiti peněz povolených na tyto účely a za dodržováIú závazných 
bezpecnostnich předpisů. 

Technická obnova národního hospodářství, zavedelú moderních 
technických zdokonaleni a z toho vyplývajic! zvýšeni všeobecné 
i technické kultury obyvatelstva, to vše - vedle neustálé péče státu 
o zájmy praCl~ícich - způsobilo radikáhú ozdravěni pracovnich 
podmínek v sovětských podnic!ch. 

*} Ochrana práce má zde užší smysl než podle české tenninologie, proto j e 
připojen výstižnější podtitul. Nadpis "Ochrana práce" je ponechán, poněvadž 
následuje definice. (Pozn. překl.) 
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• 

Zajištělli ochrally 
Ochrana zdraví a bezpečnosti pracujících se v SSSR zajišťuje: 

a) přísnými dkonnými předpisy, které ukládají hospodářským 
orgánům celou řadu základních i běžných opatření na ochranu zdraví 

a bezpečnosti zaměstnanců; 
b) státním financováním těchto opatření; způsob využití povo

lených částek, povaha konkretních opatření a lhůty projich prove
dení se stanoví zvláštními dohodami mezi hospodářskými orgány 
a závodními výbory odborov)lch organisací; 

c) široce založeným bezpečnostně technickýnl výcvikem a pro

pagací bezpečnostní teclllliky; 
d) všeobecným i odborným dozoremna provádění předepsaných 

opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti pracujících; tento dozor 
vykonává pracovní inspekce i jiné dozorčí orgány (důlní technická 
inspekce, zdravotní inspekce, dozor na parní kotly aj.); 

e) široce organisovanou kontrolou; 
f) přísnou disciplinární a ve vážnějších případech i trestní od p 0-

vedno s tf správních orgánů za dodržování zákonů a nařízení o ochra

ně práce. 

Zákollllé předpisy 
zákonné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti pracujících jsou 

jednak všeo becné, platné pro všechny podniky a úřady, jednak 
zvláštní, platné pro jednotlivá odvětví hospodářská. Podle zákona 
musí býti,}JtevŤení každého závodu a zahájení provozu v nem, jakož 
i přestěhoválú do jiné budovy předem schváleno pracovlú inspekcí 
a orgány zdravotní a technické inspekce. Správy podniků jsou po
vinny vyžádati si předběžné povolení uvedených dozorčích orgánů 
i pro přebudování závodů, rozšíření výroby a změnu strojního zaří
zení (pře11Ústění strojů, nahrazení starých strojů novýIIŮ atd.). Pro 
zařízení a vybavení výrobních provozoven předpisují zákony řadu 
požadavků, týkajících se výměry a výšky místností, teplory, suchosti, 
stavu stčn, <stropů a podlah, osvětlení, umělého osvětlování, otop-
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ných a větracích zařízení, sprch, wnyvadel, ochranných zařízení, 

opatřováni ochramlých pracovnich obleků, mýdla atd. 
Při navrhováni průmyslových staveb zaujímají otázky zdravotn! 

a bezpečnostn! techniky jedno z předních míst. Projektanti jsou po
vinni pamatovati již ve stavebních návrzích na příslušná zařízení 
a v detailních plálJechje podrobně propracovati. 

Dále je vydána řada nařízelú a instrukcí, obsahujících předpisy 
-o zanzováIú a obsluze transmisí, o postavení, ohrazení a obsluze stro
jů a o jich vybavení potřebnýnů bezpečnostními zařízeními. Správa 
podniku je povinna ochranná a bezpečnostni zařízení pravidelně 
kontrolovati. 

Bezpečnostn[ výcvik a ;<:dravotně bezpečnostní technika 

Veliký význam_ pro bezpečnost pracujících má osobní chovám 
každého dělníka a jeho znalost pravidel ochrany proti úrazům. Proto 
ukládají pracovní zákony a úřechú předpisy správám závodů povin
nost organisovat bezpečnostní výcvik dělníků, a to: 

a) úvodní výcvik nově přijímaných dělniků, aby se obeznámili 
-se všeobecnými pravidly, jak se lnají chovati v závodě, dříve než se 
připustí k práci; 

b) výcvik na pracovišti, aby se každý dělnik dobře obeznámil 
"Se zvláštnostrni zařízení, II něhož pracuje, s pravidly, jak s lúln zachá
zeti, a s bezpečnostními opatřeními; každénlu dělníku se vydává po
učení o ochraně proti úrazům; 

c) soustavnývýcvik při běžném demúm dozoru na postup práce. 

Nedodržování technických bezpečnostlúch předpisů, ať se strany 
.děhúků, či se strany inženýrsko-technického a administrativního per
~onálu, se považuje za hrubé porušení pracovní kázně a v některých 
.případech i za trestný čin. 

Pro dělníky přidělené k zařízenim nebezpečným pro obsluhu nebo 
pro okolí jsou zavedeny zkoušky z ochrany proti úrazům. Znalost 
hezpeČllostlú teclnliky patři také do poviilllého "teclnlického mi
nima" průmyslových dělniků .. 
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Zvláštlú úspěchy,jichž dosáhnou někteří pracovníci v ochraně proti 
úrazŮ1na ve zdokonalení bezpečnostní techniky, se odměňují prémielIŮ. 

Otázky bezpečnosuú a zdravot1Ú techniky v podniku patři do pra
vomoci technického ředitele podniku, v jednotlivých částech podniku 
pak do pravomoci přlslušného administrativniho a technického per
sonálu. Ředitelé podniků, přednostové odděleni a mistři jsou odpo
vědni za stav budov, za jejich technické vybavelú a za správnou 

organisaci práce s hlediska bezpečnosti. 
Sovětské pracovni zákonodárství ukládá správě podniků povin

nost vésti přesnou evidenci pracovních úrazů v závodech. O této evi
denci jsou vydány pečlivě propracované předpisy, jejichž účelem je, 
aby se vyšetřily a odstranily přičiny úrazů a aby se zjistily osobv za

vinivší příslušný úraz. 
Ve všech podnicích i v rozsáhlých oddělenich podniků jsou zřízeny 

ošetřovny, které poskytují první půlnoc při úrazech alékařské ošetření 
při oneulocnění, starají se o ochranu před nelnocemi (profylaxi), ko

nají zdravotně osvětovou práci atd. 
Do zdravotní tecluůky a pracoVlú hygieny v továrnách patří: čiš

tění dílen, strojů, továrních dvorů, odstraňovátÚ překážek volného 
pohybu, zřizováni umyvadel, sprch a lázni, zásobováni dělnlků mýd

lel-n, ručníky, pracovními obleky, pracovlú obuví atd. 
V oborech zdravotně škodlivých jsou předepsány povimlé ob

časné lékařské prohlídky dělniků, aby bylo možno stále sledovati 
jejich zdravot1ú stav a užiti profylaktických opatření proti účinku 
škodlivých látek na zdraví dělniků. Povinné občasné lékařské pro
hlídky jsou též pro zaměsulance potravinářských závodů, prodejen 
zdravotnického zbožl a podniků zásobujících obyvatelstvo vodou. 

Pracovn{ inspekce 
Nejdůležitější zárukou důsledného prováděni pracovních zákonů 

a nařizelú, zvláště pokud se týkaji ochrany zdraví a bezpečnosti za
městnanců, je pracovní inspekce. Je siceprgáneln odborových svazů, 
jejichž pracovni methody do značné t1Úry uplatňuje, ale je vybavena 

rozsáhlou pravomocí se strany státu. 

5 Pracovní právo 
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Pracovní inspekce vykonává všestranný dozor na dodržování zá
konných předpisů o práci a její ochraně a činí nutná opatření na 
ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků. Je organisována podle vý_ 
rob,úch odvětví a jcjí pravomoc se vztahuje na děhúky i úředníky 
všech hospodářských odvětví bez výjimky. 

Orgány pracovní inspekce jsou oprávněny navštěvovat v libovol
nou denní i noční dobu podniky a úřady, patřící do okruhu jejich 
působnosti, kontrolovat je a ukládat peněžité pokuty jejich odpověd
ným úředníkům, kteří se proviní porušením předpisů o ochraně 
práce, pokud se taková provinění nestíhají soudně. 

Při ústředních výborech odborových svazů jsou zřízeny zvláštní 
pracoV1ú inspekroráty pro mladistvé. 

V podnicích a úřadech voH děhúci a úředníci své vlastní pracovní 
inspektory a komise pro ochranu proti úrazům. 

P· "d ' h b v , h v, tnancovam Z ravotmc a ezpecnostmc opatrem 

DelU1Í péče sovetského státu o zdraví a bezpečnost pracujících ne
byla zeslabena ani v těžkých poměrech válečných. Na opatření pro 
ochranu zdraví a bezpečnosti proti úrazům byly povolovány velké 
peněžité částky s přesnými instrukcemi o způsobu jich užitÍ. Jen ve 
zbrojním průmyslu bylo za rok 1943 vynaloženo na tyto účely přes 
30 milionů rublů. 

IX. PRÁCE ŽEN A MLADISTVÝCH 

Práce žen 

Sovětský stát nejen vyhlásil rovnoprávnost ženy, nýbrž i zajisti! jí 
všechny podmínky skutečné sociáhli, hospodářské a politické rov
nosti s mužem. Sovětská žena se účastní stejně jako lnuž budovatelské 
práce, uplatňujíc své tvůrčí síly v nejrůznějších oborech hospodář
ského, kultunúho, politického i státního života. Má právo na práci, na 
odpočinek, na vzdělání i na hmotné zajištění. 

Až do řijnové socialistické revoluce konaly ženy v Rusku, pokud 
byly v nánlezdnÍm poměru, převážnou většinou hrubou ("čenlOu")~ 
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nekvalifikovanou práci; z 55 % pracovaly jako služky a nádemce, 
z 25 % jako děvečky u statkářů a velkých sedláků. V Sovětském svazu 
pronikla práce žen do všech oborů hospodářského života - kromě 
oborů se zdravotně škodlivými a zvlášt těžkými pracovními podnÚll
kami. Při tom se vehni značně zvýšil poměrný podil ženské práce 

kvalifikované. 
V roce 1941, ještě před válkou, přes 100000 žen řidilo traktory, 

žací mlátičky i jiné složité hospodářské stroje. V průmysln bylo za
městnáno přes 170000 inženýrek a techniček, na školách působilo 
přes 650000 učitelek, v ambulatoriích, nemocnicích a na klinikách 
přes 73000 lékařek, ve vědeckých a výzkuumých ústavech a na vyso
kých školách 33000 vědeckých pracovnic, v zemědělství přes 9000 
agronomek s vysokoškolským vzděláním. Mnoho set žen zaujímalo 
vedoucí místa v průmyslu, v zemědělství, v dopravě i ve státní ad

ministrativě. 
Za války počet žen v sovetském hospodářství ještě více vzrostl, 

a to absolutně i relativně. Ve zbrojních závodech Sovětského svazu 
vice než polovina dělníků, inženýrů a techniků jsou ženy. Z 1 mili
onu 857 tisíc řidičů žacích mlátiček, řidičů traktorů a mechaniků, 
kteří byli za války vycvičeni pro zemědělstvi, je přes jeden milion 

žen. 
Téměř 500000 žen se uplatňuje jako zástupkyně v místních radách, 

přes 1700 jako poslankyně do nejvyšších rad svazových a autonom

ních republik. 
Ženy podaly velké množstvi krásných příkladů socialistické práce. 

Jména stachanovkyň se těší velké úctě a vážnosti. Značné nmožství 
dělnic i zemědělských pracovnic bylo vyznamenáno sovětskými řády 
a medailemi, čestnými tituly a odznaky. 

Za sovětské vlády se tvoří všechny poduúnky, aby žena měla plnou 
možnost zaměstnávati se prací užitečnou pro společnost, zvyšovat 
svou kvilifikaci a kulturní úroveň, uplatnití své právo na mateřství 
a splniti svou povinnost jako matka. 

Ochranu mateřství i dětství a upevnění rodiny počítal sovětský stát 
vždy ke svým nejdůležitějším úkolům. Proto také poskytuje těhot-
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ným ženám a matkám velkou runo tnou podporu na ~výživu a vý
chovu dětí. Za války - 8. července 1944 - vydalo presidiUlll Nej
vyšši rady SSSR nařízení, jímž byla zvýšena státní podpora těhotným 
ženám, matkám S několika dětmi Í matkám osaměIÝln, zesílena 
ochrana mateřství a dětství, zaveden čestný titul "matka hrdinka" 
a zřízen řád "Sláva mateřství", jakož i "medaile mateřství". 

Účast ženy na společné práci je důležitým činitelem sociálního 
a politického osvobozcní ženy, jejího společenského uplatnění, zlep
šení jejích životních podmínek a zvětšení přijmů rodiny. Zároveň je 
i velmi důležitým zdrojem pro zajištění národního hospodářství po
třebnj'mi kádry dělniků a odborníků. 

~ákazy práce žen 
Sovětské zákonodárství zakazuje práci Žen ve výrobních oborech 

se zvlášť těžkýnů a zdravotně škodlivými pracovními podnúnkami. 
Původně byl okruh prací pro ženy zakázaných hodně rozsáhlý, neboť 
ruský průmysl byl značně zaostalý, pokud se týče technického vy
bavení, stupně lnechallÍsace a úrovně výrobní organisace. Ale za léta 
stalinovských pětiletek se tvářnost sovětského průmyslu docela změ
nila. Téměř úplná obnova a rekonstrukce podniků i jejich zařízení, 
mechanisace namáhavých prací, automatisace a elektrisace, radikáhú 
opatření v průlnyslu na ochranu proti úrazům i na ochranu zdraví 
dělníků - to vše od základu změníto pracovní podmínky a otevřelo 
ženě přístup k řadě povolání a zaměstnání, v nichž dříve nemohla 
pracovat. Po značném zlepšení zdravotních i jiných pracovních pod
núnek byl revidován seznam zvlášť těžkých a zdravotně škodlivých 
prací, pro ženy zakázaných, a schválen seznam. jiný, se zatímní plat
ností až do podrobného vyšetření, jsou-li pracovní podndnky ve 
změněném pracovním prostředí pro ženu vhodné. 

Roku 1939 vypracoval sekretariát Všesvazové ústřední rady od
borů pro každé hospodářské odvětví nový, změněný seznam zaměst
nání, v nichž je zakázána práce žen a mladistvých. 

V těch o borech, v nichž práce žen není zakázána, nesmějí se ženy 
přidělovat k takovým pradm, které jsou spojeny s přenášením a do-
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pravováním břemen nad určitou lnaxinlální váhu. Tato ~áha je sta
novena různě podle způsobu přenášení nebo dopravy, podle druhu 
dopravního zařízení a podle rovnosti povrchu, po němž se břemena 
dopravuji nebo přenášej!. 

Zv/áštn{ ochrana tlhotných žen a kojíc!ch matek 

Zákonné normy o manželství, rodině a poručenství, jakož i o práci 
žen svědčí o velké péči státu O rodinu, ženy a děti; zvláštní ochrany 
a výhod poživaji podle nich těhotné ženy a kojid matky. 

U těhotných žen je zakázána od čtvrtého měsíce těhotenstvl práce 
přes čas a od šestého měsíce těhotenství práce noční. Rovněž pro ko
jid matky je zakázána noční práce po celou dobu kojeIlí. Od pátého 
měsíce těhotenství nesmějí býti ženy posílány bez svého souhlasu na 
služeblú cesty ITŮnlO nústo svého stálého zaměstnání. Těhotné ženy 
se přidělují k lehčím pradm_ při zachování dosavadní průměrné mzdy. 

Kojícím matkám se poskytují zvláštní doplňovací pracovní pře
stávky na kojení dítěte. Všechny dělnice i úřednice, zaměstnané 
alespoň tři měsíce v témže podniku neho úřadu, dostávají při těho
tenství a porodu mimo svou řádnou dovolenou ještě,dovolenou mi
mořádnou, jejíž výměra byla až do 8. července 1944 stanovena na 
63 dni, od té doby pak na 77 dni (35 dni před porodem a 42 dni po 
porodu); po dobu této dovolené se jim vyplád podpora z prostředků 
sociálního pojištění. Při abnonnálnil1l porodu anebo při narození 
dvojčat se dovolená po porodu prodlužuje až na 56 kalendářních dní. 
Ženy zaměstnané méně než tři měsíce v témže podniku neho úřadu 
dostávají sice také dovolenou pro těhotnost, ale podpora se jim po 
dobu dovolené nevyplád. 

Každé těhotné žene se vydává od šestého měsíce těhotenství až do 
uplynuti čtvrtého měsíce po porodu kromě pravidelných potravino
vých přídělů ještě přídavkový lněsÍční příděl. 

Práce mladistvých 

Pokud se týče mladistvých, je sovětské zákonodárství vedeno jed
nak snahou vycvičit kádry dělníků a odborrdků, jednak snahou chrá-
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nit zdravi mládeže a poskytovat ji možnost dalšiho tělesného i dušev
ního vývoje. Tyto dva úkoly jsou spolu nerozlučně spjaty. 

Práce mladistvých doJ6let je zpravidla zakázána. Jen ve výjimeč
ných případech může pracovní inspekce povolit zaměstnávání mla
distvých od 14 let. Za vlastenecké války však byla mládež od 14 let 
přijirnána do práce ve většim rozsahu a byl pro ni organisován indi
viduáiui i skupinový učňovský výcvik. K výrobni práci se tito mla
distvi připouštěji jen po předchozi lékařské prohlidce a s podmínkou 
kratši pracovní doby. Za války se poskytovala mladistvým - výjim
kou z obecného pravidla - každoročm dovolená 12 pracovních dní 
a jen za zbytek dovolené se platila peněžitá náhrada podle obecných 
pravidel. Ředitelé podniků se staraji o mladistvé, pokud se týče stra
vování, odpočinku a účelného využití volného času. Mladiství, kteří 
potřebuji upevnit si zdrav!, se posila ji do sanatorii, léčebných ústavů 
a zotavoven. Ve společných zotavovnách je 25 % míst vyhrazeno 
mladistvým, nepočítajíc v to místa vyhrazená žákům učňovských 
škol. Poukázky do zotavoven dostávaji mladistvi zdarma. 

Mladistvi do tll let se nesměji přidělovat na práce těžké nebo škod
livé pro zdraví, jako na př. na pálení sirných a arsenových rud, na 
dobývání a zpracování drasla, na práce II kokovacÍch pecí a v kovár
nách, na práce pod zeml, na výrobu organických barev a j. K přená
šení a dopravě břemen se smí užívati mladistvých jen v 11lezích sta
novených příslušnýllŮ nařízeními. 
Řada zvláštmch opatřeni Všesvazové ústředni rady odborů se týká 

ozdravovací a výchovné práce meZi mladistvýlni zaměstnanci, jako 
je organisace odpočinku, zřizování sanatorií pro mládež, ukojování 
kultunúch i jiných potřeb a zájmů mládeže, zvyšování úrovně vše
obecného i technického vzdělání, pomoc v učení cizíuljazykům, tě
lesná a branná výchova aj. 
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X. PRACOVNÍ MORÁLKA 

základem pracovní morálky v SSSR je, jak již bylo poznamenáno 
dříve, vysoký stupeň uvědomělosti pracujídch, jejich hmotný zájem 
na výsledcích výroby a jejich čestný poměr k práci jakožto povin
nosti vůči společnosti. 

Pracovn{ soutěžení 
Podstatným činitelem vnitřní organisace práce ve výrobě je so

cialistické pracovní soutěženi, jehož se účastní nejširší vrstvy pracují
cích. Toto soutěžení se stalo hybnou silou, která zajistila úspěchy 
hospodářského budování státu v době míru, a jeho význam ještě více 
~~vzrostl"'; vlastenecké války, kdy průmysl, doprava i zemědělstvi byly 
poštaveny před nové, složité a vskutku obrovské úkoly. 

velmi důležitou roli ve výrobě hrají stachanovci, nositelé nových 
směrů ve výrobě, dokonale zvládnuvší techniku ve svém ohoru a pře
konávající staré normáhú i plánované pracovní výkony. Stachanovci 
počítají s každou minutou i vteřinou, využívají pracovního času co 
nejintensivněji a organisují práci co nejúčelněji. Zvyšujíce velmi pro
nikavě pracovní výkon, dosahují tím i značně vysokých mezd. 

V období třetÍ pětiletky vzlliklynové formy stachanovského hnutÍ: 
stachanovské školy, v nichž přední, vynikající dělnici předávají své 
zkušenosti jin)'ID, přehlídky strojního zařízení, současná obsluha ně
kolika strojů a kombinace povolání. To vše otvirá nevyčerpatelné 
lllOžnosti pro další zvyšování pracovní výkonnosti. Za války socialis
tické soutěžení nabylo povahy celostátní a proniklo do všech oborů 
národního hospodářství bez výjimky. Za první dva roky všesvazo
vého socialistického soutěžení stoupla pracovní výkonnost v celém 
průmyslu průměrně o 40 %, z toho v leteckém průmyslu o 47 %, ve 
výrobě tanků o 43 %, ve výrobě střeliva 054 %. Počet stachanovců 
dosáhl v leteckém průmyslu 39 %, ve zbrojním průmyslu 38 %, 
v prům-yslu llaftovéln 42 % celkového počtu zaměstnaných děhlÍkŮ. 
Začátkem roku 1944 bylo účastníků socialistického soutěžení v nafto
véln průmyslu 80 %, v leteckém 85 %, ve zbrojnÍ1n 86 %, ve stroj-
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nictví 83 %, v lokomotivkách a vozovkách 87 %, v bavlnářském 
průmyslu 90 % všech dělníků, v železniční dopravě středni oblasti 
(moskevské) 89 % všech železničářů. 
Podnikům, závodům a sdružením, které ve všesvazové socialis

tické soutěži dosálmou vítězství ve svém oboru, udělují se - za pod
mínek vyhlašovaných Všesvazovou ústřední radou odborů a jednotli
vými ministerstvy pro jednotlivé obory - čestné tituly nejlepších 
podniků, závodů nebo sdružení Sovetského svazu a předávají se jim 
putovm rudé prapory, věnované radou obrany státu nebo ústřed
mm výborem všesvazové komunistické strany. Putovní rudé prapory 
jsou věnovány také Všesvazovou ústřední radou odborů, jednotli
vými ministerstvy SSSR, vládami a ústřednimi výbory strany jed
notlivýchsvazových a autonomnich republik, jakož i vedoucími 
oblastními, krajskými, okresními a městskými orgány státu a strany. 

Na ceny vítezůUl v soutěžích povoluje stát velké peněžité částky. 
Odměny se předávají zároveň s putovními rUd)TUli prapory a jsou 
určeny jednak na prémie pro pracovniky, kteří se zvlášť vyznamenali, 
jednak na zlepšení životních a' kulturních podnúnek zanlestnanců. 

Ruku v ruce se socialistickým soutěženúu se stále zdokonaluje tech
nika a organisace práce, zlepšuje se kvalita a odborná zručnost mla

dých děhlÍků a stoupá výroba. Velice se rozšířily rozličné způsoby 
účasti širokých vrstev pracovníků na využití skrytých reserv podniků, 

jako veřejné přehlídky pracovní organisace, racionallsační návrhy, 

hnutí pro mechanisaci a organisaci plynulé a pásové výroby. Značně 

se rozmohly skupiny ("brigády") mladých, pracující s heslem "Větší 
výroba s menším počtem dělníků", a vyrostly v mocnou sílu. 

Zvlášť význačná úloha v organisaci všesvazového socialistického 

soutěžení připadá odborov)Tffi svazůln, které mají v rukou vedení 

širokých vrstev dělnictva i úřednictva a poskytují jim denní podporu 
v soutěži. 

Ve dnech oslav historického vítězství Sovětského svazu nad hitle- . 
rovským Německem vznikla mezi sovětským dělnictvem myšleuka 
nového, pracovního tažení za vlast, za další vzrůst její hospodářské 
a vojenské moci. Zaměstnanci spojených Stalinových hutnických zá-
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vodů v Magnitogorsku a Kuzněcku vystoupili s provoláním, aby se 
organisovala všesvazová socialistická soutěž na oslavu vítězství. Toto 
provol",ú bylo nadšeně přijato dělnictvem, kolchozníky i inteligencí. 
Soutěž na oslavu vítězství vzala na sebe - podobně jako soutěž za 

války - národní a vlastenecký ráz. 
Socialistické soutěžení je a vždy zůstane společenským hnutím 

mravním; plnění závazků z něho vyplývajících se vymyká právní 
úpravě a vše záleží na dobré vůli pracujících. To ovšem neznamená, 
že státní moc do toho nijak nezasahuje. Naopak, sovětský stát ukládá 
všenl vedouchn orgánům státní administrativy i h<?,spodářství, aby 
co nejvíce podporovaly rozvoj socialistického soutěžení. Pro pra
covníky, kteří se v tomto soutěželÚ vyznamenají, jsou stanoveny 

nejrůznější výhody a odměny. 
Již před válkou byly v SSSR právními normami stanoveny čestné 

tituly a čestné odznaky, udílené za vynikající pracovní výkony: titul 
"hr-dn;.y--~~cialistické práce", medaile "Za výbornou práci" a "Za 
pracovní statečnost", titul "výborného pracoVlúka v socialistické sou
těži" aj. Za války byly zavedeny nové čestné tituly a čestné odznaky 
individuální i kolektivní: státní putovní rudé prapory, čestné knihy 
a desky pro zápis jmen nejlepších pracovníků, tituly vítězů ve všesva
zové socialistické soutěži a čestné náprsní odznaky. Pro železničáře 
byly presidiem Nejvyšší rady SSSR schváleny řády o čestných ná
prsních odznacích "výborný strojvůdce", ,;výborný železničář", "vý
borný železniční inženýr", "výborný pracovník spojovací služby", 
"výborný vagonář", "výborný stavitel", "výborný obnovitel", "vý
borný administrativlú pracovník". Čestné odznaky byly zavedeny 
i v jiných oborech hospodářství. S udělením čestných titulů a odznaků 
je spojena řada lnnotných výhod a právních výsad. 

Po vítězném zakončení války v Evropě považovalo presidiunl Nej
vyšší rady SSSR za nutné, projevit sovětskému lidu uznání za jeho ne
ocenitelné zásluhy o vítězství nad Německem nejen na poli válečnéln, 
nýbrž í pracovním. Proto se usneslo zavésti vedle medaile vítězství nad 
Německem ve veliké vlastenecké válce 1941-45 té{:;;;~daili "Za sta
tečnou práci ve veliké vlastenecké válce 1941--45". Touto medailí 
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mají býti vyznalllenáni všiclmi, kdo svou statečnou a obětavou prací 
přispěli ve veliké vlastenecké válce k vítězství Sovětského svazu nad 
Německem: dě1rúci, inžen)Tři a technikové, úředníci průluyslu a do
pravy, kolchozníci a zemědělští odborníci, vědečtí a techničtí pracov
níci v úřadech, ve straně, v odborových i jiných veřejných organi
sacích. 

Pracovni kJzeň 

Se zvyšováním celkové úrovně pracovní morálky v sovětských 
závodech se stále zostřuje boj proti jednotlivým je jim rušitelům a roz
vratným živlům. Ať je vrstva takových lidí, kteři nephú poctivě svou 
pOVUllost vůči společnosti a vyhýbají se práci, sebeméně početná, 
TIIŮŽe značně poškodit společnou věc. Proto se především tvoří kolem 
takových lidi atmosféra společenského odsouzení a sovětský stát je 
nucen užívati proti nim, nepomáhá-li přesvědčování a výchova, 
i prostředků hospodářského a právního donucení. 
Začátkem druhé světové války bylo na přimou žádost dělnictva 

schváleno několik zákonných aktů, jimiž byla zesílena donucovací 
opatření proti rušitelům pracovní kázně. Těmito zákollnými akty 
mají býti chráuěny zájmy státu a národa proti nesvědomitým nebo 
zaostalÝlu živlům, třebas luálo početným, ale pro svou škodlivost ne
bezpečným, které porušují sovětské zákony a desorganisují výrobu. 

Jedním z těchto zákOlmých aktů bylo nafízeul Nejvyšší rady SSSR 
ze dne 25. června 1940 (vydané na návrh Všesvazové ústřední rady 
odborů), jímž bylo děhúkům a úředníkům státních, veřejných i druž
stevních podniků zakázáno salnovolně l.0pustiti zaměstnání a stano
vena trestnost takového samovolného odchodu ze zaměstnáIú, 

jakuž i svévohlého, řádně neomluveného zanedbávání práce nebo 
úřadu. 

K nejvýznamnějším zákonným aktům válečné doby, vyvolaným 
nutností přebudovat hospodářství na válečný stav, patří nařízení pre
sidia Nejvyšší rady SSSR ze dne 26. prosince 1941, jímž byli dělníci 
a úředníci zbrojního průmyslu prohlášeni za mobilisované na celou 
dobu války a zajištěni pro práci v těchto podnicích. Samovoh,é 

74 



opuštění práce se thnto nanzelúm kvalifikuje jako deserce a přísně se 
trestá vojenským soudem. *) 

Podobná pracovni mobilisace byla nařízením z 29. září 1942 vyhlá
šena pro všeclmy dělníky, úl'edniky a inženýrský i technický personál 
v územnich oblastech blízko za frontou, a to ve všech podnicích a úřa
dech bez rozdílu oboru. 
Nařízením ze dne 15. dubna 1943 byl na všech železnielch vyhlášen 

válečný stav. Všiclmi děhúci a úředníci železniční dopravy byli pro
hlášeni za mobilisované a zajištěni pro železniční dopravu. služební 
delikty spáchané v železniční dopravě se stíhají železničními vojen
skými soudy podle válečných zákonů. Válečný stav byl vyhlášen také 
v dopravě říční a námořní, jakož i v civilním. letectví. 

Pro uvedené zvojenštělé podniky byly roku 1943 vydány vládním 
nařízením nové disciplinánú řády, které obsahují předpisy o pracovní 
kázni a v nichž se ředitelům podniků důrazně ukládá, aby dávali 
dobrý příklad v plnění služebJúch POviml0Sti, aby odměňovali svě
domité pracovníky a trestali nedbalce. 

P , v'd racovnt fa y 
"Pracovní pořádek v jednotlivých podnicích a úřadech se upravuje 

pracovními řády:-, Sovětské pracovní zákonodárství rozeznává dva 
druhy těchto pracoV1úch řádů: 

a) vzorné ("typové") pracovní řády, schválené vládou SSSR a zá
vazné pro všeclmy stát1ú, veřejné i družstevni podniky a úřady; 

bl odborové pracovni řády, vydávané ministerstvy a jiuými 
ústřednimi úl'ady pro jednotlivé obory národního hospodářství podle 
jejich zvláštních podminek po dohodě s ústředními výbory přísluš
ných odborových svazů. 
Doplňky pracovnich řádů vypracovává podle potřeby ředitel 

podniku nebo přednosta úl'adu v dohodě se závodní nebo zaměstna
neckou radou. 

*) Po vítězném skončení války s Německem byla nařízením presid.ia Nej
vyš"sí rady SSSR vyhlášena rozsáhlá amnestie, zvláště pro všechny osoby. které 
byly odsouzeny pro samovolné opuštěill práce v podnicích a úřadech. 
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yzájenmá práva a povinnosti zaměstnanců a správy podniku nebo 
úf~du, týkajíc! se dodržování pracovního pořádku, se tedy opírají 
nikoliv o soukromou vůli, nýbrž o zákon a z něho odvozené akry. Je 
třeba zdůraznit, že práva a povinnosti, stanovené těmito akty, mají 
ráz dvoustranný, t.j. stanoví se nejen povinnosti děhúků a medníků, 
nýbrž i povinnosti správy podniku nebo úřadu. Za dodržování pra
covního řádu jsou odpovědni všichni účastníci pracovního procesu. 

Pracovní řády upravují jen část otázek, týkajících se pracovního 
pořádku v podniku nebo úřadu: postup při přijímání a proPOuštělÚ 
zaměstnanců, základní povinnosti správy, dělníků a úředníků, začátek 
a konec pracovní doby, způsob využití a evidence pracovního času, 
střídání směn, přestávky, všeobecné zásady bezpečnostní a zdravotní 
techniky, jakož i disciplinární tresty. Ostatní složky pracovního po
řádku, jako postup pracovních úkonů, zacházení s jednotlivý1lŮ zaří
zeními, výcvik v technickém minimu, rozdělení pracovních sil v pod-

,< niku atd., se upravují jednak zvláštními předpisy (teclmologickýrní 
předpisy a instrukcemi, bezpečnostními předpisy, instrukce1lŮ o ob
rábění výrobků a pod.), jednak nařizovací činností (nařízenínů, roz
kazy, písenmými rozkazy, pokyny) příslušných představených, řídí
cích závod ajeho části, oddělení, dílny, skupiny a pod. 

;>-\, Na obsah uvedených předpisů, instrukcí, rozkazů a nařízení, urču
jících pracovní pořádek v podnicích, mají velký vliv přáIú a návrhy 
samých dělníků a úředníků, jakož i závodní porady, pravidelně svo
lá\"ané odborovýllŮ organisacelni. 

Právo odborových organisací projedl1ávat otázky práce a výro hy, 
možnost prosazovat své návrhy prostřednictvím příslušných orgánů 
a vykonávat do určité míry kontrolu činnosti podniku - to vše se 
opírá o zákon a má vehui význarmlý vliv na pracovní pořádek v pod
niku. 

Takovým způsobem se v pracovním pořádku sovětských podniků 
a úřadů uplatňuje rozsáhlou měrou princip hospodářské demo

'< kracie. Bylo hy omylem se domnívat, žejde jen o faktickou účast za
lllěstnanců na vypracování pracovního řádu. Tato účast lná příslušu)' 
právní základ, je právně zaručena zákonnými a úředninli předpisy. 
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Vedoucí orgány státní správy i hospodářství jsou právně povínny 
Všcllložně podporovat účelné podněty zaměstnanců v tomto smeru 
a uskutečňovat jejich rozumné návrhy. 

Právo odborových organisací na účast v určování a uplatňování 
pracovního pořádku a na kontrolu činnosti podniku nes11Ú ovšem 
vésti k podvracení autority představených. Sovětské zákonodárství 
sice zajišťuje širokým vrstvám zaluestnanců účast na řízeru výroby, 
možnost projednávat a prosazovat rozličná opatření ve vfrobě a právo 
na věcnou kritiku, ale zároveň ustanovuje princip jedinovlády, _ 
podle něhož osoba, stojící v čele podniku, závodu, úřadu, oddělení, 
dílny a pod., je vybavena phlOu pravomocí pro splnění povi1lllostí jí 
uložených. Sovětský ředitelje plně odpověden za stav svěřeného mu 
úseku hospodářství a za udržoválú pořádku v něm. Jeho úkolem je 
všemožně podporovat rozvoj iniciativy, tvůrčí činnosti a sanlOstat
nosti zaměstnanců a uSlněrňovat jejich společné úsilí ke splnění sta
noveného plánu. Všiclmi zaměstnanci podniku nebo úřadu jsou po

vinni bezpodnúnečně poslouchat. rozkazů a ~la~f~~~ .-PJ~4st<l::vep'ý~h. 
Neuposlechnutí rozkazu a nedbállí štanove~ého pracovního řádu je 
nepřípustné. 

Tresty za porušován{ pracovn{ho řádu 

Na provinění proti pracovnímu řádu stanoví sovětské zákono
dárství především opatření povahy mravní: domluvu, důtku, přís
nou důtku. Jindy se užívá nátlaku povahy hospodářské: dočasné 
přeřadění na jinou, méně placenou práci na dobu tří měsíců, zbavení 
dosavadního místa a přeložení na místo nižší. Jestliže pak zaměstna
nec soustavně porušuje pracovní řád a uvedená opatření nevedou 
k žádoucímu výsledku, takže by další jeho ponechání bylo výrobě na 
škodu, může ho správa podniku propustit z práce. 

Zameškává-li zaměstnanec práci bez vážných důvodů, stíhá se so ud
ně a trestá se nucenou prací až do šesti lnčsíců, se zachováním 25 % 
lnzdy. Samovolné opuštění práce se trestá soudně vězením od dvou do 
čtyř měsíců, a jde-li o podniky pod vojenskou správou,ještě pHsněji. 

Zaměstnanec podniku nebo úřadu ručí za hmotnou škodu jím 
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způsobenou podle zákonných předpisů a v rozsahu, který závisí na 
povaze škody a na okolnostech, za nichž se škoda stala. V převážné 
většině případů je,pličení zaměstnanců omezeno, t. j. náhrada škody 
nesmí překročit uřčitou část ('/2' 2/s) mzdy toho, kdo škodu způsobil. 
Jen v některých případech, na př. byla-li škoda způsobena trestným 
činem zaměstnance, je zákonem stanoveno plné ručení za způsobe
nou škodu a v případech zvláštni zlomyslnosti (na př. při úmyslném 
poškození) i ručení zvýšené. 

Xl. PRACOVNÍ SPORY 

Úvod a přehled 
Poněvadž v SSSR nejsou výrobni prostředky v soukromém vlast

nictví, není v pracovním poměru mezi smluvními stranami třídních 
rozporů. Přesto vznikají někdy mezi správou podniku nebo úřadu na 
jedné straně a dělniky nebo úředníky na drnbé straně spory, které se 
v pracovním právu nazývají pracovními spory. 

Pracovni spory vznikají obyčejně pro nezákonné jednání někte
rých správních orgánů, porušujících nebo překročujídch zákonné 
pracovní předpisy. Jindy bývá příčinou sporů neuvědomělost a ne
ukázněnost jednotlivých zaměstnanců, porušujících své pracovní po
vinnosti. Koneěně mohou vznikat pracovní spory různým výkladem 
jednotlivých norem pracovního zákonodárstvi. 

Pro vyřjzování pracovních sporů stanoví sovetské zákonodárství 
trojí způsob řízení: 

a) rozhodčí, 
b) soudní, 
c) správní. 

Rozhodčí řízení znamená vyřizování pracovních sporů před 
zvláštními parimími rozhodčími komisemi, do nichž jmenuje správa 
podniku nebo úřadu a závodnf nebo zaměstnanecká rada. stejný počet 
zástupců. 

Soudní řízení znamená vyřizování pracovních sporů před řád
nýmisoudy. 
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• 

Správní řízení znamená rozhodování pracovních sporů orgánem 
nadřízeným. podniku nebo úřadu, V nětnž vznikne pracovní spor. 
Tento způsob rozhodování pracovních sporů se uplatňuje jen pro 
omezený okruh sporů. Většina pracoVlúch sporů se rozhoduje říze
ním rozhodčím a soudním. Tyto dva způsoby se mezi sebou těsně 
proplétajL Často pracovní spor přicházi nejprve před rozhodči ko
misi a pak se rozhodllie soudně. 

Zásady ř{zen{ 
Pr~izování pracovnlch sporů v SSSR plati základni zásady, vy

pl~ající z deulOkratičnosti celé sovetské soustavy, a to: 
a) Přístupnost rozhodčího a soudního řízenÍ. Jeví se v tom, že: 

1. rozhodčí kOlnise - jakožto orgány pro vyřizování pracovlúch 
sporů - se zřizuji v nejnižšlch složkách výroby, t.j. v každém pod
niku, závodu, úřadu nebo oddělení závodu, v němž je závodní výbor 
odborové organisace; 2. rozhodčí komise i pracovní soudy jsou zá
konně povinny přijlrnat k vyřizování stižnosti a žaloby jak písemné, 
tak i ústní; 3. rozhodčí komise i soudy jsou zákonně povinny obe
sílat sporné strany k jedná:Iú a k přelíčení včas, tak aby mohly býti 
přítonlllY jednání nebo přelíčeni a hájit své zájmy; konečně 4. všcclma 
podáni k rozhodčím kOl1Úsim i-k soudům v pracovních sporech jsou 
osvo bozena od poplatků. 

b) Rychlost vyřizování pracovních sporů. Stížnost k rozhodči 
komisi se musi projednat do tří dnů od jejího podáni, žaloba k soudu 
v RSFSR a v Uzb. SSR do pěti dnů, v ostatních republikách do sedl1Ú 
až deseti dnů, ale jde-li o propuštěni děhúka nebo úředníka, rovněž 
do pěti dnů. 

c) Právo stran odmítnouti členy rozhodčí komise nebo 
soudu pro zaujatost. Nál1Útkál1l proti zaměstnaneckým členům 
rozhodčí komise vyhovuje závodní (zaměstnanecká) rada, námitkám 
proti členůmjmenovaným správou vyhovuje správa závodu (úřadu). 

d) Zastoupeni odborových organisacLZástupciodborových 
organisací, zejména pracovní inspektor, mají právo býti přítonmi 
jednání a rozhodování o stížnostech v rozhodčí komisi a účastnit 
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se soudního projednávání pracovních sporů jako obhájci zaměstnanců. 
e) Veřejnost řízení rozhodčího i soudního. Nejen spoméstrany, 

nýbrž i jiní zájemci lnají právo býti přítonuů projednávání sporu 
v rozhodčí komisi i u soudu. Rozhodčí komise je povinna zveřejniti 
zápisy o svém jednání pro informaci všech zaměstnanců a do tří dnů 
od projednání poslat sporným stranám (správě závodu a závodní 
nebo zamčstnanecké radě) ověřené kopie zápisu o jecL."1ání, ostatnÍtn 
zájemcům pak ověřené v)Tpisy ze zápisu. 

f) Úplnost vyšetření případu. Rozhodčí komisi i soudu je ulo
žena povinnost, ze své iniciativy i na žádost zájemců (osob nebo orga
nisací) sbírat důkazy, obesílat svědky a znalce, připojovati listiny ke 
spisům atd. 

g) Pra~oplatnost nálezů rozhodčí komise i rozsudků soudu 
a jich vykonatelnost. V řízení soudním se vydává soud,ú rozkaz 
k vykonání rozsudku, v řízelll rozhodčím doložka o vykonatehlosti 
nálezu rozhodčí komise. Nálezy rozhodčí komise jsou vykonatelny 
ihned. Rovněž rozsudky soudní jsou vykonatelny ihned, ale jen do 
částky rovnající se měsíčnímu platu zaměstnance, pro zbytek nad 
tuto částku teprve poté, když rozsudek nabude právni moci, t. j. po 
uplynutí lhůty pro odvolání nebo stížnost, nebo podá-li se odvolání, 
po potvrzení rozsudku soudem odvolacím. 

h) Zaj ištění zákonnosti soudních rozsudků a nálezů rozhodčích 
komisí. Strany mají právo seodvolatzesouchúho rozsudku k soudu vyš
šímu a nálezy rozhodčích komisí podléhají dozoru pracovní inspekce. 

Rozhodtí řízení 
Rozhodčí komise je orgán, který hraje význanmou roli v orga

nisaci práce a výroby, v utvrzení pracovní kázně, v boji proti byro
kratismu a bezduchému poměru některých správnich orgánů k život
lúln zájmfun zaměstnanců. Je sice převážně orgánem pro vyřizováni 
pracovních sporů, ale neomezuje se na pouhé řešení těchto sporů, 
nýbrž všíUlá si všech nesrovnalostí, které vyjdou najevo při projed
návání sporu, reaguje na ně a všelnožně přispívá k phlění oboustran
ných POVllulOStí zaměstnanců i správy závodu. 
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Vyjdou-li najevo nezákonné činy správy závodu,. svědčící o trestné 
nehospodárnosti, zištnosti, zvůli, anebo zjistí-li se soustavné porušo ... 
vání pracovních zákonů, je zaměstnanecká složka rozhodčí komise 
povinna oznámit to prostřednictvím příslušné závodní nebo zaměst
nanecké rady státnímu zastupitelstvu. 

Podle příslušnosti se rozeznávají tři skupiny pracovních sporů: 

a) Do první skupiny patří spory ve věcech, pro něž je závazně 
předepsána příslušnost ro zho dčí ko mise. Tyto spory se musí v prv
'ú instanci předkládat rozhodčí komisi a soud je nesmi přijímat k vy
řízení, nebyly-li napřed projednány rozhodčí komisL Na soud se lze 
v těchto případech obrátit jen jako na druhou instanc~ byl-li spor již 
projednán rozhodčí komisí a nebylo-li v ní dosaženo dohody, anebo 
byl-li její nález zrušen dozorčím orgánem. Do této skupiny patří 
spory o přeřadění na jinou prád, o mzdu za podnormální pracovní 
výkon, o placení zmetků, o propuštění pro neschopnost k vykoná
vané práci, o placení práce přes čas aj. 

b) Do druhé skupiny patří spory, pro něž rozhodčí komise vůbec 
nejsou příslušny a pro něž je předepsáno řízení sp rá vnL Jde tu hlavně 
o propuštění a opětné ustanovení osob, které mají právo na přijetí 
nebo propuštění, o propuštění na žádost odborové organisace nebo 
na rozkaz státní kontroly aj. 

c) Do tfetí skupiny patří všechny ostatní spory, které nepatří do 
prvních dvou skupin, na př. spory o vyplacení mzdy, o propuštČ1ú 
z důvodů resttikce a j. Tyto spory mohou strany předkládat k roz
hodnutí podle libosti buď rozhodčí komisi, anebo přímo soudu. 

'Rozhodčí komise mohou vynášeti n~ezy jen po dohodě stran. Tyto 
n~ezy nepotřebují ničího potvrzení a mohou býti zrušeny jen dozor
čím orgáneln bud na stížnost stran, anebo z vlastní iniciativy dozorčí 
instance. Touto dozorčí il1stancí pro rozhodčí komisi závoruú*) je 
rozhodčí komise podniková, *) pro podnikovou rozhodčí komisi 

*) Pojmy "závochú" a "podnikový" jsou zde přizpůsobeny našim poměrům; 
podle originálu jsou rozhodčí komise pro jednotlivá oddělení závodu ("cechy") 
a dozorčí instancí je rozhodčí komise závodtÚ. (pozn. překl.) 
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pracoV1ú inspekce (pracovní inspektor ústředního nebo oblastniho 
výboru svazu). Z rozhodnutí pracovních inspektorů lze se dile odvo
lat k přlslušnému výboru odborového svazu. Posledni instancí, z je
jíhož rozhodnutí se nelze dile odvolat, je ústředni výbor odborového 
svazu. Odvolání z nálezu rozhodčí komise nemá odkládacího účinku 
na vykonatelnost nilezu, leč uzná-li to dozorčí orgán podleokolnosú 
·za nutné. Zruší-li se nález rozhodčí kOflŮse, nemohou se částky vy
placené podle tohoto nilezu vymáhati na zaměstnanci, leč by se zru
šený nilez opíral o falešné doklady, předložené zaměstnancem, anebo 
o jeho lživé výpovědi. 

N ilez rozhodčí kouúse může hfti zrušen z těchto důvodů: 
a) byly-li porušeny matetiilní nebo procesní předpisy pracovního 

zákonodárství; 
b) opírá-li se nilez o falešné doklady nebo o lživé výpovědi a je-li 

to zjištěno soudně nebo jinýuú nespomýuú důkazy; 
c) vyjdou-li najevo okolnosti, které nebyly rozhodčí komisi dřlve 

známy a které nují podstatný význam pro správné posouzení věci. 
Dozorčí orgán, který zruší nález rozhodčí komise, může buď vrátit 

věc rozhodčí kouúsi k novému projednání, anebo ji předat lidovému 
soudu.*) 

Věci, o nichž se v rozhodčí kO!IŮsi nedosálme dohody, mohou se 
předložiti k rozhodnutí: 

a) nadřlzenýrn orgánům odborových organisací a hospodářství, 
jde-li o stanovení nebo změnu pracovních pod.núnek; 

b) lidovému soudu, *) jde-li o dodržování již stanovených pracov
,úch podmínek. 

Řízení soudn{ 

Ústava SSSR a zákon o organisaci soudů v SSSR, ve svazových 
a autonomních republikách staví politicky vehni vysoko úlohu soudu 
v zajištění životních zájmů pracujícího lidu. V zákone o organisaci 

*) "Lidový" soud je nejnižší soudní instancí (asi jako náš okresní soud) a 
skládá se ze soudce a dvou lidových přísedících, volených občanstvem. 
(pozn. překlad.) 
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soudů se zdůrazňuje, že "soud má veškerou svou činností vychovávat 
občany SSSR k oddanosti vlasti a socialismu, k přesnému a vytrvalému 
plnění sovětských zákonu, k šetrnému zacházenf se socialistickým majet':" 
kem, k pracovni kázni, k poctivému plněni povinností vůči státu a společ
nosti fl k zachovávání pravidel socialisticke'ho soužit{." Soud chrání 
politická, pracoVlú, bytová i jiná osobní a majetková práva a zájmy 
občanů. 

Zvláště velký význam maji pracovni spory, v nichž jde o pro
pouštění zaměstnanců. Tyto spory souvisí s uplatněním velmi důle
žitého, ústavně zaručeného práva občanů na práci. Podle platných 
předpisů o projednáváni pracovních sporů je soud (po případě roz
hodčí komise), uzná-li propuštění za nezákonné, povinen vynésti 
rozhodnutí, že propuštěný zaměstnanec musí býti přijat zpět do práce 
a že mu musi býti nahrazen ušlý pracovni výdělek. 

Dělníci a úřednici, kteří byli propuštěni z práce proto, že byli vzati 
do vazby, a kteří byli potom soudem osvobozeni anebo proti nimž 
bylo pak trestní řízení zastaveno, mají rovněž nárok na náhradu mzdy 
za dobu nedobrovolné nepřítomnosti, nejvýše však za 2 měsíce. Při 
tom nerozhoduje, zdali delikt, pro nějž byl zaměstnanec trestně 
stihán, souvisí s jeho zaměstnáním či nikoli. 

Proti rozhodnuti lidového soudu v pracovnich sporech mohou 
strany podat odvoláni a státni zastupitelství stlžnost k oblastnlmu 
soudu anebo k nejvyššimu soudu autononmi republiky, který buď 
vyhovi odvoláni resp. stlžnosti a zrmi rozsudek lidového soudu, 
anebo vyhoví a rozsudek potvrdí, anebo rozhodne ve věci samé, 
anebo zastaví řízelú. Lhůta pro odvolání je stanovena civilními soud
ními řády jednotlivých svazových republik (10 až 15 dni). 

Proti rozsudkům a rozhodnutlm lidového soudu, nabyvšim právni 
moci, jakož i proti rozsudkům a rozhodnudm oblastnlho soudu a nej
vyššího soudu autonomnI republiky mohou podati zmateční sdžnost 
jen prokurátor SSSR, prokurátor příslušné svazové republiky, před
seda nejvyššího soudu SSSR nebo předseda nejvyššiho soudu příslmné 
svazové republiky. O těchto sdžnostech rozhoduji jen nejvyšši soud 
příslušné svazové republiky a nejvyšši soud SSSR. 
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Pro pracoV1ú spory neplatí obecné promlčecí lbůty, předepsané 
civilními soudními řády svazových republik, nýbrž jsou stanoveny 
promlčecÍ lhůty zkrácené; to je v zájmu rychlého vyřízení sporu, 
úplného a všestranného zjištění všech skutečností a správného roz
hodnutí. 

Pro vymáhiuú nevyplacené mzdy je stanovena promlčecí lbůta 
jednoroční, pro stížnost do propuštění z práce 14 denní, pro žalobu 
o náhradu za práci přes čas jednoměsíční, pro ostatružaloby tříměsíční. 
V zákonných předpisech se podrobně stanoví způsob výpočtu 
lbůt a vymezují se také lbůty, v nichž musí zájemci předati soudu 
spory, které se projednávaly v rozhodčí kOlnisi, ale nebyly tam roz
hodnuty. 

Při zmeškání lhůty je možné navrácení v předešlý stav, uzná-li 
rozhodčí komise nebo soud důvody zmeškání za závažné (onemoc
něnÍ zaměstnance, dovolená, zatčení, služební cesta aj.). 

XII. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 

Organisace sociálního pojištění 

Podle sovětských zákonů jsou všechny podniky a úřady, zaměstná
vající děhúky a úředníky, jakož i soukromé osoby, zaměstnávající 
námezdní pracovníky, pokud je to zákonem dovoleno (na př. po
mocnice v domácnosti), povinny platit pojistné za své zaměstnance. 
Pojistné činí 3,7 až 10,7% mzdy a předpisuje se podle sazeb schvále
ných vládou SSSR. Sazby pojistného jsou odstupňovány podle jednot
livých hospodářských odvětví, hledíc k jejich zvláštnostem. 

Pojistné se platí do pokladen příslušných odborových svazů. Za 
opominutí včasného zaplacení pojistného se ukládají pokuty, neza
placené pojistné se vymáhá odborovými svazy v řízení nesporném 
a nepořádní plátci pojistného se stíhají trestně. Nezaplacení přede
psaného pojistného správou podniku nebo úřadu nezbavuje zaměst
nance nároku na dávky ze sociálního pojištění. 
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Správa sociáhúho pojištění je v rukou pojištěných zaměstnanců, 
organisovaných v odborových svazech. Jen vyměřováni a výplatu 
důchodů provádějí orgány sociálního pojištění svazových republik, 
ale i to za činného spolupůsobení odborových organisaci. 

Při závodních a místních výborech odborových organisaci jsou 
zřízeny volen(~.Q~1~1g~_P?j~~~9Y~d_.I@:4x,,_,které obstarávají v závodě 
nebo v úřadě veškerou agendu sociálního pojištěni. Do jejich působ
nosti patři povolováJú podpor a stanovení jejich výše, boj za pokles 
onemocnění, kontrola práce ošetřoven, posílání dělníků a úředníků 
na sanatonll a lázeňské léčení a do zotavoven, poskytování léčebné 
stravy, umisťování dětí zanlěstnanců v jeslích, mateřských školách, 
pionýrských táborech atd. 

Sociálně pojišťovací rady pomáhají dělníkům i úředníkům při od
chodu do výslužby v uplatnění jejich pensijních nároků a účastní se 
práce lékařských komisi, jakož i orgánů sociálního pojištění při vy
měřování důchodů. 

Ve velikých podnidch, kde jsou výbory odborových organisaci 
v jednotlivých odděleních, se zřizují při nich sociálně pojiš/ovaci 
komise, které vykonávají přislušné funkce pro dotčená oddělení 
("cechy"). 

Rozsah a druhy dávek ze sociálnlho pojištění 

Rozsah dávek ze sociáhúho pojištění je odstupňován podle mzdy 
nebo platu zaměstnance, podle doby zaměstnáni, podle pracovního 
oboru, jakož i podle členství zaměstnance v odborové organisaci. 

Sovětské zákonodárství rozeznává tyto druhy dávek ze sociálního 
pojištění zaměstnanců: 

a) nemocenské, 

b) podpory v mateřství, 

c) pohřebné, 

d) pensijní dávky, 

e) jiné podpory. 
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Nemocenské dávky 
N emo censké se poskytuje v případech neuloci, těhotenství a po

rodu, nutného ošetřování onemocnělého člena rodiny, jakož i dočas
ného přerušení práce pro karanténu. Vyplácí se až do opětného nabytí 
pracoVlú schopnosti anebo do zjištění a uznáni trvalé invalidity. 

Výše nemocenského (kromě podpory v těhotenství a mateřství) 
se řídí podle členství v odborové organisaci, podle doby nepřetržitého 
zaměstnání v podniku nebo úřadu a podle pracovního oboru za
městnance. 

Nemocenské ve výši 100 % mzdy dostávají členové odborové 
organisace, jsou-li zaměstnáni v určitém podniku nebo úřadu nepře
tržitě déle než 6 let, horrúci pracující pod zeuú pak,jsou-li zaměstnáni 
na určitém dolu alespoň 2 léta. 

Nemocenské ve výši 80 % mzdy se vyplácí členům odborové 
organisace po 3 až 6 letech nepřetržitého zaměstnáni v témže pod
niku nebo úřadu, mladistvým do 18 let již po 2 letech nepřetržitého 
zaměstná!ú. 

Nemocenské ve výši 60 % mzdy se vyplácí členům odborové 
organisace po 2 až 3 letech nepřetržitého zaměstnání v témže podniku 
nebo úřadu, hornikům pracujícim v uhelných dolech pod zemí i před 
uplynutím 2 let nepřetržité práce na témže dolu a mladistvým do' 
18 let rovněž i před uplynutím 2 let nepřetržitého zaměstnáni v témže 
podniku nebo úřadu. 

Nemocenské ve výši 50 % mzdy se vyplácí členům odborové 
organisace, kteří jsou méně než 2 léta nepřetržitě zaměstnáni v témž 
podniku nebo úřadu (kromě mladistvých do 18 let a horníků pracu
jících v uhelných dolech pod zemí). 

DěIllíkfim a úředníkům, kteří nejsou členy odborové organisace, 
Se vyplácí nemocenské ve výši polovičního nemocenského, stanove
ného pro členy odborových organisací. 

Invalidům vlastenecké války, zaluěstllanýnl v podnicích a v úřa
dech, se vyplácí nemocenské ve výši 100 % mzdy nezávisle na době 
nepřetržitého zaměstnání v témž podniku nebo úřadu. 



Nárok na podporu v mateřství (po dobu dovolené pro těho
tenství a porod) mají dělnice i úřednice zaměstnané v témž podniku 
nebo úřadu nepřetržitě alespoň 3 měsíce (před válkou se vyža
dovalo 7 měsíců). 

Co se týče výše podpory v těhotenství a mateřstvi, dostávají čleuky 
odborové organisace, které jsou zaměstnány celkem alespoň 3 léta 
a z toho alespoň 2 léta nepřetržitě v témže podniku nebo závodu, 
podporu ve výši 100 % mzdy; jsou-Ii sice zaměstnány 2 léta v témže 
podniku nebo úřadu, ale celkem nléně než 3 léta, dostávají za prvních 
20 kalendářnich dní 8/, mzdy, za ostatní dní 100% mzdy; ve stejné 
výši dostávají podporu mladistvé do 18 let, které ještě nejsou zaměst
nány celý rok. Čleuky odborové organisace, které jsou zaměstnány 
v témže podniku nebo úřadu méně než 2 léta, ale déle než 1 rok, 
dostávají za prvních 20 kalendářních dní 2/3 mzdy a za ostaaú dní 
100 % mzdy; jsou-Ii zaměstnány v témže podniku nebo úřadu ne
přetržitě méně než 1 rok, dostávají po celou dobu 2/8 mzdy. Údernice 
a stachanovkyně dostávají podporu ve výši 100 % mzdy, jsou-Ii 
zaměstnány celkClll alespoň 1 rok; ženy vyznamenané řádem, bývalé 
rudogvardějky a partyzánky dostávají podporu ve výši 100 % mzdy 
nezávisle 11a době zaměstnání. 

Ženám, které nejsou členkami odborové organisace, se vyplácí 
podpora v těhotenství a mateřství ve výši '/2 mzdy za prvních 30 ka
lendářních dní a 2/3 mzdy Za ostaaú dni. Pro některé kategorie zaměst
nankyň (v hornictví, ve stavitelství, strojvůdkyně na lokomotivách) 
jsou stanoveny nižší požadavky na do bu zaměstnání a vyšší podpory. 

Pokud výše nemocenského, počítajíc v to i podporu v těhotenstvi 
a mateřství, závisí na nepřetržitém zaměstnání v ténlže podniku nebo 
úřadu, považuje se zaměstnálÚ za nepřetržité i tehdy, přestoupil-li 
zaměstnanec z jednoho podniku nebo úřadu do druhého na rozkaz 
nadřízeného orgánu nebo pro své zvolení veřejným funkcionářem, 
nebo byl-Ii jmenován profesorem na vysoké škole, nebo byl-Ii pro
puštěn pro restrikci zaměstnanectva, jakož i v něktetých jiných pří
padech stanovených zákonem. Zaměstnání se považuje za nepřetržité 
i tehdy, bylo-Ii přerušeno vojenskou službou. 
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Mimo nemocenské se poskytuje děhúkům a úřednikům i jejich 
rodinným příslušnikům bezplarná lékařská pomoc doma i v lé
čebných ústavech, a je-li třeba, i dietní strava částečně na účet sociál

ního pojištění. 

Při narození dítěte se vyplácí zaměstnané matce nebo otci 
jednorázová podpora 120 rublů z prostředků státního sociálního 
pojištění. Při narození dvou nebo více dětí se vyplácí tato jednorázová 
podpora na každé dítě. 

V připadě úmrtí zaměstnance nebo jeho rodinného příslušnika, 
kter)' je v jeho zaopatření, vyplácí se pohře bné z prostředků sociál
ního pojištění. 

Pensijn{ dávky 
Sovětské zákonodárství stanoví tyto druhy pensijnich dávek:*) 

a) invalidni důchod, 

b) starobni důchod, 

c) česrný důchod, 

d) důchod za vysloužená léta, 

e) důchod za zemřelého živitele rodiny. 

Při konkurenci několika pensijnich nároků (důchodů starobního, 
invalidlúho, čestného atd.) má zaulěstnallCC právo si vybrati jeden 
z konkurujideh požitků. 

Invalidni důchod přisluši zaměstnanci za těchto dvou pod
mínek: 

a) je-li uznán za trvale nezpůsobilého k práci, 

b) trvalo-li jeho zaměstnáni celkem určitou předepsanou dobu. 
jejíž délka se řídí věkem, pohlavím a druhem práce. 

Požadavek určité délky zaměstnáni se netýká mladistvých do 20 let 

*) Zde se neuvádějí pensijnf požitky vojenských osobajejich rodin, které 
nemají svůj základ v pracovtÚch poměrech, upravených pracovním právem. 
(Po zn. autora). 
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• 

ani osob,jejichžinvalidita byla způsobena těžkým pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání (nezávisle na věku). 

Celková doba zaměstnání, předepsaná pro pnznáIú invalidního 
důchodu, je odstupňována takto: 

Celková doba zaměstnáni (v letech) 

Věk (let) 
I 

I 
Práce pod zemí Muži 

I 
Ženy 

a zdravotně škodlivé 

20-22 I 3 I 2 2 
-

22-25 4 3 3 

25-30 6 4 4 

30-35 8 5 5 

35-40 10 7 6 

40-45 12 9 7 

45-50 14 11 8 

50-55 16 13 10 

55-60 18 14 12 

pfes 60 20 15 14 

VÝ'še invalidního důchodu závisí na stupni invalidity, na jejich 
příčinách a na druhu práce. 
Stupně invalidity jsou tfi: 
1. stupeň: osoby ztrativší úplně svou pracovní schopnost a potřebu

jící cizího ošetřování; 
2. stupeň: osoby ztrativší úplně pracovní schopnost jak ve svém, 

tak i v každém jiném povolání, ale nepotřebující cizího ošetřování; 
3. stupeň: osoby neschopné soustavné práce ve svém povolání, ale 

schopné pracovat bui! nepravidelně, nebo při zkrácené pracovní 
době, anebo v jiném, lehčím povolátú. 
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Podle pnclll invalidity se rozeznává: 

a) invalidita způsobená těžkým pracovním úrazem (zlnrzačením) 
nebo nemocí z povolálú, . 

b) invalidita způsobená onemocněrúm obecné povahy. 

Invalidé postižení těžkým pracoVlúm úrazem nebo nemocí z povo
lání dostávají invalidni důchod nezávisle na době ztrávené v zaměst
nání a ve vyšší výměře: 

při 1. stupni invalidity ve výši 100 % mzdy, V 

"2.,, " "" 75 % mzdy, 
"3.,, """ 50 % mzdy. 

Podle druhu práce, v níž byli invalidé zanlěstnáni, se rozezná
vají 3 kategorie zaměstnanců: 

1. kategorie: dělnici a úřednici pracujíci pod zemí a v jiných za
městnáních zdravotně škodlivých; 

2. kategorie: dělnici a úřednici průmyslu hutnického, strojnického, 
elektrotechnického, těžkého chemického a některých jiných odvětví 
těžkého průmyslu, železniČ1ú a vodni dopravy a výrobních podniků 
spojovaci služby; 

3. kategorie: ostatní dělníci a úřechúci, napatřící do 1. ani 2. kate
gone. 

Invalidé 1. kategorie, jejichž invalidita byla způsobena onemocně-
ním obecné povahy, dostávají invalidni důchod v této výměře: 

při 1. stupni invalidity ve výši 69 % mzdy,\/ 

"2.,, " "" 49 % mzdy, 
"3.,, " "" 35 % mzdy. 

Invalidé 2. kategorie dostávají o 1 %, invalidé 3. kategorie o 2 % 
méně než invalidé 1. kategorie příslušného stupně invalidity. 

Mimo to dostávají invalidé 1. a 2. stupně příplatky k invalidnímu 
.důchodu podle do by nepřetržitého zaměstnání ve stejném podniku 
nebo úřadu před uplatněrúm nároku na invalidní důchod. Výše pří
platku čini 10 % až 25 % důchodu, podle kategorie a skuteěné slu
žební doby. 
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· . 

Invalidní důchod se vypočitává, ať je přičina invalidity jakákoliv, 
ze mzdy (platu) za posle<húch 12 měsiců zaměstnáni, ovšem až do 
nejvyšší výměry, která je různá. 

Za války bylo vydáno nařizeni, podle něhož invalidé, kteH pracuji 
dále v podnicích nebo v úřadech, si zachovávají nárok na požitek 
invali<húho důchodu v plné výměře, nezávisle na výši mzdy (platu). 
DHve dostávali invalidé dále zaměstnanl invalidní důchod jen v ta
kové výši, aby dohromady se mzdou nepřevyšoval poslední pracovni 
důchod před pnznánlm invali<húho důchodu. 

Některé kategorie pracovniků rnaji nárok na invalidni důchod 
(a jejich rodinni pHslušnici na důchod pro připad smrti živitele ro
diny) podle předpisů vydaných pro vojenské osoby. 

Staro bnidůchod přisluši bez průkazu nezpůsobilosti k výkonu 
povoláni mUŽům po dosaženi §CJ)"tyěku, trvalo-li zaměstnáni celkem 
alespoň 25 let, a ženám po dosaženi 55 let věku, trvalo-li zaměstnáni 
celkem alespoň 20 let. Muži zaměstnanl na podzemulch nebo jiných 
zdravotně škodlivých pradch maji nárok na starobni důchod již po 
dokonanénl 50. roku a po celkem 201etém zaměstnání, z nčhož 
alespoň 10 let připadá na podzemul nebo jiné zdravotně škodlivé 
práce. Výše starobnlho důchodu se řidl kategorii, do niž je dělnik 
nebo úřednik zařaděn podle druhu práce. Rozděleni zaměstnanců na 
kategorie podle druhu práce je stejné jako pro důchod invalidní. 
Základem pro vyměřeni starobnlho důchodu je průměrná mzda 
(plat) za posledních 12 měsiců zaměstnáni, nejvýše však 300 rublů 
měsičně; u zaměstnanců v uhelných dolech pod zeuú, kteH pracovali 
naposledy na témže dole alespoň 2 léta, se uvedená nejvyšši mez zvy
šuje na 450 rublů. Výše starobniho důchodu je stanovena: 

pro 1. kategorii 60 % mzdy, 
pro 2. kategorii 55 % mzdy, 
pro 3. kategorii 2Q% mzdy. 

Důchodcům, kteří pokračují v zamestnáIú po přiznáni starobního 
důchodu, se vyplád starobni důchod nezávisle na jejich důchodu 
pracovnÍnlo 
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Čestné důchody a jednodzové podpory se uděluji za 
výjimečné zásluhy o stát, získané revoluční, vojenskou, odborovou, 
veřejnou nebo státnickou činností, jakož i za zásluhy v oboru vědy? 
umění, techniky, vynálezů a p. Čestný důchod se těmto osobálTI 
uděluje jen při jejich neschopnosti k práci anebo po dosažcni určitého 
stáří, které činí II mužů 55 let, II žen 50 let. V případě úmrtí osob, 
které požlvaji čestného důchodu anebo zlskaly nárok na něj, přecházl 
tento nárok na osoby výživou na ně odkázané. Výše čestných dů
chodů a jednorázových podpor je různá podle druhu a stupně zásluh, 
za něž se udili. 

Důchod za vysloužená léta přísluší osvetovým pracovníkům, 
lékařům a zvěrolékařům v malých zemědělských a dělnických osa
dách, vesnickým agronolllům, létajícínlu personálu civilního letectví, 
vědeckým a pedagogickým pracovnikům vysokých škol a vědeckých 
ústavů. Výše a podmhlky důchodu za vysloužená léta se stanovl 
zvláštrumi předpisy. V případě úmrtí oprávněného přechází nárok 
na tento důchod na jeho rodinu. 

Důchod za zemřelého živitele rodiny přisluši v připadě 
úmrtl dělnika nebo úřednika členům jeho rodiny, kteři jsou neschopni 
k práci. Byla-li smrt živitele rodiny způsobena úrazem při práci nebo 
nemocí z povolání, přiznává se důchod rodině nezávisle na době 
zaměstnáni. Nastala-li Slmt živitele z jiných přičin, je důchod rodiny 
podmíněn určitou dobou zaměstnání, předepsanou pro nárok na 
invalidní důchod. Výše důchodu se řídí počtem oprávněných členů 
rodiny. Má-li jen jeden člen nárok na důchod, vyplácí se ve výši 
50 % důchodu, na nějž by měl nárok živitel jako invalida 2. stupně; 
dvěma takovým členům se vyplácí dohromady 75 %, třem členům 
100 % a více než třem členům 'celkem 125 % uvedeného důcho
du. Přitom se přihlíží podle všeobecných pravidel k celkové době 
zaměstnání živitele rodiny, ke druhu práce, k výši mzdy a k přičině 
smrti. 

Poněvadž v SSSR jsou důchodci, jejichž nárok na důchod vznikl 
již před mnoha lety, kdy výše důchodů i mzdová úroveň byly značně 
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nižší než později, bylo v prosinci 1938 usnesením vlády SSSR, 
ústředního výboru všesvazové komunistické strany a Všesvazové 
ústřední rady odborů stanoveno, že pensijní dávky ze sociálního 
pojištění, ať nárok na důchod vznikl kdykoliv, nesměj! klesnouti pod 
určité lniniInum. 

Požitek důchodu počíná zpravidla dnem, kdy oprávněný o něj 
požádá, u důchodu za zemřelého živitele rodiny dnem jeho úmrtl. 
Důchody se poukazuj! nepracuj!dm důchodcům městskými nebo 

okresními úřadovnaITŮ sociálního pojištění poštou. Důchodcům, 
kteří pracují ve státních, veřejných a družstevních podnicích a úřa
dech, vyplácej! se důchody odborovými organisacemi podle místa 
zaměstnání prostřednictvím správy podniku nebo úřadu na účet 
pojisnlých přlspěvků. 

Orgán sociáhllho pojištění může umístit invalidu s jeho souhlasem 
v domově pro invalidy na úphlé zaopatření. V takovém přlpadě se 
výplata důchodu invalidovi zastavuje. Má-li rodinu, vyplád se jí 
důchod dále, ovšem po srážce podílu připadaj!dho na samého inva
lidu. Je-li důchod osamělého invalidy anebo podíl důchodu invalidy 
s rodinou, připadající na něho samého, větší než náklady na Jeho 
zaopatřeni v domově pro invalidy, vrací se rozdíl invalidovi. 

Do komisi pro vyměřování důchodů vysila ji odborové svazy své 
stálé zástupce, aby služba důchodcům fungovala co nejlépe. 

Sanatorní a lázelrské Zétení 

v ohoru sociálního pojištění se věnuje velké úsilí zdravotní péči 
a organisaci odpočinku zaměstnanců. Odborové organisace vydávají 
dělníkům i úředníkům poukazy do zotavoven a sanatorii. Poukazy 
do sanatorii se vydávají na základě lékařského výběru podle usneselú 
členských schůzi odborových organisací. Stachanovci a úderníci mají 
přednost. 

Za poukazy do zotavoven a na cestování, které vydávají odborové 
organisace, vyblrá se od dělníků a úředníků 30 % nákladu. Poukazy 
do sanatorií a lázní se zaměstnancům vydávají ze dvou třetin za 
částečnou náhradu (30 % nákladu) a z jedné třetiny bezplatně. 
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Děhúkům a úřednikům s měsičním platem do 300 rublů hradi od
borové organisace úplně nebo částečně jízdné do sanatorií a do lázní. 

PrtÍvo postihu (regres) 
Je-li dočasná pracovni neschopnost nebo invalidita zaměstnance 

následkem úrazu zaviněného správou podniku nebo úřadu, mají 
orgány sociáhúho pojištěni právo postihu (regresu) vůči podniku 
nebo úřadu, t.j. odborová organisace nebo orgán sociálního pojištění 
lnůže na podniku neho úřadu, který zavinil úraz nebo nemoc zaměst
nance, vymáhat náhradu vydáni tim způsobených. Účelem postihu 
je jednak náhrada vydání způsobených výplatou podpor a pensij
ních dávek, jednak nátlak na hospodářské orgány, aby se přisněji 
staraly o zachovává1ú bezpečnostních předpisů. 

Právem" postihu se může vymáhat nejen náhrada poskytnutých 
podpor ze sociáhúho pojištění, nýbrž i náhrada vydání na sanatorní 
léčení zaměstnance utrpěvšího úraz (náklad na pobyt v sanatoriu 
a jizdné). 

Zaměstnanci utrpěvší úraz - a v případě jejich smrti osoby na ně 
odkázané výživou - maji právo vymáhat na vinníku úrazu doplacení 
rozdilu mezi ušlým důchodem pracovním a důchodem nebo pod
porou ze sociálního pojištění. 
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DÍL TŘETÍ 

Právní úprava práce družstevníků 

XIII. ÚPRAVA PRÁCE V ZEMĚDĚLSKÝCH DRUŽSTVECH 

ev KOLCHOZECH> 

Úvod 

Organisace a právní úprava práce v zemědělských výrobmch 
družstvech čili kolchozech *) je založena - podobně jako ve scltmch 
podnicích a úřadech - na socialistických zásadách. Tyto zásady 
se uskutečňují v kolchozech uplatňováním vzorných stanov země
dělských výrobmch družstev, které jsou nejdůležitějšÍm pramenem 
právní úpravy práce v kolchozech. 

Povaha pracovních poměrů v kolchozech vyplývá z družstevní 
formy vlastnictví, s níž je spjata zespolečenštělá práce na družstevních 
statcích. Členové kolchozu jsou společnými majiteli výrobnich 
prostředků a společně poŽÍvají podpory sovětského státu, který dal 
kolchozům navždy půdu do bezplatného uŽÍvání a dává jirn k dispo
sicí traktory, žací mlátičky i jiné hospodářské stroje. 

Na základě vzorných stanov zemědělských družstev si upravuji 
členové kolchozu kolektivně pracovlú pořádek a pracovní podmínky 
na družstevním statku. Členové družstva jsou spolu spjati zájmo
vým společenstvím. Zájmy družstva pak jsou zase těsně spjaty se 
zájmy sovětského státu. 

Členslv{ 

Za členy kolchozu může býti přijat každý občan, který dosáhl 
věku 16 let a neni soudně zbaven volebního práva. Přijímáni členů 
družstva přísluší~yalné hromadě družstva. Nově přistupující členové 

*) "Kolchoz" je zkratka slov "kollektivnoje chozjajstvo" = kolektivní 
hospodářství, družstevní statek. zemědělské výrobní družstvo. (Pezn. překl.) 
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jsou povinni složiti peněžitý vklad a zavazuji se předati do společného 
užívání své výrobní prostředky kromě těch" které podle stanov zů
stávají v soukromém užívání kolchozní usedlosti ("dvora"). 

]"dnou ze ;základnich podmlnekčlenství kolchozu. jep"villIl"st 
ú~astl1it s~_ svou. OS() bní prací činnosti kolchozu. V zorné stanovy ze
mědělských družstev přísně 9mc~ují užíválÚ námezdních ,sil v kol
chozech; dovolují je pouze pro osoby se zvláštnlmi odbomými 
znalostmi a vzděláním (agronomy, inženýry, techniky a p.). Jinak 
:se Slllějí zaměstnávat nánlczdní síly jen přechodně ve výjimečných 
připadech, jestliže neodkladné práce nelze vykonati včas samými 
členy kolchozu, jakož i na práce stavební. 

Organisace práce 
Úsilí o -zvýšení pracovního výkonu v kolchozech, o zlepšení 

sklizně, o vzrůst zemědělské výroby a o vzestup blahobytu kolchoz
ního rohlictva vyžaduje správné organisace práce a přesného roz
dělení práce i pracovních sil v kolchozu. Proto se podle vzomých 
stanov zemědělských družstev organisuji v kolchozech stálé pracovIú 
družiny ("brigády") s předákem ("brigádníkem") v čele. Každá 
taková pracovrJ družina koná na určitélll pozemku veškeré hlaV1ú 
.zemědělské práce po celý rok. Pozemek se přiděluje družině na urči
tou delši dobu zároveň s p6třebným hospodářským inventářem 
a dobytkem. Úkoly uvtutř družiny rozděluje její předák podle pra
covní kvalifikace, zkušenosti a fysické sily každého člena družiny. 

V rámci polnohospodářské družiny se organisují pracovní skupiny, 
skládajid se z malého počtu členů kolchozu, kteři pracuji přímo spolu. 
Pracovní skupině se přidělí určitá osevní plocha a určitá lada (úhor) 
k obděláni a zajisti se jí stálý stav pracovníků. 

P 'k' v tVld racov11t azen a pracovllt ra 

Stanovy zemědělských družstev ukládají členům družstva pečlivě 
šetřitikolchoznlhomajetku i státních hospodářských strojů, pracu

jících na polích kolchozu, podřizovati se usnesením valné hromady 
i příkazům představenstva, dodržovati pr.<lc.ovnLřád, vyk9návatisyě-
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domitě práce jim přidělené představenstvem i předákem pracovní 
dr~žiny, p~~ti členské pov~osti a přísně ~chov~v:~_t_-Lpr~c;_<?yní 
kázeň. 

Velmi důležitým E'()~tře4kem upeyněnípracovníll1orálky v kol
chozech je soci'!listické soutěžení. Přfklad socialistické práce v kolcho
zech dávají nejpokrokovější kolchozníci - zemědělští stachanovci, 
bojovníci za bohatou sklizeň, za zvětšení plodnosti dobytka, za zlep

šení dojnosti krav atd. 
yaJná hromada zemědělského družstva se usnáší o pracovním řádu 

a pořádku, ktetý je závazný pro každého člena družstva i pro ne
členy, zúčastněné na pracích kolchozu. 

Vůči dobtým, ukázněným pracovníkům užívá představenstvo kol
chozu rozličných způsobů mravního i hmotného pgvzbuzení: podě
kování, zaps-ání na červené tabuli, naturální i peněžité prémie, zlepšení 
bytových podmínek aj. 

Proti rušitelům pracovní kázně se uplatňují rozličné_t!~W podle 
stanov: povinnost bez náhrady předělat špatnou práci, výstraha, 
důtka, pokárání na valné hromadě, zapsání na černé tabuli, pokuta, 
přeřaděni na horší práci, dočasné vyloučení z práce. KrajlÚID opatře
ním proti zřejmě nenapraviteln ýnl1enochŮUl a živlům rozvracejícím 
kolchoz je Y)'loučení z družstva na základě usneselú valné hromady 
za přítonmosti alespoň 2/3 ceíkového počtu členů družstva. 

Zvláštním nařízením vlády SSSR a resolucí ústředního výkonného 
výboru všesvazové komunistické strany byla představenstva kol
chozů varována před bezduchým, formalistickým rozhodováním 
o osudu lidí, před paušálním vylučovÓlúm z kolchozů; bylo zdůraz
něnoJ že je nutno užívat proti členům kolchozu, kteří se dopustí 
nějakého porušení pracovního řádu a pořádku, především opatření 
výstražných, směřujících k nápravě, a že teprve po bezvýsledném 
vyčerpání všech takových prostředků se může přistoupit k vyloučení 
z kolchozu, ovšem za přísného dodrželú postupu předepsaného stano
vami. Usnesení valné hromady o vyloučení člena kolchozu nabý"Vá 
účinnosti teprve po jeho potvrzení výkonným výborem okresní rady· 
(sovětu). 
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Otázky !)állrady škody, způsobené kolchozu jeho členem (kromě 
pokut a povinnosti předělat špatnou práci, které ukládá představen
stvo kolchozu), se řeší žalobou u civilního soudu. Byla-li škoda způ
sobena trestným činem, stíhají se vinníci ~ trestním soudenl. 

Pracovn{ odměny 

Podle vzorných stanov zemědělských družstev je odměňování 
zemědělské práce v kolchozech založeno na principu úkolovénl 
(akordnhn) a může býti buď ÍIl<lividuální, nebo skupinové, m'ba 
q~u~il1ové ("brigádní"). Za nejúčelnější se považuje úkolová odměna 
individuáhú a skupinová. Úkolovi odměna v kolchozech bfvá buď 
přímo úměrná výkonu, anebo progresivní, podle druhu práce. Pro 
vedoucí práce, které vyžadují zvláštní hbitosti a přesnosti, se stanoví 
odměna zvýšená. Na př. v prvnich 15-20 dnech Ž1Ú a výmlatu obili 
se počítá pro celou řadu prací s odměnou dvojnásobnou; podrrúnkou 
je ovšem normáhú denní výkon kolchozníka. Užívá se též kOlllbinace 
systému úkolového a prénllového, takže pracovníci dostávají mimo 
odměnu za kvantitativ!ú výkon jcště prémie za kvalitu práce, za její 
vykonání v kratší době, za úsporu paliva aj. 

Pro každou práci.v kolchozu. se stanovítJlornlální denru pracoVJlí 
výkon, jehož může člen kolchozu dosáhnout při svědomité práci; 
přitom se přihlíží ke stavu tažného dobytka, strojů a půdy. Pro ně
které práce (na př. s traktory) se stanoví normáhú pracovní výkon 
nejen denní, nýbrž i sezónní. 
", Pro hodnocení ,zemědělských praó jsou stanoveny .zvláštní jed
notky, na něž se převádějí jednotlivé práce v kolchozu. Tyto jednotky 
se nazývají pracovními dny. Každá práce se vyjadřuje určitým 
počtem prasovních dnů podle požadované kvalifIkace pracovnika, 
podle s!ožitbsti a obtížnosti práce a podle její důležilbsti pro družstvo. 

Práce vyžadující nejlepší kvalifikace, na př. řízení samovázacího 
žacího stroje,je zařaděna do nejvyšší, sedmé třídy a za nornlální denní 
pracoVlú výkon přísluší pracovníku nárok na odměnu odpovídající 
dvěma pracovním dnům. Práce nevyžadující zvláštní kvalifIkace, na 
př. práce hlídače nebo uklizečky, jsou zařaděny do první třídy, v níž 
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se stanovený deIllÚ nonnální pracovní výkon hodnotí 0,5 pracovního 
dne. Základní práce jsou zpravidla zařaděny do vyšších tříd a po
mocné do nižších, takže kolchozníci zaměstnaní na polních pracích si 
vydělávají více pracovních dnů než kolchozníci zaměstnaní praccn,j 
pomocnými. O zařaděIÚ prací do jednotliv)'ch tříd, o stanovení 11or-~ 
málních pracovních výkonů a jich hodnocení v pracovních dnech 
rozhodlue valná hromada kolchozu na základě vzorných norem
výkonů a jich hodnocení, schválených lidov)'nl komisariátcm země
dělství SSSR r. 1933 a později opravených oblastnúni orgány státní 
správy a strany se zřetelem na nastalé technické a organisační změny 
v zemědělské výrobě, na zkpšenou kvalifikaci pracovnlků a na zku
šenosti s organisací práce v kolchozech. 
Zemědělská výroba v kolchozech je založena na zásadě úzkého 

spojení spolcčných zájmů kolchozů a individuálních zájmů jednoth
vých kolchozníků. Tato zásada vyžaduje stanovení určité nejmenšÍ 
núry společné práce kolchozníků pro kolchoz, tak aby nenastal stav, 
při nčmž by jednothví nesvčdomitl kolchozníci, využlvajlce výhod 
členství v kolchozu, valnou část svého času věnovali svému vlastnímu 
hospodářství a na společných pozemclch kolchozu by bud nepraco
vah vůbec anebo jen na oko. Aby se zabránilo takovým zlořádům, 
bylo r. 1939 vládou SSSR v dohodě s ústřednlm výkonným výborem 
všesvazové komunistické strany nařízeno,_ že každý člen kolchozu si 
musí odpracovati ročně nejméně 60-100 pracovních dní, podle 
jednotlivých okresů. Roku 1940 již většina kolchoznlků dosahovala 
tohoto núuima a dokonce je předstihovala. Ale za války s německý
nů fašistickými útočníky se toto minimum ukázalo nedostatečným. 
Vznikla nutnost je zvýšit a zajistit včasné provedení všech zeměděl
ských prací v jednothvých ročních obdobích. Proto bylo r. 1942 
vládou SSSR v dohodě s ústředním výkOlmým výborem všesvazové 
komunistické strany zvýšeno na dobu války závazné mininmm pro 
každého člena nebo členku kolchozu na 100-150 pracovních dní 
ročně, podle skupiny, do nÍŽ byly kolchozy té nebo oné republiky, 
oblasti a kraje zařaděny. Zárove" byly stanoveny lhůty mezi rokem, 
do nichž jsou členové i členky kolchozů povinni odpracovat určitý 



počet pracovních dní z celkového povinného minima. Mimo to bylo 
stanoveno povinné minimum i pro mladistvé členy rodin kolchoz
níků od 12 do 16 let, a to alespoň 50 pracovních dní ročně. Kolchozy 
vydaly mladistvým pracovní knížky, do nichž se zapisují odpracované 
pracovní dni. 

Za války byla zákonně předepsána minimální pracovní povinnost 
i pro nečleny kolchozů, posílané na zemědělské práce v kolchozech, 
a to 40-50 pracovních dní, pro školní mládež 20-30 pracovních dní. 

Počet odpracovaných pracovních dní se každému kolchozníku za
pisuje týdně do pracovní knížky. 

Q,lkovjročl1Í peněžitý.výn"s kolchozu - po srážce daní a po
jistného, splacených půjček, běžných provozních výdajů, částek vě
novaných na kulturní účely a dotací společného fondu - Se rozděluje 
mezi členy kolchozu úměrně k počtu odpracovaných pracovních 
dní. Stejným způsobem se rozděluje mezi členy kolchozu i výnos 
naturáhú - po odvedení státem předepsaných povinných dodávek 
a po vytvořeni přiměřených zásob osiva, potravin a krnůva pro pří
pad neúrody v přištím roku. 

Odměňování práce kolchozníků se tedy vyznačuje těmito dvěma 
rozdíly od. odměňování práce dělníků a úředníků: 

a) Výše odměny za pracoVIÚ den není předem stanovena, nýbrž 
závisí na skutečném výnosu kolchozu, kdežto dělníci a úředníci do
stávají mzdu nebo plat podle předem stanovených norem. 

bl Odměna za práci se vyplácí v kolchozech zpravidla jednak v pe
nězích, jednak - a to převážně - v naturáliích, kdežto dělníkům a 
úředníkům se vyplácí mzda nebo plat, nehledíc k řídkým vfjimkám, 
pouze v penězích. 

Aby se povzbudilo úsilíkolchozůozvýšenívýkonnosti, o zlepšení 
sklizně a zvýšení produktivnosti chovu dobytka, vydala vláda SSSR 
v dohodě s ústředním výkonným výborenl všesvazové komunistické 
strany koncem roku 1940 nařízení o mimořádné odměně kolchoz
níkům za zvýšení sklizně zemědělských plodina produktivnosti chovu 
dobytka v Ukrajinské SSR, později pak i v jiných svazových republi-
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kách, oblastech a kra jich, hledic k hospodářským zvláštnostem zelue
dělství v různ)'Ch částech země. Mill!,~ř~dná oclmě.na záleží v podstatě 
v tom, že kolchozníkům se wmo příslušnou odměnu za pracovní 
dni vydá v naturáliích -nebo zaplat! penězi určitá část produkce nad 
stanovený výrobni plán. Na pL kolchoznici polnohospodářské dru
žiny, kteří předstihnou plán sklizně na celé přidělené osevné ploše 
obilnin, dostanou čtvrtinu obili sklizeného družinou nad výrobní 
plán; nebo dojička - pastýřka hovězího dobytka na družstevním 
statku - dostane 15 % mléka nadojeného nad výroblú plán, jakož 
i mimořádnou odnlenu v naturáliích za přírůstek telat a za jich za
chováni po dobu 15-20 dni až do předálú do stáje pro telata. 
Mimořádnou odměnu mohou obdržeti jen ti členové kolchozu, 

kteří se účastni práce v kolchozu určitý minimálnJ počet pracovnlch 
dni. Tento počet je různý v jednotlivých republikách a oblastech, 
jakož i pro jednotlivé typy hospodářstvl. Za určitých podnúnek(těho
tenství, vojenské cvičení, povolání do armády, organisovaný odchod 
na práci v průmyslu) se členům i členkám kolchozu zachovává nárok 
na mhnořádnou odnlenu za zvýšenou sklizeň a produktivnost chovu 
dobytka, i když nedosáhnou stanoveného minimáhúho počtu pra
covních dní. 
Mimořádné odměny jsou mocnou pobídkou ke zvýšení výkon

nosti pracovdků a značne přispívají ke vzestupu zemědělské výroby. 
Rozdělení výnosu podle pracovnlch dní i rozdělení mimořádných 

odměn se provádi v kolchozech po skončení hospodářského roku. 
KoIchoz!1.ici všakdostáv'!iímezirokem zálohy v penězích i v natu
ráliich, jejichž výše a způsob vyplácení se řídí stanovamI zeměděl
ského družstva a nařízeními vlády SSSR v dohodě s ústředním vý
konným výborem všesvazové komunistické strany. 

Ve!ký význam pro zvýšení sklizně v zemědělství má správný systém 
odměňování řidičů traktorů a žacích mlátiček ("traktoristů" a "kom
bajnerů"), kteří hrají vedoucí roli v zemědělském hospodářství.Řidiči 
traktorů a žacích mlátiček jsou nejkvalifIkovanějšími pracovmky lue
chanisovaného zemědělství a jejich práce má rozhodující vliv na celý 
chod zemědělských prací. Jejich pracovni odměna se zakládá na kom-



binaci úkolového systém_u progresivního se systélnelTI prémi0VÝln, 
nebot tento způsob je pobídkou ke zvýšenému pracovnímu výkonu 
za směnu i za sezó .. lu, k úsilí o co největší využití strojů, o zlepšení 
jakosti práce a hospodárnou spotřebu paliva. Za války bylo nařízení 
o mimořádné odměně za zvýšení sklizně zemědělských plodin roz
šířeno i na řidiče traktorů a žacích mlátiček, jakož i na kolchozníky 
pracující na hospodářských strojích, vlečených traktory.jlidiči trak
torů jsou členy kolchozů: ale pracují na traktorech, které patří státním 
strojuún a traktorovým stanicím. Řidiči žacích mlátiček naproti tomu 
jsou námezdními zaměstnanci strojlú a traktorové stanice, ale pracují 
na polích kolchozu. Tento rozdíl v jejich právním postavení se jeví 
i ve způsobu výplaty mimořádné odměny: řidiči traktorůji dostávají 
zároveň s ostát1úmi členy kolchozu, t. j. po skončení hospodářského 
roku, kdežto řidičům žacích mlátiček se vyplácí ihned po skončení 
jejich,práce'lla příslušném družstevl1ím statku. 

N ečlenové kolchozu, kteří se ůčastní zemědělských prací v kolcho
zech v kritických ročních obdobích (mobilisované obyvatelstvo měst, 
osoby žijící v kolchozech aj.), dostávají pracovní odměnu podle pra
covních dní; na mimořádnou odměnu nemají nárok, pokud jejich 
práce v kolchozu má krátkodobou povahu. 

Rozde1en[ pracovn[ho času a pracovn{ přestávky 

Rozdělení pracovního času v kolchozech (délka denní pracovní 
doby, neděhú odpočinek atd.) se řídí pravidly pracovního řádu, jež 
schvaluje yahlá IU'omada družstva. 

Na základě těchto pravidel pracovního řádu stanoví představenstvo 
kolchozu společně s předáky pracovních družin pro každou družinu 
v jednotlivých obdobích zemědělských prací začátek a konec denní 
práce a dobu poledních přestávek. 

Pro studující středních škol, mobilisovaué v letních prázdninách 
na zemědělské práce v kolchozech, je zákollně stanovena denní pra
CoVlÚ doba 6 až S hodin, podle jejich věku a podle povahy práce. Pro 
ostatní osoby, mobilisované na práci v kolchozech, platí stejná pra
covní doba jako pro členy kolchozu. 
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Ochrana práce 
Ochrana práce v kolchozech se uplatňuje především účeh'ým roz

JělenÍm. práce mezi jednotlivé pracovní družiny a uvnitř družin. 
Práce se přiděluje každému členu kolchozu podle jeho pracovni kvali
fikace, zkušenosti a fysické sily. Mladistvým, osobám s chatrným 
zdravÍIn, těhotným a kojícím ženám se přidělují nejlehcí práce. 
Členky kolchozů se podle stanov zemědělských družstev osvobozují 
od práce měsíc před slehnutím a měsíc po slehnutí a po tyto dva 
měsíce si zachovávají nárok na zaopatření, odpovídající polovičnímu 
průměmému počtu odpracovaných jimi pracovnich dlú. Za prů
nlěrný lllesÍČl1Í počet odpracovaných pracovtÚch dnÍ se považuje 
jedna dvanáctina celkového počtu pracovnich dní .. odpracovaných 
členko u koléhozu za rok. 

Řidičky traktorů v kolchozech se dva měsíce před slehnutím osvo
bozují od práce na traktorech a převádějí se na lehčí práce. K řízení 
traktoru se pak vracejí teprve dva měsíce po slehnutí. Za dobu, kdy 
jsou vůbec osvobozeny od práce, počítá se jimjedlla dvanáctina celko
veho počtu pracovních dní, odpracovaných za posledních 12 měsiců. 

Pro potírání nemocí z povolání II dojičekjsou l11illisterstvemzeluě
dělství a ministerstveul zdravotnictví SSSR nařízena opatření, závazná 
pro všechny kolchozy: lllechanisaceněkterýchúkonů, zaHzení tep
l)'ch nústností, výdej zvláštních pracovnich obleků, ruěníků, mýdla, 
masti a vaniček na teplé ruční koupele, masáže, vybavení lekámič
kami a p. 

Ochrana ženské práce v kolchozech se projevuje též zfizováním -
dětských jeslí, mateřských škol, porodnic, poraden pro děti a ženy. ' 

Představenstva kolchozů jsou povinna starati se o zdravé pracovní 
podminky pro kolchozlúky (zřizování polních táborů, zásobování 
pit)loU vodou,lázně, holírny a p.). 

Při práci se stroji na poli nebo v pomocných podnicích jsou přede
psána preventivní bezpečnostní opatření, zvláště pak obeznámení 
kolchozníků se způsobem, jak zacházeti se stroji, opatření na ochranu 

proti úrazům atd. 
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v z<ijemné pojištěn[ a podpory 
Podle vzorných stanov zemědělských družstev se v kolchozech 

zřizují na základě usneseni valné hromady l'0dJ'Í'rllé fondy, z nichž 
se poskytují podpory vinvaliditě, stáří a nemoci, podpory potřebným 
rodinám rudoarmějců, jakož i dotace na vydržování dětských jesli 
a sirotků. Tyto fondy spravují samy kolchozy. V kolchozech se 
mohou zřizovat vzájenlllě pojišťovací pokladny, do jejichž správy 
může býti z usneseni vamé hromady předána část podpůmého fondu, 
potřebná pro pmění úkolů, které patří do působnosti pojišťovacích 
pokladen. Ostatní část podpůrného fondu zůstává ve správě předsta
venstva kolchozu. 

Vzájenmě pojišťovací pokladny se starají o mnotné zajištění a zdra
,:otní péči kolchozníků, jakož i o zlepšení jejich životní úrovně. Po
skytují členům i členkám kolchozu podporu v nemoci, v těhotenství 
a v mateřství, v invaliditě a v stáří, jakož i v jiných případech, kdy je 
třeba veřejné podpory. Jejich úkolem je také vydržovat osiřelé děti, 
podporovat děti kolchozníků, kteří přechodně upadli v nouzi, pomá
hati rodináJ.l1 rudoarnlějců a poskytovati sanatomi a lázeňské léčenÍ. 
Rozsah, postup a způsoby podpůrné činnosti se řídí usneseními valné 
hromady členů pokladny. 

Členové kolchozu, kteří utrpěli úraz při práci v kolchozu, mají 
nárok na zaopatření na účet kolchozu. 

Pracovní spory 
Pracovní spory v kolchozech se řeší těmito způsoby: 
a) Spory mezi představenstvem a jednotlivými pracovníky se roz

hodují na vamé hromadě družstva. 

b) Stížnosti jednotlivých kolchozníků na neoprávněné vyloučelú 
z kolchozu se rozhodují výkonným výborem okresni rady (sovětu). 

c) Spory mezi jednotlivými pracovníky a kolchozem, pokud se 
týkají odměny za vykonanou práci, vyúčtování odpracovaných pra
covních chú a mimořádné odměny, se mohou projednávati v řízení 
soudrúm. Pro tyto spory je stanovena jednoroční promlčecí lhůta, 
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která se počítá ode dne skutečného rozděl~ní výnosu v příslušném 
kolchozu. Nemohou se však. soudně projednávati spory o správnost 
norem výkonu a hodnocení práce (v pracovlúch dnech), o organisaci 
pracovních družin, o rozdělení prací a o vyměřené pokuty. Tyto 
otázky spadají do působnosti vahlé hromady družstva. 

d) Stižnosti kolchoznlků na nesprávné hodnocení práce (v pra
covnlch dnech) se rozhodují okresnlmi orgány zemědělskými. 

e) Spory mezi kolchoznlky a kolchozy o náhradu za úraz utrpěný 
v kolchozu se projednávají v řízení soudním. 

XIV. ÚPRAVA PRACOVNíCH POMĚRŮ 

V DRUŽSTVECH ŽIVNOSTENSKÝCH A INVALIDNíCH 

Úvod 

Živuostenská výrobní družstva jsou nedíhlOu složkou sovětské 
hospodářské soustavy jako jedna ze socialisaČlúch forem, v niž se 
sdružují ke spolupráci výrobní prostředky jednotlivých výrobců. 
Toto družstevnictví je velmi důležitým činitelem sovětského hospo
dářství, neboť obsahuje v sobě znaČllé reservy pro výrobu rozličných 
hospodářských statků a sdružuje znaČllé nmožství pracujících v So
větském svazu. 

Pracovně právní poměry v živnostenských družstvech jsou, jak již 
bylo naznačeno, spjaty s členstvím. Jsou jen jednou stránkou práV1úch 
poměrů v družstvu. Vedle nich vznikají členstvím v družstvuvO'bčan
skoprávuí poměry, vyplývající z toho, že členové družstva jsou maji
teli výrobních prostředků i celého jmění družstva. 

Pracovní právo se zabývá jen právní úpravou těch poměrů v živ
nostenských družstvech, které vznikají v souvislosti s osobní prací 
členů družstva. Tyto poměry se upravují na základě jednotných 
zásad sovětského pracovního práva. Právo na práci, právo na odpo
činek, povinnost pracovat a zachovávat pracovní kázeň, odměna za 
práci podle jejího nmožství a jakosti, jakož i ostatn1 zásady, na nichž 
je založeno celé sovětské pracovní právo, jsou také zásadami právní 
úpravy pracovuích poměrů v živnostenských družstvech. 
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Poněvadž členové družstva jsou majiteli výrobnich prostředktl, 
účastní se rozhodování o jmění družstva a podílejí se na zisku i ztrátě, 
obsahuje úprava pracoV1úch poměrů v družstvech některé zvláštnosti 
na rozdll od úpravy pracovnich poměrtl děluíků a úředníl& Mimo 
přímé zákonné předpisy rozhodují o úpravě pracovních poměrů ve 
výrobních družstvech směrnice družstevních ústředí a usnesení valných 
hromad družstev, jimž přísluší značná pravomoc v úpravě celé řady 
pracovních podnúnek, zvláště pracovního řádu, rozdělení výnosu aj. 

Pokud zasahuje přimo stát do úpravy pracovních poměrtl v družst
vech, na př. v oboru pracovní hygieny, zdravotních a bezpečnostních 
předpistl, ochrany práce žen a mladistvých, přihliži při stanovení a 
uplatňoválú konkretních zákonných norem ke zvlóštnostem výroblú 
činnosti družstev a k povaze pOlněrů v nich. 

Práce ,:ámezdlú se dovoluje v živnostenských družstvech jen pro 
práce pomocné, které nejsou hlavním předmětem činnosti družstva, 
jakož i pro práce vyžadující speciálních znalostí (inženýři, technikové, 
účetní a p.). Přitom počet námezdních pracoV1úků nes!IÚ překročit 
20 % celkového počtu členů družstva. 

V nllstech, kde řemeslná výroba je hlavním a zelnědělství jen po
mocným zaměstnáním obyvatelstva, mohou se v rámci živnosten
ského družstevnictví zakládati sllÚšellá živnostensko-zemědělská druž
stva ("promkolchozy"). Pracovni poměry v těchto smíšených druž
stvech se upravují pro práce řemeslné podle norem pro živnostenská 
družstva a pro práce zelnědělské podle norem pro družstva země
dělská (kolchozy). 

Č/enstvi 

Členem živnostenského družstva se může státi každý občan, který 
dosáhl 16 let a neni soudně zbaven občanských práv. Žáci živnosten
ských družstevnich škol a učňové, prodělávajici skupiuový výcvik ve 
společných dilnách, mohou býti členy družstva již ve věku 15 let. 

Podtnínky přijeti za člena živnostenského družstva jsou: 
a) závazek účastniti se vlastní prací činnosti družstva; 
b) zaplaceni zápisného (vkladu) a členskéhofodllu. 
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členství i práce v družstvu lnají povahu přísně osobní. Práva z člen
ství v družstvu jsou nepřenosná, ani nelú dovoleno svěřiti jinému vy
konání práce, uložené členovi. 

V jedaotlivých přlpadech může představenstvo družstva stanovit 
pro uchazeče o členstvi zkušebaí dobu (čekatelskou), nejvýše však 
jednoměsíční. Za tuto dobu se provádí vyúčtování s čekateli podle 
stejných zásad jako s členy družstva. Jestliže však se čekatel nepřijme 
za člena družstva, předělá se vyúčtovátÚ s ním podle pravidel stano
vených pro námezdní pracovníky přlslušné kvalifikace. 

Člen družstva může býti usnesením valné hromady vyloučen 
z družstva, jestliže porušuje stanovy, pracovní řád a pořádek atd., 
takže jeho činnost škodí zájmům družstva a společnému budovatel
skému úsilí družstevnímu vůbec. 

Pracovnf řád a pracovn[ kázeň 

V živnostenských družstvech se uplatňuje ve velkém rozsahu socia
listické soutěžení jako hlavní opora pracovní morálky. základním 
právmm aktem, upravujícím pracovní kázeň v družstvu, je pracovní 
řád, který schvaluje valná hrolnlda družstva. V družstvech se užívá 
rozličných způsobů povzbuzováaí svědomitých pracovniků a discipli
nárních trestů proti rušitelům pracovní kázně. 

Členové družstva ručí za hmotnou škodu, kterou způsobí na majet
ku družstva, a jsou povinni ji plně nahradit. Mimo to může valná hro
mada zbavit nedbalé a neukázněné členy družstva podilu na části zisku, 
která se má podle usnesení valaé hromldyrozdělit mezi členy družstva. 

Dtlka pracovní doby pro členy družstva - kromě pracovní doby 
rnladistvých, která je upravena zákonem - se stanoví pracovním 
řádem, který je vnitřní věcí dru~stva a schvaluje se valnou hromadou 
družstva. Zpravidla je stejná s délkou pracovní doby ve státních pod
nicích. Roku 1940, kdy státní podniky a úhdy přešly na osmihodinový 
pracovní den, usnesl se nejvyšší orgán živnostenského družstevnictví, 
aby tento pracovní den platil i pro družstva. Toto usnesení bylo schvá
leno vládou SSSR, takže pro všechna živnostenská družstva se stal 
právně závazným osmihodinový pracovní den s příslušným zkráce-
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ním v podnicích se zdravotně škodlivou výrobou. Usnesením valné 
hromady družstva však může býti pracovní doba v nutných přlpadech 
prodloužena. 

V živnostenských družstvech nejsou zavedeny přlplatky za přes
časovou práci. Usnese-li se tedy valná hromada družstva z toho neb 
onoho důvodu prodloužit denní pracovní dobu, dostávají členové 
družstva za přesčasovou práci jen normální odměnu, bez příplatků 
obvyklých za přesčasovou práci u děh,lků a úředníků. 
Členové družstva mají nárok na každoroční placenou dovolenou 

podle směrnic vedoucích orgánů živnostenského družstevnictví. Do
volená se poskytuje členům družstva ve stejné výměře a podle stej
ných zásad jako dělnlkům a úřcdnlkům. Tyto zásady jsou však pro 
družstva jen doporučenými směrnicemi a mohou se měniti na val
ných hromadách družstev podle f11lančního stavu družstva a podle 
zvláštností příslušné výroby. 

Pracovní odměny 

Systém odměňování práce, sazebnlky, sazby, normy výkonů a jich 
hodnocení se stanoví na vahlé hromadě družstva podle zvláštností 
příslušné výroby a podle výsledků hospodářské činnosti přlslušného 
družstva. Práce v živnostenských družstvech se odměňuje na základě 
vládních nařízení a podle směrnic vedoucích orgánů živnostenského 
družsteVnictví. 

Stanovy živnostenských družstev předpisují úkolový systém pra
covní odměny v družstvech, takže se uplatňuje individuálnost ve 
výdělku. Vedle přímo úměrné ,,,kolové pracovni odměny se v druž
stvech uŽÍvá i progresiV1ú úkolové pracovní odměny, a to zpravidla 
individuáluí, výjimečně skupinové ("brigádní"). Ten neb onen systém 
se v živnostenských družstvech zavádí a zrušuje podle usnesení valné 
hrolnady družstva, která podle směrnic nadřízených družstevtÚcu 
orgánů také schvaluje normy výkonů a jich hodnocení pro všechny 
druhy prad. Konkretní hodnocení prací osobně pro každého jed
notlivého člena družstva stanoví přcdstavenstvo druistva podle kvali
fikace pracovnika. 
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Pro vedoucí inženýrsko-technické pracovníky živnostenských 
družstev byl vládou SSSR schválen platový systém prémiový. 

Mimo pravidelný výdělek mohou členové živnostenského druž
stva dostávat,yodíl na zisku z hospodářského podnikáni družstva 
podle usnesení valné hrOluady. Na tento účel se může za každé čtvrt
letí určiti část zisku až do 20 %. Tato částka se rozděluje mezi jednot
livé členy družstva úměnlČ k pracovní odměně, vyplacené za pří
slušné čtvrtleti. Tento způsob je v plném souladu se zásadou odměňo
váni práce podle jejiho množsrn a jakosti. 

Ochrana práce 
Pro živnostenská družstva placl v phlém rozsahu zákonné předpisy 

o ochraně práce žen a mladistvých, vydané pro pracovni poměry 
dělníků a úřednÍků. Bezpečnostní a zdravotní předpisy, platné ve 
státulch podnidch, se uplatňuji v družstvech podle jejich finančnlho 
stavu, jakož i podle pracovních poměrů a životních poduúnek člen
stva. Kontrolu nad prováděním opatřeni na ochranu zdrav! a bezpeč
nosti pracovníků vykonává zvláštul orgán pro ochranu práce a zlep
šování životruch podmínek, volený valnou hromadou družstva. 

Pracovní spory 
Pracovní spory mezi členy a představenstvem družstva se vyřizují 

na valné hromadě družstva, mohou se však předltládati též nadřizeným 
družstevním orgánům k rozhodnutí. Proti usnesením valné hromady, 
jimiž jsou dotčena majetková práva členů družstva, zvláště též proti 
usnesení o vyloučeni z družstva, lze podati žalobu k soudu. Pro spory 
souvisící s osobní prací členů družstva platí tříměsíční promlčed lhůta. 

Vzájemné pojištění a podpory 
O hmotné zajištění členů živnostenských družstev pro případ ne

moci, invalidity a stáří je postaráno vzájenmým pojištěním. V živno
stenském družstevnictví jsou zřízeny v~el~~_pgj.išeoya~~.a 'podpůrné 
pokladny S povlimýmčlenstv!m pro~šec~y členyd,:~t~~.Poj;st;é 

. plat! dr;,:žstv~ zasvéČle~y~ ......... . 
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Vzájemně pojištovad a podpůrné pokladny mají tyto úkoly: 
a) vypláceti podpory v nemoci, v mateřství (Při porodu a kojení 

dítěte) a pohřebné; 
b) poskytovati lékařskou pomoc a preventivnlléčebnou péči; 
c) vyměřovati a vypláceti důchody invalidnl, starobní a za ztrátu 

živitele rodiny; 
d) podporovati pojištěnce povolané k vojenské službě anebo ko

naj!d předvojcnský výcvik; 
e) pomáhati pojištěncům ajejich rodinám v obstaráván! rozličných 

životruch potřeb sociáln!mi zařlzen!mi (dětské jesle, dětská hřiště a 
mateřské školy, pomocná hospodářství, zlepšován! bytových pod
rninek atd.). 

f) stara~i se o zdravotně osvětovou práci nlezi členstvem družstev; 
g) poskytovati pojištěncům a jejich rodinným přlslušnikům právní 

pomoc. 

Za veliké vlastenecké války bylo nejpřednější povinnost! vzájemně 
pojištovadch a podpůrných pokladen poskytovati všemožnou pod
poru rodinným přlslušnJkům pojištěnců - vojáků a důstojnJků Rudé 
armády. 

Podpory a důchody ze vzájemného pojištěn! se vyměřuj! a vyplá
cejí členům živnostenských družstev ve stejném rozsahu a podle stej
ných zásad jako ve státrum sociálním pojištěn!, ale dávky jsou sta
noveny nikoli zákonem, nýbrž samými pokladnami podle směrnic 
všesvazové družstevní rady pro vzájemné pojištění a vzájemnou 
~~~ , 
lnvalidn{ družstva 

Invalidní družstva, která jsou samostatným_ typem. družstevnictví 
a jedním z hlavruch způsobů sociálního zajištěn! invalidů, si vytkla za 
úkol zlepšit hmotné postaveni invalidů a začlenit je do socialistického 
budováni vhodnou organisací jejich práce na principu vlastni 
iniciativy. 

Pracovnl poměry v invalidních družstvech se upravuj! jednak zá
konnými předpisy,jednak družstvy samými. Za členy těchto družstev 
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se přijlmajl invalidé alespoň 161etl, pensíjni důchodcí poblrajld důchod 
starobni, čestný nebo za vysloužená léta, dále osoby osleplé, jakož 
i osoby, které sice nejsou zařaděny do určitého stupně invalidity, ale 

pro svůj ZřCjUlě chorobný stav nebo zřejmou vadu luají jen omezenou 

pracovlú schopnost. Invalidé vlastenecké války majl pří příjlmáni 
členů invalidních družstev přednost. Předsednictvem všesvazového 

družstevního svazu invalidů byla přcdstavenstvŮlll těchto družstev 

uložena povinnost přijímat invalídy vlastenecké války do práce bez
výhradně. Osoby, které se proviní neodůvodněným odmítnutím 
přijetí invalidů vlastenecké války do práce, se trestně stíhají. 

luvalídé mohou v družstvech pracovatí buď ve společných ruInách 
nebo doma. Mohou se zakládati též samDstatná družstva domáckých 
výrobců a tvořiti zvláštní skupiny dOll1áckých výrobců v rámci 
jednotlivých družstev. 

Práce v invalídnlch družstvech se odměňuje podle množství a ja
kostí vynaložené práce na základě stanovených normálnich výkonů 
a jích hodnocen!. Normy výkonů a jích hodnoceni se projednávajl 
na cechovních schůzích a schvalují svazem invalidních družstev. Pro 
invalidy pracující doma se normy výkonů nestanoví. 

Organisace práce v invalidních družstvech, otázky pracovní kázně 
a pracovní doby se upravují pracovními řády, schvalovanými na 
valných hromadách družstev . 
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