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Dr. KAREL BALLENBERGER:

Vzdání se hmotných nároků ze smlouvy pracovní.
V žádné jiné právní oblasti ne'VySlkytuje se
v Ipraxi častělji ' pojem v~dání se nároků nad
oblast pracovního Ipráva. V jiných oborech
právnkh nebude výklad § 1444 rersrp. 1380 o.
z. o. čini,t valných óbtiží, a'Však právě u pracovní smlouvy nará'ž íme v ;praxi na obtílŽe
v~Lmi značné, v~hledem k čeltný1m normwm
rázu nutkavého a jednostranně nutkavého,
je'ž smlouvě p~acovní dárvají rwz 2Jcela odlišný od smluv ostatních.
Zaměstnavatelé, aby předešli pla;to'Vým nárokům :zaměstnanců na rozdíl nižšího pllatu
skutečně .p laeenéhn a vyšš~ho platu, zaruče
ného kolektivní sml OIllV·OU , z belZdůrvodnérho
oboiha"cení z titU'lu práce přes čas a ne.poskytrování nedělního volna, úplaty za ne1pos'kytnutou dovolenou atd. atd., Sn'aJží se mnohdy uzavříti se zamělstnancem ujednání, jímž
tento se vz'dáNá vešikerých nároků z pracovního poměru vzniklých. Mnohdy jest klausule
() vzdání se veškerých ,nároků zaměstnanco
vých Thvedena ,přímo na vý!plMní Hstině, kterou zaměstnanec má podeJpsati a svým podpisem potv.r diti ujednfuní o v/z dání se veškerých nároků vůči zamělstnavateli do dne podpisu vůči zaměstnavateli V21IliJklých. S obdoib nými protvrzenkami setkáváme se takřka ve
všech pracovních sporech a je proto velmi
dů'ležilou O'tárzkou otáZlka platnosti těchto ujednání o vzdání se nároků z praoovního poměru.

Vzdání se nároků může se ovšem týkati
pOUlZe úpravy otázek hmotných, úprava jiných otázek, zejména pokiud upraveny jsou
;předpisy velícími, se ujednání stran vymyká
a ne:můžese jich v'Ů'bec ZaJlllěistnranec platně
vzdáti (na př. povinnost zaměstnavatelovy
péče podle § 1157 o. z.o., právo na ochranná
opatření 'p odle § 28 ·z ák. 154/34 atd., nárok na
vydání potvnzení o smlouvě podle § 5 zwk.
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154/34, ja:kož i nárok na vydání vys'vědčení
podle § 1163 o. z. o. a § 44 zák. 154/34).
Ostatní náro\ky z praoovn~ho poměru musílme si podle jejich povahy rO'zděliti na ně
'k olik skupin podle několika různých hledisek.
1. Důležitým dělítkem bude otázka dob Y7
kdy vni,k ne některé ,z e ,s tran nárok na plnění
strany druhé, a tu můžeme zás'adně rozlišiti
3 skupiny . .
A. N á r o ok y v z 'n i Ik 1 é 'h ě h e m !p r ac o vn í h o ,P'O II ě ru. Nárok na :plla t, provisi, reInU!nerraci, dovol.e·n au, ÚlpI atuza dOVlole,..
nou,zapla"ce'llÍ práce přes čas, zaplacení neposky;tnutého neJdělního Vlolna, nároky za dobu nemoci a jiných pracovníoh .překá;žek podle § 1154 b) a § 1155 o. z. o., ja"kož i podle
§ § 19 a násl. zák. o soukr. zam. a pod.
B . N ~ r o k y vzniklé při s k o n 'če n í
p r a c o v n í hop o měr u. Nárok na zaplacení vý.porvědní lhůty při neapTávněném před
čaisné:m 'propuštění, nár-ok na zaplacení platu
aJž do wplynutí zákonné vý:povědní lhůty, nárok na vydání kauce, náJrok na vydání vysvědče-ní atd.
..
C. N á r ·o k y 'V Z n i 'k 1 é IP o s k o n č ·e ní
pracovního poměru ná ,s ledkem
t <o:h o t o s k O' n č 'e 'll í. Nárok na O!pětné 'vydání vysvědčení na zamě1stnamcorvy útraJty podle § 44, 2. záJk. 154/34, nárok na 'SloŽení !lfaAi~
ce k is oudu při nároku zaměstnavatelově vl1'či
zaměstnanci na náhradu škody podle §46,
2. zák. 154/34, nárok zaměstnavatelův na dodržení ustanovení o ~iou:tě~ní 'dolo'žce zaměst
nancem 'podle § 47 zá;k. 154/34, růiZlll,é druhy
náJhrad š,kIod.
II. Jiným rozdělovacím hlediskemmŮ'že
býti dělítko, ~da nároik y prýští 'z ;pracovní
smlouvy samé, či Zldia s·e 'zakládají na porušení zákonných předpisů či náhradě škody.
III. N ejdůležitětjším rOlzděl'o~acím hledis-

c kr) í

kem pro náš účel bude ro'zdělení náJroků na
nároky ,kotvící v normách 'k ogentních a na
náro'ky osta'tní, maJI'CI sVUJ původ v ustanovení smluViIlÍffi, po příipadě v nikoli kogentních normách.
Není tře1ba o~bírati se šíře otáJz'kou možnosti
vlZdá:ní se nároků, jež nejsou opřeny o 'Velící
nelb jednostI'la:nně velící předipi'sy zákona. Nebude poohylb nosti o tom, že těchto náI"oků
jest moŽillo se v kteI"émkolli stJa:diu pracovního lPoměJ'u vzdáti, pokud. b'Ulde jen šetřeno
olbecnýclh :zrus'a:d o.bčanské'ho práva.
Na druhé straně není mo.žno, podle mého
názoru, v.zdáti se nároků, opírají,cich se o kogen tní předpis,y a 'V'zniiklýclh po ,s'končení pracOVlllí:ho poměru, jaklO'ž i náro'ků opírajících
se o 'P'ředJpi,sy veřejnoprávní. Zaměstnane'c,
kterému nebylo vydáno vysvědčení, nemůže
se platně v:Z!dáti nárolk u na p10lZdější vydání
vysvědčení, ježto by padle tO~omostí vůbec
nemohl ziskaJti nové m~s,to a padl by na obtiž chudinSlké peCl (viz Maye,r -Grtinberg,
Handlungsgehilfengesetz, str. 481, 482). Zaměstnanec nemůže .se aJni Iplatně vzdáti nároku na složení kauce k soudu podle § 46
zák. 154/34. Úmluva o tom byla by neplatná.
(RoZls. prac. soudu v PraJze Opr. II 1334/36.)
~bývá tudíž pouze otá:zlka nároků opírajíckh se o normy kogootní nebo. jednostranně
kogentni, ,při čemž nároky tyto vzni'k ly za
trvání, po př. při riQIzváiZáillí s,mLo.u'Vy pracorvní. P.osUlZování vzdání se těchto nároků činí
v praxi největší potíže.
§ 1164 o. z. o. a § 53 \ZáJk. 154/34 st8JIloví, že
určitá taxativně vyj,m enavaná práiVla zaměst/n'ancova nemohou býti smloulv,OU ~krácena
ani zrušena. Podle § 4 vl. nař. 89/1935 nesmějí
býti mzdové nároky zaměstnancovy z tarifu
stanoveného kolelktivní sml,o uvou zkráceny
belZ SlouhlaJsu zaměsltJnanecké orgaJIli's ace, na
m1sto oldporujících tomu uIstamovooí individuální smlouvy nastupují pro 'zaJm.ěstnance
přÍJznivější ustanovení kolekt. ,s mlouvy. Celá
řada předpisů speciáJIní'c h, U/praJVUjídClh pracO'Vllí !plomě'r (jaJko ,na pi'. zák 91/191g o
8ho'<:1.. dOlbě pracoV1Ilí, záJk. o děL dovolených
atd.), obsahuje normy kogentní.
O rtě'chto náro.cích dooháJzí VŠaJk v ohromném počtu přÍlpadů ik ujednáním, odporujícím
velícím předpisům, jimiž zaměstnanec vzdává Ise určitých nároků vů:či mměstnava:teli.
Jak ji'ž bylo řečeno, dochá:zí k takorvýmto ujednáním ve smyslu § 1444 o. z. o. ve všech
fáJzfch poměru praClO'Vního. Zaměstnanec se
zhusta VlzdáNá .s;vých ne,zaJdatelnýClh práv :při
UlZavírání sm1ouvyp!I"acovní, během pracovního po.měru, ,z e'jména opětovnými pravidelnými podpiis y potvrzenek platu s klal\lsulí o
vyrovnání veškerých vmjemný,e h nároků nejčastěji pak !při romázání Ip racorvního poměru .a ,při konečném zúčtorváni -peněžníoh ná-

r,OIků zaměs:tnaJllce. Zkoumati platnO'st těchto
ujednání jest prá.vě úko!lem tohoto článku.
§ 1444 o. z. o. praví, že ve všech .přípa:dech,
v nichž věři:te[ jest o IP r á vně n VlZdáti se
své/hlO práva, múže se ho :zříci také k dohru
swho dlmníka a tím zrUlšiti dlužníkúv záva~ek ProminU/tí může se s'táti expressis
verbis, nebo se mŮlže podá'V'a:ti z činů lmnk llu.d entní ch. Pf\orr:únouti lze jen dluh, liz e-li
[lohledáv:kou naJkládati . . . Prominutí jako
kaJŽldá jiná smlouva je smloillJV:ou kaUlsální a
causa může býti rOlzličná. Podle toho bude
smlouva o prominutí smloU!vou bez;platnou
nelho záplat:rwu a hude ji tedy podříditi obecným předtp'isům o smlouvách be!Zlplatný,eh neh
zruplatných. (K r č m á ř, ObligaČtní právo, str.
112.)

II ar it m ia n n voe ,s vém

1oolIDiffi1ltálři

k záklOlIlI\1 o

slouik'r'olITl,ýlch zamlěs:tna:ndch tn:a slt'r . 315 praJví:
'»Dj1e1dlntáiI l'Í odipolrlU,jtíici! nezměln:~telJnÝimJ ul.s:ta,nov-e:nim jlSlOUJ heZlÚčim:ná aj nepllla:tná. Ale pOUlZ'e u1j ednání, k,terá by;l'a
n!ebo Zla
jedn:áruí, plO jeho
něhJo: p'ltylll'oUIC'Í'. I
plO'mělI':u

učiněna při mJpo'četí p~aCQlV'l1Í1ho
jehotT'V'ánf, niklOlli: i poz:dě1jší uskončelllí U'pravudící poměTy z

uje.dlnáni,

piOměTU! b~ ulčitIl!ělna

a:

která zla ptI':aJClQlv:ni!ho

dio'P~ňudÍ! nebo mlělIli pra'Sle lČá!sti této ISlmlOO'vy' a

cov'nrn s:ml'ou:vlUl, st'á,vaJi
,sle ptfílč:ilt] zá.k1a.nný1m

iIl!e:směji:

Š'e !IlJýlm

ZIa1

přeldpiiSiŮm,

.pro!h!lá-

lIlJeZlIlliěnlitel:né.«

!F r o:ll 1 i c h v PráViU čsl. r. 1935 v komentář!
k zállwnw 'O :Sloukirom:ýtch Z1atmělstna:ndc:h lIlJa .slbr.
1.008 praví: »Anli! -dlOdlaitelčnJoltr Ú'mlulVoul nerntOihloU
'z a plI'laClO'V'ního :piOlffi1ěru 'b ýti' prálV'a. zam:ě:stll'alll'ClOlVa
ptI'lOltf p'ředipiSlfim -dlolIliI,.lJCOIvacÍ porVta.:h'Y zk!ráce'n:a !lleblO 'ZTulš:eIl'a. PUJa;tná jSlolU: Vlšak ujedlnánf, UIZlaV'řená
pn 'U'kon~en,í p!l'acorvního poměru, pok!ud' jde o úp!l"aJVU: hmIC)ltmJý1ch 'OttáJzelk .• vZII1ilrlÝ'cih teprv:e náJsledIke'm! tohoto 'Ulkon6em, ledlaže by fu odjp()'ť()IValo

povaze
H e

dloltč, enéhio ;předip!ilsu\.«

Ir 'I' m a;

n

TI' -

O t a V' SI k Ý V'

ktomentáři

k zák.

o Slo'llkTlOlITllýIclh ZIalmIělsltnandch IlIa Istlr . 45,3 piNLlVÍ:
»Ú:mi'l.lJ\T)l1 piříčiICÍ se poltoiIm1t'k!avým n 'OIrm:á'rn! ipI()Id~'e
§ 5 3 j lSlOI\lI nJeptlJ3)tné. TOl ZlllIam'elIlá lIlej'en, že jeslt nepřÍipulSltlno dloiVIoliaJti se jilch. žalobou nebo námllitklOw jl8kJo: záIloo:IlIl100101 pOďldaldu mroKu, nýbrž vryl'O'llIČ€lIli()l j~SIt i: ja!k élkol'i dbvlo~enr prá'VlIl1bh d'filsrrled'
kfI z úm~1t.W Itakmrých 'p'roti! z!amělslDllIaJllIct Nejlďe
tu jeDl o nlařilka'telnost :zminěných úm:1uv v tom
sm:YlSl1u:, že by 'b yll'ol za1pot!ř,ebí, abyzamě:sbnlBJl1,ec
,s e ine:pkvtnostil úmilurvy rtep'rV'e d01VíoU!áJvirur :a !rozpall'
je:j[ ;S 1Il0000000000IU plOliOln:ut'klavou ,p rokazoval. !NaJ ·soutdu
jest, aJbty' 'Z tp'orvmnlOlsti' Ú'řad'u 2lkoolm:a:I'" zdlali tu
!I'1()l~IOII' t:alk1Qivlý jeSit a IsMedá-ruL jej, 3lbY' :pou~i! a
dClJslh~idik:y úm~1uIVy ~e iSVlého ro;z hodováJní IVY'liooIčH.
'Da1kt'O mJUlsi! lS'oiUldoe' p'OSltulp'O'Valti' :i! ttenik:r,árt:1e, kdyby SIlIaId ~amiěSJtnan'ec ,s e :Sám .dIolV101áMaJ! úm~urvy,
10 !I1Ii!ž jldJe, ooS!p. lWIlIa:}' jr ja'kIO'Žlto .pflO :sebe m'VIaJzIl!OI\l\«, a dMe odlclhyllfiě odl oot1aJtnl t 1eotrie i' pralx:e
na str. 4156: ,»lP!l"avi: o
s e V'šeůlbetoně, že práva pří
slU!šeijílc:í: mmělSltnalnc'film poIdl!e ně!k'terrýiClh pa;ra'gmlfťt
:nemlohloUJ Ibý!td! !Zlktrá'OOIllaJ, !3JI1Iť zrI\lIŠena
1

s m: 1 'O U V 'O u, kdležto dOsaJVamí

oIbčaIll. záJ'konik ~

milron o obohodin!ich. poomocnícÍlCih a podl. m!lJurvd!ly
'O ZirUJŠeiIllÍ:, neblO olffi~zeni sml o Ul v 10 I\lI tS 1 ul ž' e brr í. Z toiho hyilb dlO'VlOlZJO'V'áinl() (SfVI. 1 r02'llllOd!nutí
nilže oltiJš:tě!ná) , ~e ' Zlaměstnl3.lll'ec :s e .s i'oe n€lm'fi:že
V'~dá;tIi 'SlV'ýlChl piI'átv 'smlloulV'ou, kterou byl' ipiI"aJclOVlní
(isll\lJŽ,e lbin~) .pomlělr 2JalIOŽen, alIl!i! jiaJkiO'UlkoU'i: ,s millouVIOlU" UJZavřetzrou Zla trvá,iIl~ pria\co'VlIúhlO p:o!měru, že
I\nŠtak jelst fbiez obmezeni přípuíSt'ná dohIOd!a, K1t'e:r:ou
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~t těchto

se :S!V)rll práv V'Zidává, když UIŽ byl pracovní po-

:lánku.

:mělI' zrušelll, ať :Il!olI'miá1llním či: ah:Il'OIr'máMl'Í !ffi z:ptl.sobem. Po>dIoiJJ'l1:~JOi výkllad'u t le xt nové'hO' záklolIla
(J€IIlIŽ v tom '8mJětru byl! piř'evza:t z § 1044 OISlIliovy
O'bč. zák.) po našem soudu již nedopouští.«
!K 'Úl bi 1 ÍI €I k ('»~o~'€Ik'ti'VlI1i ,sm]oUlV'ai pr:a,covni« ).

ří.paJdech,

nzdáti se
k dohru
,íkúv záexpressis
inů lwnlh, 1!ze-li
lUtí ja!ko
UJsální a
)ho bude
~zp1atnou

liti obecný,ch neh
lávo, str.
zákonu .o
L5 praJví:
ul.s:t:anove,ulZ'e ulj edIraoovnÍho
O'zdejlŠi u DoměTy

z

a.:aJCIQIV:nill1O'
rnlělIl:Í pramJ;au'vy' a
n .poolb!lákomentáři
h 1l1!a; ,SIl:Jr.

nemoihou
stnalncOlVa
'ácen:a Ille-

z

za;býtvá ~Ie na ,SltiMm'ě 107 :n1S'11. podlrlOblnJě OItáZJkJou
'Vzldlán:r se nárokŮ! ze sm[!()IllIVY Ik olllekitivnÍ:. Mimo
jmé ip'I"avi!:
,» Zdállo:by se, že vzd ání :se nárokŮ' jest' lne1pří
plUIEltlI1'é V'z:hletdiem k Inezanlěill!Í!téllJllOlS:til k :o l€kti'V'ru
smlllolUlVy\, Odlporvěď na tulto _ 'Ilám~tku jlest jeldl1ně
mJo!ŽI1la iSI Med!iJslkla c8JSIQI\7'ého, t. j '" kldy'ž vzdlámi se
ntá;rlOikŮJ IbU!OJerrrlle :,Sllledbv~Jt:i! právě V' rozy,oJj:i! smJ..'llIvně
kloll:ekti'Vtr1ill1lO plI'lolceslU. Prilncip n€~m:ělI1!i.'tellnoSltíÍ' V'Yltuooij.e 'Vzdám se námiktl plly;noulCÍch z ikO~i. tStml1l0lllivy P 'I" o; bl u: di O> u: c: ln o. .SI t; v 't om: 'Slměru, jelst jleldIlIOlt:ná jak liter:altulI"aJ, talk jUldilka!tUiI'ia. Vžd:ylť k ldly;r,y 'V:zd.!álnill ;sle iplI'o iJJuid1orucTIrOslt hylo uZlnáno, 'tedy
ZII1IameniaJIO' ,by tO' neoprávněnou změruu pracovní
smrrOOlVy.
J '€tSlt řeš!i.,tli jen otázkul, zldla je přrpustnol V'ZldanÍ
sle !llJá:rlOiktu' z :k o 1lekltiW1i ,smlioruvy pro m i i! fl! li' l! !()i s t.
V zásadě IlIUJtlllO přlsvěd\či,u totilž, že j1est práVIl.ě
ÚČiir:un.é :vzdám ;sle ji!ž nabyltý1CJ.1 ná:r!Okl1. Žádlná. zálrollll1á nIOiI'm1a :anti. k:oJJ€l.1{:ti'Vnii ,S!mI]ou'V'a Il'enult~ zanreis1bn:a:ncle, že mu:SIÍi ipožaJdv'V\a;ti', a:by 'V'š:echJIly jehlO' ná,roiky byly sipJ'll'ěllly; kld:y'lbych1om pOlpře!l!i mlOIŽil1!OlSlt vzdani tS'e nálr1okfi, mlu:sd!li Ibylcih.om ,81t'ejlll\ěJ oď
mll1:1Iloulti m10IŽiIliO-Slt lI1ia'rlO'VnánlÍ. mezj z:aJměsltna'Vat,e
lem a zamlělslt:n:a:nc'em, 'c ož hy od:poTi{}va:lo pla'tlné1» VýSlOiVn'é uij-edlnáJní jest nejIČaJSltěJj'Š:r v p.říipadJeoh
t. z.v. potvrze:nÍ: i()I V1yrov'llánÍ: ('A'llISlgI'ei'CIhsqu:ilttunlg), Ikltetrým z:aměsltnlalnec pT'ohJla:ŠTUjie, že
v€'Ške!I'é jehO' náJr.dkty V'fičjJ z:aměsl1::nJa vat:eJli) j ISi{}U vyrovnálIly. I dtfi:l!~žité tUl jest, kdy po:twZle:ni hylio
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is lulž' e b[lO'modnutí

I.

~e

,n€lll1tfi:že

'1 p;riaJcoVlní
ollT ,smllou):olměru, že

dia, krt:'er:au.

1»1 Ikd'ylŽ plI'ávlI1lÍ jeldlnál!1í .o vzdáni ,s e resp. nane!b~Jio dioltvr'Z€!lli)1 pisemlIlým dIoikll8.id!em,
oodlY prřisliUlš:ná IsmlIOI\.l'V'a; 's ama .o SlOtbě j lest platná
plři ulklOinlČ'€ill'í islUlŽeiJJlI1:Í!h O' ;poměru, běihem.: Is!l~e!b
'
IliÍIhlo pomělru: v,š3Jk ZJa; ;pI:a,tl1J!oiSltd: :nař. Č. 8>9 ex 1'9'3 5
jelst iIl'€ipII8.Itnla.«
T()1Vl..'1:átnlÍ:

mlUJ rpr:ávnlÍm11' ř·ádluJ.<~

Z rozhodnutí ve

t jd'e o úV',e n:áJsl:edMdjpor'O'Valo

, Yy1sUa:V'enlO: piři Ul k o n <" €I n í sllu:žEfun:illJJo piOtmJěT'U
mIfiž;e Is e 'Z!8.mělSltn:al11!ec pl1atiIl:ě -vzcta.ti ná~()Ikfi, nehoť Ulje>doom:i t ,Olbo nemá pO'V'.aJhu \S!ffilloU/Vy sluiŽleibnt, floEJtýíkJají :s e hlOl ikJolge~tni 'llISltau1lOvem p~aJc'O'vní
sml!olUlvy, l()iIIl'ezuj;~ci, V1ohliOSt: slffillu'Vln i, t~éž oolSltelIllČlIlÍ
újmY' zdie re:ní, :n.ýIbT'ž 'Se jedlJlá <O Ismlr podJ1le §
1'3 80 oblČ . zá~", pro iIlIě:j!ž ptalt~ p'ři:slUišlDJá uls!t:a!IlJovelllá! ú'b!č. !Zá!k~:lilla. J€lslt oiVšem 'Otázka, jak pohl'Íže.lU ;nJa; plJaltiIllols't .polbvlrZlE.lni Ol vyrwnáJni, kt€JIIé :z;aměISltiIlaiIl'€IC podlpi!s:ulj 'e b ěI h €J m s v é h o :z al m ě 'SI tin áJ 111 i při mlělS1~ČlI1i, či týldl€!Il!ITí vÝlP~aJtJě IIDZldly. Tu
naJm!Íit'a:ji ' z:aunJěstnlalIllci, že pr1oihiláš,elI1Í (revlerlsl) podleJp!ilso'VIaJlli pod :t ilhlo'lll difilVlotdlné háizině', 'ž e by :pŤ'i1š'l~
O' zaměstnání, kdyby 'ProhláJšení nepo(wpsall. Za
plaJ1:!ruoislti lI1art., C,. 8J9' ,ex 1'935, kteTým Ib yllaJ ip'I'Od~I()IlllŽíe!1Ja pl:a'tIllIOIS!t koillekititvnich smluv, že ,podle
§ 4 smlou'VIOlU (jeldnotlJ.i'V'OO'VO'U) jel(l:n:otlri.'V'ou nesmě
jí !býti m2idO'vé nároky zaměstnancovy ~krá'OelI1y,
j,S()IUJ rtlruková pI100lášení (rl€veI'lsy) neplI:atna«1 a dále str. 10.8:
.

věcech

Služební smlouva
§ 1151.

2414.

ZaměSltnancova odměna (plat) nemusí záležeti
v určité hot()iVoSlti; ~ěSJtmlJVatel mMe odmě
niti zaměstnance i tak, že mu poskytuJe příleži
tost k jistému rvýdělllru. (Rozh. n€ljv. soudu z 16. X.
19,36, íRv LI 539/36, VáJž. obč. 1'5.515.)

Rozhodnými ZiI\JaJky sJu~e\bní 'S:rrhlOllvy jsou, že
jde o oso!bní a hOlspodář.s:ké podlřaděni zaměst
naného v O'I'IganiSlmu ipO'dni:kJU iZJ8Jmě,s'1mava.telova,
zv,!,á;ště O' práci podle nJařÍlZenÍ a diJslpoSJic zaměst
navateJový,oh s jeho Ipro,sltředky ,p racovními, I{)
osohni povilIliIl!ost 'zaměsitnancovu a 'O jeho osobní
náro.k na prá;ci(Slb. n. s. č~s. ~845 a 10.402).*)
VšeClhny tyto složky vyplýv.aj~ ze slk:utečnoSiti niŽ,.
šími soudy :zji štěiIlý:OO. rz tohoto zjištěni je též
patrné, že ž,aJobkyně !lleměla .pQld:hlu na zisku a
!Ztrátě v pOdn'Í'ku IŽMované ,gtrlruny a 2Je j'í naopak
*)

rv áJ IŽ.

o 'b

IČ.

7'845 (rolZh. z 3. ITl. ]928. Rv I 795/Zl):

c-.·mlouvě slU'ŽeJbní jest siiOO zamě\slt.naJnec 'PO\i.nen
P'I'ax!<warti IPQId vede,n ím zaměStna'Vat€tle a; 'Po1d'le jeho
pOlUkaizfl. není všaJk o:d llJěIho odvislým.
OhclhO'dlIlÍm rzmocněncean mftlž;e Ibýti i saJmOiSt3JtnÝ oIbcihodníJk (i ltilC!hý l,Slpollelční/k). n'€IVYž3JdUlje 'V'šalk, i})y OIbchodtní '.l\Ino~ěn€c byl k PTi,ncipálu ~ 'J){)IJllěru odcvi:Silo's ti.
P<JlžaldalVeik odlvisloslt.i zam,ěslttm.lJlce neLze ldo!V'Oldilti 'ani
ze rzákO'na o olbohold!IllÍoo 1P0000ocnícidh.
'V á~. Ob č. 10.400 (T.otzih. z 19. xm. 1930. R III 4139/30.
IV o>Prax!o'Vním iplrá'vu« Č. 2lB:): Ro'Zl:i !šujíci zn'a :ky mezi
:smlouvou sllUIŽe.lbní a smlouvou o díl1o.
V á Iž. O' ib Č. 113.B8'8 (rolZih. z 1. Vl. '1934, R I 491/314):
PředlPoklaldem 'Pil'O lPŤi~nání :přednosltmílho /po'ř3Jd>í neilll'Ocen:s'kému lPoj.i'Šltě'ní ne.ni. by nemovitů:Slt 'SilQlUJŽila vÝllU'Č
ně nebo 'P>řeválžně V'Ý'dě.leIČ:nému lPo<1niJku dl'u~~ka, iP<>dtI'OIbenélho '\]ýIdělkOlVé d'ani.

Pii

Vidíme tedy, že zásadně jels t možna úm1uva o vzdání se nároiků z pracovní smlouvy,
pokud jedná se o nárok U1pravený předpisy
velící.mi, jedině při s k o n Č €I n í IP r ac o v TI í h o p o m ě :r .u. Během pracQIVIlího
pmn.ěru nelze se těcht10 nároků vzdáti, a to
ani pro praeterito, ani pro fu:tUTO.
(IPokračování. )

95

pracovních.

byla odměna upravena :mimO' pervný peněžmí pllat
je'ště daaší "tá:stkOlU 'p od1e TQ~saihu práce ~alo:b
kyní srumo.u v ;POldni!ku tom vykoll1!aIIlé (3% provise z ofbr,a tur), a protO' tu neLze ':rrhl.uviti oSp'Ole'če'IlSlké smlouvě pOldle § 117,5 oíhě. zák. N ejlVYišší soud odů.iVodnil v JlOl2IDod!nurtí ve ISib. n. s.
č~s. 113.15188, Jr němuž :se poUJk'aJzuje, Žle z.aměst
nanoova; odměna 'Ili€lmusí záJllez,e:t i jleln v ur'či té
hotoV'Olsti a ;ž,e 'je též mOlŽmým, že za:městna'V'ate1
p.oskytujle 'za;měsltnan.ci ,přm,ežitoslt k ji:stémUi výděllku, jte:již podl,eoJro1nlOstí }lze OČekávaJti. Tomu
ttruk 'b ylo v souzené věci, lIIe'boť byJo -zjištěno, že
Ž'a.1O'lbkyni ·b ylo ,žalovamým sipol,eče!IltSltvem též doVO~,el1'O', 'aiby :v:eid1e prodeje ~bolŽÍ, jí spol:eč'enJS!tvelffi
dodáJvaného, zaVled'lia JSi v m~Slbnos:te'oh podniku
prodej hOlUlSle k, loolelba, vajec atd. na vlasrtmí účet.
Tato IZvJ,áStní :výlhodla l1!€!~mělllila V'Šalk ndc na po'VI8.!Zle j 'e jí smlouvy jaJkO' smlO'u:vy s:l'UlŽební. Ne:záJle!ží !IlJa tom, 'byJa-"lIi taJtlO výlhoda oidměnou za
:hIO'cliny přles čas 'a 'z a nervyč-erpanou dovo1elliOu,
čili

nic.

§ 1159.

2415.

K účinnosti v-ýipovědi sfllUiebníJho poměru zaměst
navatelem s.tačí, že byla d0dAn3. osobě, která byla.
podlle

předpisu

pošltovního

řádItI oprávněna

ji za

zaměstnance

pNjmouJti; zaměsltna,vatel mi'Iže Z'aslati výpovědní dopis na posiledlní jemu znánwu
adlresu mměs1ma,IWOvu. (Rozh. nejv. soudu z 2.
X. 1936, Rv I 20111/36, Váž. O'bč. 15.4.58.)
akceptační teO'rie
účinnosti vý:povědi, 8iby vypovídaný
vědomosti, .stačí, ~e ho došla včas) a

Ani pO'dle zásad

k

Illení třelba
[labyl o ní
nesejde na

