čooné podle § '149, odsi. 1. (VPS Opo 2010/30
IZ 6. pro'siu-ce 1930, Svép. 1931, str. 16.)
Vrchní pojiršťoVlad sO'Uld '00 do otá:zlky,
j'akrá Ináh'flada náleží rv. eiřrejrné ille'IllJocni.ei za
ošetř-ovéÍill.í ,pojirŠJtěnky pro tp'orod, vysl-orvil
a odůrvoc1nil v j 'i nýdh olhdohný.ah p.řllpa.dech
IPrlárvní 'lláJzJor OIdohylný od ill.á.zOI"U vysloveného v dt. ,r o'Mordrnutí Cpo 2010/30-,1, 101tiž
názor, že i plři ošetřoV1ámí p lI'!O tpolrod V'eřej
\ná rnecrn'orc nice má rnáJrolk na Juáhr.adm :podle,
§ 149, 'odsrt. 1, pio~. 2lálk. (lslr lorvrn. Tozihodrnutí
vlrc.hnírhro tp'oj~šťOrvlac.úho lSoudlU lZIe idtne 3. 'Oe\I'ven·c e 1930, Cpo 884/30-1), .a to lbll, avně prort-o, .Žre 'Odslt. 3 § 149 'm luví pO'U!ZJe o ošetřo
vámí ve veřejtné .polrrodnici, 'V poji~šťo'V1ac'iim
iáík'on ě IJ.erní ISIP'erciráJI!nmo 1lJSltan-o'Vrerní o 'O'ŠleItřr<YVámÍ rpolS!kytlIl utém v.eřre.jn.ou InreIDocnicÍ
ip.ro rpolrod, lošet.řovrunÍ pro :porod I.ZlpŮlsoibuje
v lDeIllo,cni'C'i eelllkem srterjný tn.á1JdlélJd jako
ošetřov ámí pro nelIll'OC, la prroio lelž.Í 'll,ahl:ítz1klU
pou~irtí i v tomto .přÍiprudě IUls:t,a;nolVlení ods1:. 1
cilt. ,pa;rlag~afu. (VPS z 12. lř'ijna 1931, Opo
307í31, Svép. 1931, ' č. 163.)
N'enl'O'c ensiká pojiš. ť;o'VlD.'a je povilllJll.a pla,ti:ti léčebné 2la 28 :dní 'Vleřejlné 'llemocn~ci,
i I Ddyž před iiim hyl na tl1tO inerrnJOC po~ji,šlt. ě
rllrerc V .n:em,oenioi SOUikJ1.'lOlIllé. (VPS z 14. ihřez
:na 1931, Cjp'o 248/31, Svép. 1931, lČÍls . 105.)
}esrt'li~e je poj~šťěnelc léčelIl Vle vreřejnýdh
memocmiddl. pro r'ů'Zné 'nemoci, lktelré .llJasrf:aly ihezp:rlOlslt,řeooě .za s,e\b.oru." t.c&.že šlo
o m.e,p,ř, etf,r,ži,tě 'ÍrrV1ajfcí o:neJ1l1.!ocněmí ve smys1u
zákona I() ·s.ociállIIlÍim poj iŠ!t ěmí, je a:l.1e'IDocenISk'á pojilŠlťQIV'IlJa. p'o:v~n'll\a uhrald iii ,0Iše1tř'OlváJnÍ
podle § 149 ploUJZe '21a 28 ·dmL (VPS rz; 30. doo'Da 1931, Cpo- 278/1931.)
P lr o ZlalIllěs·tna'llce p.ord'l'ohené pojirštění podle {pI'IáJvInÍ'ch rplřleJdtp'ilSů 10' prensij!JlÍm tp'Oj~š1tě
·.ní sOUlkrOOllý1dh zaměsmIlla'Il1ců .nelPrrla'ÍÍ ustaIDov.ení § 149, IOdsrt:. 2, pOÚ. ~álk. 'Čo 221 /24 Sb.
(VIP S z 31. :březma 1930, Cpro 48-1/30-1, Svép.
·č. 12/1930.)
G. O , še,tře,ní ,r odi'lllIl.ýcih :přisrluš
IJl -i Ik ů v e v e :ř e j n é n e ID IQ C Jl.' iJ c i.

. JUDr, JOSEF

Podle § 150 nen1;usí platiti pojišfovn1fl náldady za léčení a ošeH'ování příslušn.íků rodiny ve veřejných nemocnicích, posleytla-li
však 1e léčení pouleaz, je povinna platiti 2
Kč denně.
LékJa.ř
pojir šťov.ny,
:neohdr:žel-h s.n ad
zv.l&Šltníh,o Zlmocuě.aí, je oprávil.ěn ik U1k1OnŮJIn lék.ařským, nikoliv VJšalk IP'r 'árvn:hn di",-

'P0s:Í'cÍJm, la n elIDá rplI"oto Plrá:va .v'Y'ld.lÍJVla,tá po'uik!azů 'V'e 'S:m)llsI1u § 150 'ZláJklolllla. Ten.to názor UJení v rOrZlpolru lS vÝIIIl:ěrem mitnisterslÍva
Is.ociállllÍ (péče Zle dne 19. lče:rvence 1927, '
IČ. 12.403/IV, podl.e ik,terréhro \hJlášenÍ [poi"~šiěn
Ic e lrueanoenýrrn 'll 1éf1.ó:ař~ iS,ta,čí Vle smyslu § 97,
'odst. 1, Z1áikolna Ik,e 'V'zmiku nárolru :na pomoc v nemo'Oi. (VP S z 8. ledna 1930, Cpo
455/29, Svép. IČ. 4/1930.)
,I
N eJilloce:Ths!ká tpojilšťoV'llIa \llemus,í pn1tésti
!k má;kll18ldům 'z a 'l éóení .a lOšetřlQ'V,ám 'crodi[[lóJJ,éll1!o rpřílslušrnílka v,e veř'er~né 'llemocnici, nevyžaduje-rli I]J.lemoc s!alilla o Isohě úsrtaVln mo
léčeJlÍ .a lne/b yly-li 'olk o I1no:srfi, j-ež !hy ifento
:z;pŮJsoib léčení v !k:onlklr·e itnim plřÍpa,dě čiilily
rnutným, ipoj'Í'šÍlo'Vlně o,zmá!ll1Jer.ny. (VPS z 9.
lisitopadu 1920, Opro 63/29, Svép. Č . 1/1930.)
Nemo'ceIlisooá p-oj,išťorv,n.a je porviJllillia při
spěti p ·o.dll e § 150 .k -nálld,ardům na IléčenÍ a
'ošeirřo,v,álllí p' HsluJŠIUí!ků rodiny Vle veřejné
nemoonici, ,i rr(jdyž rpou!klaz Jl'evydal,a, :a ' to
v rt 'o:m p.ř~padě, je~ltlilŽle 'hyl:a (P'od'le záiklOlna
lJ:1'orvinn.a vY'c1ati poiUll(jaz na torto léčení Cl
.ošetřov-á'llí. (VPS z 9. lisrf:'OIpIadu 1929 Cp-o
56/29, Svép. 'č. 1/1930.)
Nálr'ok 'Il.emo.cll'~ce [podle § 150 je odv.iffiým
od tnáJrloik.u 'P'oj'ilšitěnce :a tlrV1á 1edy tento náTok je'll'om rp,olkud ,t rvá p'o'jištěni. (VPS z 28.
kvě,tna 1931, Cpo 347/1931, Sv'é p. 1931 ·čÍ;s.
123.)
p.~o T-odinné přiJsl'UJŠJ1í1ky ,sorulkromých Zla11uěsinanoů penlS~jlně poji' Š!t'ě:ný1ch metp.l,artí nemocellJská po jiiš ťrOIV'll a př'fS[p'ěvJků na 1éčen í
,a 'o:šetřroVlá:ní ve Vlelř'ejné neunOlcnirc i ·v e ,s.my5rl u § 150 poj. ~álkOrn.a. (VPS z 29. hř,eZIllra 1930,
Opo 326/30, Sv~. Č. 12/1930.)
J

(Doko n čení.)

·čÍžEK:

Cvičení

ve zbrani v roce 1932.

Výnosem ministerstva národní obrany ze
dne 1. října 1931, č ..j. 10.916-h1. š,t.l3. odděl.
(Věcní Věstník M. N. O. čÍ!s. 45, článek 396
ze dne 10. října t. r.) , b y ly uveřejněny
směrnice pro povolávání vojenských .osob
v záloze a náhradní zálo.ze na cvičení ve
zbrani (služební) v roce 1932. Mužstvo náhradní zálohy odvodních ročníků 1929, 1927,
1925, 1923 a 1921 Is e povolává na čtyři neděle. Důstojníci a rotmistři y záloze odvodních ročníků 1928, 1926 a 1924 .Ťakož iml1ž<Jtvo v záloze Orstatních zbraní a služeb od-

vodních ročníků 1927, 1925 a 1923 se povolává na 3 neděle. Mužstvo v zá1. s k las. Bs
a B, vyjímajíc mužstvo v záloze pomocného zdravotnidva, vojenského z eměpisného
ústavu a poddů.sto,jníky úče1ní a početní, ke
cvičení povoláno nebude. Rovněž nebudou
-povolávány vO,jenské osoby v záloze a náhradní zálo,z e t rvale usedlé v cizině, a to
ani tehdy, .řde-li o nahr.a zovánÍ cvi čenÍ.
Je ponecháno na vůli zemlSkým vojenským velitelstvím, ve kterých obdobích a
v jakých střídách budou povolávati nahoře
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naznačené osoby cvičením ve zbrani povinné, podle :mÍIStních a výcvikových poměrů.
Při cvičeních ve zbrani v roce 1932 nebude používáno vlastních motorDvých vozidel záložníků~ jak tomu dO/pDsud bylo.
Jak z h.ořejšího výnosu je patrno, přikro
čila .p ro ~ok 1932 vojenská správa z úsporných důvodů k .omezení přj povolávání záložníků na cvičení a nevykoná tudíž cviče
ní y roce 1932 značný počet příslušníků zálohy.
Kr.omě tDhD bylo úřadů·m přikázáno, aby
záložníkům vycházely v~tříc i při překlá
dání cvičení na dobu pro ně existenčně
vhodnou, aby jejich hospodářská si-tuace
"nebyla zhoršována. Bude tedy jistě na místě upozorniti na pHslušná ustanovení branných předpisů o odkladu cvičenÍ. Jdikož
osoby cvičením povinné budou povo.lávány
v několika sH-ídách, mohou sezonní zaměst~
nanci, jako zedníci, natěrači, malíři, číšní
ci, zvěrokleštiči, zemědělští dělníci, dlaždiči, kožešníci a podobně, dále rolníci, kteří
prokázaně nemají nikoho z rodiny nebo ze
svých schDpných zaměstnanců, kdo by je
v letních mésících nahradil neb zastupoval,
žádati .o povolání na cvičení na zvláštní
střídu. a to od polovice dubna do polovice
května. O povDlení vykonati cvičení v téže
době m.ohou žádati také os.oby, které chtějí
cestovati do ciziny.
Pokud to služební zájmy připouštějí, lze
na .odůvodněnou žádost i z jiných důvodů,
zvláště existenčních, povoliti, aby cvičení
mohlo býti vykonáno. v jiném měsíci stanoveného období pro cvičení, než na který je
žadatel po.volán, neb v určitém o.bdohí roku,
který předchází rok, v němž je žadatel cvičením povinen.
Mužstvo v záloze podává žádost nekolkovanou u politického úřadu 1. stDlice (u vojenského referátu magistrátu hlavního mě
sta Prahy a venku u okresního úřadu) místa trvalého bydliště. Tento úřad ji pak postoupí po vyšetření přímo příslušnému ,náhr,adnímu tělesu (útvaru), které o žádostech
rozhoduje s plahl0sltí konečnou. Žádostem
za pDvolení vykonati cvičení ve zbrani mimo stanovená období nelze zásadně vyhověti .

Ji,nou výhodou, poskytnutou brannými
je odklad cvičení na příští rok.
Tento o.dkl8Jcl cvičení ve zbrani na příští
rok může býti povolen na žádost cvičením
povinného: je-li nemocen; je-li trvale usedlý v cizině a vyžadovala-li by jízda k vojskovému tělesu (útvaru) z;načné ztráty času
II značného nákladu: je-Ji nepostradatelným
léka ř em, zaměstnaným ve veřejném léčeb 
ném ústavě; ,je -Ji ,jediným lékařem aneb.o
předpisy,

'

lékárníkem v obci neho jediným zvěroléka
řem v Po.litickém okrese; je-li studujícím
ve s.tadiu zkoušek, takže by cvičení znamenalo pro něho závažné přerušení příprav ke
zk.ouškám, a lronečně v jiných pHpadech
zvláštního zřetele hodných. Pod tento pří
pad lze suhsUJmlOvati důvody exi,stenční (nastoupení do zaměstnání a podobně), rodinné
(llemoci členů rodiny) atd.
žádosti mUlSí býti doloženy v případě
prvém lékařským vysvědčením, v němž musí býti lleschopnOlSt k dopravě potvrzena
neb prokázána, při důvodu studi,Ťnim potvrzením učiliš.tě, do něho,ž chodí, .o tvrzených okolnostech, a ve všech ostatních pří
padech musí býti důvody potvrzeny poli:tickým úř,adem 1. stolice.
.
Žádosti i 6 příslušnými doklady třeba po;d8Jti co možná ihned ,po dodání svolávacího
lístku, , n e j p o zdě j i v š a k pět n e cl ě I
pře d poč á t k e m c v i č e n í; později lze
podati žádost jen tehdy, prokáže-li žadq.fel.
že mu nebylo možno podati žádost zavčas
pro nezaviněnou a nepředví.dano'li překáf.
ku, nebo vznikl-li důvod pro odklad cvičeni
teprve po uvedené lhůrtě. ŽáJdosti předl.oží
mužstvo v záloze domovl8kému dorplňovaCí
mu okres, velitel,s tví prostřednictvím p.olitického úřadu 1. stolice místa trvalého
bydliště a připojí vojenskou knížku.
Podání žádosti za .odklad cvičení na příští
rok nemá ,o dkládacího účinku. O těchto žádostech rozhoduje s konečnou platností
TI mužstva v záloze .domovské doplňovací
okresní velitelství, u d~tojníků a rotmistrů
velitel kmenového tělesa.
Opětovný odklad téhož cvičení na příští
rok p'o voluje rovněž domo.vské okresní 00pliíovací velitelství s platností k.onečnou;
je-li však ža,d atel v posledním neb předpo
sledním ročnílcu 1. zálohy, rozhodu,je o žádostech za opětovný odklad s konečnou
platností zemské vojenské veli-telství, nadřízené dopliíovacímu okresnímu velitelství,
jež by bylo ,jinak k rozhodování příslušné.
Pov.olení odkladu cvičení na příští rok
mužstvu v záloze .oznámí doplňovací okresní
velitelství příslušnému náhradnímu tělesu
(útV1aru) a povolený odklad cvičení ve zbrani pozna'm ená ve vO,jenské knížce v ruJ)rice
určené pro záznamy vO,jenských úřadů,
Cvičení, je.ž bylo !p ovolením odkladu zamešká'n o, dlužno nahraditi.
Státní a jin í veřejní zaměstnanci mohou
sami žáda;ti za odklad cvičení pro příští rok
ze stejných důvodů jla ko ostatní příslušníci
zálohy. Je-li však odkladu cvičení na příští
rok potřebí v zájmu služby státního či veřejného úř'adu., ústavu nebo podniku, podávÁ. žádost za odklad cvičení dotčeného za-
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j eho služební úřad (ústav, p o.cln ik ), a to j en t ehdy, j estliže změna služe bních poměrú, nastalá přímo před zaháj ením cvičení , nejen přHomnosti pov.olan ého
n aprosto vyžaduj e, nýbr ž činí také zastou p ení napr osto n emožným. Žádosti uveden é
podáv ají k rozhodnutí státní (veře.rné) úřa
dy II. stolice domovskému zem sk ému voj en ké,m u velitelství zaměstnancovu , ústř e dní
úř ady ministers tvu n árodní ob r any. Žádosti
ost.atních státních (veřej\ných) úřadú třeba
podati u domovského doplňovacího okresníh o v elitelstvi zaměstnancova. Státní a .jiní
veřejní zaměstnanci mohou vyčkati vyříze
ní žádosti, jež jejich úřad (ústav, podnik)
podal, na svém služebním místě. Byla-li žádost zamítnuta, j1s ou dotčení zaměstnanci
povinni nastoupiti do činné služby ve lhll.tě
stanovené pro ono cvičenÍ.
Není-li vojenskou správou jinak stanoveno, ,p odrobí se mužstvo v záloze povinnému
cvičení zásadně u své kmenové setniny
(útvaru), dŮJstojníci a rotm~stři u svého
kmenového tělesa.
Je-li kmenové těleso osoby cvičením povinné mimo ohlaJst zemského vo.jenského velitels tví místa .je,jího trvalého bydliště , lze
j i na odůvodněnou žádost, potvl'lzenou politi ck ý m úřa,dem 1. s tolice místa toho1:o by -

povoliti, aby mohla cvičení vyk onati
u n ejbližšího vojskového tělesa (ústavu)
ste.jného druhu zbraně (služeb) v d iv isní
oblasti místa ,p obytu, a to v době, k terá by la
stanov ena p r o cvi čení v této divis,ní oblas,t i.
Ve zcela výjimečných případech mů ž e b ý ti
takové povolení uděleno i t ehdy, .je-li k m enové těleso dotčené osoby v oblasti téh ož
zemského v ojenského v elitelství. Uvedenou
žádost podává mužstv o v záloze a n áhradní
z"Kloze u politického úřadu 1. stolice místa
trvalého bydliště, který ji po vyšetř ení postoupí přím·o rpHslušnému vo.jskJOvému tě
lesu. Tento útvar rozhoduje o žád.ostech
s konečnou platností po dohodě s vojskovým tělesem, u něhož má býti cvičení vy konáno. Nedosáhne-li se dohody, třeba žádost zamítnouti.
Doporučuje se podati žádosti o odklad
cvičení na příští rok, nebo o !pov olání na
cvičení ve zhrani na určitý měsí.c, nebo o
povolení vykonati cvičení u j,~ného než u
vlastního kmeno'Vého tělesa již v mě s í c i
pro s in cit. r. u pHslušného politického
úřadu 1. stolice (magistrát hlav ního města
Prahy, a venku u okresního úřa.du) mista
trvalého pobytu, aby tak tY'to žádosti byly
zaslány po vykonaném šetření do 15. ledna
1932 k velitelství. které o nich r oz]lO.duje.

věcech

Z rozhodnutí ve
264.
Zaměstnanec,

dliště,

který byl zjednán na určitou
dobu, má podle §§ 1158 a 1162 všeob. obč. zák
právo na ponechání ve službě tak dlouho, dokud
ujednaná doba neuplyne nebo PQkud P'I'O zaměstnavatele nevznikllle důležitý d.ůvod k před
časnému propuštění podle § 1162 všeolb. obč.
zák. Toto právo zaměstnancovo nemůže býti
pracoVlllí smlouvou ani zrušeno ani obmezeno.
RozllO'dlllu>ŤÍ 1115 z 8. IX. 1931, č. j. R v I 106'7/30.
Sb. miÍln. ISpr,8!v. 1000.
Me'ZÍ S'tr.a\ijiéllIDi není oSiPoT·n é, že smlou'V1ou ze
da1e 1. března 1929 hyll žal ohce zj,e dná:n žaloval·n>ou ke s:lrttžbám j,ak-o .š·o.f-é,r nálda,dní,hlO <UUlta: prlO
sezo,uu 1929 z,a měislí,ční plat aJ na1ur·áJl,ní byt; aJ že
7 ~r~ove ň b~~a uje:d.nálW yýp'0~ěd;ní dloha čtrnácti
dmu. Rovnez .n'e'm spOr'Ilie" ZE) zalobce by[ ze sJu že b ž.allorv,alIlJé propuštěn před uplynutim zmíně 
n é 6e zony a že mu žallo'valIliá V'ypl.rutila IDlzdfU! jen
Ut d.ruMkh tČtrlllád dnlII•
By,l'-li: ž.aJIl()lbce zj'e dnárn žal,O'va:n(}u ke B1užb.áim
n.a dO/hu lázeňské :s.e:OOllly V Ma:r, Lá'Zm.Í'ch, klterá
po·d1e 'ž a,lohoo'v8J předlIlie6u trvá ·o dl 15. dulbn,ClJ do
30. z.áří 1930, šlO' -o služební poměr ujednalllý n.a
určrtO'u dohu. P.odlle před 1pi6ů §§ 1158 .a: 1162 ohč .
zák. skolnčí .s'e ·shržeb.ni 'poměr uj'edln.a1ný na
urč~tou dobu buď l1p1y:nuHm 11ét.0' d.ohy před jejím projit'Í m z dMeži1tých dŮ'VlOdů. O 't ento d.ruh ý přítpad v souzelIlié věci nE,I j-de a rov.něž nejde
() vý jimky oSlt.a,ll'oveIlié v druJH~m ods,t arvci § 1158
o b ě . z,á;k.. Pf{) služehní p.Qlměr Bmlruve:n'Ý na

pracovních.

zkoušku ,n-eho jen l1ia dolbu pře chodné potřeby.
Zaměsitn.a.:vaJtell může pod:l'e pOisJ'edn'ÍJho Od6~aIY 
ce § 1156 o,b,č. záJlc v"Ý',Porvědí .zruši1i jelI1sl'UJžební
poměT , jeholž dOlba není ujednáJnírm uDčen.a. PT1()
ulmě.si,na.n:ce,

k:terý h")'ll zjed,ná:n n.a

nr,ČÍlt,oru

hu,. rpiyne z U'vedelIliÝclh Ulsta'IlOVEmlÍ §§ 1158
ob.č.

zák. práJvQ ,na ,p onechání ve

službě

aJ

do116Q

1a,k dJOIlI-

h1() , dlotkrud ujedlnruná doha ,n euplyne nebo do/k ud

pDO zaměSlt'lllarva'Í'ele nev.zlllikllle dŮ<l.ež~t ý d:úv.od
k předoos.ruému propuštění podJle §§ 11&2' ohč.
z,átk. To'Ío jeho právo ,nemůže bý'ti podle § 116·4
o.bč. zák. praoov.nÍ sml10uvQu aJni zrušeno a ln i
'Clmezeno. Zaměsvnavalteli Illiení t,a ·n a úkor , nebo'f ,
·e hcE.I..;llli Bi zachovaltli! právo k výpovědi , j,e nla
něm, by 61 ujednal smu.,o:u vu n.a dohu neur,či1lOrU.
Z uvedeného vy:plývá pro souzený pHp,ad, že
11lst:ano1ve.ní s:l užební oSmlouvy ze dlll'e 1. března
1929 '0 čtrnád:ideulní výporvědi 'llIení pT{)Itižalob ci
plat.né.
265.

Zákonem Č. 221 /24 nebylo dotčeno .prá'Vní })ostav·e ní dosavadních úředníků býv. okresních
nemocenských pokladen. Ústřední sodálnÍ pojišťovně nepřísluší p'r ávo k jednostranné změně
služebního poměru těchto úředniků (aui podle
§ 69 cit. zák.). R{)Izhod~nU't:í ns z 7. V. 1931, Rv I
16Mi30. Váž. obč. 10'760.
V § 69 (1) zálw,na čÍls. 22·1 /1924 bylo s!1:.an.olveno ,
že Ú!s:tředlní .s,odálni pojišťovna u.6 tano vuje l i iI1 em01censlk ých poj~šťorv'en p odle jeji,ch ve:l'ik-os:ti
5'p l',áv.oe, pokud se týká ředůltde , pokl.adtníka a
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