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se také, jak bylo uvedeno, za účelem zachování nároků (čák).
~
Podle toho příspěvky placené v Ceskoslovensku brání za všeobecných předpokladů
zá,niku nároků (čák) našeho příslušníka, získaných v Německu v pojištění invalidním
(srov. § 1280 říš. pojišť. řádu).
.
Podle smlouvy respektují se však při vyměřování důchodů a pro otázku udržení nároků (čák) nejen příspěvkové doby, získané .
v druhém státě po účinnosti smlouvy, nýbrž
i doby před její účinností (čl. 20) .
Jaká jinaká doba může býti v uvedených
směrech nositelem pojištění započítána, to se
řídí podle vnitrostátních předpisů pro nositele platných (čl. 16, odst. 1.) .
Na př . do čekací doby v německém invalidním pojištění podle říš. pojišť. řádu počí
tají se plné týdny, v nichž pojištěnec pro nemoc nebyl na čas způsobilý k práci a nemohl
prokazatelně vykonávati svou výdělečnou
činnost (viz § 1279 a násl. říš. pojišť. řádu).
§ 1281 téhož řádu pak uvádí doby, jež se pokládají za příspěvkové doby pro udržení nároků (čák) .

VII. Účinnost úmluvy.
Ú mluva působí zásadně pro budoucno, t.

na pojistné případy, které nastanou po její
účinnosti, t. j. po 1. prosinci 1933. Zpětná
účinnost nastává pak v tom směru :
a) že také důchody oprávněných osob, jež
byly získány přede dnem účinnosti smlouvy,
nemají ani odpočívati ani býti kapitalisovány (čl. 28, odst. 1.) ;
b) že, byla-li žádost za přiznání důchodů
pozůstalým v úrazovém pojištění přede
dnem účinnosti této smlouvy pravoplatně
zamítnuta, ~bude na žádost stran vydán výměr nový. Zádostdlužno však podati v propadné lhůtě jednoho roku ode dne účinnosti
úmluvy, tedy do konce listopadu 1934.
Toto ustanovení míří na § 596 říš. pojišť.
řádu, podle něhož pozůstalí po cizinci, kteří
se v době jeho úrazu nezdržovali obvykle
v tuzemsku, nemají nároku na rentu;
c) že při použití smlouvy jest přihlížeti
i k příspěvkovým obdobím (čl. 29) , které
byly získány přede dnem účinnosti úmluvy .
(viz shora).

Obdobně se postupuje, vyměřuje-li se dů
Závěr.
chod z pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách ( čl. 17) a
Uzavřením úmluvy o sociálním pojištění
z pojištění hornického (čl. 18).
s Německem, jež se druží ke stejnojmenné
3. Zvláštní ustanovení o ochraně zaměst úmluvě s Rakouskem, bylo v oboru sociálně
nanců při vypočítávání důchodu podle uvepolitickém provedeno další významné dílo,
dených zásad: Je-li úhrn důchodu vypočtený jak lze souditi ze srovnání obsahu úmluvy a
podle předchozích ustanovení nižší než dů předpisů platných v německém sociálním
chod, jejž by měl poskytovati nositel poji- pojištění.
štění jednoho z obou států sám podle vnitroTímto budou dalšímu okruh.u našich pří
státních předpisů na základě příspěvkové . slušníků zabezpečeny nároky v cizině v sodoby u něho získané, zvýší tento nositel dů ciálním pojištění získané, jak bylo po tom
z kruhů interesentů voláno.
chod o rozdíl (čl. 21).

JAROMíR HLA VÁčEK:

Vykládací pravidla k vládnímu nařízení o přechodné
úpravě státního příplatku.
VléÍJd. lli'l'ř. Č. 161/33, kterým byl přeohodn ě
llpraven IStáJtní: př~1arteJk, u(pra'v:iJlo, ;podls~a:tl.n.ě
nOVÝIIIlJ způsobem zejlluéna v ýš[, ISrtáJt,n'ÍÍho p:ři
pl~lit,k,Ul v edlle někte~ ých jiIný c:h piředlp,isů. Chara'lcterisrt:j,clroul známkou na.řizenÍi j·e:s t nJedlos~a
tečnéÍJ jeho leg-~,1a.ti'VThÍl fm':ma:; .Ť.a;ko,ž i oloo,1IJli06~ ,
ŽEl lllehéře vůlbec nebo QOlSriai'eČiného zlř:etele ke
zv láMn.:úm poměr rum, zaklt erýdl ,jest gen~lSký
~Ylstém ,proVléÍtděn.
Obě tyrt.OI okl()'lnolS,t i pŮlSlOiM
podstatné obltiže prO'Váděn.1J p,ředJpis,ů o !p,řechod- .
né úpravě ISlt,éÍJtnÍlhoO -p.řiJp1artJku, zvláiště !pak, uvážíme-N, že a-ni d'olSa'Vadn~ úp'rava nevynňlka1a
nj:k~,e!ak legit.lla tiJvI1i ,sltráJI11wu, aniÍ or:ga:filisačnf
úp,rnV<YU .. Na 50 admi:n$:traiifVin'Í-ch vý.nos;ů bylo
vydáno .k p1roVláJd!ooí záikona č. 267/21 a IZátk.. č.
74/30. St;á~tni ISIprávan.erpolSltara,l a se ani () to,
aby po vydáalJi .ruař. Č . 161/33 byla urpravena
otátka, pokud Ityto adiIIhll1l1ilSlt,ralti vn] p;řediPŮJ.s,y

zIDslt á'Vaj'í Y pJ.a tlllo,slti~ nebo zda a jaký m způso
hem ISle měDi].
Tyrtooko.}tD.!OlSlt i orv:š em 'llUlt'Illě v y ž,a dov:atly, ab y
p :rruvní ú;prava genlbstkého s,~rtJéunu, h y la jednaJk
.snadno 6WlzulffiirtelnJá~ .jednlél.lk ipř.iJhl~ž.e:la v dotS,ta.!/:ečIllé tID~ře k rt,omu, 'ŽJEI .Q!l',g'á!nem, ,lcle:r'Ý\ml j/e6t
ipodpo,rl()v,ám;Íi p,!orv,áděnlO, :nelll~. v e ,ř e .f,u!Ý o!géÍJn,
vy1bavený 'Pottřeb'lll()lUl dlonnco,vad ,u1;od. V ptodwlhnos1e oo to znailThe ná, ž.e řiizeru má: hýti' co
nejjednodušší, 6kuteool()jsrti. r01zhoomé pro náJr()/k
č!lelllůrv. SI.IliéI.dTho zjiiSltli"tel1nk, u'I'IČelllé otb,jekiťirvnirrni
znaik.y, a,nŮ!ž by bylo ~iřteiba 'zv'l/áMnmo pOlSoUlZení
v kJo,ulkr'erttn:ílmJ . pHpadě~ Těohtto p()lŽad6.V1W n € b)l11to vl.á,d. nařizenÍlrn Č. 161/33 dlblátruo anÍ! v n e j menŠfun. NléI.IOpatk, rtémě:ř .kiéI.·žtcláJ 1lnJě:na znamená
t.alké ih()lfŠemJi pro v,á!d ěnlÍl. Ná:roík čkm:ů byl pocl,.
mirn.ěn ()Iloolno6rt:1IllJi, lclere flloiva vlž,dy mŮIŽe oolho,,r{)lVlá! o!g-an1lsa.oo lhezJpečI1ě zjÍlšť,orva1ti a ia;ké
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ol(folnoslt.mlÍ, pro .j,ej~oluž vY,lll'ez,etn:Íl 8itěžn lze dáti
pra;~(Uo· pro ka'Ž1dý př,:úpad. Sem palřÍl na p,i .
p'ráJce, kterláJ » ueznemo:žtĎ.WŤ'e lIDU' niálv-r.a:t do jeho
;Plflavidelného po,voliáJnríl«, »'j.e Iplacena poC!Jl'e pla,tnéhO' mz,dovéluo 'tari!fu, nelho })od;le mez,d, obvyklý,Cllu v mÍl5ttě, ,kiclie B:e má ip,r ooe k,onlatÍJ«, »péóe «,
»!př~jelll, rov'11Jéljíd 6'e alueslpoň mzdě (pJlaltu), JdeTli ;při 'p lném zallllJěsltmJáJllJ1 v .fEJjiJclhi i)JlDavti.ldlea,n ém
pO'volá'n f odlJ10.v:íd:áJ za v·ýiplélJt.nÍl ohdrOb':í: plart:JTémllll m,zdov'élllJUJ ta ri1fu , aillleiJJo mlZdě v mlÍlsltě z,aměislt,nláln.Í ,o hV'y1kllé«, »,slP,ol~eičruá domáJcIlJolS)t «, » při6:p.íVla,j1-1IL 6'ku!telčně ze sVÝ'Clh ip,ř:íijtlIllŮ' pl',e v,álž:nou
měrO'u na Vý1Ž!i:VlU! dnltluélhro, maJlJžela «.
}es',t'liiž.e posllednÍl ·n.O'vela, ztÍlž,~I,a ,pr,ováděnÍ
gerrtiSlkéluo 6y.sltémul, byly kiladeny tíU.llJ věltš]
nWl'oky na v")~klad .jedruoťl'Ílvrý1cih lllsrta:no'v.en'Í. výklad měl, rporkud Ito JJyllo IllltO'Ž:IlJO', ormelzťtri tylto
zrua.čllé ,0brt:Í!že. ,B yl,o' Iproto' tÍID ,srp,g e iOla 61t.ártni
IStpr:áJvě, aby sama" 'ne,čoeka.jk 'Podně:tUi zvenčÍ,
vydal:a ·00 ,n ejdHh7 e po ip ulhlikaci nař·. IČ. 161/33
podl' obn Ý .prlo,v.áděd p'ř edp,ils. TUlt,O' p.o.yimno s,t
vš,a!k: tS1átnÍ 6rplI1átva ']]Jes1pJni[ra, ,a:č zrajislté .sl~ byla
vědtomaJ ll'O'zBIa,hu .nebelZlp'tIČtÍ"
krteQ"é Hm V'z,nirká
s oME:ldem na odip,o'vědno 'It {)Id~J>orový'cllu Ol'gall'i6ra,ci.
,PT,olto Yy'krláJdaiti 'P'l-edlp.iJsy mú·. ,č . 161 /33 bylo
d'valrorát O'brtíIŽil1'O, jeslt liž'e JJ'edra.10 s'e předipoklá
da.t:iJ tS't.anovl~sl~o ,s't.átmlÍ' tSpr,á!vy.
Od'boro'v ó 01',giflJJli6Ia,ce ovšelll1 nemohly Z.RtSltravi,tí vf.1Plia,tll! ,pO,dlp o,r a itSltált,n iÍll1O' (p.j'·Í1plart.ku. Pl'e.s
t,o, ·ž e ,z a, ItOlblOltO 61taV'llJ byJ.y l1Ulceny \S,a my doilllálhalt::iJ Ise vydl®1 vykll'wdladch p,r ia videI, m.u,s'ely od účinno61ti oo'vel,y 16. zjálH 1933 a lž do 15.
pr()l5'~nICe 1933 l'o'zluoldlO'vah o. .nIWr.odC1hr ,(1; pro'v áděti,] výlpuarty, aruž z,rualy ,sltanov.ÍJslc{) .tSltátnÍl 6ipl'.ávy. Te:prve V)'r.llIOi&lel1I1 ze cUrue 9. prlOtS':ÍJnlce 1933, čj .
E 3200-1/12 by],a. 't a:to pl'a,vildll'a -vydál1Ja.
TfunJto ·výmlo6Iellll' ilJy.lJa vylQlž'E:tJ1,a ně.lctell',áJ U'tstIRnoV'e.n'1 naL ,č. 161/33, .rejtiJchrž, d06av,adlnÍ' vý:kJa,d
nelbyl j.edrnolz:na,čl1JÝ. Ú,k!O'l' te:nlto :]]Jebyl) v,Šlak
splněn . Újp:lrn,ě, jež.to' Izů,stá,r,aji i 11la ,dá:le některé
tSipO'rné OIt!á:zky .ortev,ř'e:ny. P,olkuldl rprark íP:ortlř~ehě
aUit,ent.iJc:kéhrO Výik!J'OOlll bylo y)nluově:nJO, zlllSl1:lálvla.ji
'ně:lcferé pochrYlbl106ltlil tSlte.rně dMe, .Ťa,lw nra druhé sltrane ,s ob-a bU/dle :lrz.e vždy 6'ouiblla6:iltr \s, vydaným vÝ'k,ladea:rl.
V iplrvlllÍ .ř-adé jer.s1t k,01l6tait.O'v,alt'i , že ,prO'v,áJc1ěc'Í
-výno.s Isruahu vll. ,nla.ř:Úzellt:Ú ,č. 161 /33 - O!ll1:tlz.ilti
rOizJhrodo,v·á!n,l ordhm'ov-é >Ol'g,a nisace - "neJen neOlpmslt.iJ, nýhl"ž lž e .ři BI'edf1.11.je ~ na.dM!e. Ci'ť. l1a.ří.
zenJíim oip,r otl ,dJHvě.Ť,š:Úmul sltavll' bylo, :ťtOlZlhod,o
y,á'lllíi ,oCUborový,eh ol'gan.i6ad 'omezen:o z,eJ.Ťméllia
~)řed!p:ils'eJm
§ 4. o,drs't. 1., ,č. 7, prodi1e: k!tel"ého
mŮ'žé 'mini,s,teiJ'BltvO' rB'o'c iwlní péče v (l:()l}r.o,clě 's' fJl1 ,i nilsrt,E,lr6Itvean ,f'ilnrarn:Cí, ,s!báitnv ,PřÍ'p,Jlatek odeip'řÍJti.,
z,a slt,a vlit i . a nehOl rOlzlhlOd[nou!t i' Ol .i eho, v'ÝišiI a, 610'11čalslnlě Ulsne6-enÍm ,minÍ6lt-el',s:ké rad.y z,e dlle 29.
,červlellce 193:> y i:otm 6'llllěru, že úSltlřetdnÍIUlJ 6.vaZll~l1J hyl:OI llJloženo, za.s Í'lia,t i Jl'hllui,slterstyuJ sociáhr:íi
péče .Ť.eden OpifS IP>Qiutk,alzu. ahy .Ťej to't,o miuils,terlstvo, ,zalS.ru;aU,O' '](J pro'váJclěnÍ k{),n 1roly pří6,lulš 
nÝlm O'k r€BIUIÍtnli úl'a,důJll. C~t. tPl'ováJděci výnos
lJ)o'kJr,al~nl,je y této, tendenci Zteju;nré:l1a po rté s:t ránce, ŽiE) 'z:j'iIMov'áln:ú' r,olzihodnÝ'oo B!k:ultkrový1cih\ ok.o]nOB't] z ye'llkéčáJslt] o·clnÍ!ll1á oCUboroVÝ'm ,. orrganisadm a BI \rě-ř-W.ŤleJ .Ťe veřeJným úřadllJlll. Je 10
přítk1adlllě z.,j:úšť,ová,n:íi »mzdy y mÍlsltě' ohvytklé«
po'cHe § 6, »,pélč,e« rp{)dile § 7,. ·zda llll,a~lž.e1 »'P'řispi
vá 6k~. ,t~čnlě ?-;e 6ivý1C1h pH.ŤmlŮ: přeVlHnolL m-ělr{)u
1)a ' VýtŽ':iNul drrulhiélho ma'lližela:« p'OI~ne § 7, odtS,t.
4.,: a:tjJ. -': Ve ,; š:~ch · ,těcht.o . p'fíípadech v,.ižle prov ádě~Í YýnOls ,odihOlTO Viou .Oll' g,anďis1a·ci na pi01t:v r z~DJÍI,".' ;6r)j'ť ' c:h':úhd; úřadUtj te~y ,n~' , z'.Ťiš:těrp.1ÍJ rfoho,tó
ú, ř~~:~:: 'vyllÚ.Čil',jé z.Ť'~~t~n~ ·, r,ó,zihJb.dillJÝ,1~bj '<imbJ,po(5H
.ŤiiJ!'ý'illlrc1J~k.:,a!7.'n:íipl,ji pi'.oslti;ea')t}T. 'f,ffi1lfo [)J1O~lt~iIp" ~e':
máJ ' ž,áid'néoO,poiy v - Zálkci·úě' . . Odh<:ri'o"á; oirganri-

sa,ce není "áz!áin.a ph zjÍlšfovánÍ 6rkUltko,vého
Bit a vu na po't-vlr zeJnlíi ,0heC'l1iíiho úřa,d Ul a zaj~s;tté
mlllž,e dO,jÍlti k ji,nému, výtS:ledkUJ ,než .oihe·e:n::Ú úř,ad.
PO'ttÍlŽ Sip'O'Číi"lá: oVlšem v -tlOm" ,že m:imi:ÍlslterkSltvo 60ci~hri rpéče mů'že v,v t,akovém ~, řÍlp~c:~ě {)Idep~Hi
vYlpl,atu a -e:v,oo't.slbizno06rt k ne,lvyssllil1JUI 6pravnímu sowd:u jesrt:. .p't'otSlt,ř-ed;kem , který p,r o velk~
Č<ttSlOVlé ohdobí, po které ,jetSlt vy!ckávo:vti ro:~hod
nurt'i, ne:nrjj zvláJště prr:aldickým. T1ll1 ,ov,š em lliel.ze n::iJČleho m,ěl1'ÍJti na z,Mla,dé, Ž,tl o' 'žáJc1~olSlti ,čle
nově rozho,du:je odJJ,o'r,o'v á org,a,nllSace, které j.ersot
vY'luraz,e no, alby z.ř~s,til,as~Uitkr()lvý etaV' ~ ,ahy
v,olně .QIceÚo'vaJ.a iPředlolžen:ái osv·ě,dčenÍ.
§ 6. č. 2 :a 3: 'f.a'ké řeš,enÍ' jed!notlivý1e:h oOlt á'.wk
Y)nžladll!j'e ISI] l<orÍJtÍlcký1ciliJ pOlz nrálIDek. V prv.n;í; řadrě
j,e ,to. Ulrčell'ÍJ ip,o.jmul Vot,ře'jlllélho ,0Tgwnu, op:rw'Vně'né!ho ip.odJ,e § 6, IČ. 2, zp'ro6 I tředkov,art:i a podle
§ 6, č. 3, p,řikálzati práJci. VýnokSl tSlp o'krolj il 6e
IHm , že vyslvě'ť}.U/je, ,ž e múž.e to býti ne.Ť,eru ,okresní úřad, nýhrž ~ ji'ný org'áJn, na př. ,obec. Tak
ov:š.em nedo61pěilo 6 1e anril V' ,tomlto, ho,dě .k lllriči
,tě jlš'funrtc vý!kJI'adUJ tothO!to pojm.u . Zn ěníi výno~rlJl
{)pě'i ponecháMá: pOIe:hrytlJl1iQ'Slti o rt,o m, kterÝ.m -veř'e.Ťrným ol'gáJnŮJm JpHs,lulšíi IZm.í'ruooé :Oip'I'Iáivnění.
Vž,dyť veř:e,rným o,r lg álnem Je práJvě t.ak notáli,
jako ororersml ,e:esrt:álř· ,nebro, poJ ní: hajný. N elz,c
,přec TOz;ulml1ě p'ředip:01kJ'áda'ii, že múže 151 účiIn
kem v § 6, ,č. 3, uvedeným phkaz,o,vla!ti lPI' á/c i
nezaměrSlbnalI1éJ11JUJ p,ř. polnÍl hajný. J,aký by t.o
llllOihJo míitiJ r6Ill1YtS[? Pr,a:kt,ic:ky lll1Jo~bJoUI p.nCtházeti V' úv,aJrum po'ulZe Oll1y V'eře.jné ,oTg:ány" kt'e rý;m j,E) prřikáJzá,na tSiOIllIČÍ!nn.o'slt pili prováděnÍ! zálQo'Dla, ,t. ,j. vedll.e z;pr,o~Ařed!kovatelenr úřatdiY
ohecnii, úřad.y ,oik!r,efsln I1, ,k !tel'é orb61Ť,a:rwva.Ťí: fUIDJ~ci
ve,řejný'Cll.JJ zrpr,mslt.ř"ecl!kova1e'len ip'l"á1ce V'e: tSIlllYiS.}U
§ 4,č . 4, .z.á'k.
p.ojem »lillJz,d y V mÍls.tě tOibV)'lklé, rod'e.se má;
práee kOllJéllti«, 'nenÍi Ip ojmem nezji:s6rteJnýun, kde
by bylo tl'elba. po,ne'CIhart:i, z.Ť'Í.tšf.o-v'álm -ohci ProváJděd p'ředplÍtSlY k podfptlnnémllJ 6ysltémlUJ před
gerutlSký:m 6'Y6ltémem byly v tomto iSlIllJěru u1rči
í-ěj,š:íJ a dáv,a.ly ,orkiretSlllÍm úřad:Ůtm /t ehdy o po.dpo'r álah :r{)oziluod;ujj~eJjm ip'Í"es'ně.Ťš'r V'o,d~t:ko. Nebylo-1Íl v [llIÍlsltě zVyJkloslt'Íi ipl.altiti df.erně lliT:čitou
a slt.e.Ť>uo'U' mZJdu, ohvykJá: mrlida, z.Ť~šť,o,vala se
prlllměre:m illJt1Zid 6kuJterčně 'Pla,cený'ch z.alllěet
nandlJill, plra'c;uijÍ-c'ÍlIIL v té:llllž'e praco'v,llIÍ1m :o.dvě1ví
.a y toooe tSa,uJž,ehn1'ln .po6!Ía veníi v p{)dnf.Í!dch to:h.o
mÍlS1a, .o' ně,ž š'l,o. BY'J.o,~lli okretSlDi]m úř,adům dáb
It:él:ktOIV'O'UlDO! ISměrnici, byLo to Hm ,s p:ÍlŠe If,ř,eha
dnes, ,jde-li: o ÚJřady ob e ,c.n:í.
. Co do ohrčralsný,C/h veřejný1ch UržiJiečnýlclh ' pr,nci .cl, co do ,O'tiá1zky, v či proslpěchr je/slt mo/žn'o
práJoe ta.Jwvé přika'z,o'va'ti, .sp.okojil se výnos odka.zem na ll1Jař. IČ. 79/30 (»lZJe IPOU,ž]ti, :zátSlad. vuáJd.
nal'. -o IPro,du1k.tiv.nf p,élči -o nelzamě6rtna'Dié« ). Snad
!firn má hrýltil mlně:no, :že ,ohča6né veř'e.rné u'Ži:telč
nlé .prálce ,j'E) t,OJté'~, .Ťa,ko »nouzo·y:é rpráJce« ve
slIIl'YIS:1u Š 1 IllI1l,ř. č. 79/30. Tomu, .je však na .př-e
k-áJŽ!ku' llle:.Ť'ellll >O h IČ ,a 15 n ,o' SI ,t prad p.odl'e § 6, ,č. 3,
llýlbrl'!ž 1.a.,100 't,a olmlnoiSlt, že »ve~e,jně UJžirt:ečně 4:
práloo (§ 6, ,č . 3) nern;r torJ:élž,eo' p'rwce, ik teré
pod:nl:iJká -vel'ejno.prráJVll'f korpo'r a,oe »ve v,eřej,ném
zá:.~l1JJUJ« (§ 1, nař. · ,č. 79/30). OtáJik.u, v či pll'O,Slpě,ch jeslt IIDo:žno ;P-l'áJoe .při!kazo,vrati, nelz.e pak
vůherc »poulžirt:.ílill, 'z.áls:a;d« dt. uař. řeširti Vžd.yť
zmÍrně:né nraHze:nÍ n ,emá žáJc:1ný,C\h oihdoibnÝ'ch
předp'Í's,ll. Provlálděd výnotS, molhll r6'V'O'P úlohu
6,p ,l!llwt~ 6p.'ÍIše. ótrucí dŮ!v,odoV'é zp'rávy ok . zátko
,č. 267/1921 fč.. It. 1199/1920, ISlt r. 19), aneho, pOUlžitimpřeCLpillslŮJ :p.oj,em tE.In;t,o' ' :blÍ!~e vYI3větht,ŤJ.c'Í\c:h
v § 13; .záJk. . IČ. ~12~.J.19,2'~ · ač.L 1., Č. 4 zák. č
4o.0/1?2.~. T,grkrt.o -v,šalC. v. o,žehra,v-éátá:z,ce pi'acovníi p,<?!iIlPO'Slti, i,a ,g,IliÓ ,nez :Ťecl,nal, an,i -neclaJ",pr:ax.i
h~zp'~cIlJe -vodllf;ko. .
)
§ '" 7/l['.: Zvlalšť úruéhavě hyl lp~o'ciťováln ' ,pT.axi!
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hl~Ižši v'Ý'klad přerdp,~sll § ? P,r.ováJděcf výnos
oice tento, -výkla.d prOldáJViál, avšak pr'Q:ti jeho
o:blSiéloo slV'ědčÍl l1iě~treré váJžné nálmi,t ky.
V prvn:ú řadě to pI,atí 00 'p ojmu »p é č e «. Výno~
korus\t.a'Íu,j,e pOUlz,el, 'ž e ,01áJzka tat,o je věci koukretn!mo pi'ilpadu a že nelize prý p'l'{}/ jejÍI po,-&Souzen] .s.tanorv.Lti vltbec ně'jaké podr,o bné s:měl'
lI.LOe. Jes't -vytklltOulti, ' že 61tátn1 6p,r-á'Va nedala
v t,omto- 6'IDěru 'P,r ari žádného, vod:íJtka, ,a,č praxe
poř. záJko-na 00 60áálnÍlIn por.Ťiš1ěill i. li;teJrlé\JtUlra
mohla zde býltÍI vlho·d nou, porm-Ůlc:lwu. Je~rt pl'iél-V dou, že nelLze slt.anovi-ti v ýkladem .ledm.odThehé
znaky, 6 kterými bylo by lIZe vYls'ta'čiti p,roO vš,echm.y p,řÍtp,ady, p'ř. věk, -v.ýlše preněŽlÍltýc:h p'ří6pěViků a1:lp., a-vše.k na dTlI,h é straně nelze 1)),01nechía,ti p'f.axi, aby ohrsáh p.ojmul péče U!f,čovala
i.akči onak, belZ .led:nort:ÚdhlO hilec1ĎSka.. Poměr
jJ'éče k arl:ÍlIn:enta,onii
pmr iillJ1os:tr z,IDsltal zc:ela
l1epov.š 1mnult, pr-á'VIě ta;k jako ·otá1zka, .lde-li 00
-cl{} péče 00 .porměT právní', či ·p0rUJze jen faktiraký.
Právě. rl:ak nedošla !pozorThO'slť:iI 6:táJtnÍ 6!plr á:vy výJše
podpor ' a .leji'c h p.ravriJdlel'l1ool6rt, mílra- výživy a vyohování, pí"ÍIj-em dírtět'e (rod~čll) , výdělečná čirn.
DiQ,s t o,soh, ()r 'ně'ž .je PE,IčO'v;ámo, ,atd..
Pokud jde o zvý'šení' p&ip.Ia!t:kru' z dll'VO.d:U manžeJ.o,tví,. sltalltO,vi1l VÝl]OIS, ·zálSadu, 'ž e ,zvýlše.n.:Ú nepřÍ6llulši neiZ,all11ěstnanému, .jehož. manžel jeslt
plně výdělečně . čilnnrý, ,to .T. vyrděJ,áJvá př'e81 90%
i ,o ho·, ,c o činil výdělek Ulchaz€lčeo pod'polru.
Výno6! iedy IpOlsulz ú,je úp.ln{}si. výdiě[ečllré óJll;nolslÍ:ÍI
1Thél.nžela podle výdělktu ž,ada't ek', colž .leslt Ú,SiU'.·d ek z;ř.ejmě Inel{},gický: o,t á:z ku" j.e-li kdo »p'lně «
výdělelčně . Č'ilnIným , h ,e POlSll1zo.V1ati jediJně p{}dle
-výdě1ečné 'Či:nn:O-5,ti tooo, oQ. kterého' Boe jedná,
11,iikoh podle výdělečné Čil111061fi. ·ms,olby druhé,
noia brene o6l0hy, je.Ťtž. výděl,f,lčn.é pomě.ry jlSou
1) o- d ISI t a t n ě T 00 zd: Í! lin é, jal<:. ,zlpiraYirdla, 'll
Jlla.n ž,e la a :mal]]žd'k y j'eslt. Ne:ž rpodiSlÍa,oo, výrťky
jes~t v tom, že ·výnOlSoe!lllJ .l'e ·s!tanovenla' ]JIord!m.'Ílnlm;
lderá zlá'k,o·nem vírhec není k,rytl:a. V tOrll1JtO' 6mě
ru j,de výnos 'lÍlphliě !p,r{}'ti záJk,O'lltU, a lhJo,dl<Í!-.Jl
snarel. 6'tá:tníl slp rálva' 6ikultetčně odepiř:út-~ výpliél1tu,
6rt:áJt.nÍlho pHpl.wtku v lÍ.ěc:ht'o' p.ř:úpadech , pak
}Jlljde o 'h rulhé p,o:rTlJšen,í zákona. § ?, ,o·dot. 2,
tan{} Vll v ý,sl:(}V1ně, že 110 :ženatéI1'O' 'člena nebo. p'1'oyda'IlJé ,č.lenky 'Čiln:ú S1táltn:ÍÍ ,přílp:liél,tek dva a p-ůl
l1áSIOlbek ,orga'IlJil6:ační .po·dp'ory, arož př~pojlUlje
<:llé\lš~ POdffilÍll1Jku. JelSlHiJž:e p'l'O'vádědl VÝ·llr0l51 .do.pl ň. u1j.E}' :t enrt!O pÍ' e,(Lpllsl draH í po dmí'nllwUi (krier ái
pod\Staltně zkr,a ,c uJ.je llC'iJ1',otk)'lllrezamělSrt:nanjcrh),
pak nemá pro' to- žádného zmocněnÍ, Totéž plati
-{}Medn-ě ,trlQrjllJá~obkll.lJ IProdle -drulhé věrt y ,odst. 2,
§ ? V iiollll.lt.ol př:ílpardě záikoill :ml1uví ,0 ' »p' é ·či «
j,a,k,o podIIl.lill'ce náiroku na ,zvýšení. A-vš,ak ome-.
Z ~l1:íi ;péče J).a, př:íipady v prov. vý no6ltll UrVlec1em,é
11.e~lze ro~ně,ž iZ.e záilw·llJéI., Yy'voditi. Na ji'lliém
mÍÍsltěr -vjno;6. p1o,jem péče m~ Iza 'neZipůlsloh:i!lý
:k bil~ž.šímU1 ulflčernÍ a, výkladu, ,r i,a t,omt,o, illl':Ú6'tě
'\Iš ak (jde -ůr ,0mezeIlJi 'llI&r{}klll) s!t,anovi p'r 6 .Ťeho
-Q,bse.'bJ ur. črté zjisltiJtelrné 'z naky. Vymezen:ÍJ rto
yša:k n.emá 61 pro,j,lTIIelIIlI plélčé ve SIl11Jyt'3:l ul § ? vlwéc
co dělat.VýnorB' ipos,uzUr.Ťe t{}lt:ůŽ tniť:,o .otázku ;podle
;1:,0116; ja:lw'llJ č:áf,:t v<ýlděrr:ku 111erz.a.mJě'sltna,nrého vy-

dělá,vá manžel K:ri;terilUllll, ·kIt,erré. ,llIen:ú IlJa mÍ6tě.
Ohsaih pojmu' péče podle d'l'lť-hé -věty {}dtS1t. 2.
§ 7 - ,0d:liIšný ,od po.jmU! '.Péče o děti a rod.:iJče 6 1t.atTho'V:Íi přesluě odBt. 4, S ?, resp. Uir.ču:je, kdy ISle
péče p'řediprOkl,áJcrá. TO!mJU! j,E,I VlŽld.y, je-liJ ])Uf(f
>s<poleČrná ,dO'ID.WCllIO'S:t, neho I{JrOd6,t at:rié :přiJslpfvá'llí.
žádná! j:ŮnJá poc1Jm:únikra 6:ta,lliov,ena nenÍJ.
.'
AvJšak k vÝ""ll ediku, ke :Merélllu, došel P'l',ov,á děd výnosl, nel:ze do.,jiti ,a ru, .k,d:yhJ1c:holll1 hrali
v úvahu préó vle SIlll!Ylsll'll, j ,a 'ký je t·omulto' pOjIDlU
c1'án Iplřř ipté:či 10, děti a rod.iJče. (Srorvn. Tayerler..
HI.a-v,álček: Př€ldhod'l1láJ úpra'V:a ISltáit,nlliho. iI)'ř'Ílplat
.k u" IStT. 109). Odp,o Tuje ,PI"OltO. vý.no\'3, i v tomto
slm ěnll Z:áikou 11.
Pokud .lde 00 pélč:iJ o dět~, ISoté\JUD-vi výíllrO'51 p'ravidlo ,p'l~O' př:úpad, že oha: r:od:ůče :Ť161OU! nlez.amě61Í
I1a'n:í1, tla k, lž e »1121e dělti zaipolčíita.ti jen hlavě 1'00diny«. VýrnrOlSI bUldU/je ,Zrel:E,1 Zlř:e.lmě na alťmrel1!ta,čni
poV'i(nnolSti, ač 1ré\JtonJe:n~ ,POdm.:ÚnikOUl nár,o,k u: nKl
z,ný'š ení, a,ni! ,nenÍÍ iplředpokladem »ípéče« . Tíim
dooa.hmje v.ýn!OíSl opělt:, da}lš'Ílho' ,omezenil nároků
opr'O:t:iJ z.á:k{}.n.u. O věci ,lll€Iz.e řic:1 v':ÍJce, uež, že
j,sou-li: oOha ·rodilče l1€1zaměsrt:n;állii, ,0ibrdf'Ž,:ÍJ vyšší
pHlpla.rte:k IteJll.~ kdol ,o' ,diltě' »p-E;IČ:U'.Ť.e« , -pe'Oulj:ú-li
oba 'f.odi~če, 'IllJUJs:i .obdl' ~etil oha z-vý.šenJýl ' př íip 118.iek: vždyť a'r uÍlk!dy'ž oOha rO'di'če v)'ldiěl:ávaji,
nen:íí V)n}.ouIČelltO, 'ž e 'j e Itřeha Ipéče oh{}ul Jr. z.ák,o·'ne.lIli př'edpOlklláJdla'nJé lnlÍ/ře -výživy a vý,C!h'o.v y
dUM~
.
§ ?/III.,' rDa;}ším IlJO'v·e m, 'k ,t el'é nemá, ž,wd1né OipO~
r y v zákoně , jest předp~s, že ž,a date!i zapO'6táJva.j:í o'e
ptříJpa'rJ.elciliJ § ?, .odslt. 3, .p Hjmy
o61t.atnÍlch lčlenů TiOd'iny. Věta, S,a:Illa, .l·e al6li, ,r·E,I'minll\SleenCÍJ ma ,p'ř.erdrp~lS'y iák. o !př. d . .o cLomáJcllrOSlt,niíim ďúc:hodu. Al,e ii tam, ,s e i.yit,o llJOlr my
vZ1t.a,h u'jí pOll.llze na hlavUJ rO'diJny (S 5 zák.
o ipř. cL). Ol6italtl11Jě rplr ,o ta:ko'vét{} iétlnal{}gis1o'vám.í
ne'l1J:ÍÍ y zá,kro'něl ž,áidného, prodikJ,<lJdru: !podrle S 'Z',
o-dl6't. 3. př:ůchwzí) -v úv.ah'lť prO'llJZ,€,1a .rediiJllIě pHjem
ž.a~dlate!,ů v !l ja,k.éko1.~y ~Ip, o~í!táJv, áin~ rpříijmu jinyldh delll.u rodJ:i:llJY1 neTIllaJ vůibeCl !lTIili6:ta.
§ ?/11
V.,' Určeni, ,s,po'lrečné domáiClnO!srt:i, s'P-01/ečným
by,t-e-m neodlpov:Úd.áJ pO'.jllIlJUI 61pol1eoné domwoo,o,srt:i.
Sr'O'v. k tomul Tayede-Hla:v1álček, a. C. slk. 117,
Bo'bJ A 1?9, V áJŽ. .oibič . 4950/8849, ,dáile S 3. nlR:ř.
č . .585, 1919, § 5 .z ák. Ol .př. d. a iP'r ov. ruař. k zák.
o ;poř. cl. k § 5,odkS/t. 4 a 5• .T,alk.o1ž :ů čl. II. vl..
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TYlt.o z ua,čné necL01S1ta tky ~)'r{)ov:áidtěc:íiho -výno6iU
po 6!t:ráJll!ce sloóá,lně-po:}:i:nic:ké .další
oOpiěltillé zhoršení POd;POO'l'iO'Y.ání' l1.e'zamělSrtna.n:ý,c:h
c,db o ro'\.ý mi, o'l. :ga,nilslé\Jce.m~.
P'l' áJv,llri ihJ erusk{}
lllDlložúovalo bY' Oodborovým ol"g:an:lls,ae:ÍJm, aiby
tento(} v)Tl1!oSJ ,n e:hyl .Ťimi v k1'iJti6IOVIéll1ijc:h llliÍJsieoh
retSlp e'kl/:'oV1ám,. Fe.,k ti:cké poměrY' ·d!o,nultiJ a,s[IOvšem
tytoorg.arllilisiét'ce, ahy 'i! ItytO' ,předpisy pr.ovád.ěly.
Mi'l11i1S1t-eroltv,o. sloó,Hnr ;péče nerna:h ra,dÍÍ 6~áJtn(ÍI pÍ'Í.pJlél.'tek, .kterÝ' by ISlva.zy Yylpll,alt:iJl:y v f<Olzporu' s,e
6It,aill,(}Vermým:iJ záJS!a.dJamli. Stílžn06:t k nrel.ŤVYlš:šfun.u
sp,r:á'VrumuJ B,O-udu j.e6lt ' p.a;kcelSlt{}UJ dloulhétho
t'rvá:n:íí. NebUJClie tedy mo'ž;n.o k .cJodleni nálp ra vy
rs,polw.jiJti o.e Iprá:vlliÍlmri pr,06itř.E;tdky.
Zll 8mwrua jí

Dr. ' P. LEVý:

Služební pomě~ obchodních zmocněnců.
;. '1.·

(Dokončení. )

. ,I,

VI.
Nejvyšší- srpll"áv'll'Í !s'O!UJd, z.abývaje, .Is:e :-v. ce-

lé f.ad·ě : ·nálezů 'pe'll,sÍ'j ní p 'ovimJlOlstí o;bch.od~
nich .iárStup'ců acestujícich na!prOVJlSl ~ :pro-

vedl někohikrá te p'0drobn Ý . ro-zho:r cell.é;hlO
p:roblému,a zlathÝVléi.lls~ . metodr,i·c ky z.ej'm éna
otázkou sluiž.eibniho' pOID,ěw; :k,terý je8lLpodromkou pensijní pojistné ' poyillnosti1•

153

