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Dll( IN P 
ČASOPIS PRO VÝKLAD PRACOVNÍCH A SOCIÁLNĚ 

POJIŠŤOVACÍCH ZÁKONŮ. -
JAROMÍR HLAVÁČEK: 

Přehled judikatury pracovního práva za r. 1935. 
(Dokončení.) 

c. Ochrana zaměstnanců. 
a) PracoVlú doba. 

I. Pracovní týden. 

1. R~sah. 

87. Na smluvní zaměstnance podnikfi, závodfi 
a ústavfi provozovaných s,tMem, veřejnými nebo 
soukromými s'vazky 3Jtd., uvedených v § 1, odst. 
2. záJkona č. 91/1918 Sb. z. a n., vztahují se pře~ 
pi-sy tohoto zákona, an1ž se vyž3Jduje, aby tyto 
podnilky, závody a ústavy podléhaly živnosten
~'LbrHu l"állu llebo byly po živnostenSlku provo
Zlovány (2060) • 

88. Ústav pro choromyslné není úřadem, jejž 
má na mysli VýillOS min. soc. péče č. j. 4.751/III-
19. nýbrž je1st, byť i nes3Jmost3Jtným, zemským 
ústa vem (2060) . 

89. Na z3Jmě'srnance (prodavače) v prodejně 
tabáku ve veLkém i v malém vztahují se před
pisy zákona o osmihodinné pracovní době, ntkoli 
předpisy naří:zelllí bývalého r3JkO'Uského min. fi
nancí ze dne 10. června 1911, čís. 44.236 (2046). 

2. Jak se počítá pracovni doba. 

90. Do 8hodinové doby pracovní jest z3Jpočitati 
ta:ké dobu t. zv. pohotovosti (987). 

91. P ,ráce pomocné ve smyslu § 7, ' odst. 1. 
zák. č. 91/1918 nemohou býlti započítávány do 
ráJmce pravidelné doby pracovní (987). 

3. Pracovní přestávky. 

92. Pevnou přestávkou ve smy,slu § 3 zák. č. 
91/1918 jest pře'Stá vka, která jest co do doby 
trvání pevně s,tanovena. Nevyžaduje se však, 
a'by nastala každý den ve stejnou hodinu; stačí, 
je-li v hranicích obvyklé a Z'V)'Iklostí U!I'čované 
doby denní (987). 

4. Týdenní přestávka. 

93. Keď Z3Jmestnanec nemal cellú týždennú 
prestávku 3,2 hodm, náležajúcu mu podYa § 4 
zák. č. 91/1918 Sb. z. a n., musí mu byť práca 
konaná v týohto - po zákone ne'Zlbytnýoh -
voYných obdobiach zaplatená, nech ju už konal 
z akéhokoYvek důvodu, a be;z zreteYa na to, či 
svoj nezbytný pracovný odpočinok žiadal alebo 
nie (1022). . 

5. Práce přes čas. 
94. Vedúci zamestnanec nemůže požadovať po 

zrušenj slli'Žebného pomeru ZJVláštnu odmenu za 
svoje . ne1konrtrolované p'ráce, konané prez čas, 
o ktorý'oh zamesltnavateY po dobu roky trvajú
ceho služebného pomeru nevedel a o ktorých za
mestnavateYa ani neuvedomll z důvodu, že ich 
konanie, pokiaY bol v slUlŽbe, Ipokladal za ISvoju 
povin!llosť (2082) . 

a) zakázamá práce přes čas 

95. Ne1byla-li .povolena práce přes, čas, jest 
úmluva o nedovolené práci přes čas nicO'tná a 
ne:závazná (2062). 

96. Ne/bY'ly-li práce přes čas úřadem povoleny, 
byla . o takových zakázaných praCÍoch každá. 
úmluva neiplatná a nicobná, tudiž i dohoda o je
jiclh paUlšalování. V takovém případě může však 
zaměstnanec domáh3Jti se náhrady za konané 
práce přes Č3JS z dfirvodu obohacení zamě'stna va
telova a vlastního poš,kození, dokáže-li, že vyko
nal 'P~o z3Jmě'Stnavatele práJce mLmo pracovní 
hodiny přes čas a že se mu za ně nedostalo ná
le'žité odměny (1024). 

97. Zaměstnavatelovo obohacení při nedovole
lIl.é práci přes čas (2061). 

b) 'Vzdání se odměny za práci přes čas 
98. Za trvání pracovniho poměru nelze se 

vzdáti nároku na odměnu za ,práci přes čas 
(1024) . 

99. Po ,skončení služebního poměru mme se 
zamě'stnanec .platně vzdáti od:měny za práJci přes 
čas (2136). 

II. Zavírací hodiny. 
100. Městský notářs'ký úřad (v Užftlorodě) ne

ní oprávněn uzavírací hodiny obchodní upraJVo
vati vyhláškou vydanou podle ustanovení čl. 3 
zákona č. 125/1927 S.b. z. a n. (1061). 

b) Práce dětí. 
101. Používání dětí ke všem pomocným služ

Ibám při honbě nazvě,ř je zakázáno vfibec (§ 7 
zák. Č]s. 420/19 Sb. 'z. a n.) - Kdo překručil za~ 
kaz o používání děti při honbě na zvěř podle 
§ 7 zák. čÍs. 420/19 Sb. z. a n., ru,čí jim i podle 
§ 1313, dTuhá věta obč. zák., za škodu, již plřli. 
hOlllbě utrpěly (2142). 
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D. Organisační právo pracovní. 
a) Závodní výbory. 

I. Organisace závodního zastoupení. 

1. ZáV'Odmi výbor. 
a) zánik zá'VodJnvho vý boru 
102. Jest'me byl v závodě zrušen záVl()dní vý

bor podle § 25, písm. a) pro pokles počtu za-
, měStnanců., ale nato - přes to, že počet zamě'Slt
nanců. Zů.stal nezměněn - byl molen zá voe ní 
vý,bDr nový a zaměstnavatel nepodal prDti volbě 
náJmÍltelk, nemů.že se sice prOlti existenci závod
nilio výboru bráni:ti poukazem na tD, že v době 
vollby ne'byly zde podmínky pro 'zřÍlZellí záv. vý
'boru, avšak zůstává mu právo domáhati se vý
.roku o zrušení platně zVDleného záJv. :výbo~u po
d'l'e § 25, ,p~sm. a) (2065). 

103. Lhůta 3 měsíců. v § 2'5, písrrn. a) zátko o 
závodnklb. výborech nepočírt:á se od poslední vol
'by závodnhllo VýbDru, nýlbrž Ipředpokladem zru
šení zá vodníhD výboru pil'O pokles ,počtu zaměst
namců. je pDUze, že v OIbdobí 3 mětsicfi Iklesl počet 
zaměstnancfi v závodě pod 30 (2065). 

104. Zastavením činnosti v závodě 'rozumí se 
v § 25, Ht. b), zastaNení čÍ11lIlosti výrobní, t. j. 
rvýroby tDho zboží, [pII'O kterou jest závod určen. 
K zániJku záv. výboru .se nevyžadujoe, aby byla 
zastavena vů.'bec jakákoli čÍII1nost, t. j. činnost 
nevýrobní (1073). 

105. K 'zánilku závocmíhD výboru podle § 25, 
pÍ\Slm. b), záJk. o záJV. výboreClh stačí, že záJvod 
na dobu deMí jednoho měsÍ'Ce zastaviJ výrobu, 
třebas v určitých .svýcth fUlD.kdch vedlejších je 
závod ještě dá:le v činnosti (1074). 

b) 6looové záv'Odm4hD vý blolTu 

o 'ch ,r a n 'a 
106. Vysazení člena (lIláhradníka) závodního 

výboru na dobu neurčňDu bez náTOku na rruzdu 
rovná se s hled~ska § 22 zák. o záv. vý·b. pro
puštění z plI'áce a jest protD bez ooUJhJ.asu roz
hodčí kom~se nepřLpustné (1068). 

107. Z toho, že členové závodního výboru PD
delpsali Iseznam VYJPověděinÝ'Ch zaměstnanců., ob
sahující jejlioh jména, nemůže býti dovozováJno, 
že :S výpovědí soUJhlastli (2085). 

108. Zaměstnavatel není pDvilnen vyžádati si 
'Souhlasu k 'PrOlpUlštění člena závodníhD výboru, 
jode-li 00 pro'puštění z dfivodu § 812 mv. řádu. Úl€1Il 

závodníhD výlboru může se vš ruk brániti stížností 
k 'rOlzhodčí komi:si, která je rp,a;k ,povinna předem 
vyŤe'ši,bi 'sip'rejudidelně otáZlkru, zda důvod 'k 
!pII"OIp'Uštění 'PDdl'e § 82 živn. řádu Ibyl dán či m
koli (1115). 

109. Je neopráiVněným zanec'hánim práce, ne
dostaví-li se člen závodnfhD výbDru z práce vy
sa;zený do !práJce ,po urp,lynutí .doby, na kterou byJ 
z ,prálce vysazen (1071). 

c) jednací řád 

110. Řá,dné Isvolání schťrze závodnílhD výboru 
je 'P'ředpDkladem \platnDsti jeho usne'setní (2084). 

II. Volby závodních výborů. 

1. Volební právo. 

111. Přeru'šení 12měs~ční doby :zaměstnání v 
zá'vodě propuště,n]m jakD předpoklad vDlitelnosti 
do záNodníhD výboru (1066). 

2. Připr3iVillé řízení volební. 
Kandidátní listiny 
a) obsah 

112. DD !předepsaného pDČtU podrpilSťt na ikaJn-

<Íi:dátní Usbině lze V'čírt:ati 'PodJpisy kandidátfi pří
slušné listiny (1114). 

b) zástupce návrhu 
113. ZáJsltupc.e kandidátní listiny je prosUadní

\kam mezi těmi, kdDŽ Usttnu podárvají, a vole:b
nim výtborem a je omezen jedrině na ÚikDly při
k~ané mu výsllovně volebnÍJm řádem (1194). 

114. Zástupce kandidátní listiny nemůže sáml 
z vl8!Sltní inicia;tivy bez p.odnětu z vDlebníhD vý
boru činiti o podané kandidátní lilsltině nějaké 
drisip'Dsioe, zejména nemů.že vfLbec kamdidá'tní ld:s
tmu sllim svýun prDjevem odvolruti, oož se mme 
státi jedině pDdáním pDdepsalD.ým v 'šemi navrho
vateli (1194). 

c) ří.zení o kanďidátních listinách 
115. OdvDláni jednotlivéhD ·podipisu voM:čfi na 

!k'andidMní listině jest mDžné až do okMn.ž.iJku, 
!kdy byla kandQ.dátní listina přip'uštěna k vollbě 
a dD tDhotD okamžiku může jíti o fonmá1ní vadu~ 
Ikterou lze opravdu Ddstraniti (1114). 

116. PDdaná kamdidátní Us.tina může býlU vy
dána zmocněncd náJv,rhu jedině z iniciativy vo
il,ebn1ho výboru za Um účelem, aby v Ustině bYily 
provedellly for.má1ní vady (vesm. § 10 vol. řáxlUl) 
(1194). 

117. Mem f.ormální vady, plI'O něž mftže býti 
kandidá,tní lLstina vrácena k opravě, náleží taJké 
nedostatečný pDčet pDdpÍJsfi, vzniklý dDdruteč.ným 
OdVDlání:m někte,réhD podjpisu (1114). 

118. Volební výlbDr při v'ráoení Ikandidátní lis
tiny k op'ravě pTO formální vadu musí nejen urvé
'Sti vadu, ale taJké určiti IM1fi>tu 24 hodin k prove
dení opravy (1114). 

119. Pfip'llštěná kamdrdátní listina, kiterá ne
'bY'~a dosud vyložena, mŮlŽe býti odvolána j,en po
dáním 'pode[p\SalD.ým V'š'emi naVlI'hovateli (1114) . 

3. SkmItiJnium. 

Poměrné z.astoupení menšiny 
120. J.estliže !při vOllbě společnéhD závodniho 

výboru nezvdlí se ani j,eden Nelll 'ze .skupiny men
šiny, ne1ze závadu odstraniti Um, že se přidě1í 
volelbn1m SlkUlpinám o jeden rnamdát méně, nýbrž 
je 'Dubné ,provésti nOVDU voLbu ceilJého závodního 
výbDru (1065). 

4. Opr3iVillé řízeni. 

121. Povinnost oznáJmiJti ,podlliní lIlámi te'k prDti 
vDlbě závodníhD výboru předsedDvi vDlebního vý
boru (§ 25, odslt. 2. vL nař. Č. 2/19'22) Jest ulo
ženD rozhodčíkomdJsi, nikDli stěžovateli. Pro pří
pad nesplnění tétD porvinnosti neni žádné slankce 
a námLtky, jina!k včas u rO:zJhodčí ,komi'se podané, 
nelze za;m1tn'Outi jakD opožděné protD, že jejdJch 
pDdání ne1bYllD včas oznáJmenD předsedOVTi volelb
ni:ho :vý-bDru (1067). 

III. Působnost. 

1. Propouště'DÍ zaměsrlmanců. 

a) propuštění je'dnotlivé 

122. Ochrana pDdle § 22 zákona o závodních 
výlborech nevylučuje Člleny (náhradnílky) závod
níhD výboru jakDžtD zamělstnance z DC hrany, klte
rou zaměstmancfim jaJkD takovým [>osJkytuj,e usta
novooí § 3, pílsm. g), j,s'Ou-Ji zákDnné předpoklady 
tétD Dc'hJralllY slplněny (1063). 

b) prOpuštění hromadné 
123. Propru1ště:ním hromadným pDd1le § 3, písm. 

g) zákDna o závDdních výbore,ch jest 'rozuměti 
taJkové propuštění, při němž počet všech dělnÍlkfi 
z práce ,propuštěný'ch je sám o sobě (a/bsolrutně) 
mačný, ne,bD jeVí se znaČlný-m v pOtmělTu k úhrn
né čÍlSlici děLníkfi v závodě zaměstnalD.ýoh (1062). 
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124. Při pOS'UlZování Dtázky, jde-li Ol propuštěni 
hromadné, nutno brátli v počet i OIny zaměstnan
ce, proti jejichlŽ propuštěni zá vodní výbor ne
vznesl odpor (1062). 

2. Nahlížení do platových listin. 
125. PředJpokladem práva závDdníhD výboru 

!podle § 3, ,p]sm. b) zák Č. 330/1921 jest, aby záv. 
vý1bor potřelbOJVaJ ~alostli. dat Dbsažených v mzdD
výtc'h a platDvý'oo listinách k předsevzetí nějaké
hOl pDtřehného úkonu, ležícmo v rámci ÚkDlfi zá
vodníhD výboru (1002). 

1~6. V IpřiJčiJně práva záv. výboru k nathlíJženi 
dOl 'mzdDvých a platových liSJtÍID. nelze čin-tti TOIZ

dílu melZi JednDtlivými zaměstnanci banky (ta.ké 
feditea banky se služební smlouvou je zaměst
nancem, také i,stane-li se ólenem představen
stva); tOtD právD není zárvi:slým na souh/la.su za
mě'stnancfi, dOl jejichž platDvých USJtin má býti 
na.hlédnutD (1002). 

127. Zá'VDdntmu výbDru ne~ze odpírati právD 
na;hlÍŽeti dOl platDvých lilStin proOtD, že da.ta pla
tDvých lilst1n nepostačují úpllně k účelu sledO'Va
nému závodním výborem a je-tli k tDmu třetba 
ještě dat jiných, (1002). 

3. Správa dobroči11lllýoh zařízení. 

128. »Záloze prD účely pensijní« nelze wpříti 
povahu »'zařízení určenéhoO prD pDdpDru zamě'st
nancfi« Ipodle čl. L bélJnkDvnthD zá'kDna Č. 54/1932 
Sb. z. a n. Zastupovati zaměstnance ve 'slprávě 
takDvéhD »·zařízení« není ZávDdní vý,bDr povDlán 
jl1ž ipsa lege; je k tDmu povDlán Dnen orgán, kte
rý organis8JČním řádem v čl. L, Ddst. 2. bank. 
~k . .předepsaným bUide k tomu uTčen. Závodní 
výbDr je všruk zástwpcem zaměSJttnancfi, s nímž 
v dohodě má býti sdělán zmtněný organitSační 
řád, jakož i lřád Ol odděleném účtování a UtkIláJCláni 
majetkoOvýtClh hDdnot »zařÍlZení« (1002). 

4. Účetní závěrka podniku. 

129. Závodní výbDr nemůže žádati, a:by mu 
hyl předložen DpÍ!S účetní závěrky sestavené 
z v I á š ť p r Ol z á v 00 d, na něj-ž se vztahuje pfi
sobnost dotčenéhD závDdníhD výboru, nýbrž ruby 
mu byla !předlDžena účetní závěrka p Ol dni k u 
(1193). 

130. POl dni ke m jest v § 5 zák. 00 záv. výbo
Tech míněn hospodářský cele'k, který sice mme 
sestávati PoOuze z jediného ZáVDdu pOl rDzumu 
§ 1, ale mMe taJké zaujímati víc e t a k Ol v Ý c h 
z á 'V Ol d fi spj'atých předmětem podnikání a OISD

bou podnikatele 'V,e v y Š š í h Ol s P Ol d á ř s k Ý 
ce.} e k (1193) . 

IV. Rozhodčí komise. 

1. PnsiJJUŠlnost rozhodčí komise. 

131. Ro~hodčí komise ani pDdle § 3, pÍtsm. g) 
ani podle § 22 není pří,saušnDu rozhDdovati Ol tOlm, 
jaké soukrDmŮlprávní účil11ky má pDdání stížnDSti 
záv. výlboru k roOzhodčí komisi na pracovní PD
měrzaměstn8!nce do té doby, než Ol slUžnDsti roz
hDdne rozhDdčí kDmise (2064). 

132. Stalo-tli se prOlpuštění člena závodniJho vý
.boru nebOl zaměstnaJnce aspoň 3 rDky v ZáVDdě 
pracujÍtdhD z práce z dfivodu § 82 živn. řádu, ne
mfiže rD~hodčí kDmise oOdmítnDuti stížnost ZáVDd
níhD výboru pTD nepřtslušnost, ale je povinna 
ip'rejudicielně zji,sUti, je-li dfivDd k IP r opuštěni 
!podle § 82 Ž. ř. dám a v kladném případě stížnDSt 
zamítnouti (1195)~ 

aj odporr prroti propuštěná zaměstn.aJn(Je 

133. Byl~li u rozhodčí kDmise podle zák. Ol záv. 
výboredh updatněn nárdk na ochranu pDdle § 3, 

Ut. g), 'zák. o záv. výboOrech, je ve spDru o tom, 
exd.sltovrul-,Ji nárok, Dtázlka, zda nastal případ po
sledního Ddstavce cit. pfedpisu, ochranu Dnu vy
lučující, Dtá,ZlkDU meriJta a nikDli přís.lušnosti roe
hodčí konrls'e (2139). 

b j propuštění člerna závodního výboru 

134. ROZhDdčí komise není příslušná rozhodo
vrub 00 tDm, jaký vliv má vý,pověď daná zaměst
navatelem členu ZJá,v. 'Výlboru belZ předchozího 
souhla.su rom. kDmise na. trrváJní soUikTomopráv
nítho poměru :pracovníhD mezi za.městnavateaem 
a zaměstnaným členem závoOdníhD výboru (2085). 

135. RDZhodčí kDmise není přtslušna k výroku, 
že zaměstnavatel není pDvinen přijmouti propu
štěného dělní:ka - náhradníka záv. výbDru"
zpět dOl práce (1071). 

136. Rozhodčí komise neni přislušna k výroku 
Ol tom, že výpověď daná členfim záv. výlbDru je 
ne.platná (1069). 

137. Je-li s:por Ol to, mazávDdní výfbor v době 
výpovědi dané jeho členům existDval, nemťl'že 
'mzh. komise stížnost záv. výbDru DdmítnDuti z 
dfivodu, že záv. výbor 'své existence pozbyl 
(1069). 

138. R02JhDdčí 'kDmise, rozhodujíc Ol sUžnosti 
závodlníhD výboru proti propuštění člena ZáVDd
niJho výboru z práce, nelD.í oprávněna zasaJhDvati 
dOl ,sDUik,rDmoprávního pDměru 'P'l"acorvníthD a výrok 
její mUtS~ se omeziti na zji'štěni, že propuštěni 
bez souhlasu ro~hodčí kDmise př1čí se zákQlD.u 
(1070). 

139. ROIZhDdIČí komi:se je příslušnDu r02'ihodDva.ti 
00 sporech mezi závod nim výborem a podiD.ikate
lem Ol to, zda podniJkate1 by,l oprávněn člena záv. 
výbDru prOlpUlstiti z práce prD dŮ!ležitý dfivDd p0-
dle § 82 živn. řádu bez 'SoOwhlasu rozhodčí komise. 
Je-lIi. na s/poru Dtá:zka, zda dfileži,tý dfivDd pDdle 
§ 82 živn. řádu, prD který byl člen záv. výboru 
z práce propuštěn, talké ve skutečnosti existoval, 
a m~ní-li Ol ní pro strany sDudem judikáJtně roz
hodnutD, je PDVinnOStí rozhodčí kDmise, aby o 
Qtáz'ce té ,rDzhDdla pro účelsvéhD kDmpetentnitho 
Toz;hodnutí z:pfisOlbem prejudidelním (2047). 

140. Brání-li ,se člen závodníhoO výboru stížnoOsti 
k rozhDdčí komlÍ,si proti propuštěni Ddůvodněné
mu § 82 Žlivn. řádu, je/srt: rozhodčí komise IPoOvinna 
předem vyřešiti si prejudicielně otázku, zda dů
vDd k propuštění /pDdle § 82 živn. řádu byl dán 
či nilkoli (1115) • . . 

2. Řízení u rozhodčí komise. 
141. Rozhodčí koOmise, rozhodujíc preju'didelně 

otálzku, zda zaměstnavatel byl oprávněn propu
std.U členy závodníihoO výboru podle § 82 Ž. ř. 
(§ 120 Ž. z.), jest povinna rOZlhodnutí Ddůvodniti; 
nedosta;tečné odfivDdnění zakJádá ipDdsta.tnDu va
du řízení (2064) • 

V. Nejvyšší správní soud. 

1. Příslušnost. 

142. R02Jhodnutí rozhoOdčí komise podle § 3, 
,pí'sm. g) [bb), cc)] jest rozhodnutLm spráVID.rhD 
úřadu Ol nárocí,c'h sDukrDmoprávní.c.h, kteTé nss 
není povolán věcně přezkoumávaU; podléhaj1 
však přezkoumání nss-u, pokuCl jde Ol Dtázku pří
slušnosti rozhodčí kDmise (1063, 1064). 

143. Usnesení, jímž rozhodči kDm~se vyslDvuje 
soU!hlrus s propuštěním člena závDdníhD výboru 
z práce, není před ns's-em nařilkatelné (1072). 

2. Legitimace k stížnosti. 
144. Proti nálezu Irozhodčí IkDmi,g.e Ol stížnosti 

ZáNOdní:hD výboru nemohou ti čloenDvé, jichž 
ochrana byla porušena, stě,žovati si k nej!V. spr. 
sDudu, jestliže neby/li 2JÚčaSJtněni jakD strany v 
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řízení správním a Tozhodčí komise nerozhodo
vala o sUžnosti jimi vznesené (2047). 

145. p.ropuštěný člelll záv. výboru není legiti
mován ke stížnosti na nss do rozhodnutí rozhodčí 
komise, kterým tato odepřela záv. výboru zá
sadně právo pOQávati námi'tky proti propuštění 
onoho člena záv. výboru, provedenému se sOUlhla
sem rozhodčí komise (1072). 

3. Stížnost. 
146. Ve stížnosti proti nálezu r{)lzhodčí komise 

ik nejvyš'šímu ,správnímu soudu nelze uplatňovati 
námitky rázu , proce,sního, jestliže - ačkoliv 

mohly býti uplatněny - před rozhodčí komisí 
vzneseny nebyly (1075). 

147. O žádosti o odktladný účinek stížnosti k 
Illejvyššímu správnímu soudu proti nálezu roz
hodčí komise podle zák. o závodnfch výborech 
jest rozhodnouti podle § 17 zálk. o spr. soudu, 
nikoli podle § 5,24 Giv. řádu soudního (1003). 

148. O přilZnání odkladného účinku stížnosti na 
nejv. správní soud má rozhodnouti rozhodčí ko
mi,se v senátu složeném podle § 26 zák. o záv. 
výborech, nilkoli pouze předseda tohoto sená;tu 
(1003). 

VI. Železniční důvěrnické výbo.ry. 

, 149. Ustanovením § 2 zák. č. 330/1921 Sb. z. a 
n. došla zákonného Uiznania inštitúcia doverni
c1kých výbor ov v obore štátnej správy železnič
ll1ej, ktoré boly ustanovené pred týmto zákonom 
výnosom minilsterstva železníc č. 1060/1920 Pres. 
Uvedeným zákonom nadobudol cit. výnos povahu 
predpisu všeobecne závazného v s'lužehných po
meroch železničných zamestnamcov ' (1025). 

' 150. Výpoveď, daná železničnému zamestnan
covi bez zachovania postupu, predpísaného v § 3, 
Č. 5 a § 17 výnosu mini,sterstva želooníc č. 10.60-
1920 Pres., je bezúčinná (1025). 

b) Závodní a revírní rady. 

151. Rozhodnouti autoritativně spor, zda určitá 
provozovna tvoří součlÍist horního závodu ve 
smyslu § 131 O. h. :z., na kterou se vztahují před
pisy § 1 zák. Č. 144/1920 o závodních a revÍrníoh 
radách při hornictví, či má-li povahu samostat
ného závodu žLvnostenského, na který se vzta
huje zákon č. 3,30/1921 O· závodních výborech, 
příS'lUŠí báňskému hejtmanstvi v dohodě s úřa
dem zemským (1116). 

152. Souhlasu revírní rady podle § 19, 'bodu 3, 
věty druhé záJk. č. 144/1920 Sb. je třeba při vy
dání neb změně pracovního řádu pro jednotlivý 
závod jedině tehdy, byl-li vydán v pří,slušném 
~e,ví.ru 'pro všechny závody jednotný pracovní řád 
(1117). 

E.. Trh práce a nezaměstnanost. 
I. Ochrana do.mácího. trhu práce. 

153. Nárok na osvědčení podle § 2, odst. 2., zák. 
č. 39/1928 Sb. o ochraně domácího trhu práce 
mají i osoby, jež, zdržujíce se nepřetržitě na 
území Československé republiky, byly před 1. 
květnem 1923 československými státními občany, 
avšak tohoto občanství po zmíněném dni pozbyly 
(1118). 

154. Pro posouzení otázky, zda jde o zaměst
nání ve smyslu zákona o ochraně domácího trhu 
práce, jest rozhodným jedině, zda zaměstnanec 
má pro třetí osobu (svého zaměstnavatele) ko
nati práce nebo služby, které převážně vyčerpá
vají jeho výdělečnou činnost, počítajíc v to i bez
platnou činnost přípravnou. Jest nerozhodným, 

zda jde o osoby, na které se vztahují předpisy 
čeledního řádu (1001). 

155. Zaměstnáním podle § 3 zák. č. 39/1928 
Sb. jest rozuměti všechny výkony, které převážně 
vyčerpávají výdělečnou činnost zaměstnancovu, 
počítají,c v to i bezplatnou činnost přípravnou, 
i když nejde o služby nebo práce konané na zá
kladě poměru služebního (1119). 

156. Výdělečnou jest činnost, která je vykoná
vána za účelem ukojení nezbytných potřeb ži
votních (1119). 

157. Strana má za splnění zákonných podmí
nek právní nárok na udělení povolení zaměst
návat cizince (1120). 

158. Nedostatek svolení k zaměstnání cizince 
jest příhodou postihnuvši zaměstnavatele; za
městnavatel nebyl oprávněn propustiti zaměst
nance z toho důvodu, že nebylo uděleno povolení 
správního úřadu (1027). 

n. Podporování nezaměstnaných. 
159. Ani znění, ani smyS'l § 13, odst. 3., zák. č. 

267/1921 Sb. z. a n. neposkytují opory pro vý
klad, že přestoupení nebo nedbání zá;kona jest 
správním přestupkem i tehdy, . když vykazuje 
všecky skutkové znaky činu soudně trestného 
(1004). 

lil. Ochrana nezaměstnaných dlužníků. 

160. U osob, menovaných v § 4 zák. č. 34/1934 
Sob. Z. a n., nestačí preukázať že sú bez zamest
nania, ale rozhodná je aj ~kolnosť, aké majú 
príjm y (1152) . 

161. Kdo již déle než tři léta před účLnnosti 
zákona čLs. 34/34 Sb. Z. a n. neprovozuje živnost 
anebo kdo složil koncesi ve prospěch jiného ne~ 
mfiže se dovolávati zákona čís. 34/34 Sb. z.' a n. 
(1153). 

162. Výhod zákona čí-s. 34/1934 Sb. z. a n. nie 
je účastný nezamestnaný, ktorý na se ba previe
dol pozemky v dražbu dané len preto, aby oddialil 
uspokojenie pohl'adávky vymáhajúceho veritel'a 
(1150). 

163. Dočasná opatření v exekučním a konkurs
ním řízení proti nezaměstnaným. Samostatnou 
výdělkovou činností podle § 4, odst. 2., zák. č. 
34/1934 Sb. Z. a n. není pouhá kapitálová účast 
společníka obchodního podniku anebo jeho účast 
hmotnými prostředky (2093). 

164. § 1 zákona zo dňa 22. februára 1934, čís. 
34 Sb. Z. a n., o dočasných opatreniach v exekuč
nom a konkurznom pokračovaní proti nezamest
naným platí i pre útraty sporu a exekúcie ako 
príslušenstvo vymáhanej pohl'adávky, Cl už 
vznikly pred 28. fehruárom 1934, alebo po ňom, 
ak platí pre hlavnú pohradávku samu (114:9). 

165. »Poji:srtnými prémiemi« podle § 2 (1) b) 
zákona čís. 34/34 Sb. Z. a n. rozumějí se jen dáv
ky vybírané a placené podle pojišťovací smlouvy, 
nikoli vša:k pojistné ukládané a placené podle 
zákonfi o sociálním pojištění. (1151, Váž. obč. 
14252). 

166. Podle § 4 (2) zákona s'e nevyžaduje, aby 
os.oba, která p r ovozovala samostatnu výdělečnu 
činnost, se jí vzdala zpúsobem a s účinkem vzdá
ní se živnosti podle § 144 živn. ř. Stačí, oznámil-li 
povinný příslušnému úřadu, že se vzdal jen do
časně provozované výroby, stalo-li se tak pro 
všeobecné hospodářské poměry. Nezáleží ani na 
tom, že se toto vzdání stalo až za exekučního 
řízení (Váž. obč. 14092). 

167. Předpokladem § 4, odst. 2., zákona čís. 
34/34 Sb. z. a n. není, aby osoba, jež se musila 
vzdáti živnosti pro hospodářské poměry, splnila 
formální předpisy živnostenského řádu pro opráv-
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nění k provozu živnosti, nýbrž stačí, že byla 
samostatně výdělečně činnou (Váž. obě. 14252). 

168. Použití výhody zákůna podle § 4, odst. 2., 
zák. čís. 34/34 Sb. z. a n. vztahuje se i na ty, 
kdož průvozůvali živnost jaků veřejní spůlečníci 
firmy (veřejné ůbchodní společnosti) (Váž. ůoc. 
14552). 

F. Pracovní soudy. 
I. Organisace pracoVních soudů. 

169. Ve věcech výkonu soudní pravůmoci jest 
.oddělení okresního soudu pro spůry pracovní ~a
mostatným soudem v poměru k .ostatním soud
ním Dddělením (2109). 

II. Příslušnost. 

1. Všeobecná norma. 

a) sp'ory z pracovního p,oměru, zalOženého sou
krom oprávní smlouvou: 

170. Podmínkou příslušnosti pracwního sůudu 
sice jest, aby spůrný nárok ne bo závazek vyvě
ral pouze a jedině z půměru pracovního, služeb
ního nebo uče,bníhů, a aby tudíž vzešel za jeho 
trvání, nevyžaduje se však, aby poměr ten v do
bě zahájení rozepře ještě trval (2108). 

171. Služební půměr trvale ustanovených obec
ních zřízenců. (zákon ze dne 17. prosince 1919, 
č. 16/1920 Sb. z. a n.) je povahy s.oukromDprávní 
a náležejí tudíž spůry z něho před pracůvní soudy 
(1028, 1121). 

aa) p. s. je pří s 1 Ul š n Ý m pro oS por y 
o. provisi 

172. K piN-slušnosti pracůvní'ch sůudů. patří ná
rok zástupce na provi1si jen za předlpOlkladu, že 
JI1árok ten vyvěrá z pomě'ru služebního a že tedy 
záJstUlpce je zamě'stnancem firmy (1122) . 

173. D.o příslušnosti pracovních soudů. 'spadá 
nárok na provisi jen tehdy, jestliže nárok ten 
vyvěrá z poměru pracovního (2090). 

o náh ,radu škody 
174. K přrslušnosti pracůvních sůudů. náleží 

spor .o náh-radu šk.ody vzniklé tím, že zaměstna
vatel nevydal zaměstnanci při skončení s'lužeb
ního poměru peřiny, jež si zamě,sltnamec přinesl 
do domu zaměstnavatelůva, kde 'bydlel za služeb
ního. poměTu (1077). 

hb) p. s. ne n í pří s 1 u š n Ý m 
175. Pracovnrmu sůudu ne.přísluŠí iI'ozh.odovati 

.o nároku odvozůvaném ze sml'ouvy, kterou byly 
mezi stranami upraveny náJroky vzešlé z pracov
ního p.omě,ru a ,která je narovnámÍm ve tSIllyts~u 
§ 1380 OIb. zák obč. (2088). 

b) mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

176. Předpokladem pří'slušnosti ~Tacůvního sou
du je pracovní půměr mezi spDrnými ,stranami 
(2091). 

177. Žaloba, Ikterůu ,se d.omáhá zaměstnanec 
náhrady škůdy proti jedlnomu ze společníků. Slpo
lečnůsti s ru'čením obmezeným za úraz ~ů.tsDbený 
žallDbci v ,provozu p.odmku nedbalostí ůnůho žalů
vaného společníka, ustanoveného za prokuristu 
a pověřeného. dozDrem na chod záv.odu v dílnách 
- patří před soud pracovni (1124). 

178. Před pracovní soud nepatří spDr .o odmě
JI1U majite.le auta proti jinému autOdopravci, kte
rý žalobci půuze zadal část dovMJkv svěřené ža
lovanému ;podnikatelem stavby (1123). 

2. Výjimky z příslušnosti. 
,a) zaměstnanci hOrnic kýc h podniků 

179. Spory z pracovního poměru zaměstnanců. 
ihorni1ckÝ1ch podnilků. nenáležejí ,před pracovní sou-

dy jen, jde-li Ol spory, ;k jej~chž rozhodováni jsou 
,přÍlS·IUJŠné Drgány zřízené podlezáJkůnů. č. 144/1920 
.o závůdních a revLrních radách a Č . 170/1924 .o 
hornických soudech rozhodčích (1191). 

180. P.ro spůr o náhradu škody, po,žadovanou 
h.orníkem proto., že žalovaný podniikatel ho ne
Ipřihlásil k pell'sijn~mu pojištění, je přÍlsJUlšným 
pracovní soud (1191). ' 

b) domovníci 
181. Pracůvní soud neni přÍlSlu'Šný rozhodovati 

výpovědní spůry mezi v}<astníkem domu a domov.,. 
níkem vznvklé ' Um, že pr.oti výpovědi 'byly včas 
vzneseny námitky (1078). 

c) exekuční soud 
182. P ,ro žalobu, Jde'I''0u žalobce - zamě'sltna,,; 

nec - uplatňuje, že vnucený sp'rávce, ·který vy.:. 
pověděl jeho ,služebni poměr, v době zrušení to
hůto poměru nezaplatil vše, nač žalDbce jako OS'0-
ba zamě·stnaná při podniku podrobeném vnucené 
správě prý měl náro1k, není dána přÍislušnůst pra,:, 
covníhoi ,soudu, ný1brž jest výlučně ptř~slušným 
exekuční sOUld poc1le § 17 ex. ř. (2089). 

d) konkursní soud 

183. K projednání a rozhodnutí spDru o uznáni 
pravosti \kůll'kuflSní pohledávky je výlučně pří
slušným konkursní soud i tehdy, jde-li o půhle
dávku ze služebního, pracovního nebo učňovskéhe 
poměru (1076). 

3,. Změna p·řís}ušnosti. 

184. Příslušnost pracoVlIlího sůudu je výllučná 
aJ nemŮlŽe 'býti iměněna ani dohodůu stran (1121) . 

4. Zkoumání přísilušnosti. 

185. I odvolací soud je vázán usnesením okres
ního sůudu, oddělení pro pracůvní s~ory, jímž 
bylo rozhodnuto, že pří,sllušným k jednání o ža.;, 
lobě je sporné ůddělení téhož soudu (2145). 

186. Odmítl-li odvolací soud ůdvolání pro opož-: 
děnůst, nemohl přihlížeti z úřední můci k tomu, 
že rOlZsudek soudu prvé stoUce ('kraj,ského soudu) 
i s předchozím řízením byl zmatečný, ježto byla 
zalůžena výllučná přísl;ušnost pracovního soudu. 
K této ~atečnosti nemMe přihlížeti ani nej
'vyšší sůud, rDzhoduje .o rekursu do odmíltadhó 
usneseni odvolacího. sDudu (2144). 

m. Odvolání. 

1. Složení soudlu. 

a) odvolání z rozsudku pracovního soudu 

187. O odvolání v pracůV1l1ím sporu .o hodnotu 
do 300 K:č, které bylo podáno. 'z vě·cných dů.vodů., 
jelžto pracůvní soud v růzsudku prohlásilI OdVDlá
ní za přípustné, rDzhoduje odvolací soud v zase
dání neveřejném v tří č len n é m 'S' e n á t u 
složeném ze sůudců. z povolání (1092). 

b) odvOlání z rozsudku okre-snílko soudu 

188. Okolnost, že první soud ne~ojal do svého 
Toosudku důložku pDdle čl. IV, odst. 2. zák. č'. 
2'51/1934, nevadila tDmu, a.by odvolací soud jed
nal a rozhodůval v senátě ·'S'loženém podle § 32 
záJkona .o prac. sůudech (2114). 

2. Odvolací spis. 
189. V lP'I'acůvnim sporu o hůdnotu vY'š'š,i 300 

Kč musí .odvolání Dhsahovati odvolací návrh; je~ 
ho nedostart:e:k není pouhůu vadou formální, \kte
rDU 'by b~o možno napraviti podle § 815c. ř. s. 
i po. u,plynUltí ne~Todlužitelné .odvolaci .lhrfity 
(1126). 

3. Všeobecné zásady odvolacího řízeni. 

190. Zákon .o pracovných súdoch nezná odp<ř 
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veď protistrany na odvolaciu žiadost a prlpadné 
prípojenie sa k 'Odvolacej žiad'Osti (1030, 1127). 

4. Řízení neveřejné. 
191. Ve sporech pracovních o hodnotu vyšší než 

300 Kč nemůže odvolací soud ani za souhlasu 
stran jednati a roZhodnouti v neveřejném zase
dání a jest právně bezvýznamné, že obě strany 
prohlásily v odvolání a v odvolacím sdělení, že 
se vzdávají ústního 'Odvolacíh'O jednání (2112). 

192. O 'Odvolání v pracovním sporu o hodnotu 
do 300 Kč, které bylo podáno z věcných důvodů, 
ježtD pracDvní soud v rDzsudku prDhlásil DdvD
lání za přípustné, rozhoduje odvolací sDud v za
sedání neveřejném v tříčlenném senátu složeném 
ze sDudců z povDlání na základě spisfl s koneč
nou :platností usnesením (1092). 

5. Ústní jednání odvolací. 
193. PrD ústní jednání odvDlací ve spDrech pra

covních platí předpisy § 177 a násl. c. ř. s. a, pD
kud se týče způsDbu provádění dť1kazů, předpis 
§ 276 c. ř. s., podle kteréhD důkazy zásadně mají 
býti provedeny přímD sDudem, který rozhodne. 
Výjimky § § 328, 352 a 375 c. ř. s. nejsou odů
vDdněny, je,stliže SlVědci bydlí v obvodu neb blíz
kosti odvDlacího sDudu a není překážky zabra
ňující jejich 'Osobnímu dostavení se k soudu 
(2115). 

194. V pracovních. sporech 'O hodnDtu vyšší než 
300 Kč mflže býti žalobní návrh upraven i v 'Od
volacím řízení (2116). 

6. Rozhodnuti odvolacího soudu. 
195. RDZhodnutí, kterým odvolací soud teprve 

při ústním jednání odmítl odvolání pro nedosta
tek návrhu v odvolacím spisu, staJIle se usnese
ním (1126). 

196. Odvolací soud nemůže ve spDrech o h'Od
notu nepře'v'Yšující 300 Kč nikdy vydati rozsudek, 
nýbrž musí rozhodnDuti vždy jen usnesením, 
proti němuž jest jakýkoliv další opravný prostře
dek vylDučen (2110). 

197. Rozhodl-li DdvDlací soud v pracovním SpD
ru 'O hodnotě 240 Kč rozsudkem místo usnesením, 
nemůže tím býti založena přípustnDst dovolání. 
Odvolacímu soudu není dovoleno, aby v tako
vémto sporu pr.ohlásil dovolání za přípustné 
(2111). 

198. Okolnost, že p!1vní s'oud nepojal dD svého 
rozsudku doložku podle čl. IV., odst. 2., zákona 
č. 251/1934 Sb. z. a n., nevadila tomu, aby odvo
lací soud jednal a rozhodoval v senátě sestave
ném podle § 32 zákona o pracovních soudech, a 
to způsobem předepsaným v § 33 téhož zákDna 
(2114). 

IV. Dovolání. 

199. Ustanovení § 506 c. ř. s. platí i pro do
v'Olání v řízení ve .sporech pracovních (1032). 

200. Nedostatek důvodů a náJvrrhů dovolání není 
pDuze vadDu formální a nelze ji napraviti pDdle 
§§ 84 a 85 c. ř. s. (1032). 

201. V sporech pracDvných nie je srice prí,pust
né pripojiť sa k dDvolacej žiadDsti odpDrcDvej 
podfa § 531 Osp., niet však prekážky, aby ta
kátD pripojovacia žiadDsť bDla vybavená akD dD
vDlanie, ak bDla podaná v dDvolacej lehote (1031). 

202. Pokud bylD dovolání DdmítnutD dovDlacím 
sDudem jakD nepřípustné, není dovolacímu soudu 
dovDlenD, aby z úřední pDvinnosti uvažoval o tom, 
zda i ona část rDzsudku OdVDlacíhD sDudu, kterDU 
pro nepřípustnost dovDlání nelze vflbec přezkou
mávati, trpí zmatečnDstí čili nic (2117). 

203. Pojal-li DdvDlací soud rowodnutí, jímž 'Od

mítl mezitímní určovací návrh prD nepřípust
nDst, dD rozsudku, kterým zároveň rozhDdl rvěcrně 
'O zažalDvaném nárDku, byl oprávněn stěžDvatel 
p~ůsDbiti svflj opravný prDstředek prDti vý
rDku 'O 'Odmítnutí fDrmě, v níž bylD vydánD r.oz
hodnutí, a odpDrDvati mu tedy dovDláním; tentD 
opravný prostředek je třeba však vyříditi pDdle 
jeho s,kutečné právní pDVahy (2118). 

V. Stížnost. 

204. PrDti usnesení DdrvDlacího soudu, jimž bylD 
odmítnutD odvDlání z rDzsud~u pracovního soudu, 
jest rekurs přípustný (1126). 

VI. Vylionatelnost rozsudku. 

205. V spDre, ktDrý bDI prejednaný podl'a zák. 
Č. 131/1931 Sb. z. a n., nemožnD vyhlásiť pDtvrdzu
júci rDzsudok DdvDlaciehD siúdu v smysle 'Odst. 1. 
§ 509 Osp. za predbežne vykDnatefný (2147). 

VII. Přechodná ustanovení. 

206. UstanDvenie druhej vety § 43 zák. 'O pra
covných sÚdDeh, že spDry pDčaté u S'údov, pTí
slušných podfa dos'avádnehD práva, budú vyba
vené podfa předpisDv dosiaf platných, vzťahuje 
sa aj na SpDry, ktDré boly poč.até pD účinnosti 
zákDna 'O prac. súdoch u riadnehD súdu v mieste, 
kde mal byť zriJadený pracovnú súd ( oddele,nie 
pre spDry pracDvné), ale v d'Obe pDdania žaloby 
ne bDI ešte rv činnosti. Riadny sÚd, u ktDréhD bDI 
S,P Ol" počatý, ne Y'1 óž~ sp isv sporu k ďai,šiemu p o
kračovaniu pDstúpiť pracovnému súdu, ktOl'ý 
sVDjU činnosť neskDr šie započal, ale je povinný 
spDr podfa dosavádnych predpisDv ,skončiť (1033). 

Z rozhodnutí ve věcech pracovních. 
Soukromí zaměstnanci 

2244. 
J. »K:U1peckými« službam i ve smyslu § 1 zákona 
Č. 154/1934 jest rozuměti sltWbv, které souvisí 
s nákupem nebo prodejem zboží, nebo náležejí 
k organisaci podniku, j'ako k vedení účetnictví, 
pořizování bilancí, inventáře, pokladJniční služby 
a podobně a vyžaduji jisté školenosti, dovednosti 
a zkušenos:tí odborných a nesejde na tom, jsou-li 
službami vyššího rázu. Js'ou vyloučeny jen takové 
píipady, kde jde o činnost záležející v úkonech 
podřizenvch. ja1m pii službách, k,tel'é záleže H ten 
ve fysických úkOlItech, nevyžadujících praktické 

a teoretické školenosti a zkušenosti (n a přildad 
úklid prodejrny). 

II. Zaměstnanec, který objednává zboží, u sklad
ňuje je, poskytuje sle.yy při větších odběreClb., 
při p,rodeji zboží musí částečně zboží :vážiti a 
odměřovati, inkasuje peníze, vede zámamy účet
ní a evidenční a ručí vla,stní kaucí za manko, 
1{0IIlá práce kupecké. Rozh. nejv. soudu z 31. říj-

na 1936, Rv I 2216/36. 

K vývDdům dovolání se dodává, že tu jde to
liko 'O tD, zda žalobkyně konala k li pec l{ é 
s I u ž b y. Kupeoké služby nemusí býti s[užby 
»VYlšší« jakD při SlUlŽbách »ne'lt.ll\peC/kýdl« (§ 1 
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