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volen dar z mil.osti na ' výchovu sirotka po kanceláfském pomocníku 
v pome,r'u soukromoprávním, pfísluší fešiti úfadulIl1 správním; roz
hodnutí noto je p ,fezkoumatelné nej vyšším správním .'Soudem (ná
lez ze dne 27. června 1936, č. 13.914). 

Pr,opuštení státního zamestnance podle § 116 služební pr~g- Vei'. zamest. 
martiky je akt deklar.atorní, púsobící zpe.tne ke dni pravoplatnosti 
trestního rozsudku, který podle platných záko,nných pfedpisu ma 
bezpľ'Ostfedne v zápetí ztrátu úfa,du (nález ze dne 7. záfí 1936, 
.::. 14.350). 

Povinnost státního úredníka k uctivému chování vuči predsta
venému podle § 26 odst. 1 služební pragmatik:v vztahuje sei na 
chování mimo službu v úIiade i mimo nej, pokud trvá Silužehní po
mer nadfízenosti predstaveného (nález ze dne 23. dubna 1936, 
Č. 12.516). 

Predpokladem pro ~aložení pojistné porvinnosti podle § 1 pen- POjištení. 
sijního zákona č. 26/1929 Sb. není, aby práce, k nimž se zamest-
nanec služební smlouvou zavázal, byly jím skutečne také' vyko-
návány (nález ze dne 4. záfí 1936, č. 14.474). . 

Jestliže nemocenská pojišťovna, místo ,aby pripojila doložku 
-vykonatelnosti na platébní výmer, když uplynulo ,od jeho doru
čení 15 dnu, vydá nový »vykonatelný platební výmer«, ·nejde o 
pouhý formálni akt, který by nepodléhal veonému Iprezkoumání 
-(nález ze dne 26. červ.na 1936, Č. 13.885). 

Ustanovení bodu 168 odst. 2 vojenského služebního predpisu VOjenství. 
H-IV-6 o »Léčebné péči vojenské správy«, podle nehož o námitkách 
vojenských gážistu, podaných proti výme1re priznané náhrady ne
bo Ipodpory, rozhodne pfíslušné zemské vojenské velitelství s k o
n e č n o u platností, ne ní platnou právní normou (nález ze dne 3. 
července 1936, Č . 13.943). 

V mezích uvedených v §29 uher. nar. ministra orby č. 38.286/ Zdl'avotníctvi. 
1896, R. T. č. 157/1896, vydaného ku provedení zák. čl. XL VI : 1895, 
je ponecháno úvaze úĎadu, aby odborný posudek výzkumné stani-
ce da,l p'rez}Qoumati vrchnímu revisnímu sboru, úIiad však není p'o-
-vinen tak -učiniti jen proto, že Istrama posudek výzkumné stanice 
vzala v odpor (nález ze dne 8. záfí 1936, č. 14.297). 

Nemocenské, které pobírá válečný inv,alida .na zákl,adťi zák,a - lm'alidé. 
na o sociálním pojištffilí, není pliac,ovním pľíjmem podle 2. odst. 
§ 11 zákona Č. 39/1922 Sb. (nález ze dne 26. kvťitna 1936, č. 13.338). 

»Jinými patrnými nes.právnostmi«, které opravňují úrad k opra
vé podle § 73 správního rádu č . 8/1928 Sb. z. an., rozumejí se 
jen takové zrejmé rozpory smysilové a omyly p,ovlahy skutkové, 
jejichž oprava nemá vlivu na obsah opravovaného rozhodnutí (ná-
lez ze dne 25. června 1936, Č. 13.502). 

Hovorňa sudcov .. 
Dr. Martín Kotian: 

V ýpoveď Z bytov pred pracovnými s~dmi. 

llíze llL 

Zákon o 'pracovných súdoch 'zo dňa 4. júla 1931, číslo 131 
ustanovením § 2 lit. f) odkázal do výlučnej príslušnosti pracovných sú
dov spory o ' vÝlpoveď, vyprázdnenie alebo nájomné z bytov, ktorých 
užívanie- z-amestmavateľ zamestnanc-ovi poskytol ·bezplatne, alebo za plat. 
rým jasne bola určená vecná príslušnosť pre · výpovedné spory, nebolo 
všcak určen~ 1 akého pokračovaá:lÍ-a treba použiť. pri- výpovedi. 

Zá,kón . o pracovných Isúdoch upravuje ' síce -v §§ 19 aŽ 37 ' pokračo
;vanie p-red pracovnými súdmi, -neobsahuje však žiajdne z v l á :š t II e p,red
pisy o vý.po\Tedi,ach. z bytov, aké qbsahujú §§ 621' a nasl. osp. V ne
.dostatku zvJáštriy~h predpisov treba pretb si,ahnuť "k:' subsidiárnell1u u-
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äanoveniu § 19 zák. o prac. súdoch, ktorý hovorí, že nakoľko v tomto 
zákone nieto zvláštnych ustanovení, platia o pokračovaní pred pracov
nými súdmi predpisy o pokračovaní pred súdmi okresnými v o vec i ach 
sporných. 

Je otázk,a, či pokračov,anie Q vý'povediach dľa §§ 621 a nasl. osp. je 
pokračovaním sporným, aké má práve na mysli § ·19 zák. o prac. súdoch, 
alebo nie, a či tedy možno tohoto pokračovania použiť na spory podľa 
§ 2 lit. f) zák. o prac. súdoch. 

V pokračov,aní pred riadnymi súdmi začína sa výpovedné pokračo
vanie Ipodaním výpovedi na <súd (značka V). Jestli výpoveď v zákonitej 
lehote ' nebola .napadnutá námietkami, stane sa právoplatnou a navrho
v,ateľ na základe nej môže viesť exekúciu. Keď však odporca navrho

.vateľa podá proti výpovedi v zákonnej lehote námietky, z výpovedného 
pokračovania stane ,sa riadny spor (značka C), ,a n~vrhovateľ výpovedi 
stane sa žalobcom (§ 631 osp.). 

Tedy celé pokračovanie výpovedné a,ž do podania .námietok resp. 
až do určeniia zahajovacieho roku v dôsledku podani,a námietok, nemá 
charakter sporného pokračovania, je to však z v l á š tne 'P' o k r a č o
van i e výpovedné, upravené civilným súdnym poriadkom a n ie ' je ~po
rom. (Hora: C. f. s. III. str. 180. Dr. :Ríha: Pr.acovní soudy str. 56, a rozh. 
Čís . 7145 Sb n. s.) . 

Zákon o pracovných súdoch - ako sme Ispomenuli - ·nemá z v l á š t 
n y c h predpisov o výpovednom pokr,ačovaní a keďže vý!povedné .po
kračovanie podľa osp ., nemá charakter 'pokračovania s po ,r né h o, ne
možno ho na základe cit. § 19 zák. o pr·ac. súdoch použiť v pokračo
vaní pred pracovll)Tmi ,súdmi. 

Tomu zdá sa nasvedčov,ať i znenie § 8 jednacieho poriadku pre pra
covné súdy (vl. nar. 216/31), ktorý ustanovuje v odstavci 1., že každá 
nová žaloba podaná u pracovného súdu, buď zapísaná do registra pre 
~eci sporné, a odst. 2. hovorí, že pre výpovedi z bytov, ktoré zamestna- · 
vateľ poskv.tol zamestnancovi bezplatne alebo za .plat, sa u ip.racorvných 
súdov z v l á š t n y register nevedie. 
. Prec'l však výnos min. spravedlnosti zo dňa 9. XII. 1931, CIS . 54.470 
(Čís. 26 Vestníku), zaviedol - formálne analogicky s výpoveďmi (značka 
V) u riadnych súdov - aby li pracovných súdov spisy, týkajúce sa vý
povedi smlúv nájomných, boly označované písomnou značkou: Vpr., na 
rozdiel od ostatných sporov, ktoré sú označované písomnou značkou: 
Cpr. 

Ak sledovalo toto rozdelovanie sporov jedine účel ev idenčný dotyčne 
sporov výpovedných, nemožno mu ničoho vytýkať. Jestli však vyplynulo 
označené sporov značkou: Vpr zo zreteľu na zvláštne pokračovanie 
vý:povedné ako u výpovedí pred dadnymi súdmi, nemožno mu priznať 
správnosť, lebo by mohlo súdy uviesť do omylu čo sa týka prípustnosti 
zvláštneho výpovedného pokračovania, ktoré u pr.acovných súdov mie
sta nemá, ale jedine ž a lob a, na výpoveď z bytu. pr.acovné súdy však 
z púheho označenia sporu touto značkou Vpr. usudzujú i na prípustnosť 
zvláštneho výpovedného pokračovania podľa §§ 621 a nasl. osp. Zrejme 
nesprávne, lebo p.redpisy o súdnej výpovedi dľa osp. pred riadnymi súd
mi 'sú v negatí:;nom' pomere k pokračovaniu pred súdmi pracovnými. 

Dr. Josef Fl'ydrych: 

Zákon o pracovním pomeru redaktoru. 
Dnem 1. srpna nabyl účinnosti zákon z 3. července 1936,' Č. 189, kte

rým se upravuje pracovní pomer zamestnancu časopiseckých nebo zpra
vodajských podniku nebo zaľízení, pokud jde o redaktory. DIe zák: de
finice je redaktorem osoba, . která jako hlavní povolání vykonává duševní 
činnost za tím účelern, aby myšlenky vyjádfené slovem nebo obrazem, 

\buď jejím vlastním ,nebo cizím, vyšly "tiskem v redakční části tiskopisu. 
Zákon nevztahuje 'se tedy . na dopisôvatele a jiné spolupraoovníky, na 
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ostatní redakční ;personál a na prekladatele. Nejsou mu ,podr.obeni také 
redaktori časopiseckých a zpravodajských podniku státu, veľejnoprávnich 
kor;porací, verejných ústavu, podniku a fondu. I tem p.ľíslušejí, . nejsou-li 
pragmatikálními zamestnalI1ci, výhody zákona vztahujícíse na úpravu . do~ 
volené, tachování pracovního pomeru v prípade nemoci a po dobu cvičení 
ve zbraní, výpovední lhlity a poskytnutí podpory príslušníkum rodiny pn 
zrušení pracovního pomeru smrtí redaktora. 

Podpurne platí 'pro pracovní pomer redaktoru zákon z 11. VII. 1934, 
Č. 154 o soukromých zamestnancích,. pokud nemá nový zákon jiných 
ustanovení. Velmi duležité jest, že predpisy §§ 5 a,ž 16 oprávech redakto
ru a jejich pozustalých jsou donucující povahy, t. j . že nemohou býti 
smlouvou zkráceny áni zrušeny; jen výpovední doba u redaktoru den
ních listu (tisk'opisu vycházejících alespoň petkrát v tý dnu) muže býti 
dohodou stran obmezena nejvýše na devét mesícu. Jinak ' muže zamest
navatel vypovedéti pracovní pomer, není-li ujednána delší doba výpo
vední, na tri mesíce, netrval-li nepretržite déle než pet let. Trval-li nepre
tržite pet let, prodiužuje se· výpovední lhlita o jeden mesíc a za každé 
další dva roky vždy o jeden další mesíc, a to u redaktoru denních listu 
až do jednoho Toku, u redaktoru jiných listu až do šesti mesícu. Výpo
vední doba musí skončiti vždy koncern kalendárního čtvrt1etL Redaktor 
múže vš'ak pracovní pomer vypovedeti bez ohledu na jeho trvání na je
den mesíc. Zákon favorisuje redaktory denních listu i ,pfi rešení otázky 
dovolené. Tato činí u redaktora denníh6 listu, trvá-li praco'vní p 'omer ne
pretržite alespoň šest mesícu, dva týdny, trvá-li rok, čtyri, po deseti le
tech pet tý dnu, po dalších deseti letech šest týdnu. Jiným redaktorum 
pHsluší po šesti iffiesících nárok na dva tý dny, po roce na jeden mesíc. Do 
dovolené nezapočítává se doba, .pro kterou redaktor nemohl konati práce 
pro onemocnení nebo úraz, pro duležité soukromé prekážky, z duvodu 
cvičení ve zbraní nebo zbavení svobody v trestní veci, k níž dal podnet 
obsah jim redigovaného časopisu. Za dobu takového uveznení prísluší mu 
plat až do šesti mesÍCu. 

Právo na plat podrží redaktor také pri povolání ke cvičení ve zbrani; 
pri onemocnení a nezavineném úrazu, a nemuže-li konati práce pro plne
ní verejnoprávních povinností (jako svedek, porotce ,a pod.) nebo pro 
duležité soukromé .prekážky, týkající se jeho osoby, náleží mu plat po 
dobu výpovední lhlity. Posléze uve.dená príčina zdá se býti až príliš bene...: 
voletním rešením otázky posouzení prekážek v práci, které povede 
v praksi určite ke sporum námezdním. 

Ne príliš šťastnou jest také ,stylisace § 11 'o zákazu souteže a jiného 
zamestnání. Redaktor neSlIIlí bez svo lení zamestnavatele samostatne pro
vozovati časopisecký nebzpravodajský podnik, ani se takového podniku 
zúčastniti j.ako spolupodnikatel. Rovnež nesmí bez svolení zamestnava
tele pr,ac'ovati pravidelne pro jiný časopisecký nebo zpravodajský pod
nik, ani vykonávati jiné trvalé nebo pr.avidelné zamestnání. Svolení k pra
videlné .práci pro jiný časopisecký nebo zpravodajský podnik není ue
ba, jde-li o ,práci literárne-beletristickou nebo vedeckou a není-li tato 
práce určena pro podnik podstatne jiného smeru. Nebude ' vždy snadné 
pos,ouditi, zda jde o práci literárne-beletristickou nebo vedeckou, a ze
jména, je-li práce určena pro list jiného smeru. 

Velkou stavovskou vymožeností je predpis o z'apočtení dríve'jšího za
mestnání (§ 13). Jde7li o výpočet dovolené a výpoyední doby, započítává 
se do doby, po kter.ou je redaktor zame'stnán v podniku, i doba, po kte
rou bylo vydávání časopisu Medne zastaveno a nadto čtvrtina doby, po 
kterou byl zamestnán v redaktorském povolání v jiném podniku. 

Podle vzoru zákona o soukromý.ch zamestnancích prohlašuje § 15 za 
nezávaznou pro redaktora úmluvu mezi zamestnavatelem aredaktorem. 
která omezuje redaktora v jeho výdelečné činnosti pro dobu po skonče
ní praoovního pomeru (tak zvaná soute,žní doložka) . 

Zäkon výslovne neupravuje otázku predčasného zrušení pracovního 
't,omeru zamestnavatelem nebo redaktorern: Platí tu podpurná ustanovení 
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§§ 32 až '40 zák. osoulcromých zamestnancích. Jedním z techto duv,odil 
muže býti dIe § 14 odst. l zmena v zásadním smeru ·časopisu, po které 
redaktor nemúže dále v časopise se ctí pracovati. Vyjímkou jest tu však 
zmena kladného ď nebo oposič'ního vztahu k určité vláde. V tom prípade 
muže ' se redaktor domáhaťi náhrady, jaká mu prísluší jinak pfi bezdú
vodném zrušení pracovního pomeru zame,stnavatelem., 

Sociálne význa.rr:mé j~st uS~l;lnovení § 16, ' dIe nehož prísluší ll1anželce 
a dMem redaktofla, a neni-li jich, jiným jeho príbuzným, kterí s ním 
žili 've společné domácnosti a byli na jeho po,dporu odkázáni, po, smrti 
reda;ktora částka odpovídající tfírrnesíčnímu , platu, na který mel redaktor 
prá'vo v dobe své smrti. Predpis je pfizpusoben ins.tituoi tak zvapého 
»úmrt,ního kvartálu« verejných Medníku a zamestnancu. 

Zvláštní ú:pravy dostalo se otázce smluvní volnosti stran § 17 záko
na. By1a-li ujednána mezi onga,nisací nebo 'skupinou re.dakto-fUo s · jedné' 
stflany . a zamestnav,atelem nebo skupinou zame'stnavatelú nebo jej ich 
organisací se strany druhé hromadná smlouva, jsou y. , podnicích, na 
které se vztahuje taková hroma,dná smlouva, . podmínky, ' určené hro
madnou 'smlouvou obs'ahem smlouvy jednotLivé a smlouva jednotlivá 
senemuže v ,neprospech zamestnance odchýliti od smlouvy hromadné. 
Stalo se tak asi vzhledem k judikature nejvyššího soudu, zejména vzhle
dem k znení plenárního rozhodnutí z 24. listopadu 1935, Čís . pre,s. 544/25 
So. n. s. Čís. 5479, které zdurazňuje prí,pustnost uje,dnání iThdividuelní 
služební smlouvy odchylkou O'd smlouvy kolektivní, a to bez roz,dílu, zda 
byla úchyLka učinena ve prospech zamestnance nebo zamestnwvatele .. , Ta~ 
to zásada je § 17 ve prospech redakt,oru prolome-na. 

PiSOlDníctvo .. 
Festschrift flir Otto Peterka. Zum 60. Geburtstag herausg. im Namen 

einige-r Fachkollegen von Franz Laufke. Brno (M. R,ohrer) 1936, ,sIT:. 103. 
K 60. narozenin'áin profesO'ra pražské néimecké právnické fakulty Otta 
Peterky vydána byla' pocta ' obsahující šest cenných vedeckých ,pojednání. 
Autori rúzných obo,ru probírají zde ru.zné otázky, 'pfihlížejíce ve'ÍŠinou 
k významu jich v dejinách právních, jich profesorem Peterka jest. Oskar 
En g l ä-n der pr'Oobírá zde otázku rakoyských salinek r. 1848- 1899 a 
provádí dukaz, že byly predchúdci ,t. zv. politiky otevreného trhu (Open
market-po1icy)~ V rozsáhlém článku Ernst Ho y er zkoumá krisi man
želství, jak ,se jeví v judikature Sacra Romana Rota; Statistické tabulky, 
jimiž provází Hoyer své vývody, jsou velmi informativní. Fr. L ~ u fk e 
probírá predpisy o ochr:ané t. zv. agentú. Robert Mayer upozorňuje, 
jaký význam melo právo nemecké pfi vzniku .predpisu obč . zák., :ovlášte 
§ 367. Jeho s,tudie dává mu p.ríležitost v:onésti apel, aby pfi reforme práv . 
studií byla z9.chována 'P ávní .historie a to nejen proto, že uvádí do stu
dia platného práva, ale také proto, že bez .právní historie jako vedního 
oboru snáze by mo.hly práv. fakulty klesnouti ,na prípravné .školy pro 
právní praktiky . . V další studii skoumá Egon Wei s s r·ozdelení t . zv , 
vindicií a ochranu vlastnictví ,pfi legisactio sacramento in rem. Konečne 
posledný článek Vil. Wei z s ä c k r a podá vá . nám velmi cenný prispe-, 
vek oprávním sdelení VraHsla'Vy mestu Olomouci., Pfi s'vém studiu pr~v
n,Í knihydistikční nalezl Weiz,säcker opis vi·atislavského právIa sdeleného 
r. 1352 Olomouci. Zprávy o tomto právním sdelení byly ve vedecké lite-, 
rature sice známy, avšak text, jeho znám nehy1. Byl pokládán za ztra~ 
cený. Weiz'säcket ve své studii ' 'Velmi podrobne skoumá jeho pŤedlohy, 
takže nyní bacLatelum tato právní 'P'am~tka je plne osvetlena . . 

~auscher. 

, . Dr. C y r i l. Pap o u ~ ek: »'Zákon o ' pojistné 'smlouve« ze 'dne '3'. čer
venc_~ 1934, č . 145/34, se zvläštním zretelem k všeobecným 'pojistným po'd':: 
mínkám. - Praha 1936. - Nákladom »Českoslo'Ve1i.ského Kompasu«, ce-
na 36 Kč. . . " 

Dielo obsahuje komentovaný text zákona a všeobecné poisťovacie 
'podmienky, Pri každom ip.aragr.afe je najprv poznámky, č.r i,de o' :dornu -: 
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