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mnohem lépe zaměstnance p~eď porušováním 
zá.konných předpisů zaměstnavateli nežli sebe 
drakoničtějiši siPrávnr tresty. Dlouhodoibé bez
platné smloUlvy učební a vol'Outérské j:sou, 
smlouvami: napro'Sto neprávnými. Č·eHti jim 
lize jedině 'zákonem. 

Naše legiJslativa má tedy v tomto směru 

plřed selbou slU'šný kus: práce, práce však nad 
j~né záJslužné, neboť málolkterý zámon je ta:k 
toU!Želbně očekáván, jako. 2lákon uJčňovský. 
Nejmladší generaci 'zaměstnanecké j1s,me lidské 
upravení jejkh praco.vních! podrnÍ'nek dlužnk 
Jest nutno dolUfati, že lcrivda, která 'Se těm 
nejmladším stala, buďe napravena. 

Z rozhodnutí ve věcech pracovních. 
Soukromí zaměstnanci 
§ 44. 2282. 

1. Zaměstnavatel jest povinen vydati zaměst
nanci při skončeni služebního poměru písemné 
vysvědčení vždy, i bez žádosti zaměstnancovy; 
nároku toho se nemůže zaměstnaJnec vzdáti ani 

po skončeni pracovního poměru. 

II. Zaměstnanec mme požadovati na zaměst
navateli náhradu škody, která mu V7.Jlikla nevy
dáním nebo opožděným vydálÚIn vysvědčeni. 
(Rozhl. nejv. soudu z 7. V. 1936, Rv I 794/36, 

Váž. obč. 15.181.) 

Žalobce byl u žal!ované firmy v době od 1. 
srpna; 19313 ďo 3. října 1934 zaměstnán jako 
správce provoZU'. Podle § 56 zákona čís. 154/34 
Sb. z. a n. platí ustanovení tohoto zákona! i pro 
praoovní poměry, které trvají v den úči'lllosti 
zákona (t. j. dne 19. STpna 1934), pokud jsou 
truto usrt:anovení pro zaměstnance příznivějš~ a 
pokud práva jimi zaměstnancťtm přiznamá ne
mohoU! býti smlO'Uvou zkrácena ani zrušena. 
Předpis § 44 cit. zák. je shodný IS § 39 zákona 
o obchodu]ch pomocnících ze dne 16. }ledna 1910, 
čís. 20 ř. z., až na to, že podmínkoUl zaměstnal
vatelovy povinnosti podlle nového zákona není 
žádost zaměstnancova, jak tomu bylo podle § 39 
zákona o obchodních pomocnídch. Nový před
pis je .tudíž pro zaměstnance příznivější aJ zá
roveň jde o donUlcovací předpis, jak zře'jmo 
z 'U!stanovení § 53 zák. ČílS. 154/34 Sb. z. a n. 
Je tedy na sporný služební poměr použíti usta
noven~ § 44 zák. čís. 154/34 Sb. z. a n. podie 
tohoto předpisu jest zaJměstnavatel povinen vy
dati: zaměs/tnanci při skončení pracovního po
měru potvrzení o zamětstnání, které musí býti 
vždy písemné a obsahovati údaje o době a zpil
sobu zaměstnání. Tato povinnost stíhá zaměst
navatele vždy, nikoli jen na žádost zaaněstnan:
covu. Zaměstnavatel je povinen potvrzení vy
dati, to znamená, že je mUlslÍ připraviti a za
městnanec má si je vyzvednoUJti 111 zaJměstna
vatele. V souzené věci žalovaná fil!'ma žallohci 
sporné vysvědčení nevydala ani při skončení 
pracovního poměTl1i, ani poté, když je žalobce 
dopisem ze dne 4. dubn:aJ 1935 na ní žádal, ža
lohce ani o tom neuvědomNa, že sporné potvrze
ní je u ní k jeho <Uspooici, aby si je vyzvedl 
určitého dne, a potvrzení zaslala žalobci teprve 
po doručení žaloby, a to dne 8. kvě1ma 19315, 
tedy pokud !Se týče, když žarrobce žáda!1 doplněni 
potvrzení, dne 21. května 1935. Zaměstnanec 
může požadovati na zaměstnavateli náhradu 
škody, která mu vznikla nevydáním neho opož
děným vydáním vysvědčení. V souzené věci jde 
o opožděné vydání, ježto žaJ1ovan.á firma; nena
bídla žalobci vysvědčení, o kteréž jde, již při 
skončení ·pracovního poměru, ani nevyhověLa 
jeho pozdější žádosti o vydání VČ381, t. j. bez 
zbytečného prfitahu, nýbrž odložila; vyřízení víc 

než o měsí'c. Nároku na potvrzení pod~e § 44 
. cit. zák. nelz,e s'e vzdáti ani při skončení pra~ 
covního poměru:, anil po tomto skončení, ježto 
pla/tná jsoruJ jen ujednání uzavřená při ukončení 
pracovního poměru, pokud! jde o úpravu hmot
ných otázek vzniklých teprve nás[ed:kem tohoto 
ukončení (Sb. n. s. čís. 3750)*), nikoli též pokud 
jde o povinnosti uložené zaměstnavateli z dilvo
dfi veřejnoprávní,ch (sociálně politických, policej
ních a pod.), jak tomu je při vydání potvrzení 
'O zaměstnání. Nemá tedy význam námitka žrul'O
vané firmy, že žalobce při skončení pracovního 
poměru prohlá.sil, že nemá žádných nárokil proti 
žalované firmě. Nesejde ani na tom, že žalobce 
v dopis'e ze dne 4. dubna 193;5 užil obratu, jímž 
Se mohla.. firma cítiti UJraženou, by,lo-li jen z 'Ob
sahu t'Ohoto dopisu zřejmé, čeho se žalobce vlast
ně domáhá a že žádá vydání nenabídnutého mu 
dosud vysvědčení. Žalobce nemusel podle § 44 
zák. čís. 154/34 Sb. z. a n. žádati na firmě, aby 
mu vydala potvrzení 'O zaměstnání. Učinil-li tak 
a nepoháněl-li vyřízeni, nemflže mu t'O býti na 
újmu, zvláště když firma mu ani neoznámilla, že 
je 'Ochotna mU! toto vysvědčení vydati, ani ho ne
vyzvala, aby sr vys'vědčení u ní vyzvedl, jak ne
bylo sporno mezi stranami. Zaměstnanec mUJSí 
podle § 1295 obč. zák. ovšem dokázati škodu. Ža
lobce tvrdiJl, že byl firmou Jan N. přij.at jako 
správce provozu a dílovedoucí od 1. května 1935 
pod podmínkou, že jí před tímto d!nem odevzdá 
potvrzení žalované firmy o své služební činnosti 
a že této podmínce nemohl vyhověti, pokud se 
týče bylI později 'Odmítnut firmou Jan N. proto, 
že žalovaná firma mu včas nevydala řádné p'O
tvrzení o zaměstnánÍ! pocUe § 44 zákona čis. 
154/34 Sb. z. aJ n. Tento pře dTI'e s', kdyby byl pro
kázán, stačH by k opodlStaJtnění žaloby o náhradu 
škody, a to najmě, hledí-li se k tomu, že při 
dnešních nepříznivých poměrech na pracovním 
trhu žalobci zřejmě nebylo možno, byl-li od
mítnut ftrmoUJ N., v krátké době naj.íti< jiné za
městnání. 

Domovníci 

2283. 
Púhe vykonávanie domovnickych prác - hoci 
z príkazu vlastníka domu - nezakladá ešte do
movnÍcku smluvu, jest1iže sa z okolnosti nepo
dáva zrejmá vola strán založit' domovnicky po
mer. (Rozh. nejv. soudu z 9. VI. 1936, Rv ID 

40/36, Úro :sb. 2706.) 

Prrucovný pomer domovnicky v smysle zákona 

*) V á ž. o b~. 37150 (II'01zh. z 23. W. 1;92'4, Rv I 
167/214): ZállW1n o ohc!hodníoh vomocnidclh ze dne 16. 
leld!nJa 1910, ČílS. 20 ř. z. Ujednání, odlpolMldílCí v ne!I)TO
slPěclh Z1aJmělSlbnamcův plředlPisťum, yytJčem.Ý!lll v § 40 zálk., 
.i 'SlOIU vyroUJčelllla. jen, byll1a-:li učilněna p!ř,i započeti slu
.želbnilllO poměru nelb v dOlbě. [rldy J)oll'llělr tem ještě t1'Vla1, 
luilkOltilV všaJk, ulčiněn!a~li při Uilmnčem.í SlUlželbmílho 1"0-
měru, a to jen .ZI8. účelem úPtI1a"VY hmotnýclh ort:.áJze\k, 
'V7ZI1l1Udýclh te(plI"Ve náJslleldlkeun tolholto U!ko'lllčemí. 

21 



Č. 82/1920 Sb. z. a n. može byť podra ustano
veniru § 1, bodUJ 1. cit. zák., založený úSJtnou alebo 
pÍlSomnou srnluvou 3Jlebo pisomným prejavom 
vlastníka domu alebo jeho oprá'V'neného zástUip
cu, vydaným na) záklax1e kolektivnej smluvy a 
doručeným zamestnancovi'. Sám výkon domov
nickych prác, uvedených v § 1, bodle 2. cit. zák. 
domovnícku ISmJulVU nezakláda (srovnaj rozhod
nutie Sb. 11. s. Č. 696S*) , jestliž.e z okolnoSltí 
nepodáva sa zrejmá vola Sltrán: založiť domov
nícky pomer. ŽaJlobkyňou tvrdená aJ nižšími súd
mi zistená okolnOlSlť, že ria;diter žalovanej K. 
dal príka;z zomr. Vendelínovi: K., manželovi, ža
lobkyne, ktorý bol u 'žalovanej zamestna'llý ako 
sluha 80 stál'YID mesačným platom, a. žalobkyni 
za melS3Jčných 300 Kč upratovaJla kancelári:e ža
lovanej firmy, aby vykonávaJlí tiež práce do
movní'cke, a že žalobkyňa a jej InalllŽel tomuto 
príka:zu vyhoveU, nenahraJdzU!je zákonom Č. 
82/1920 Sb. z. a n. v § 1, bode 1. predpisané 
náležitosti vzntku domorvnÍ'ckej smluvy. Neob
s.tojí preto tvrdenie dovol.acej žiadolSlti, že domov
níCkal smluva podra citovaného zákonra boLa 
medzi žalobkyň()'UJ ,a žalovanou zaJložená tým, že . 
žalobkyňa vyk<mávaJla domovnícke práce z prí
kaZU! správ cu žal1ovanej. 

Zákon č. 82/1920 Sb. z. aJ n. ponecháva v § 4 
vlastní,kovi domu výslovne na voli, aby domov
nícke práce vykonával sám alebo ich dal obstaJ
rávať 8vojirni služehnikmi, stanoví, že na týchito 
sa domovnicky zákon nevzťahUlje. Z toho pUyni:e, 
že nie každý, kto vykonáva práce domovnícke, 
je domovní kom podYacit. zákona, aJle len ten, 
ktorého domovnícky pomeT bol za:ložený spOso
bom uvedeným v § 1 cit. zákona. 

Z toho, že žalovaná vystaJVtla žalobkyni! po
tvrdenie zo MaJ 2'7. j:ú1aJ 1933, že žalobkyňaJ je 
domovníčkou v jej dome a že v spore č. Cpr 
557/33 pred pracovným súdom zavedenom uzna
la, že žalo.bkyňa je u nej domovní'čkou, dá lSa 
vyvoďiť iba to, že žalobkyňa domovnlcke práce 
konaJla, ale ani toto pOltvrdeni'e nie toto uzna
nie, že žalohkyňa je domovníčkou, nestačí, pre 
ned0t5tatok náležitostí, uvedených v § 1, bode 1. 
zák. Č. 82/1920 Sb. z. a n. k vzniku ďo.movníckej 
smluvy podr8J tohoto zákornal. Je pr.eto správne 
zistenie odvolaci:eho SÚdUl, že dJomovnj,cka smlu
va podra citovaného zákona; medzi stranami 
uzavrená nebola a že v důsledku toho neobstOljí 
žaJobný nárok Ol tento zákon Qprený. 

Závodní a revírní rady 

2284. 
výměr; kterým ibáňSlké ,hejtmanství podle § 20 
zá'k. Č. 144/1920 Sb. §ttvrz,uje výš-ipř:iráželi k úhra
dě výlo..lt revírních a 'závodJnieh rad, není zpťtso
biilý dotklnouti ,se subjektliiwIich 'Práv zaměstnancÍl 
závCldu V p,ří'S11uŠiném revíru. (Nál. nej,v. tSlpr. sou
du 1Z 3. VI. 19316, č. 18. 9 ();3.J3'5', BOIh. A 12.42,9'.) 

Pracovní soudy 
§ 1. 2285. 
UplaitJ'íovl3.,uie nároku na náhradru šlmdy, vy,vo
dz:ovamého z kona,!1i·a, k!tol'ébo sa d'o.pustil zamest
navatel' po 5ih:QnJČení SIlužebného 'pomem, nepa.tri 
pl'ed p:mcovný súd. (Rozh. nejv. soudu z 9. VI. 

1i9'3'S, Rv HI 3'4'4/316, Ú'r. sb. 2708.) 

*) V á Ž. ob IČ. 6966 (rozlh. z 6. VI. 1927. RN II 
2119/27): Po,tfué vyllrorJáiváiní ďolIDOcnildkýc/h PI"aJcí nwa
lkiláldlá ještě TIlUitJně dlOlIDOM11,ilclké saulQU'Vy ve SIllIY'slu § 1 
zákona. 

22 

Ž'alobkYlla domáill..ala sa U! pracoVlllého mdu ža
lobou, podJanoUJ na svojich bývalýdl. .zamestna va
terov: I.-TI. žalovaných, náhrady škody, ktorú 
údajne utrpela tým 'konaním žalovaných, že 1. 
žalovaný napísal dňa 17. júna 1935 v liste n. ža
lovanému a odbornej sposobilosti ža10bkyne ne
pravdivé a jej neprilaJZnivé veci a že II. žalovaný 
tento list, žalobkyňu vážne diskreditujÚtci, r<XZŠi
roval m.edzi zamJestnavatermi dotyčného pracov
ného odveltvía. Ďalší žalobný prednes' žaJobkyňa 
v odv01la!com pokračo;vani odvolala. Podra pred
nesu žaloby bola Ž810bkyňa zam,estna-n.á u J. ža
lovaného do 30. apríla 1935 a potom u II. žalo
vaného, kde vystÚlpilial z práce dňa 14. júna 1935. 

Oba '11ii.žšie súdy lSIpor meTitórne p~;ejednaly a 
ža;!oib'u zamieJtly. Najvyšší súd kh rozS!Udky 2iba
vil účiJ1l1J{)lSti a spor zaJSta vil. Dovody: 

Žalobkyňa predmesla v ža10'be, že zo zamest
nania u II. žalovaného odišla dňa 14. jrúna 1935 
a waJC sa nevrátila. Zanikal tedy slU!Žehný porner 
medzi žalobkyňou a II.Ž8'lovaný1Il1 dňom 14. j:úna 
1935. 

Pedl'a :neSlpome zi:S1te:ného skutkového stavu za
sLal I. žalo.vaný II. žalovaJnému Um, na kitorý~ za
kladá žalobkyňa ža1lofbný ná.r'olk. proti prv men.o
vanému, dňa 17. jÚ1la 1935. Tento list ne'ulá ná
ležttoSlti potv..cde:n,ia Ol :za.m.estu."1alI1Í, uvedené v § 44 
zák. č. 154/1934 Sb. z. a n., lehOl nebol vydaný 
zamestnanci, nemá [p'0tvrdenia o <lobe a spo...9QIbe 
zameiSltnania, a a.ni nie je pílSaJný tým c.ierom, aby 
iI1ahr3iclil potwdeTIJi.-e -o z.ameiS1tnaní, ktoré sa vydá
va z.mnestm.ancovi, alby 1S1a ním mohol Ikedykorvek 
a p'roti komUik.ol'vek vyká.z;ať, najma 8Jby sa nim 
mohol vykázať zamestnavaJtel'orn p~i hl'adaJní 
miesta, 'lreďžebol pí"s,aný zamelEltnavateYovi, s kto
rým žalohkyňa ru-átko predtým zaJm'esltn.ainecký 
pO!mer zrušila. Je preto správn,e rozhodnUJtie od
voladeho súdu, že te!Ilto list nie je pOItJvrdenim 
o 'zamestna...rn, vydan!ý/m podra § 44 zák. č. 154/34 
Sb. z. a n., ani ho nenabTadzuje. R,omodnutia 
Nl8;jvyšš'ieiJ:lo s'Údu uverejneného v Sb. n. S. pod 
č. 2195 na slÚ.dený .prípad nemoŽIlo použiť, lelbo 
tam išlo o informača:l.ý liJst, zaslaný bývalým za
metSitnavaJteron'l. novému zamB-stna.vateYoví, u k!to
rého SEl. 'Zamestnanec uc'hádlzal o mi-eSlt-o. V SlÚde
nom prí-pade však i.de a. ilrufoI'lI11ačný list, ZaJ.Sila!Ilý 
1. žalovanýrll1. II. žalo'va...'1ému po tom, keď služeb
ný pomer žalabkyne s tý\mto bol už zruše:ný. 

Spmy, ktoré VZ1'..J.,iJcly z ko.nanÍ! pO' zl'ooeni oSIlu
žebného pomeru, !Ilep'atri.a do (veenej) príBluš
nosti 'p'raco.vných SlÚ.dov, lelbo ltáto prÍlSl.ušnosť je 
daná podra § 1 'zá.lk. č. 131/1931 Sb. Z. a n.. le:n 
pre spory, vzniklé zo služelb:ného pOlIllleru: zalo~e
ného sml!uvO'U :súJlr:romop:rávJ1.ou, teďy spQry, IkIto
rých skutkový základ vznikol za trvania. slureb
ného pomeru. 

Proti II. žaJ.ov&'l1ému vznjesla žalobkyň:a žalobu 
na tom základe, že II. žaJ..ovan.ý lilSt zo dňa 17. 
jÚll.a, 1935 rOZlširovru medzi hrati.:sllaVl.S1kými za
mestna va:termi tohlO i,stého odrv,ettvía a ~e okrem 
toho podávalo- nej v dobe trvania sJ..užeftmého po
rneru nepriaznivéa nepravdivé posudlky. Na. po
j-ednávaní, konanom pred odvolacím súdom dňa 
9. jaJIluára 1936, prejavil 'zálEltvJpca. žalo1:vkyn.e :na 
výsloViIlú otázku IS1Údu, v oom spatruj,e škodu, kto
,rej náhrada žiada, 'že vidí škodU! výlučn-e v tom, 
že žalohkyňa bola rozširovam.Ím Ustu 'V Brati.slave 
a na celom SloveTh..<1ku znemoŽl1ená. Týlmto p'rcja
vom obmedzHa žalo1bkyňa základ žalo:by proti II. 
ž,a.Icva.;nému 'len: na rozš.irovarue hlstu a UplUJSlti1a 
od žalO1b!Ilého nároku za trvania služebného po
mer.u. Uplatlmje tedy žalo:bkyňa aj pTOrti II.ža
lovanému žalobl1jýl nárol{, vzniklý z Ikona:nia to-
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ooto po zrušení služebného pomeru, lIlie je tedy 
aIIl.i pre tento spor PTacOvn.ý súd: 'PrÍl....c:U.UIŠIlý. 

Príslušnosť pracovného súdu je výlučná. lde 
tedy o sporu p:re~ajJÚCa o~o1nosť bodu 1. § 180 
O~., kJtolrej ISi. v,šíma dovol8!cí súd z úradnej po
viru1OiSlti, a Ibolo preto llIčilIl:eIIlé opatreme ruko sa 
stalo. 

§ 1. 2286. 
Zák on om o pracovných súdoch č. 1311931 Sb. z. 
a n. nestraJtily pil:aJtnosť súkromnoprávne úmluvy 
o prislušnosrti rozlhodcích sťidov v sporech, o kto
rých by inak povolaný bol rozlboďlnúť riadny súd 
podl'a § 42 cirt. zálr. (Rozh. nejv. souoo z 12. V. 
1936, Rv ID 901/35, Váž. obě. 1591, Úr. sb. 2645.) 

Zákonom o praoovných súdodh nestr8JtHy plat
nosť sDukrtoffinOlplrávne úmluvy o prÍislušnosti roz
hodčích iSúdov v sporoch, o ktorých by inaik po
volaný bol rozhodnúť rii8JdIll~ rudl ipoďfa § 42 zák. 
Č. 131/1931 Sb. z. a n., a o tento prtp3Jd ide v tom
to spore, k.torý započaJtý bol pred OIkresným 
.súdom v S"' u 'ktorého v čase podania žaloby 
ne bol zr!Íladený ani p['lacovný súď, ani oddelenie 
pre spory pracoVIllé (Viď rozillOdnutie Sb. n. s. 
Č. 12239*). 

§ 22. 2287. 
N án:l!ietka, že vec nepatri pred pracovný SlÚd, ale 
pred rozhO'dčí súd, je námietkou pO'dl'a č. 4 § 180 
OsJp., kitJorej, si dovolací I§lúd nemóže všimnút1 z 
ú~dlu (§ 540 Osp.). (Ro@. nejev. soudu: z 16. VI. 

1913!6, Rv III 3'9'5/36, Úro :Slb. 2'712,1.) 

lPodJfa umanovelIlÍa § 540 O:sp. všima si do~lacÍ 
rud z úradu len ISpOTU p'rek~a;júcich námietok 
podl'a hodu 1. a 2. § 180 Osp. Žalovaná namie
tala, že k Iprejedllla.niu \SIporu nie je prÍlSlu:šný [pra
covný súd, poneváč :podra kolektíVlIlej ISlrnJuvy, 
p ,re stTa:ny zavaZiI1ej, má 10 v,eci rázhodovať roz
hodčí slÚd. Ná!mieltka, že vec paltrí pred romodčí 
súd, je sporu pre,k,ážajúcou náJmi,etlwu podfa 'bodu 
4. § 1.80 Osp., Iktoru § 540 Osp. neulVádza medzi 
tými námietkami, k,torých dbá dovolací SlÍd z úra
duo Preto nemohla dojSiť vecného povšimnutia ani 
z llirn.du sporu preká;žajúca námietka 'Žalovanej. 

§ 36. 2288. 
Proti uslllesemu (poJatému do rozsudku), k.torým 
booo rozlbO'dnuté .o rekurze, pO'd:anmu ipToti usne
selllm pracO'VIIlého Slúdu, ktorým bola mJmietnUltá 
sporo p'lekážajúca námieJtka, ďallší rekurz nie je 
prÍipustný. (Rozh. nejv. ISOU/dUl 'Z 16. VI. 19'3'6, Rv 

III 3195/316" Úro sb. 27'2.1.) 

*) V á ž. o lb Č. 12.QIOO (ro,zIh. z 219. XII. 19:312, R I 
10211132, 'v »P ll' a c o IV' III í m IP' I!' áJ 'V ru« Ič. 441): PlřísLuš
lIlost IOkrelSlllí'Clh ~oruldť1 'Ve slPo:re'dh IPTlaJcj)iV'níclh IPloldl'e § 4!2 
ZáJkOlIllaJ Ič. O.l3a./31 jest IVÝIlu.čná 'V tom !SIllly1S'lu, 'Že IdlOib:ro
'VOIlné lPoIc1rolbelní LSie IPnls,DuJš:no'S<ti j:iný.ch řáid'nýJdh lS'ou:dť1 
lhy u€měilo IPTáV1llí ÚJČ'ilnelk, rule !to me:n1 il1!a 'Zá.vaJdu, by 
úml~u 'V ihIr!omiaJdiné IPlI"aJco'V'ni sffillů,uvě nelbylIlo, přene
lS€l110 ro'zlhů'dotvámí o 'těclhlto L9U)ůlI"edh ma rroPZlholdlce. 

Ujeldnáni o rOiZJho'CMi.rn S'olUldě'V kolakJtilvní 'smlolUlVě jelSlt 
lPro IZt'l:IičruSltJně!né stlramy Z á.vaJZné , He.baJs ten iklterý ÚlČ,a,st
níik nedalI Zla SJVIO:U oso[bru lPí'semmý ISlOIU[hI~s !kle LSmllOuvě 
o TOlzlho1dk'::'fun ISIOlUldě, 'le'č !Že by Itoto IUIslttallllo,veJni 1k101l.8kti'V
ní 1Sllll[IOIUIVY fbY'llů vý1sllovn.ě vy'louJčemo tllV1láišltní úmhllv1olU. 
"Ten" ikldo LS'e dOIVOJá)l;'all lkollellťtiiV'ní 'srnllolUlVY Ik OIPo!d;stat
Illě'ní !SIVélho lI1árlOlku, d laJl tfun zřejmě ollal.;ef\ll(). že LS·e \poldo
rolbU jedÍlm IUIsltanlOlVenim. Vyř.ÍzolVa!ly-!J.i lPold'le ilwlelklbilV
Illí 'SlIllillOlUlVY IPaJI'LtJní Torz1hold'či výb!olrY VlŠeciliny SIP'OII'Y 
:z Itéto smlou'VY, Illetlálleží na ,tom. IZlda IspOI!' rvzInikl' za 
tJI'lváJní lZáJvoodlu a IPrlaJ00lYlllí!ho, 'ploměru, či až [PO' zT.U'šemí 
1Zá'VlOldlu 13: IPIů Islkol1lJčení mámelZldního p'omělr\lJ. 

Zálko'nem o IPII"i8Joo'VníJdh s!OlUIdeJdh Ine!p,oiZJbyly 1P~'alt:rllQlSlti 
soulk.romolPTávní ÚlmIUIVY o IPlřÍlslušnoslti ro'Z!holdlčí!ho SOU
du 'Ve slPoll'edh, O' ni'CIhž by Ihyl jin'aJk IpolV'Ollá'n ll'IOiZJhoido
vqJti :řá!dný 'SlolU1d. 
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Odvolacísú.d rpojal do romudlku iI'o2fu.odInIutie 
o rekUTze žaJovanej ipI'oti usneselIliu súdu: prvej 
stolice, ktorým ibola zarn.ielt:nutá !Sporu prekáža
júca námietka žalovanej. Pokiaf ŽJall.ovaná na
padlá v dovolacej žiado:sti roZb.odnutie o sporu 
pl'lekážaj'Úc'ej IllámietJke, treba dovola;ciu žiadobSfť 
pOv.a3ovať za rekurz., ktorý v po:kraoovaní pred 
súdmi pracOViIlýrrni Die je podl'a UlStaIIloven:ia § 36 
zák. čís. 13'1 /1931 Sb. Z. a n. prípustný. 

§ 37. 2289. 
Aj v sporných vooi!ach, ipatIiacich .pOdI'a § 1 zák. 
Č. 131/1931 .sb. z. a n. pred Pl'acOVlné SÚdy, pri
pust\ilá je - bez zretefa na odst. 3 § 37 cit. zák. 
- zaisťovacia exeli:úcia, jestli sú tu podmienky, 
'SItalllovené pre pOlvolenie 'zaisťov'acej exekúcie 
exe1ru:čným zákonom. (Rozh. nejv. ,sloudu z 25. 

VI. 1936, R III 47'9/36, Úro s'b. 2745.) 

My1ný je síce důvod napadlllutého UJrolelSen~a, 
podYa ktorého v pracovnom súdinicltve zaisťOV1alcia 
exekúcia je pI'ÍlpUlStná len na základe TO~OV 
a usnooeni pracovných súďov a lIlÍe skol'ej (§ 3·7, 
odslt. 3., ~álk. č. 1'31/1931 Slb. z. a n.), tedy m zá
roveň s podaním žaJ10by podfa odst. 1. § 223 
exek. zák. (v ~!Hmí § 50 záJk. čl. UIV: 1912 ), lebo 
z UlSItanovení odst. 3. § 37 zák. č. 1'31/1931 Sb. 
Z. ta :n., ktorým je priiplUstená lZai.sťovacia exekú
cia na základe rOZlsudJkov a UiSl1leselIl:í pracOViIlého 
súdu, neplyrue, '3e Iby v takýchto vec,i:ach žiadJo\STť 
o povoJ.eme zaist'ovacej exek:úcte podra ustanove
ni exek. zákoo,a - najma podfa § 223 ex. zák. -
nebola prípuslbná. Plre'C.a však relk.urzu :neIbolo 
možno vyhoveť, keďže správne je stanOv1L9-1m re
kurzné:h1O ISlÚdu, 'že k žiadosti <O povolerue zaisťo
vacej 'e~ek,úcie prlpoj,ená liJStina nevYU:l'Ovuje pred
ptsom § 223, odst. 1. exek. zákona v ZIl!eni § 50 
zák. čl. LlV: 19'12 a že toUttoam..i. lkofkoSlť, ani 
vznik, ani sroooosť určitej peňa;žitelj pohfadávky 
nte SIÚ dokáJza:né. 

Ochrana trhu práce 

2290. 
Mtnisterstvo sociální péče není oprávněno pro
míjeti cizinci přerušení nepřetržitéhO' pobytu ve 
smyslu § 2, odst. 1., zálr. č. 39/1928 Sb. O< ochraně 
domácíhO' trhu IH·áce. (Nál. nejv. spr. soudu 
z 9. X. 1936, Č. 15.207/36, Veiíejná správa č. 3741.) 

2291. 
Osvědčení vydané cizinci podle § 2, O'dst. 2., zák. 
Č. 39/1928 Sb. o ochraně domácího trhu práce 
pozbývá platnosti, jestliže oizinec přeruší nepře
tržitý pobyt v tuzemsiku ve smyslu cit. zákon
ného usta.novenJ. (Nál. nejv. spr. soudu z 9. X. 

1936, Č. 15.207/36, Veřejná správa č. 3740.) 

2292. 
Pro určení pojmu »zaměs.tnávání« cizince· ve 
smyslu § 3, odst. 2., zák. č. 39/1928 Sb. je druh 
!ll'á,ce bez právníhO' dosahu. Zálmn chce postih
nouti ,'eškeré práce a ,Služby, pokud ovšem pře
vážně vyčerpávají výdělečnou činnost zaměst

nance, bez zřetele k tomu, O' jal{é práce jde, resp. 
zda ten, kdO' je koná, má pro ně dO'statečné od
borné znalO'sti a zda jsO'u pro něhO' životním po
vO'láním či nikO'li. (Nál. nejv. spr. slOudu z 6. II. 

1936, Č. 10517/36, Veřejná slp'ráV'.?1 Č. 3566.) 



Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích. 
Sociální pojištění 

§ 2. 2293. 
NMetilý syn, Merý se učí v živnosti svéhJO otce, 
nepodléhá sociálnímu pojištění podle § 2 odst. 1 
zákona č. 221/1924 Sb. a č. 184/1928 Sb. není-li 
prokázáno, že byla o tom uzavřena ~mloUIVa. 
(Náll. nejv. spr. soodu z 2. VI. 1936, č. 11.635/33, 
Bob. A 12427. Prej'l1dikatura: Ball. A 8.649/30.) *) 

JálcLrem sporu jest otáztk1éL pojistné povinnosti 
syna jako UlČně zamě'stnaného u otce., a to v do
bě od 1. července 1928 do 30. června 1931. Jde 
tu .tedy o dobu, sp8JdaJjící je'dnaJk do účinnosti zá
kona č. 221/24 Sb., a rto až do 31. prosince. 1928, 
jednak do účinnosti zákona č. 184/28 Sb. - od 1. 
ledna 1929 (§ 138) . Právním pramenem pro po
souzení daného SlPoru je podle záJkona č. 221/24 
Sb. ustanovení § 2 odst. 1., podle něhož je po
jištěním rpovinen a podle tohoto zákona pojištěn, 
kdo vykonálvá práce nebo ,slU!Žby na; zálk!l:adě 
smliu:veného poměru pracovnírho, ,služebního ne
bo učňovského a nevylkonává jlÍchJ j8Jko vedlejší 
ZlamělsrtnIání ne'bo příležitostně. ustanovení to ve 
své podJsrtatě ,se nezm~nilo ani zákonem č. 184/28 
Sb. Z tohoto ustanovení !plyne, že vznik pojiště
ní nepojí :se již :k pouhému faktu vykonáváni 
prací nebo sLužeb, nýhrž že musí k 'tomu ještě 
přistoupiti plI'ávní titul, t. j., že 'Itu musí býti 
smlurvenrý poměr pracovní, IS,LU'Že'bní n'eb učňov
'stký" jak nsls konstantně UlZná vá ve 'SVé judika
tUJře (srov. na poř. nálezy Boh. A 6480/27, Boh. A 
8001/29). Jeru tehdy, jsou-l'i splněny oba tyto 
zákonné rpředpok'l8Jdy, je dána poji:stná povinnost 
podle uvedené normy, ,baJkže pojirstný poměr vy
žaduje .ke 'SV'ému 'VIZIliku vždy nezbytně také uza
vření srmlo.uvy s iluže'bni (učňoVlSké) a zahájení 
prací neb Sl'lllŽeb Dia! základě ta.kovéto smlouvy. 
Z toho vyplývá nutně l'olgický závěr, že v tom 
případě, irde ne'došl0 ke smlouvě UJče bní není 
předpokladu pro ,poji!stnou povinnost. ' 

Žal. úřad vy:slovil, že tu není takového 'smLu
veného UlČňovsikého poměru, nýbrž že tu jde jen 
o poměr jednosit:ťa.nný, za;kl'ádající 'se výhradně 
na vfilt obcově" a; že ta.kovým jednostranným pro
jevem otcovské moci jest i přihláška u živno
stenského spole'čenstva. StížnoSlt, jak svrchu 
uvedleno, Istojí na stanovti.'sku OIpačném, opírajíc 
se při tom o živn. řád. Neprávem. 

Zjištění, že syn Ibyl přililášen jako učen u živ
nostell1lSkého společenstva, ,s18JmO o sobě ještě ne
stačí k právnímu závěru, že mezl: otcem a sy
nem vzniklI smLuvený učňovs,ký poměr, vyŽ1ado
vaný citovanými zákony ik VlZniku pojtSltné po
vinnosti, neboť poUihá přihláška 'syna jako učně 
u ISpolečenstv:a, jsouc jedno:stranným projevem 
vfile otcovy, nemfiže' nahrad.iti smlouvu učňov
skou, která právě t!aJk, jaJko k a'ždá jiná dvou
stranná smlouVla, vyžaduje svobodného souhl1aS'
TIléhlO proj1evu vůle 'stran. Jen tehdy, j'sou-li tyto 
nále1Ži!tossti splněny, dojde k založení právního 

*) B 'O Ih. A 8649 (náll. z 3.:1. V. 19030, Č . 1:2.85'8/28, 
v ,»P>rn.co'VlIlím IPTáJvu« č. 79). Nez'lerr'illý syn lkterý se 
v ŽiIVlll'Olslt:i srvélho oltce lUičí .ie1ho řennels'Lur. alw'oldléihá S'O
ciá~1I?1U 1P'O 'j ,i'~ění _1Pť!ld'l'e § '2, odst. 1,; 'ZáJk. Č. 22:1/.2.14, 
nem-h 1P'I"Olkazamo, ~e hylla 10 \tom 'll~alV:rem.a LSlmlou'Va 

B 'O h. A ge,96 (mál. ~ 7. IX. 1932, lč. 32!32'/30, IV »Pra
C'OlV!Ilim IPrálv:u« č. 436). Po'dllélhá pOljiiSJtné IPorviI1n'OlsIti Ille-
21letilý sy:n, zarrnělSlbnraný IV oihclhodrní ži'vinlolsrt'i oitcolVě? 

[J3 o!h. A 10.376 ('náll. IZ 214. II. 19'3'3. č. 32'89, v »rPlrra
colVním IPlráJvJu.« IČ. (52): N~leti'lý syn, !který 'Se IV' ~iv
m'Osti SlVélho olke učí jelhO' řemers'lu, InelPodléhá sornáJI
:nfunlUJ ;poliišttěni iP'0rd-I1e ~áIk. IČ. 2r2a./24, aJThÍ ll1emocenskému 
iPojištěll1í ,p'o'dle zálk:. IČ. 268/19, nemí-li Itu 'SI.ierd:na!né :smro/U
vy ulčňolV'ské. 
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poměru, 'O němž lze tvr:di'U, že byl smLuven, a 
takto ke vzniku pojiSitného p'Oměru. Syn, který 
se v živnosti lS'Vého otce učí, nepodléhá podle to
ho, co 'S'VI'OO'l1. dovozeno, sociáI.n,ímu pojištění po
dle § 3 odst. 1. cit. zákona, není-li prokázáno, 
že byla o tom uzavřenaJ smlouva. V ten smysl 
vyzní,vá i nález nss Boh. A 864-9/30 (mov. též 
ná'}ezy Boh. A 8232/30, 9996/32, 10.376/33). 

Z přihlášky učiněné u živnostrellSlkého společen
stva mohlo 'by se ,snad U'suzoV\ati na uzavřeni 
učňovské smlouvy konkluďentními činy, 'kdyby 
ovšem ,šlo o ,pomělI' mezi osobami sobě cizími. 
Leč ,podle toho, -co :svrchu dovozeno, nelze při
hlášku uznati Z8J indic postačující ke zjištění 
'Právní exi'Stence iSffilouvy u:čňovské v pří,padě, 
kde jde o rodinný poměr a kde tedy učení syna 
v živnosti otcově může vy;plýv.ruti také z jiného 
právnLlIo tttu1u než ze smlouvy učňovské. 

V 'taJlmvém příp'aJdě :pro otázku, zda tu je po
j'ÍlStm.ý poměr podle § 2 ctt. zákon:a, rOZhoduje 
jedině splnění podmínek tohoto předlpi!su a je 
bez 'právního výZIT8JffiU, ~dla a pt1k.urdl sporný po
měr vyhov.u.je ja.ko 'učňovský poměr předpr.stlm 
živlll. řádIU (srov. Boh. A 8648/30). 

§ 12. 2294. 
Podle § 12 odst. 6 zákona č. 221/1924 Sb. ve 
znění zákona č. 184/1928 Sb. může býti žnec za
řaděn do mrroové třídy vyšší o tři třídy, než jak 
odůvodňuje xm:da na penězích, jen tenluáte, 
jestUže zařadění do této vyšší třídy jest odůvod
něno součtem mzdy na penězích a hodnoty na,
tUTálních požitků podle § 12 odst. 1. cit. zákona. 
(Ná1. nejv. splr. soudu z 5. VI. 193'6, č. 11.888/34, 

Boo. A 12433.) 

Nss nemolhl dáti stížnosti za pravdu. Vyslovil 
ji!Ž v nál'ezu Boh. A 11609/34*), že má-li pojiště
nec mzdu jen v naturáliích, je provésti zařadění 
do mzdových tříd podle odst. 6 § 12 zákona č. 
221/1924 Sb. ve znění 'zákona Č. 184/1928 Sb., a 
to pomocnice v domácnosti, !hospodáiísJkou čeleď 
a UČlt1ě (kromě případu odst. 5) do TI., deputát
n ík v do III., os·tatní tam ll,,~edené do IV. třídy 

mzdové. 
Dále vyslovil nss v nálezu Boh. A 11.739/35,*) 

že podle 6. odst. § 12 'zákona Č. 221/1924 Sb. ve 
znění záirona č. 184/1928 Sob. může 'býti deputát
nik zařaděn do mzdové třídy vyšší o 2 třídy, než 
jaké odfivodňuje mzda na penězích, jen tenkráte, 
jestliže zařadění do této vyšší třídy jest odů.voď
něno :součtem mzdy na penězích .8J oodrrlroty na
Iturálních požitikfi podle 1. odst. § 12 dto zákona. 

Co platí ,v tomto nálezu o deputátnících, platí 
mutatts mutandis i o žencích, ,ktleří nenáležejí k 
žádné třídě v cit. ustanovení zvláště vyznačené, 
s tím rozdílem, že tu jde o zařadění do mzdové 
třídy 'vyšší o 3 třídy, než jak odůvodňuje mzda 
na penězích. 

*) B o h. A 101.609 ('nál. IZ 18. XII. 1934. ,č. %J.794, 
v ~>P ,r a c o' IV ním IP r áJ IV u« IČ. 1'039, 1(94): MáJ-lli "(:10-
j'ilštěne'C mzdu jen v n,aturáliíoh, jest IPro'vélsti zařadění 
do iIllilIdorvýclh tří\d 'Podle odslL 6. § 12 lZál1ro'lla 'č. 221/1924 
SIb. ve ~nělní zálrona č. a.184/19QS Sib. , a r!:o' lPomlO'c:ni'ce 
v IdIOmáJcmo'Srti, hO'SlPold áJřisllwu če1eď a ulčně (Ikrromě rpří
iPia!d/U odlslta'\'ce 5.) do II., deputátníky do HI., o.slt!a.tní 
~de UlV'e!dené Ido, IV. tříldy mzrd'O'vé. 

B o h. A 11.739 (mM. z 16. rl. 19315. č. 12.059/35, 
IV ,»P T 'ai C IQ v 'll í m p Ir á v u« IČ. 2006): lPoldle 6. odsr!:. 
§ 12 zálk. IČ • ..2l2il/192'4 S.b., 'Ve z,nění zálk. IČ. 184/1928 
ISb., mfiže Ibýiti d 'eiP'Ultáltnílk 27ař<aděn do m zJdOivé třídy 
rvyrŠ'ší o d'vě 'třídy, nelž jalk o,důvodňmie mzld1a na p e
něcic1h, jen 'te'nlkrá:te, jelSltllÍ'Že zařardělIlí dť! télbo 'Vyšší 
rtŤíldy j ei.Slt O'důvo'dněm.o so/U'čtelIll Iln0dy ,na lPemězícih a 
Iho'dmolty !naJturál'llídh lPoižitků \po'dle 1. odlst. § 12 dto zák . 
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§ 109. 2295. 
211etý pekařsl;:ý dělnik k dosavadnímu zaměst
nání nezpůsobilý, může se při sv~ věku p,fi
zpfisobiti i jinému zaměstnání, které vzhledem 
k dosavadnímu jeho povolání nemůže mu býti 
zcela cizí a pro něj po stránce tělesné nebo du
ševní nevhodné. (Rozh. vrch. poj . soudu z 5. VI. 

1936, Cpo 642/36.) 

§ 109. 2296. 
Pojištěnec, dosáhnuvší 65. roku, nt-má právního 
nárolm na důchod invalidní, ježto podle § 11.2 
poj. zákona l:.rastupuje tu důchod starobní na 
lllÍsto dťlCbodu invalidního a pojistným případem 
je pah: dovl'šení 65. roku pojištěncova. (Rozll. 
Vlrch. poj. soudu z 5. VI. 1936, Opo 1892/35.) 

§ 109. 2297. 
Zaměstnání 40letého výpomocného číšníka není 
zaměstnáním tak kvalifikovaným, aby žalobce, 
při snížené schopnosti pracoVlú Ir této práci, ne
mohl se uplatniti v zpřízněném oboru. (Rozh. 
vrch. poj. soudu z 30. IV. 1936, Cpo 2119/35.) 

§ 109. 22980 
Pro nárok na důchod m'Vl3lidlni jest bez výmUi>ffiU, 
že 'VZhledem Ir hosp'Odářiským poměrům a konlru
roo.ci mravých mměstlllianeů jest ztížena momOSlt 
pojištěnce k výdělku schopného nalézti práoi. 
(Ro.zh. vrch.. poj. sOuldu z 2>8. VIII. 1936, Cpo 

2'218,2/3!5. ) 

Pro. posouzení dfivocll:lOIS1ti žalohníh.o nároku jest 
roZhodný zdra'Votní stav vojiš.těnce a ne.}ze bráti 
zřete,I lIla to, že v.zih'ledem k hosrpoďářs:kým cr;>o
měrfim a -kcmkurffilci 'zdravých zaměSltnancfi je,st 
ztížena možnOlst pojištěnce k 'V~děIku schopného 
naléZlti p:ráci (aJI'g. v § 10<9 poj . zákona slova 
».pro nemoc nemůž'e vydělaJti«). 

Proto by10 bezvýLznaJmlIlé a pTVl1l.í soud pochybil, 
když slyšel jako zn;a;lce z oboru hospodářství M. 
M., rolnÍ!ka a obecnmo staroSltu v K., o tom, zda 
a j3Jké m.městnámí by se pro žalolbce Ipři jeho tě
lelSIlé s'Chop:nosti a výcviku a dOlsavadnim povo
lání vylSkytlo. 

Nehledíc k tomu, že 'žalobce ·není ani k 'vlalifhlw
VlaJD.ým dělnílkem, nepaJďá tu v úVaJhu, že žalobce 
přiměřené ~městnání na pracoVlllím trhu nemfiže 
naJlézti. 

§ 109. 2299. 
Posuzování m1JValidity u zaměstnancÍl. přestupu
jících ze zaměstnání dělnického do vyšších služeb, 
kJteří uplatňují nárolQ" u Ústřední sociáll1l:i po
jtišt'OIVJIy (§ 115, odlSit. 4 penSi. zákona) . (Rozh. 
vroh. poj. soudu z 215. VI. 1936, Cpo 2,38/35.) 

Podle ,posudku soudlního zll'aJlce jest ne~ifi:s-obi
lOSlt žaloblkyně ja;ko úřednice 67% a poj. sO"!.ld 
žalobě, domáhající .se dalšího vy'plácení zaistave
ného Ílnva1idJního dť.tch!odu, vyhOVlěl, vycházeje 
z toho, že rozhodné jest výdělečné zaměstnání 
vylkOllláv3JIlé pojištěncem naposledy před uplat
něním lI1ároku na dů.ohod invalidní. 

S()Iuld odvolací nesdílí právní náhled prV'llího 
soudu. 

Podle posudku .soudního zmalce jest snad ža
lofbkyně irr::rv<alid!ní podle § 17 pens. zákona, ne
mohouc 'V~lkoi!lávl8.ti práce úředn~cké.. V daném 
pŤÍJpadě dlužno však uvážiti, že jde o pOljiš~ění 
žalobkytně ve 'smyslu .zák()l!la ze dne 9_ 10. 1924, 
Č. 2Ql Sb. z. a. n ., a tu. o p-odmínikách invalidity 
obsahuje Ulst runovení § 109 poj. zákona. 
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Nelze proto. přihlížeU k tomu, že ža;lobkyně 
konal-a práce jako zaměsltnankyně ve vyšších 
slUJŽbách, nýlbrž k tůmu, že pokud jde o práce 
tělelSlI1é, činí ztráta její vý-dělečrné schopnols1ti jen 
50% podle posudku znaleckého. 

Nepokládá proto odvolací soud žalobkyně na
dále 'za llvaUdní ve -Slmy,sQu § 109 !poj. zál.wna 
a byJo ·pr-oto u vyhovění odvolámí UlZnaJti právem. 
tak, j<?Jk výše uvedeno. 

§ 220. 2300. 
Proti lfIozhJOdnUltí ÚSitředJní soc. pojišťOlVlly, Qdmí
,tajícímu 7iahájiti řízellú o nové žádosti, protože 
tu není -předpokladů v § 187, odst. 8., zák. uvede
nýClb, lIliení píipustmý opr3lVlJl.ý prostředeJr. (Rozll. 

vy-clh. poj. soudu z 28. VIII. 1:9'36, Opo 3,53/35.) 

Podle § 2-20 :poj. 'Zák je1si1: poji,šťovaci soud pří
slušný ro~odovati o žalobác:h podaných proti 
výměru pojišťoVII1Y, jíITllŽ byl 'zcela nebo zčásti 
zamUmut ná~ok na dávku pojištění iJnvalidniho 
nebo starobního podle tohoto zákona, neb jimž 
dá'Vlka byla nesprávně vyměřena,SrrlÍ!Žena nebo 
odňata. 

Ža;lovaná strana odepře1vši shora cit. výmě·rem 
zahájiti o žádosti žalobce 'znOVl1l řízení za při
znání dfichodu invalidního podle § 187,odsrt:. 3. , 
poj. zá.kona, takto v.}'as1tně nelzamítla nárok ža
lobce na invalidní dtwhod, nýbrž o něm neroz
hodla po 'stránce rvěcné. 

Podle § 187, odst. 3., poj. zá..k není proti roz
hodnutí žalované pojišťovny odmítajícímu zahájiti 
nové řÍ'Zení, .protože není 'P'ředpokladu, že během 
~oku od 'zamí1mutí žádosti za při.JZTIání in valid
nmo dů:chodu nelbyla prokázána podstatná 'změna 
ve zdravotnímsta'VU žalobce naposledy zjiště
ném, opra'Vného ;p.rostře1dlku. 

Odmítla-li žalovaná pojišťovna v aboru vlastní 
pť.tsobnosti zahájiti o nové žádosti žalobce znOVIli 

'Příslušné ří>zení, jest další právní prostředek proti 
tomuto roZlhodnutí žalované strany vyloučen a je 
taJké vyloučen práJvm.í pořad na pojišťovací ,soud. 

§ 223. 2301. 
Z olmlnosti, že znalec jest lékařem nemocenské 
pojišťovny, nelze usuzovati na jeho předl'lojatost. 
(Rozh. v r ch. poj . soudu z 25. VI. 1936, Cpo 

578/35.) 

Posudek znalce, proti jehož ustanovení žalobce 
námitek neč.inil, jelst jasný, určitý, nikoliv nedo
statečný, byť se odv ola l patrně · Ir uryjchlení říze
ní věci na dřívější posudky I ékaJl"1'l , a proto stačil 
k bezpečnému rozhodnutí rozepf·e. 

Ta okolnos t , že je znalec lékařem nemocenské 
pojišťovny, nic na věci nemění a nelze ještě 
z toho usuzovati na :předpojatost při podání po
sudku a jest věCÍ jen stran, znalce z dfivodu 
předpojatosti před jeho ustlalIlovením neb nej
později před :v'Jll81'senim rozsudku prvé stolice od
mítnouti. 

§ 228. 2302 . 
Náklady zastoupení plnomocníkem neadvoli:átem. 
(Rozh. vrch. poj. soudu z 6. XI. 1936, Rvp 62/315.) 

Podle § 41 c. ř. 18'. jest povinna strana; spor 
prohravší nahrruditi druhé str3JIlě útraty, pokud 
je soud uzná potřebnými k účeLrlémU! uplatňo
vání práva. Strany musily ve sporu užíti zpfi
LSloblli Zlastup ování nejhospodárnějš,ího. 

Nehlledíc k jinak správným dfivodtlm napade
ného výroku, na něž se odkazuje, dlužno míti 
na zřeteli, že žalobce byl při obou: ústních jed
náních přítomen, takže zásadě hospodárnosti 



neodpovídá, byl-li s ním přítomen plnomocník 
až ze ŽililIly, když není předepsáno ani povinné 
.za:stoupení advokátem neb jiným plnomocníkem 
práva znalým. Bokládal-lli žalobce za nutné při
braa si k jednání plnomocnika neaďvokátru, 
mUlSí si: zvoliti takového, jehož zaJstoupení by si 
alespoň nevyžádalo vyšších náklaJdťJ., než by 
obnášely náklady mí'stnim advokátem, jaJm je 
to v daném případě. J. Salač. 

Pensijní pojištění 

§ 11. 2303. 
UlSlflamovení § 11 z.áJk. čís. 26/29 Sb. z. a n. nelze 
užíti lila 'smíry, jlimiž Sltrruny upraWJ.y oMdru 
náihrady škody vzm..mdé ,z opooniJnutí poviImosrti 
zaměSltniavatelovy přihlásiti zamě8Jtnance k pen
sijnímu pojištěni. Smíx. takotvý v~tahuje !se i na 
vyšší nárok pOid!le zák. čís. 125/31 Sb. z. a 111. 

(RoZll. nejv. soudu z 14. V. 1936, Rv I 769/36, 
Vá;ž. obč. 15.199.) 

Žalobce se již v roce 19>30 domáhal na ža1o
v:ané firmě ' námrady škody, vzniklé mu prý tím, 
že fir>ma ho včas a řádně nepřfulásHa ,k povin
nému: !pensijnímu pojtš1:ěnL Žalovaná firma se 
stanovis(l{'em žalobcovým nesomlasUa, avšak 
k úplnémlU narovnání :sporné v'ěci mu nabídla 
odIbytm.é 3.000 Klč, s čÍIInŽ ~ailobcesouhlasil. Ža
lovaná firma zaplatila žalohci onu čáJstku a zdťJ.
l"aIZD..Ha, že tím je tato věc jednou provždy vy
rO'Vlllána a že ža101bce tudíž na ni se jilž nem(l·že 
domáhaJti ;p.ražádnýc:h dalších nároků. Tím ďošlo 
k :narOVlllání podle § 1380 obč. zák., které má 
pOVahu novace, jím zamkl .ařívějŠí závazek a zá
roveň 'P6čal nový (§ 1377 obě. zák). Dohodly-li 
se straJnY, že smÍlrem jsou 'l1lpra'vleny veš1keré ná
roky žail:obcovy z dotčeného prá vniho dftvodu a 
že žalobci již nepř1s~ušl právo domáhati se d3Jl
ších nárokťJ. na žalované firmě, byla tí,mto uje.d
náním vyloučena klausule rebus sic stantibus, a 
žalobce nemfiže ani uplatňovati, že se tento smír 
nevztaJhuje na vyšší nárďo,{y podlezákorna č. 125/31 
Sb. z. a n. ROI2fuodh1utí Sb. n. IS. čís. 13978 se ne
hodí na sOUlZený přÍlpad, ' ježto vyoháJzí z jiného 
skutkového podkladu. Ustanovení § 11 záJk. č. 
26/29 Sb. z. a lIl. nelze po:u.žíti na Slmiry, jimiž 
~any u,pravily ISpOInO'l1: otáZlku náhrady .škody 
za opomimutí poviÍlI1nOlsti zaměstnavatelem, by 
včas přihlásil zaměstbnance k pensijrnímu poj1:ště
ni. Stačí tu jpoUikátzaJti zvláJště na správné dťJ.V'ody 
pTWlího soudu. 

§ 12. 2304. 
Dodatečné podání přihlášky k pojištění za pfI
sobnosti novely č. 117/1934 nem spojeno s práv
ními účinky dříve platného zákona. (Rozh. vrch. 

poj. soudu z 13. III. 1936, Cpo 2366/35.) 

První soud na,padeným. rozsudkem nevyhověl 
žalobě proti výměru žalovaného nositele pojiště
ni ze dne 18. IV. 1935, č. poj. 605.759/A, kterým 
zamítnuta byla žádost žalobce za přiznání dů
chodu starobního. 

Soud odvolací přezkoumav napadený Tlozsudek 
na 7.áldadě spisů (§ 153, odst. 1. pens. zák.), 
neshledává odvoláI1J odťJ.vodněným. 

Žalobce domáhá s'e' žalobou přiznání dťJ.chodu 
starobního z důvodŮ, že byl 'Od 1. I. 1909 do 31. 
XII. 1919 a od 1. X. 1920 do 30. IX. 1921 ve 
služebním poměru zakládajícím pensijní pojist
nou povinnost, že byl dnem 1. I. 1934 počínaje 
opět ve Islužebním poměru, přihlásil se dodatečně 
di'1e 27. IX. 1934: k pojištění SI účinností od 1. I. 
1934 a že tudíž nabyl, taktO' získn,v dodatečně 

celkem nejméně 6 příspě(vkoVÝJch měsícťJ., nároku 
na starobní dťJ.chod podle předpisťJ. dřivějšího 
pensi1ního zák'Ona Č. 26/1929 Sb. z. a n . 

Odvolatel má za to, že dodatečným zaplacením 
pojistného za dobu dřívější nelPojištěnou ziskal 
scházející mu příspěvkové měsíce pro dOlsažeLí 
nároku starobního podle dřívějšího pensijního 
zákona Č. 26/1929. 

Názor tento jest mylný. 
Dlužno souhlasiti s míněním prvního soudu 

potud, že d'Odatečná přihláška k pojištěni byla 
podána žal'Obcem dne 27. IX. 1934, tudíž již za 
působnosti n3mí platného pensijního zákona. a že 
přihlášku tu jelst posuzovati podle tohoto záko
na a nikoliv podle zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n. 

Pozbyl posléze citovaný zálr<m platnosti tím, 
že dne 1. VII. 1934, zák. Č. 117/34 Sb. zák. a nař. 
veš8l v platnost a z přechodných ustanOlVení to
hoto zákona (čl. III., § 1 a násl.) nelze do;voditi, 
že dodatečné podání přihlášky k 'Pojištění jest 
spojeno s právními účinky dříve platIiého zá
kona. 

Soudu dodatečně podanou přihlášku k pojiště
ní lze spojovati j,ediné pJ'ávní účinky § 12 pens. 
záJk. Č. 117/34 Sb. z. a n., podle něhož započítá
vá se p'řísp-ěvková doba od mě8Íce, ve kterém 
přihláška došla dodatečně nositeli pojištěni, ne
hledě k tomu, bylo-li pojistné za tuto dobu za
placeno. 

Žalobce tudíž nezískal podle zákona Č. 26/1929 
Sb. z. a n. 6 mě8~ců příspěvkových k dosažení 
starobního důchodu podle § 16 tohoto zákona po
třebných a nebylo mu proto nárok na s:taTobní 
důchod přiznati. 

§ 17. 2305. 
N emfIže-li 7JIT3llec s určiJtos:tí posouditi, jde-.li 
o iJnvaJiiddltu trrvaloiu nebo přechodnou, InlUJsi soud 
naříditi nutné vys.větlení nebo přibrati. jiIIlého 
~aJlce. (Rom. V'I'ch. poj. ,soudu z 16. X. 1936, 

Cpo 1'570/35-1.) 

NeIIlÍ-li 'znalec s to, posouditi s určiltolSltí, jde-li 
o trvalou: irrlva,lidiJtu, nestačí, tato <YkoJJnost k zji
ŠtělIlÍ, že u ž3Jlobce jde jen o přechodno'U! ilnvali
dttu, zejména když v lékafských vys;vědč:eních, 
p'řed:lo~ených ža:lo'bc.em, se uvádí, že 'Žalobce je 
trvale invalidním. Tato neurčitost posudku malce 
v tomto drfileržitém :srrněru nemťtže pfilsolbiJti jen k 
újmě žalobcově, poněvadž dtlkaz 'ZI1laicem jest 
prfivodním prostředkem v zájmu obou sporných 
stran, ta:k,že taJto neuTčit'ost má vliv také proti 
žalovMlé mr:aně. Prvý soud měl p:wto ve sm~lu 
§ 362/2 c. ř. IS. naJřid'ÍJti nutné vysvětleni posudlku, 
anebo 'Při!brati jim:ého znaJlJce, anefbo IS pol\.lŽitim 
ostatních dobrozdání citolVaných v napadeném 
r00Sludku tuto neúplnost posudlk'll !Soudního ma1-
ce ISoUJdcovS1ký'Il'l oc,eněn'hn výsledku všech prrfi
vodn~ch prostředkťJ. odstramitL Pře!SlIlé zjištění, 
zdali jest žalo1bce trvale nebo přechodně invalid
ním, jelst v dMlém případě dbzv]á1ště 'Proto d'tMe
žii:J:9jm, pO!I1ěvadž prvý soud 'zamítnutí žaloby odů
vodnil přechodín!ou tnvalidiJtou a nevy.čerpáním 
nároku na neInoc·eTIlSké (§ 17/2 pens. zák.). 

§ 19. 2306. 
BY'lo-J.i ~jištěno, že žalobce v den ohlášení náJ.·oku 
nebyl iIll1V:aJidním ·přede dJnem prohilídky lékařem
SlOUIdním 7JIlIalcem, náleží mvaJlid'Di ditcl1:od až ode 
dne !p1rOihlidlh.-y tímto m1Jalcem. (R()Izh. vrch.. poj. 

soudu z 9. X. 1936, Cpo 1677/35-1.) 
Žalobce domáhal se p:řiz!nání invalidnÍlhlo dťJ.

·chodu ode dne oblášení nároku; k tomUJto dmi. 
však .iJnvaHdJita nehyl,a ZljH;tělIla. ~o se sItal0 teprve 
problídkou lékařem-soudní'ffi~alcem, při čemž 
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však :v'znik iJnva]1dity nemOlhL ,býti 'bezpečně ZJlS

těu. VTchní pOljišť'Olvací s lrud rozsudkem shora 
označen.ý!m vy-slO'VH ná~or, že ,b)'ilo-li zjilštěino, že 
žalobce v den ohlášen] nároku. nebyl invaltdlním 
a n€lbYilo-lá. možno zjistiti, ž1e Ibyl inva;1lidlllÍlm přede 
dinem prohlídky lékařem-Isloudním 'znalcem, ná
le!Ží r.iJnvaUdlni dfichod a:ž úde dne prohlídky Hmto 
znalcem. 

§ 20. 2307. 
Podminkou nároku na starobní di'tchod podlle 
§ 20, od,st. 2, \IlJOIVely čÍS'. 117/1934 je, aby poji
štěnec faJImcky dokJOIIl:3J. 120 pňSlpěVllmvých mě~ 
sícú v povinném pOjiŠtělÚ. (Rozh. vrch. poj. sou-

du z 9. X. 19316, Cpo 10187/315-1.) 

Púdle § 14 penIS. zálkona j'eS1t p'ří:spěvkovýlm mě
sícům, započitate:lným podle § 12 cit. !ZákoiIla, :na 
roveň !klásti přÍJSipěV1koV'é měs~oe, zÍ.S1k.-arré převodly 
podle § § 113- 11'5 cit. zá,kollla, dob['oy;olným po
k.račováním atd. Než odvol3ltel pl'-ehlí:ží, že v llJSlta
novení § 20, odst. 2., cit. zálkona pOUlžívá zákon 
výlslovně slov »120 p'ř'ÍisipěVikových měSÍ!ctl v po
vinném pojištění«, čÍfIrlŽ vyj.adřuje ja,sně, že ne
jde tu o přÍlSiPěvkové měS'ke, vil!bec, jaké má na 
mysli všeolbecné mtal!1orveIl!Í o pořÍ!Slpěvkové době 
§ 14 penIS. zá[.cona, nýbrž o p'ř]spěvokové měsíce 
v p-ovillmém pojišitění, tedy podle tohoto pensijní
ho zá:lwl:1a z]sikané. Vlždyť podle vlÝ~.{.ladu, j,aký 
WSlta:nove.ní § 20, 'Odst. 2., pensijního zákona odvo
la<tel přikládá., aby s llova »v Iporv'iIliIléim pojištČlIlí« 
byla zhola ~bytečná a bezvýznamná, a to zákon 
jilS1tě na ffiy1S1li neměl, na.opo8!k 'zákonodárce sledo
val vázati nárok na starobní dtlchod ipři snÍ'žeiI1i 
vě1wvé hranice poji!štělnce na p'řÍ!....<;JIlějŠí podmínky. 
P.ráveIn prvý soud nehral 'Zřetele na pořílSlpěvlkové 
měsríce, je'ž ža:loboe v jiném zpmo'bu pojištěni zí· 
skal. 

§ 46. 2308. 
Aj pri exekúcii na ,pohradávku pdsúdenú tituIom 
nábJrlady škOdy, mpričilllenej porušením POMIl1-
n{)!S1ti 'prihllásiť zameSltnaatca li pemzijnému poi
steniu, ifuoeba použiť uSltanovenia § 46 zák. čís. 
26/1929 Sb. z. a n. (Ro2Jh. nejv. oSOIUldu z 2. VII. 

19316, R III 4:47/3'6, Úro sb. 2760.) 

Zákon čís. 26/1929 Sb. z. a n. stanoví v § 46, 
že pre'Vod, danie dO' zálohy a zabavenie nárakcllV 
poimencov a ich. p 'rísiJ.ušn.íkov, 3Jko ,aj dávok je len 
potiay p~ípou:stné a práWle úč,irrl:né, rul:. sa staly pod 
podmienkami, v hode 2. a 3. tohoto § Ulv,edenými. 
Týmto o,patrenÍlffi chcel zákon do:siaJhnuť toho, 
aby bo10 zabe21pečené, :že dochodlky ,a dáviky z po
vimlého pOLstenia budu upotre1bené k 'z8iopatre...'1iu 
poiisltenca a jeho ~odiny, lebo zákon o povinnom 
poimeni penz.Í'jnom ,bol vydaný práve prr,elto, aby 
z dóvodov eoc,iá1Jnych a ve,rej'Il:oprrávny;ch boli PQ
isftenci a 1ch rO'dmy zai:stení pre pr']pad ich inva
lidity Iresp. 'staroby. 

1P0is'tenc,Qvi aleJbo Jeho l'odme proti zacrnestna
vat€YQvi priBú:dená náhrada škody, zap~íčinenej 
porušením povim1olsti prihlásiť zamestnaIljca k 
pelllZijnému poiJsteniu, je prrotihodlnotou dochodkov 
a dávok im zákornom o penzijnom poistení zaiste
ných, a má :pTeJtO splniť ten tstý deY, I!1a; ktorý 
S'Ú určené dochodky a dáV1ky z povtnm.ého penzij
ného poiiStenia vylplrýlVajlÚce. Treba preto aj na ne 
použiť U1stanovenia § 46 zák. ,ČílS. 26/1929 Sb. z. a n. 

Orazové pojištění 
§ 1. 2309. 
Okolnost, že živnostenský podnill{ UlŽívá elektJric
kébo výtahu na spisy, ~akládá pojistnou pOIVin
nost ú razovou. (Nál. nej;v. spr. soudu z 7. II. 1936, 

č. 6931/34, lP~ávo OS. č. 888.) 

Zákon .o úrazovém pojištění Č. 1/18'8'8 ř. ,z. po
drobuje předpŤsem § 1, .odst. 4., bodu 2. povinné
mu poji'štění žiVID.ostenské podn]ky, pii nichž se 
užívá ta:kových hnacích pří1strojtl, /které jsou: hná
ny 'živelní silou (větrem, VQdou, parou, 'svítilply
nem, horkým vzduchem, elektřinou atd.). Ne
rozeznává však, zdali a v jaké míŤe při tom vmi
ká nebe~pe'čenství, ani zdali ona 'Živelná hybná 
síla 'získává se v rámci toho kt'eréhQ podntku ne
bo mimo něj (Stlov. nález Boh. A 278/1919*). 

Je protQ zcela lhostejno, že elektrický motor je 
umístěn mimo úřadovny, že nepatří stě'žujíci si 
firmě a že snad ,provoz elektriclké \Zdviže je méně 
ne'bezpečný než provoz ručně poháněné. 

§ 6. 2310. 
Pl'O výši (lr~ového dúchOdU jeSit rOl7hodllJ.á však 
jen míra pracO'V'Dí. ne7Jpfi'solbm,'OIsti a .ne:padají 
na váhu pOměry na trhu práce a m~Oost 
ip'OjištěooolVa 'Výdělek si opa.třiti:. (Rom. wcclh. poj. 
lSIoIu'd'u z 3. VI. 1936, CUJO 300/3'5, Úore.:zorvé ipOlj~-

tění str. 149/W.) 

'ŽalO!bce dQIV,ozou~e, že plři poslUlOOIVám.iI jelho pří
pa/dlu .mělI() ;býbi. Ihledě1Ilto nej,e!Il k ipiOlSlUdlkŮlm ZIDi3Jl
c'fi.-Jélkarn, nýlbx'ž též 'k tomu" j8Jk mu IZidlrav,atmí 
Istav Ido~()Iluj.e rvyIkonáN'ati práci, Iklte'I"OlU: 'by s~ vy
d'ěl'a:l 40 %, ;j~.miIž \byJ. utmánl za výlde.le1Čině ~
Is:olhilého. 

A Vlša:k § 6 Úlr. lZ'átk., na ikJterý se ~a:l()1bce Qdvo-
1ává, I,S1vědlčí !proti 'jeho SltaIDovilsku, nefboť IZ plřed
pisu tclho VylSvirtá, :že je piI'lO výši odšk'Odln€Jho roz
(h0/d!ná lP,rávě j:en mí,ra IPrac{)IVllÍ D'eiZJPfis:oIbiiIlIoSlti a 
že ne!paldra:jí na váhu poměry na trhu · práce a 
momO'slt poj'1ště:n:caVla výdě1elk s~ opa:tftti. 

§ 7. 2311. 
Dov:ršilo-li dítě pojištěnce, který utrpěl smrtelný 
ú raz, 15. rok svého věku přede dnem úrazu, ne
příiSilJuiší mu nároik na úrazový dětsiký důchOd, i 
když j'e ÚlPlně iIlIewpůslObilé k výdě1Jru. (RolZh. Virlclh. 
poj. ,soudu 'z 17. VI. 1936, Cuo 165/3'5, Ú:rruzové 

poj11ště:n:.í str. l '50/1V.) 

tI'odle § 7, odlst. 2., plsm. a) ú. z. činí dŮ!ohod 
po zalbď!téim pro každé 'zaneclhaJIlié dítě mam:že1Ské 
nelboO le:gittimované a;ž dQ dOVlršellliého 1'5. rlOku 
věku 1'5%, 'reSlp. 20. V odlst. 3. téh()lž parl8,lgrarfu 
IUIsltan'Ovuje se dJále: »Dětem 'bruďteiŽ dllohodtY !P!()
s'kytavány j,elŠltě dále, a to na diobu nelZptlls·oIbilo
:sti k výlděl'kiUJ, jSOIu-!1i v odIoIbě, ikidy dlOVI'lší 115. rok 
'Věku, stilžellllY rt:akoVlO'u tMesnOlU nelbo d'Ulš8lVlIli V18,

dou, ,kiterá je činí úplně nezpť1s'o'bi'lými Ik vý
dělku.« 

Již ze :siovnélho IZIIlění tO\holto UlSt.amovenoÍl :se po
dáivá, 'že ipř,eldlpoílcladem prQ !poskytování id'fiichadu 
dlí/těti po dlorV'r'šelIlém 15.I1oce j,eiSt, že mtě 'j:iJž dtl
chod požírvalo !p'ře'd 1!5. rokem, Illelboť něco »jleště 
dále« opasikytova.ti 'I'ze j'en telhdy, íbyllo-U jilž dříve 
pOlsaryt:olváno. 

Plřeldpolkladem piři:zJnání dětského difi.dh()ldu jest 
tUJdí:ž, že dítě 'V d()lbě 'smrti s'vé!ho rQlďilč:e llield!()IsililQ 
je.ště 15. TdkUJ; při'zmaný ďfi.chodZlalI1Ji;ká d!QlVT!še
ním 15. ~ok'U' 's výjirlnkou UlSltam..QIVielIlí, § 7, odst. 3., 
Ú. Z., že !požil1:elk dtlcJhodlu 'byl prlOdlloQlUiŽen. rpo čas 
úplmé iIlJ8!slclholp~OtSlti k vÝ.ďě!1ku. 

V dlaném !plří!poaldlě clhylbí 'Však j:e'Šltě další nále
žjjtos:t, toUž tělelsný Inebo d!ulšeiVnÍ lIlelduJh, kte!l'Ý . 

*) B o h. A 2178 (ná'!. z 2'3. XII. 1919. č. 2311): Po,v,in
nostli úrarzolVélho pOljištění podléhají všichni děl'níci zá
vodlu i telhldy, je-li ,rozldě,len na nělkoUk odldělení a před
rpolkla:dy podllsltnJou 'P'Ovttnnolst za:klá:da.iíd (§ 1, o-d,SII:. 4. 
zák. ÚiI"afZ.) dány j~'Ou jen pfři old'dělení jednom, opřeJd
pú-kláJdají'c, že olddělř6iní ta tvoří jediný záJvold ve smY's
Iru § 1 zák. ÚLl'arz;. 



by žalob!kytni činil IÚpllně n.eIZlpŮJSto!bri.:loUJ k výrdě'l!k'U. 
Pod!le vysvědlčen:í MUDr. L., jež 'Ž!a1olbkyně sama 
k YylZ'Váiní 'piřed:lož.hl:a, netripí -žailob1kyně .žáJdJným 
tělesným neJbo duševnLm ned'ulhem, lkiterý !by jri 
Ičiíni~ k rvýdělku úplně 1!lJ8'Z1p;fi.s'olbd:lou, jme[lJovam.ý 
lé1kaJř pouze IZIjilŠťuje, že 'PIro nedosltatelČný těles
ný vývi!nJ -žalobkyně k tělŽ.ším praJclm toho času 
lZIpůsolbiG.á není. 

Z toho se po'dává, 'že tu není úplné lIle:21Pi'LSlobi.
losti k lVý1dMktu, a j:elst IProto žaloba i 'z toh.olto 
Idůrvoldu n,eDdůrvod .. TI'ěna. 

§ 34. 2312. 
Pro, !lhůtu 1 roku, ve ktm'é poškozený musí svůj 
ná.roik OJZIllámi,ti přis!LUŠllé rpojišťolVně, r~holdUJje 
den, kdy ip'Ošlrozenému musNOI býti jasno" že jde 
Ol poškození na role, ~tteré má S'Voji příčinu v pod
nilmvém úratLu a OmerLUij'e jeho, Ip1raůOlVuí schop
nosit. (Rozh. vrch. poj. soudu rl: 29. IV. 19'36, 

Cuo 64/36.) 

Jde jen 'O otázku, zda je ~aJ1Dbcův nárDk pro
mlčen, -či nikoli. 

Zalobce hájí proti prvnímu soudu lIlázor, že 
jedJnDročlIlí lhůta § 34 úro zák. začla 'běžeti te
prve dnem, 'kdy mu byla ruka v nemocniCi 'Od
ňata, pooěvadž teprve tehdy seznal plné nás:J:ed
ky ú!'aJZu. Toto 'Stanovi'siko jest v:šak mylné, jež
to bezpečně vysvítá z ust'aiIl'ovení § 34 úro zák., 
že se o~námení pod 'ZltTátou nároku musí -státi 
nejpozději do 2 let ode :dne úrazu. 'Do jest nej
zazší lhůrta, která musí býti be-~odminečně za
chována a 'která by, kdyby Ibyl rozhodným delIl 
amputace, !Zaohována nebyla, poněvadž se úraz 
s,tal dnem 16. 8. 1932 a amputace byla p~lovede
na až v září 19-34. 

Praví-li tedy záJkon, že poškOlZ'ený musí 's'Vťlj 
nárok příslušné IPojišť-ovně O'znám:ilti, než uplyne 
1 rok ode dne, kdy s'e objevily následky úrazu, 
s'luší to vykládati tak, ž-e rozhoduj-e den, kdy 
pOŠlkDzenému musilo býti jaSlIlo, lŽe jde O' poško
zení na těle, které má svou pl'í-činu v podnikD
vém úrazu a omeZ'Uje jeho pracoVillÍ schOipnost. 

V s.ouze!Ilém případě jest zj.rštěIl!o SpráVDU ~
Slarykovy všeDbe-cné nemocnice v 'P., že tam byl 
žalDbce dne 28. I. 193'3 přijat s hnisavou ranou 
na lokti levé ruky, že mu tam byla navrhována 
amputace mťky a že :byl 4. 3. 1933 IZ nemO'cnice 
propuštěn. 

Nejpozději tohoto d!Ile mastla;la žalobci povin
nosrt Ílra!2J ohlásit'i, poněvadž za uvedeného stavu 
věd nemohl -býti .na pochybách, že z t3!jemého 
poranění takto vznikly ná:sled:ky., jeho pracovní 
schDp'nDs1td. omezU!jící. 

To ža:1obce opomenul, ohlálsiv úra-z teiprve 
18. 4. 193-4, a porávem první soud U!Zll.al žalobní 
nároik Zla pr'Omlčený. 

§ 38n. 2313. 
Z uSltanove.ní § 32, odst. 2. 'Vll. ll1ař. č. 262/1934, 
kterým se upravuje l"ol2íhoďěí ,soudnictví úrazové
ho, pojištění, nelze usuzovati, že by -l"o,zho,dčí SQud 
musel dva znalce přibrati. (Rozh. vrch. poj. 
soudtu z 18. IV. 1936, Guo 295/35, ÚraJzové po-

ji'.štění str. lo.6IIV.) 

Podle § 3,1 .naří-ze!llí Č. 262/3_4 ,Sb. z. a .n. mfiže 
rozhodčí soud naříditi provedení i !takových dů
kazů, které strany nenabízely.. V d3!llém případě 
nebylo nu.tno slyšeti ž-alDbce, ježtO' ná'lez oČoniho 
odlbDrníka vy,zněJ, jasně a určitě. Podl,e § 3'2, 
odst. 2. nař. č. 262/3'4 Sb. Z. a n. má .vozhodčí 
'soud zpravidla přibrati dva lélkaře-,znalce. Z to
hoto ustanoven.i nelze usU'zoVíaJti" že by rOZlhodčí 
soud musel dva znalce .přibrati. Nepochybil roz
hodčí soud, ~dyž p-řibral pouze jednoho znalce, 
odbo.rnika očních chorob. To stačilO' úplně, ze
jména když -znalec podal posudek určitý, odpo
vídající náleru., a n.eporušil rozhodčí- sDud zál·Hm, 
pakliže v prŮJvodním usneseni _připustil pouze 
jednohO' -znalce, aniž 'by rto odůvodnil. Řízení ne
ní tudíž nelÚplné a vadné a vycl1á!zí-li odvO'laJtel 
z jiných iP'ředpoklad'fi, pak další d'fivody odvol.ací 
ani po zákO'nu neprovádí. P ,rávem Itudfž došel 
I!'oz!hodčí s-OIUd podle pDsudku znaJ,ce k závěru. 
že následky úrazu se nezhoršily, a p 'ro:to také 
žalobu za zvýšení dtlchodu zamítl. 

Rozhodnutí soudů nižších stolic. 
Zaměstnavatel, který svěřil o,btížnou a o,dpo,věd

no,u práci učedníkovi, l'učí za škody učednilmm 
způso,bené nejen oso,bám třetím, nýbrž i sám 
so,bě. (Rozh. !pracovníhO' soudu v Prazle z 16. XlI. 

1936, Cpr 865/36.) 

Nesporným zůstalo, že žalovaný zaměstnán 
byl v závodě žalobcově jakO' učedník grafický, 
a to až dO' k'Once srpna t. r. 

NespDrným dále zfistalo, že v prvé polDvici 
t. r. pracoval žalovaný se 60linkovou sítí, re
produkční systém Efharaster 4679, a že ji rozbit 

Nesporným konečně zŮlstalo, že s,íť ta stDjí 
4400 Kč. 

Žalobce domáhá se zaplacení obnosu 4400 Kč 
a nár'Ok IS-vťlj odůvodňuje takto: 

Zalovaný způsobil žalobci škodu 4400 Kč, 
neboť při práci s repr,odukční sítí počínail si 
s takovou hrubou neopatrností, že přístroj rDzbil. 

Vzr.Jedem k tomu, že toliko neopa,trnOlstí 
vzešla žalobci škoda 4400 Kč, domáhá se týž ža
lobou, zaplacení tohoto obnosu. 

Žalova.ný navrhl zamítnutí žaloby, a t~ 
z těchto dů.vodů: 

Žalovaný jest učněm a neměla mu býti svě
řO'vána práce na reprodukčním stroji. Práci tu 
má prováděti síla pilně zapracovaná, a to řádně 
vyučený dělník. 

Nehledě však k tomu, musil žal'Ovaný praco
vati bez dohledu, a to v době, kdy pO' celodei!l.L"lí 
práci byl unaven a kdy pracoval: přes čas. 

JežtO' mu byla dána náležitá instrukce, stalo 
se, že při zasazování sIrIa, t. zv. r3JStru, do apar
rátu, vyjel mu rastr z ruky a tak dDŠlo k jeho 
rozbití. 

Nen.ese tudíž žalovaný, který v učebním po
měru se nalézal, následky, které r'Ozbitím stroje 
nastaly. 

Vzhledem k těmto před!Iles:fim stran, řešiti jest 
předem 'Otázku, zda učedník práce shora uve
dené konati může, a v př'ípadě kladném, zda 
za šlwdy, které při práci způsobí, 'Odpovědným 
jest. 
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Ježto jedná se o odbornou otázku z chemigra
fie, uznáno bylo k návrhU! žalované strany na 
dtlkaz znalecký. 

Znalec J. Š. v tomt'O směru podal dobré zdání 
a nález, že v zás8Jdě není závady, aby starší 
učedník ma reprodukčním stroji pracovati ne
mohl. 

V každém případě může tak činiti pouze na 
risiko svého zaměstnavatele a nemůže býti 
v případě nehO'dy činěn odpovědným za škody , 
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které zp.:J,sobil. Při tom jest pak neroZhodným, 
zda pracuje pod dozorem, či nikoliv. 

Z tohoto znaleckiého posudku zjišťuje tudíž 
soud, že žalovaný neručí za škody opominutím 
zptLsobené. 

V daném případě vyjel žalovanému při posa
zování skla, t. Zv. rastru, do aparátUl rrustr 
z ruky a tak došlo k jeho rozbití. 

K podobnému poškození mohlo dojíti buď ná
sIledkem menší schopnosti žalovamého, nebo ná
sledkem opominutí, kteréžto opominutí nutoo 
opě.tQvně za menší s'chopnost pokládati. 

Z dfivodtl znalcem uvedených pokládá tudÍIŽ 
soud, odborně složený, žalQbní nárok neodtlvod
něný, žalobu zamítá a nutnQ pouze po stránce 
právní dodati tQto: 

Mezí stranami UlZavřena byla smlouva učební 
§ 97 žtvn. řádu. PQdmínkou této iSmlOUvy jest, 
aby se učedníl{ u učebního párna řemeslu, je
muž se hodlá věnQvati, naučil. V tom jest hJlavní 
rozdíl od smlouvy námezdní (§ 1151 Qbč. zák.). 

Zaměstnavatel, když učedníku nějakou práci 
svěří" musí si býti vědom toho, že svěřuje ji 
síle nekvalifikované. Když tedy žalobce svěřil 
QbtížnQU a odpQvědnou práci učedníkovi, tedy 
osobě, o níž věděl, že není plně :schopnou, tu 
ručí ve smyslu § 1315 'Obč. zák. za školly, učed
níkem zptlsobené, a to nejen osobám třetím, 
nýbrž i sám SQbě za případné škody, t. j. ne
mfiže od neschopné osoby požadovati náhradu 
(§ 1314 obč. zák.). Učinil tudíž žalovaný škodu 
bez svéhQ zavínění a nemusí ji nahrazovati 
(§ 1306 obč. zák.). 

Bylo tedy žalobu v di1sledku znaleckéhQ po
sudku zamítnouti. 

Zaměstnavatelovo obohacení při zakázané praCl 
přes čas. (Rozh. oddělení pro pracovní spory 
'Okr. soudu v Žatci z 2. října 1936, Cpr 72/36.) 

Není sporu, že žalobce byl zaměstnán u žalo
vané strany v době od 17. Ustopadu 1934 do 3l. 
března 1936 jako prodavač v žateckém obchodě 
žalované strany. Žalobce uvádí sporně: 

Ve jmenované době pracovalI 389 dntl od 8 do 
12 hod. dopoledne a od %2. do 7. hodiny odpo
ledne, takže vykonal denně 1 % hodiny přes čas, 

. celkem 583 a % hod. přes Ča:s. V době inven
tury, a to dne 27. a 28. prosince· 1934, dne 7. 
a 8. března 1935, dne 2. a 3. ledna 1936 vyko
nal celkem 24 hodin přes čas. Ve dnech zbytko-

. véhQ prodeje v únoru 1935 a v červnu 1935 vy
konal po 14 dnech, v litstopadu 1935 a v únoru 
1936 po 7 dnech od 7 do 9 hodin večer práci 
pI'es čaJs, celkem 84 hodiny práce příes čas. Ko
nečmě pracoval v několíka nedělích, a to dne 
22. listopadu 1934 9 hodin, dne 6. ledna 1935, 
7. března 1935" 15. ledna; 1936 po 8 hodinách, 
celkem 33 hodin. Všechny tyto práce přes čas, 
resp. v neděli, nebyly odměněny. Kdyby nebyl 
žalQbce vykonal tuto práci, byla by musilI,a ža
lovaná strana přijmouti výpomocnou sílu a 
žaJIQbce by byl mohl pr3JCovati jinde a byl by si 
mohl jinde přivydělati. Proto žalovaná strana 
se obohatila ke škodě žalobce a žalobce byl po
škozen o obnos, který odpovídá přiměřené od
měně prá.?e přes čas, resp. práce vykonané 
v neděli. Zalovaná strana prý jest povinna na
hraditi žalobci škodu; za jednu hodinu práce 
přes čas a za jednu hodinu práce vykonané 
v neděli prý jest přiměřená odměna v obnosu 
3 Kč 79 h za hodinu. Při 774% hodinách práce 
přes čas, resp. práce vykonané v neděli činí od
měna obnos 2575 Kč 50 h. Pro nezaplacení žádá 
žalobce odsouzeni žalované strany k zaplacení 
tohoto obnosu. V další žalobě Cpr 7'3/36, k,terá 

byla spojena se žalobou Cpr 72/36 ke společnému 
projednání a vydání, rozsudku, uvádí žalobce 
sporně, že má. k dostání z platu za březen ještě 
500 Kč, pročež žádá 10 odsouzení žaJlQvané stra
ny též k zaplacení tohoto Qbnosu. 

Žalovaná strana namítá :sporně: 
ŽalQbce nepracoval denně 8 hQdin, PQněvadž 

del1rrlě potřeboval nejméně jednu hodinu pro pře.
vlečení, k snídani a svačině, k tQiletě a k od
počinku. Častokráte vfibec nepracQval a stál 
ostatním jenom v cestě. Žalobce pracoval při ' 
zbytkových prodejí,ch celkem třikrát 2~3 hodíny 
přes Č.rus, jednou % hodíny. Zbytkové prodeje 
trvaJly 14 dnrfi, t. j. 12 pracovních dntl. Zalobce 
byl poslán domtl, poněvadž nebyla žádná práce 
pro něho, přes to však ztlstal proti příkazu ob
chodvedoucího v obchodě. Žalovaná strana též 
nebyla obohacena prací žalobce, poněvadž má 
16-18 zaměstnanctl a firma by mQhla proto 
praeovní dobu v případě, že by žalobce nekonal 
práci přes čas, zaříditi tak, aby další pomocnou 
sílu nemusiJIa zaměstnati. Žalobce též nemohl 
utrpěti žádnou škodu, poněvadž podle služební 
smlouVy nesměl konati jinQU práci. Žalobce též 
byl za konanou práci přes čas přiměřeně odmě
něn. Dne 18. listopadu 1934 dostal 20 Kč, jindy 
zase večeři, dne 30. Vll. 1935 100 Kč, dne 24. 
listopadu 1934 a 24. prosince 1935 dostal zboží 
v celkové ceně 483 Kč 60 h jako výsllovnou Qd
měnu práce přes čas, při čemž se podotýká, že 
žalobce jakQ ostatní zaměstnanci neměl žádnéhQ 
nároku na remuneraci nebo novoročné. Konečně 
dostal ~alobce v březnu 1936 mimořádnou dovo
lenou k ú;>lnému uspokojení \Svých nárQktl na 
zaplacení práce přes čas. Nárok žalobce na .slluž
né za únor a březen 1936 obnáší 1600 Kč, k to
mu přichází provise v obnosu 83 Kč 55 h, činí 
celkem 1683 Kč 55 h, po srážce Qbnosu 106 Kč 
60 h pro sociální pojištění a daň zbývá Qbnos 
1581 Kč 85 h. Žalobce dostal dne 15. února 1936 
520 Kč a dne 29. února 1936 500 Kč. Po srážce 
těchto obnostl a obnostl zaplacených na základě 
exekuce dr. S. zbývá obnos 34 Kč 64 h, který 
byl nabízen žalobci, jehož přijetí však bylo za
mítnuto. 

Žalovaná strana namítá následující kompen
sační pohledávky: 

Za úvěr, poskytovaný zákazníktlm bez sou
hlasu žalované strany, při čemž pohledávky ne
byly dobytné, 650 Kč, za škQdu, zpfisobenoUJ ža
lobcem špatným stříháním látky, nesprávným 
expedováním zboží atd. 1000 Kč, za nezaplacené 
úroky z pohledávky 1000 Kč 38 Kč 25 h, cel
kem 1688 Kč 25 h, proto žádá žalQvaná strana 
o zamítnutí Ž3Jloby. 

Žalobce dále uvádí sporně: Při zbytkovém pro
deji také pracoval k žádosti obchod vedoucího. 
Obnos 20 Kč, zaplacený dne 18. listopadu 1934, 
byl odměnou za nedělni práci tehdejší, obnos 
100 Kč dostal, aby nosil livrejní košili, dary 
poskytované o vánocích. byly vánočními dary, 
které dostal každý zaměstnanec a nebyly žádnou 
odměnoUJ za práci přes čas. Obnos 520 Kč prý 
nedQstal. Prodal-li zboží na úvěr, pak se to stalo 
se souhlasem obchodvedoucího. 

Dále není sPQru, že měsíční plat žalobctlv 
v únoru; a v březnu 1936 obnášel po 800 Kč, 
předtí,m obnášel mě,síčnÍ plat 700 Kč. Z platu 
v únoru a v březnu 1936 byl právem srážen 
obnos 106 Kč 60 h jako přispěvek na nemocen
sk,ou pojišťovnu a pensijní ústav, jakož i za 
daně, dále byl na základě exekuce srážen za dr. 
Steina, advokáta v Žatci, dne 29. únOTa 1936 
obnos 269 Kč 25 h a dne 31. března 1936 obnos 
258 Kč 05 h. 

Na záklladě výpovědi !Svědktl K., D., V. a E., 



jakož i výpovědi žalobce jest dokázáno, že ob
chodní doba, v níž žalobce byl přítomen v obcho
dě žalované strany, trvala od 8-12 hod. dopo
ledne a odl % 2. do 7 hod. odpoledne, tedy 9% 
hodiny deruně. Na základě přísežné a věrohodné 
výpovědi žalobce jako strany dále vzal soud za 
prokázáno, že žalobce mimo to pracovaJl při 
inventuře, mimo' to od 7 do 12 hod. večer, a 
to dne 27. a 2&. prosince 1934, dne 7. a 8. břez
na 1935, dne 2. a 3. ledna 1936, tedy celkem 
24 hodin, dále že ve dnech zbytkového prodeje 
pracoval od 7 hod. do 9 hod. večer, a to v únoru 
a. v červenci 1936 po 14 dnech, t. j. po 12 pra
covních dnech aJ v listopadu 193'5 a v únoru 1936 
po 7 dnech, t. j. po 6 pracovních dnech, což činí 
72 hodinJ práce' přes čas, kon:ečně, že pracoval 
v neděli dne 22. listopadu 1934 9 hodin, dne' 6. 
ledna a 7. březnal 1935, jakož i dne 5. ledna 
1936 po 8 hodinách, celkem 24 hodJi:n, zač však 
nedostal žádnou odměnu. Na základě plřísežné 
výpovědi žalobce vzal soud také za dokázáIlJO, 
že žalobce dostal od: žalované strany dne 29. 
února 1936 500 Kč hotově a že 12. února 1936 
a při zrušeni služehnmo poměru dlodnes je zde 
pol1..JedáVka za dodané zboží žalovaJné strany 
vOči ža1lobci v obnosu 370 Kč a pohledávka za 
poskytovanou zálohu ve výši 1'50 Kč. 

Podle § 1 zákona č. 91/18 Sb. z. a n. ne.sm[ 
v daném případě pracovní doba za,městnance 
převyšovati trvání 8 hodin denně. Pracoval-li 
žalobce deIliIlě 9% hodin, potom vykonal detD.J1ě 
1% hodiny práce přes čas. Žádná straIl3i ne
tvrdí, že živnostenský úřad pOVlOlil vykonávání 
práce přes čas. Námitka žalované strany, že ža
lobce nevykonal žádné práce přes čas, poněvadž 
denně potřeboval nejméně 1 hodinu k převle
čení, jídlu atd., nemá významu, neboť předně 
mUlSí býti také tato doba započítána do pracovní 
doby a za druhé není věrohodné, že jeden za
městnanec potřeboval tolik času pro ony čin
nosti, jak to ,tJvrdí žalovamá straJna, a soud vzal 
na základě věrohodné výpovědí žalobce za doká
záno, že žalobce potřebova[ pro jmenované čin
nosti denně jenom minimální čas. Podle kalen
dáře bylo v dbbě od 17. litstopOO11l 1934 do 6,h 
prosince 1934 36 všedních a záIloveň pracovních 
dnů.. V době od 1. ledna 1935 do 31. prosince 
1935 po ISfrážce dnů. dovolel!lé 292 všedních <fuů, 
v době od 1. ledna 1936 do 29. Úl1iOra 19'3'6 50 
všedních, zároveň pracovnich dnů., tedy celkem 
378 všedních, zároveň pracovních dná Soud vzal 
na základě výpovědi žalobce, podporované vý
povědí, uvedených svědktl, jako dokázáno, že ža
lobce pracoval během 378 dntl denně 1% hodiny 
přes čas, ai že tedy pracoval cellkem 567 hodin 
p\řes čas. Podotýká se, že žalobce j1ž nepracoval 
Od 1. března 19'3'6, pročež doba od 1. března do 
31. března 1936 nepřichází v úvahUl pro vypočí
tání práce přes čas. Soud vzal Z3J dokázáno, že 
vykonávání práce přes čas nebylo povoleno živ
nostenským úřadem, poněvadž opak ani nebyl 
tvrzen a poněvadž práce přes čas v hořejším 
trvání vů.bec nesměla býti, povúrre!Il!a. Proto byly 
tyto práce zákonem zakázány a žaloboe může 
požadovati odměnu za tuto práci pře:s čas z d ti
vodti obohacení zaměstinavatelova 
a vlastního poškození. Jest soOO11l známo, že! mě
síční platy v obnosu 700 Kč pro 32letého proda
vače obchodUJ s módním zbožím d.ruh.uJ obchodU! 
žalované strany v městě s drahotnimi poměry 
města Žatce jest nejvýš odměnou za 8hodinovou 
práci za den, povolenoru. zákonem. SoOO má za to, 
že žalovaná straJna by byla musila zaměSlt:nati 
další s,ílu, kdyby žalobce nebyl denně konal 1% 
hodiny práce přes čas. Disponováni jinými za
městnanci firmy nepovažuje soud za možné, po-

něvadž, tito zaměstnanci, jak jest zjištěno svěd
ky, mUlSili také pracovati: přes' čas. Tímto však 
žalovaná strana se obohatila na úkor zaměst
nanců., zejména též žalobce. Soud věřil výpovědi 
ža1obce, že by byl mohl po uzavření obchodu 
něco si vydělati, kdyby byl nemlIJSU denně praco
vati přes čas, 3J to mohl vykonávati práce 
li známých jako účetnictví atd. Ve smlouvě slu
žební písemné, která byla p\ředložena, neni žád
né ustanoveni o tom, že žalobci bylo zakázáno 
vedlejší zamělStnání. Žalobce tedy by[, poškozen 
vykonáváním práce přes čas. Soud považuje 
podle § 279 c. ř. s. obnos 3 Kč 69 h (prů..měmá 
hodinová mzda a 50 % přirážka) za přiměřenou. 
Proto má žalobce nárok na obnos 2102 Kč 25 h 
jako odškodněn~ za vykonanou práci p[les: čas, 
který obnos má žalovaná strama žalobci n..ahra
diti podle § 1259 obě. zák. Žalobce má však též 
nárok na odměnu práce přes čas, kterou vyko
nal z příčin inventury a zbytkového prodeje; 
Součet tenkráte vykonaných hodin přes čas 
obnáší 96, žalobce má za ně nárok na odškod
nění v obnosu 354 Kč 60 h, kterýžto obnos ža
lovaná strana má také nahraditi žalobci podíle 
§ 1295 obč. zák. Konečně přishl!ši žalobci vfiči 
žalované straně podle § 11152 obč. zák. nárok na 
přiměřenOU! mzdu za 24 hodin práce, vykonané 
v neděli, při čemž soud považuje ()lOOOS 3 Kč 69 h 
za hodinu za přiměřenou odměnu, což čini' mzdu 
88 Kč 55 h. Tedy má žalobce nárok na celkový 
obnoS! 2544 Kč 95 h, k'berýžto obnos mu byl také 
přiznán. 

Poskytnutou večeři lze pokládati jenom jako 
dar, avšak ne jako odměnu: za práci přes čas. 
Obnos 100 Kč předaný v červenci; 1935 ža1o'bci 
žalovanou stranou, pokládá soud na základě vě
rohodné výpovědi: žalobce jen za dar za to, aby 
nosil žalobce livrejní košili. Na základě výpo
vědižalobce pokládal soud! dary poskytované 
o vánocích 1935 a 1936 žaJlobci jen za dary vá
noční, jak jsou 'Obvyklé vů.či zaměstnancfJ.m, tím 
spíše, že !Služební smlouva nevylučuje takové 
dary, poněvadž ve s:mlouvě je jenom UiStamoveno. 
že se neplatí žádné vánoční r 'emunerace. Také 
nelze okolnost, že žalobce již nepracoval od 1. 
březn'a do 31. března 1936 a přes to obdržel plat 
za měsíc březen, pokládati za odměnu za práci 
přes čas, poněvadž byla tato dovolená podle vý
povědi žalobce vnucena, což též sdělil žalobce 
žalované straně. Z okolností, že žalobce během 
trvání služebního poměru nikdy nežádal zapla
cení práce přes čas, nelze :souditi, že žalobce se 
zřekl zaplaceni; jest věrohodné, že' žalobce se 
musil obávati výpov'ědi', kdyby byl již tenkráte 
žádal o zaplacení práce přes čas.. 

Pohledávka ž'alobce na; plat za únor a bře-
zen 1936 'Obnáší . . Kč 1600'-
k tomu: přichází podle udání žalowné 
strany provisni nárOk v obnosu »83'-

sOUJČet . 
Z tohoto 'Obnosu se \Sráží: 

příspěvky za :sociální pojilŠtěn.í a 
za daně Kč 10{)'-
hořejší zaplacení dr. S. » 269'25 
hořejší zaplacenÍ! dr. S. » 25'8'05 
vypla,ceno 29. II. 1936 » 500'-
zbývaj'ící pohledávka za 
dodané zboží » 370'-

Kč 1683'-

zbývající pohledávka za 
poskytnutou zálohu . » 1'50'- Kč 1653'90 

takže zbývá obnos Kč 30'90 
k:terý byl přiřknut žalobci. 

Ce[kový obnos nároku, který přísluší žalobci 
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Ltlobci 

vtiči žalované straně, obnáší 2575 Kč 85 h , kte
rýžto obnos také byl přÍlZIlán žalo.bci. 

Soud má za to., že upla,tňo(vané protipohle
dávky žalo.vané strany nejlSou po právu. Z výpo
vědi svědka V., který jest o.bcho.dvedoudm, vy
chází jasně najevo, že žalobce pro.dal na úvěr 
v přítomnosti uvedeného. o.bchodvedoucíJlJo, tedy 
s jeho vědomím a so.uhl3JSem mlčky a z výpo
vědi tohoto svědka a svědka D. vychází najevo, 
že bylo prodáno v obchodě žalované strany jen 
lidem na úvěr, o kterých žalo.bce pro.hlásil, že 
jsou dobří. Za tohoto IStavu není přípustno, ža
lobce čiIniti odpovědným za to, kdyby byli později 
lidé nezaplatili. Svědek V. udává ut.rpěnou ško
du o.bnosem 500 KČ'. Takové udání však také ne
stačí při zavinění žalobcově, kdyby bylo zavi
nění dáno; mno.hem spiše je třeba, aby byli uve
deni zákazníci, jimž byl pOiSkytlllUt úvěr a kteří 

potom nezaplatili. Svědek V. udává, že žalobce 
několikrálte špa.tně stříhal, čímž byla zprfisobena 
škoda fÍ'rmě v obno.su 200 až 300 Kč. Svědek K. 
udává, že špatným stříháním zboží žalQbcem 
častěji povstala š~'Oda a že žalobce Qbjednal od. 
centrály zboží, které potom nebylQ koupeno od 
zákazníkfi 3.1 že žalobce také přibalil neúčtované 
zboží. Udáni do.tčených případll a výše škody 
nemůže učiniti. Takové práZdné údaje přirQzeně 
nestačí ke zjištění škody. Je třeba, aby byl pro
veden dfik'az 10 ťo.m, ve kterých p<řipadech jed
náním žalobcovým povstala škoda; žalované lS'tra
ně. Talré o tom nebyl proveden dfika:z, že ža
lobce s,vého. času obdržel od žalované stran~ 
zápfijčku v o.bnOl3u 1000 Kč, z nÍŽ ještě zbývá 
obnos 30 Kč za: úroky. Proto. so.u:d má za to, 
že protipohledávky žalované strany nedostatkem 
Jejich správnostt nejeoUl po právu. 

Poznámky. 
PeolSijní pojištění řidičů parních silničních 

válců. 

Otázku, zda řidiči (parních silničních válcfi 
podléhají pensijní po.jistné povinnosti, řeší Vše
obecný pensijní ústav v 'Oběžníku č. 72, ze dne 
25. listopadu 1936. PodLe to.hoto oběžm.íku: jest 
VšeQbecný pensijní ústav toho názoru, že řidiči 
parních silničních válcfi nepodléhají pensijní po
jistné povinnOlSti, ježto. obsluhu a řízení silnič-

. ních válcfi nelze považovati za činnost převážně 
duševní ve smyslu § 1, 'Odst. 2 p. z. (o.bdoba 
kOIl8tantní judikatury Nejvyššího správního sou
du ohledně strojnikfi a řidičfi auto.mobiltl). Rov
něž péči o. správný výkon stroje na vozovce 
nelze dobře pokládati za převáŽlIlě du:ševnÍl prá
ci. Zmíněné zaměstnance nelze také zařaditi do 
žádné z kategorií uvedených pod č. 1- 6 § 1, 
odst. 1. p. z., ledaže by mohla ,padati v úV'aJhu 
kategorie č. 6, lit. a). Předpoklady tohoto UJS,ta
novení zde však růvněž nejsou splIliěny, poně
vadž normálně jest jejich hlavnÍ! prací obs[uha 
a fí.zení stro.je, kdežto dozor nad dělníky je pra
cí vedlejší. 

Podnikatel stavby podle § 11 úraz. zákona. 

Výkladem § 11 úraz. zákona s hlediska otáz
ky, koho jest pokládati za podnikatele stavby, 
řeší rozhodnutí zem:s k é h o. ú řad u v P r a
z e z 20. VI. 1936, č. 8955/4 z r. 1935, odd. 13 A 
(»Ú rarové poj:iJštění« :str. 25). Rozhodnutí řeší 
předmětnou otázku v tům smyslu, že Jest jím 
stavebník, zadá-li stavbu staviteli, který pro 
úplnou nemajetnost n.emůže néstj hospodářského 
risika z pflovedení stavby. 

V k<mkretním případě úrazová pojiš,ťo.vna 

dělnická prů Čechy v Praze uznala výměrem ze 
dne 2. VIII. 1935 stavebníka H. za podnikatele 
stavby ro.dinného domku v P. vzhl,edem k tomu, 
že stavitel S., pod jehož do~orem se sta'Vba dom
ku prováděla, byl zcela nemajetným a veškeré 
exekuční kroky proti němu byly bezvýsledny. 

Do výměru výše uvedeného podal stavebník H. 
námitky, jimž však Zemský úřad v Praze nevy
ho.věl a uvedl v dťtvodech: 

Podnikateaem podle § 11 úraz. zá:ko.na jest je
diné o.soba, kte'I'á fakticky na vlastn~ hospodář
ské risiko. vyvíjí činnost: k dosažení určitého vý
sledku. Touto. OSIObou při stavbě rod:Lruného do.m-
ku stěžovatele nebyl bývalý stavitel S., protože 
je zcela nemajetný (.skládal již vícekráte s ne
gativním výsledkem vyjevo.vací přísahu). Že ze 

stavby rodinnéhO' do.mku H-ova nenesl hospodář
ské rilSiko stavite(1 S., je patrno z ď:okladtl stěžo
via:telem předložených, podle nichž se zavázal 
stavitel S. stěžovateli, že mu postaví rodJinný 
domek lS nákladem 55.000 Kč, pakli mUl uve
dená částka nebude vyplacena teprve po zhoto.
vení díla, nýbrž za účelem financo.vání stavby 
500 Kč již dne 10. VI. 1933, 17.500 Kč v hoto
vosti a 2000 Kč ve fO'rmě směnky při pozdějším 
podpisu sm[o.uvy o koupi staveniště před zapo
četím stavby a 3,5.000 Kč dne 29. XII. 1933 bě
hem stavby. Výše uvedené skutečnosti stačí 
k poso.uzení otázky, kdo jest s hlediska ustano
vení § 11 úraz. zák. podnikatelem :stavby, neboť 
pro subsumpci určité skutkové p odstaty pod 
ustamovení § 11 úraz. zák. jako předpisu v oboru 
zákonodárství na ochranu dělnictva není směro
datná zevní právní forma, v níž jsou opraveny 
vztahy mezí zúčastněnými osobami, nýbrž roz
hodnou je hospodářská stránka těchto vztahťt. 

Stavební živnostník, ať 'Oprávněný nebo ne
oprávněný k samůstatnému provozování staveb, 
kterého nepostihuje risiko. ztráty ani nejmenší 
čálStí kapitálu, potřebného k provedení stavby, 
má jediné postavení akordanta, řídícího po.jiště
né práce a zpflo.střeďkuje nákup materiálU/o 
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Dovolání podle práva československého, ně

meckého a francouzského. - NaplSal dr. Hynek 
Bul í ll' ml. - Praha 1935. - Orb~s. - Sbírka 
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zek 75. - Stran 450. - Kč 60.-. 

Obsáhlá publikace zabývá se v podstatě výkla
dem čelSkoslovenské úpravy dovolání, a tů jednak 
v zemích historických, jednak v oblasti práv
ního řádu býv. uherském, a Po.sléze d'O'Voláním 
po.d[e osnovy unifikovaného ciJvi:lního řádu soud
ního. K těmto výklad:fim a dovolání podle práva 
našeho jsou připojeny stručné výklad~ o. dovo
lání podle práva německého a v kasační stíž
nosti podle práva francouzského. Ve zvláštní 
kapitol,e zabývá se autor d o. v o. lán í mJ V e v ě
c ech p r a c o V' n í. c II podle zákona č. 131/19131 
Sb. z. a n., o. pra'covních lSoudech. 

I{onec rakOUJskQ-uherskJébp dluhu. Příspěwk 

k děj~rnám sukceSÍ států. a státních bankrotfi. 
- NapsalI' dr. Jan S I á mJ a. - Praha 1936. -
Orbis. - Sbi,rk'a spisfi právnických a národo
hospodářských, svazek 79. - Stran 371. -
Kč 80.- . 
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stavovské zřízení? Objasnění a kritika korpo
rattsmu. 0- O. Sulík. - Praha 1936. - stran 
126. - Kč 7.50. 

»Stav je«, píše O . SUlík, »s'polečenská skupina 
sdru:.žujíci osoby téhož povolání.« Již v pojmu 
»stavu« tkví, že kolektivní vfile staV1ll se může 
řádně vytvářeti! a vyjadřovati zdola, celStou de
mokrat ickou. »Stavovs:ký« útvar, který byl U!sta
ven shora, není pravým stavovlSkým organismem. 
JehO' vůdčí činitelé, jmenovani cizorodým orgá
n em, n.evyjadřují vfili stavu, nýbrž vůli toho, 
kdo je jmenoval. Nejvýznamnějšími stavovskými 
útvary jsou svobodné, autonomní odborové orga
nisace. DíJlo o. Sulíka obsahuje nové postřehy 
o smyslu a sociální funk.ci demokratického odbo
rového hnutí. Zdfl.razňuje ISkutečnost, že !l1 e j
s tar š í stavovská korporace, matka korpora
Usmu, cech, a n. e jmI ad š í stavovský útvar, 
svéprávné odborové organisace, existU'jí jenom 
v demokratických státech. Ani v jednom z díktá
torských státfl. se neudržely cechy jako auto
nomní ,stavovské O'rganisace, o svobodných odbo
rových orgamisacírch ani nemluvě. U nás v Čes
kosloveD!Sku zachovaly ISe a velmi zkvétají staré 
cechy v podobě živnostenských společenstev. 

Demokracii, aspoň té naší, možno spíše vy
čítati přemíru ,stavovství. Máme některé poli
tické strany, které nejsoU! pravými poLitickými. 
organismy, nýbrž ISpíše stavovskými útvary. 

V knížce O. SuJlíka podána jest ve zhuštěn.é 
formě, stručně a plasticky teorie moderního od
borového hnutí. Kapitoly o NěmeckU! a Rakous
ku obsahují poučné vylíčení historie odborového 
hnutí v letech 1933-1935. 

Myšlenka »stavovského« IStátu těsně souvisí 
s naukou o t o t a I Í! t ním státu. Proto se za
bývá O. Sulík též povahou totalitního státu a 
ideovoU! spřízněností fašistického státn.ího feti
šismu s představou vojenského státu, vytvoře
nou v dtle N. Macchiavelliho »Vládce«. Autor do
spívá k zajímavému závěru: Můžeme-li fašism 
považovati v podstatě za »novomacchiavellilSm«, 
vyplývá z toho závěr, že fašism jest naukou a 
praxí níkoli ryze italskou, nýbrž sv,ětůvou (jako 
jí byl vždy macchíavellism), dále, že fašism není 
hnutím mlaiClým a revo1učním, překonávajícím 
»starou« demokracii. Vším svým duchem obraCí 
se tento režim do minulosti - a, proto brojí 
i zbrojí proti pacifismu, humanitě, Společnosti 
národů: a není leč přechodnou překážkou na 
cestě k demokracii, která nemfl.že býti považo
vána za starou už proto, že ještě nikde nebyla 
řádně ULSkutečněna. 

Velmi zajímavě anaJlysuje O. Sulík tak zv. 
stavovské zřízení v Rakousku a přesvědčivě 
vytyčuje růzdíl mezi korporatÍ1Smem totalitních 
státfl. a starou, pfl.vodní doktrínou katoHckých 
myslitelfi o stavovských útvarech. Jeho kritika 
filosofie Othmara Spanna O' stavovské ůrgani
saci státu (»Der wahre Staat«) je u nás zatím 
jedinou toho druhu. Poj,ednává také o »sta
vovství« v Německu a konečně zabývá .se sta
vovskými náladami v ČeskoslovenskU!. 

Bída a blahobyt národů. Základy hospodář
ského myšlení XX. věku. - Dr. Josef V a ně k. 
- Praha 1935. - Orbis. - Sbírka spisfl. po[i
tických, právlní,ch, národohospodářských a :so
dálních, řada II., kniha 20. - stran 226 -
Kč 24.-. 

Der Staatszuschuss zur Unt erstiitzung Arbeits
loser. Uspořádal a výkladem opatřil dr. J O' s e f 
S 1 í ž. - Liberec 1936. Nákladem Zentral-

gewerkschaftslrommission. des Deutschen Ge
werlr.schaftsbundes. - Sbírky Gesetze fUr A;r
beiter und Angestellte mit, Ermuterungen, sva
zek 2. - stran: 400. - Váz. Kč 24.-. 

Laičtí přísedící v pracovním soudníctví. Zá
sady a praxe. - Dr. František KraUlS. - Vy
dáno jako U!Čební příručka u příležitosti Vll. 
školly funkcionářů. Svazu kovodě1níkfi ve dn.ech 
30. srpna až 5. záři 1936. - Nákladem Svazu 
kovodělnikfl.. - Praha 19'36. - Stran 40. -
Cena Kč 1.-. 

Studijní knihovna ,sociálního pojištění. Vydá
vá Ústřední svaz nemocenských pojišťoven .. -
Svazek 1.: Prof. dr. Emil .schoenbaum 
»Aktuálni problémy starobního a invalidniho po
jištění«. Praha 1936. - Stran 22. - S v a z e k 2. : 
Dr. Vilém H a v I a"o »Význam ústavního ošetřo
vání v sociáJlním pojištění« . - stran 22. 

Sozialpolit ik. - Dr. Werner Starko - Sbirky 
»Die VolkswirtlS,chaft«, svazek 1. - Rudolf M . 
Rohrer, Brno 1936. - Stran 129, 8°, Kč 25.-. 

Rohrerovo nakladatelství zahájilo tímto :svaz
kem sbírku spisfl., které mají býti úvodem k jed
notlivým základním otázkám národohospodář
,ským. Sbírka je redigována prof. dr. O. Eng
Hinderem. V programu sbírky jsou na př. Agrár
ní politíka (dr. ing. C. Worliczek), Živnostenská 
poilitika (dr. A. Spitaler), Obchodní politika (dr. 
F. Husty) , Dfichod a ceny (dr. O. Englander) . 

V rámci a rozsahu programu sbirky dr. Stark 
podává na něcO' více než 100 stranách přehled 
sociálně politických problémfl. a zabývá se jed
notlivými ůtázkami sociálně politickými. V zá
sadě vychází z názoru Zwiedineck-Slidenhorstova 
o významu sociální půlitiky. Ve všeobecné části 
podává autor řešení základních otázek (zajíma
vé řešení otázky mezí sociálni po[itíky), sezna
muje stručně s' její historií a popisuje jednotlivé 
!Sociálně pollitické systémy. Ve zvláštní části roz
vrhuje jednotlivé otázky do kapitol: pracovní 
trh, pracovní smlouva, ochranné zákonodárství 
a sO'ci.áJ1ní pojištěni. V jednotlivých těchtO' kapi
tolách pak podává také obraz československého 
sY'stému sociálně politického a referuje o jed 
notlivých opatřeních. 

Peníze a Úro!{. - Příspěvek k diskontní teorii 
a politice. - Dr. inž. Alois Král. - Praha 1936. 
- Orbis. - Stran 199. - Kč 26.-. 

Autor směřuje k řešení těchto základních otá
zek: má úrok vliv na hospodářský proces, má 
tvorba peněz vliv na úrok, a , jaké cíle má sle
dovati bankovní systém přl tvorbě peněz. Ve 
ISvé práci vychází z úvah o tům, jak ptiJsobí úrok 
ll'tlI hospodářství , a přechází k úvahám o tům, jak 
pfl.sobí hanky na úrok. Samostatný oddíl je vě
nován studiu peněžní tvorby a následujicí pak 
otázce, jak subjekty tvořicí peníze mohou půSo
biti stanovením diskontu na ostatní úvěrové po
měry. Z těchto úvah vyvozuje autor možná ře
šení správy úvěru a :s jednotlivými z ni'ch iSe 
kriticky zabývá. 
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