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Mlčky učiněná úmluva o náhradě za práci přes čas. -.. ' 
(Poznámky k judikatuře nejvy,ššího soudu.) 

Zákon O' 8hodin.ové době pr.acovní .obsa
huje předpisy dvojili.{} rázu: 

1. Ukládá v e ř e j n {} p r á v ·n í, donuce
ním a treslt.em vynutitelnou p o v i n n .o a t 
n e p ř le k rač {} vat i zák.onem stanO'venou 
dohu pracO'vnÍ. (§ 1, § 13.) Souhrn předpisů, 
stanO'vících pře,dpoklady, obsah i pr.ovádě
ní tétO' povinnosti tvoří ochranu pracovní 
doby ve' vlastním smy,slu. Účinkem těchto 
předpisů je veřejnoprávní omezení, urkl,á
dané v prvé ř.a,dě zaměstnav,alt:eli jak.o OISQ

bě, ve služehnw poměru především urču
.jící průběh pracovníhO' procelsu . Českoslo
venský zákon nemluví výslO'vně a výlučn ě 
O' zaměstnavateli jak,o o ,osobě jedirně· od
povědné (vi'z na příklad § 13 cit zák.) a ne
stanoví beztrestnost zaměstnance. Důsled
kem a výronem zákalZů z,ákO'na .o 8hO'din.ové 
d.obě pracO'vní je1st lS.oukr.omoprávní ne
plat.nost úmluv a jednání rtěmto z'ákazům 
se pHČících · (§ 879 obč. zák.). 

2. Stanoví s O' u k r 00 m .o p r á v n í nárok 
zamě!Stnance na zvláštní úplatu za práci 
přes čals, zákonem 'st.an.o'Vený a pO'vinnost 
zaměstnavatele tutO' zvl,áštní úplatu zaměst
nanci platiti. (§ 6, ods't. 3, § 7, odst. 4.) Sou-
hrn předpi,sů , týkajících se tohot.o nároku 
a povinnosti, upravuje předpoklaldy m. z cl y 
za práci p,řes oals'. Př,edpisy i.y , ,analogi,cké 
jiným zákonným před'pi'sům (na přiklacl 
§ 96 živnost. řáJdu ukládá p O'v1Í'nno>st 
k zvláštní odměně z,a práci mimoO p racovní 
dobu) ·O'mezují >se však na stanuvení povin
nosti k zvláštnímu platu za práci přes čas , 
ohsah tohoto nároku a povinnost i jemu od
pO'víd1aj-íd a p roOvedení této poviinnos1ti po
nech,ávají patrně disposici s.mluvních stran 
v mezích zákO'nných přledp~lsů <soukromo
právufch. Touto kusoOstí zákona je způso
benO', že provedení oné povinnosii posU'zují 
,soudy podle předpisů soOukr,omého práva, 
které vznikly dávnO' před zákonem o- osmi-
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hodinové pracovní dO'bě, v době, k,dy zá
konodárce ještě neprojevil jasný úmysl, 
za.bezpeči:ti z v.láJštní hono'rováni práce mi
mo dobu praoovní. Tím je dá'na možnost, 
že rt.entO' z.řejmý úmYlsI z.ákO'll:O'd.árcův bude 
zmařen podřazením úmluvy o mzdě za prá
ci přes ča>s pO'd .ohecné předpÍlSy !SlaršÍ. 

V tO'lutO' směru velké poučení poskytu je 
vývO'j judilkatury nejvyššíhO' ISoOudu ve věci 
m2'}dy za práci přes čas, která klikatou ce
stlou, plnO'u pr.otikladů (viz článek docenta 
dr. Adolfa Prooházky v »Právníku«, roč
ník 69, sešit 15, ,strana 473 a nálSll.) dospěla 
k nynějš.ímu ,sta,diu a kterou poslední r,o,?;
hodnutí ISlama proOhlašují za llJs>Í!ál,euou. Pan
šá.lní argumenta.ce o t. zv. p a u š a I .o van é 
m zdě za pr;áci př·es ča:s, kterou přejímají 
,dnes -dO' 's,výchdůvoOdů >soudy ni:žšíCh in
stancí - nepřihlHejíd začasté ke zvláštní 
pO'vaze ,služební ,slmlolLvy a roe speciálním 
skutkovým okollnostem k onkretníhO' přípa
,du, mohlla by zmařit intence, sled·ov'ané 
lS oukrom·oprávnÍ'llli předpisy zákona O' osmi
hodin.ové dohě p raoovní. 

N ejvyšši ,soud svrchovanou měr·ou vztáhl 
na tutO' práv.ní látku zejména předpisy 
.o pr'ojeveeh vůle mlčky učiněných a o po
ctivém !Styku obchodním mezi slmluvnfuni 
stranami. Nejvyšší lsoud opírá se tu hlavně 
o předpis § 863 ·obč. z,ák. , který praví : »Vů
l i lze p rojevtti ne.jen výdovně >slovy nebo 
znamení,mi vůbec ohvyklými, nýbrž i mlčky 
t.akovými činy, kJt.eré, uváží-li Ise všechny 
okolnosii, nedávají rozumné příčiny o ní 
pO'chyhO'vati. Co do významu a úči,nku či
nů a .opominutí hle,děti je!Slt k obyčejům a 
zvyklostem, které platí v pooíivém oh
chodu.« 

Argument.ace nejvyššíhO' soudu o přes
ča,sové mzdě je v hrubých ry1sech t.atO': 
U~ednání -o (do v O'len é) prá,ci přes čas 

spa.d'á pod předpisy O'hčanského zákO'na 



o Ismlouvě Islužehní, rovněž ujednání o' mzdě 
za tuto. práci. Záko'l) o 8hodinové pracovliÍ 
(lobě ukládá tuto práci platiti zvláště, ne
stanoVÍ však způsob úmluvy O' mzdě a její 
výši. V tom Isměru platí ustanovení občan
ISkěho zákonika, která dovolují volnou di
sposici ,gtr,an, v.olnolB:t úmluvy <O způ,sobu a 
v)~ši mz,cly; teprve ll'ehyla-h mzda smlu
vena, Isluší pokládalt za umluvenou přimě
řenou mzdu (§ 1152 obč. zák.). Umluva 
O' vý'ši mzdy může pak:se ,stát vÝls],ovilě 
aneho. mlč k y; mzdu lze také mlčky pau-
ša},ovati. 

A jaké jsou to činy, které, uváží-li se 
všechny »,okoluosti«, nedáv,ají rozumné Prl
číny pochybo.vati o vůli zaměs:tnancově, 
Ism] uviti ,se zaměstnavatelem lTIZldu úhrnko
vou, z,ahrnu.jíc.í v 'sobě také úpl,ahl za prá
ci přes, čas? 

V některých případech existuje v ý 
slovný proj-ev za: mělstn ,av ,atele 
jako. S'mluvního konhahenta v ,t.om ,smy,slu, 
že při přijetí prohláJsi, že hodiny př'e:s ČéH5 
nehudou placeny. Ne'vZlnese-li zaměstnanec 
proti tomu nálliitky a přijímá-Iii pak mzdu, 
pro.jevi,l tím po.dle názo'ru nejvyššího 6,OU
,cl u :s-ouhla,s IS tím, že IDz.d!a. za práci přes oa's 
má být pl'élJce,na paušálně v úhrnkové mzdě 
Ispolu lB prací no.rmální.. (Rozh. 7577 V áž. 
'obč .) 

Ve většině případů ne n í však v Ý 13' 1 o v 
II é hO' P' r o..j e v u ani na ,straně' zaměs: t
llav.atelově. Zaměstnavatel pro,stě vyplácí 
určitý obnos mzdy, zaměstuanec ,je,j opě
tovně přijúná pracov,av předtím přes čas. 
Povinností z.aměsrtnancov.ou ,je patrné pocU e 
II ázoru nejvyšš,iho IsoUJdu, aby TI á m i rt k y 
proti 'výši mzdy vznesl i hne d při výplatě 
mzdy. , Neuči:ní-h tak, ,s.!uŠ,í v přijetí mzdy 
spa;t-řovati projev jeho. vůle, že ,souhJoaI8Í 
's (výl8lovně nepro..Ť1e ,venou) nahídkou z,a
mě,s tnav,atele. aby byl za práce přefs ča,s 
p]lacen m'~d ,ou úhrrukovou, zahrnující v so
bě i mzdu za práci v normální praco'vní do 
bě. (Talk ro-zh. 7576, 7577, 7901, 8561, 8818 
Vátž. ohč.) K perfektní dohodě o pauša}o
vání 'illZ:dy z,a prá'ci přes čals dochází tecly 
.s~.Ťitím dv'ou konkludentních činů smluv
ních Istran, placením mzdy a přijetím lnzdy 
bez ])Iá,mit'e:k. 

J ind y Is'pa:třuje nejvyšš:í Is.oucl ,s,ouhlas 
s pa:uš,alování'm mz,dy_ v tom, přijal- l,i z.a
městnanec z výš e 11: í :služného, jes;f.Jiže to
to zvýš'en.Í- Ispaclalo do .doby, kdy pracovní 
doba z,amělstnanC'o,va byla prodloužena, 
(Rozh. 10.317 Váž. ohč.) 

V některých případech vy,slovuje 'se nej
VY'šší soud Hm způ,slohem, jako by zaměst
nanec měl pHm,o povinnost provázeti vý
platu a přijetí mzdy se své ,s.trany vý,s.].ov
n ý m projevem. »Kdyby nehyl býv.al žalo.b-
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ce :S těmito podmínkami. :srozuměn , byl b y 
m u 's i 1 pr,oti nim činj;tj námitky. « (Rozh. 
8818 V áž. obč.) 

}s'ou pak případy, že nejvyšší ,soud Ispa
třulje ,s,ouhLasný projev vůle 19, paušalová
ním mz.dy z,a pl'láci při eS' ,čaJS i v tom, ,getrvá
li zalměts,tnanec ve Islužhě. »J ežto žalohce ve 
Isl UJžbě :setrva.l, ,dal tím najevo, že 's cl,o.sa-
vaclnÍJmi ,gmlulvnfuni podmínk,ami lSouhl,así. « 
(llozh. 7577 Váž. obč.) Nebo: Za,měsinavaiel 
oznámilullIIlěsltnancům, že jim uelSnÍží plat, 
zat,o však práci přes čas o.dměňovat nebu
de. »žalOlbce seltrvá'ním ve ISllužhě, jako kon
kludentním činem dal dost,atečné najevo, že 
na 's lměnu tu přistoupil. « (Rom. 6636 V áž. 
Někdy argumentuje tu nejvyšší ,solLcl do

konce UJváděje, že přece zaměls'tnanec má 
možnost ,dálti ne,souhla,s najevo' tím, že ze 
sl Ulžby VyISlt,OUpí. (Rozh. 7577, 6636 V áž. 

Již dHve ,stěžovali ,si právníci, že zákon 
ného předpi,su .o pr'o,jevu: vůle mlčky učině
ném používá ,se v ,judilkatuře o' praoovním 
pr,ávu přílišnou mě'rou na neprOlspěch za
městnance tak, že v jeho mlčení - mn.ohem 
víc než při jiných po.měrech právních -
rspatřuje se 'souhlas. » ... dělníkm u s' í mlu
viti, nechce-li ztratiti Isvé právo, pr,o něho 
neplatí ,také předpÍf8y .o prlomllčení. Musl 
ihned uplatnit IS'VŮ,j nárok, jinak ho po
zbývá,« prav.í J. Ingwer ve Ispilse »Das 
Arbe:ůt,sverhá1tnis na,ch os,terreÍ<chis.chem 
Heeht « (1905). 

Nejvyšší ,soud českO'slovenský v r'ozhocl
nutích <O paušalování mz,dy z·a práce přes 
čals ukládá zaměstnanci povinnOlst k pro
jevu íIIlěrou velmi rozs,áhlo'll, takže se na
skytá ot,ázka, zda při UJv,ažová.ní význ,amll 
či::n.ů za'měs,tna,ucových za ;trvání :slulŽebního 
poměru, zejména pak mlčení zaměstnan
cova, vede :si v Isouhla:se ,se samotným_ 
předpils,em § 863 obč. záJk. a uvažuje-li ,sku
tečně »všechny okoliuOIsii«, j.ak mu to zá
kon ukláclá,a zda přilišným kl,rudením vá
hy na mlčky pro,revený so.whlas zlaměst
nancůvnepřekračuje hranic zásad občall '
ského. práva. 

»P.OIuhé mlčení ne,smí být všeo.becně po
kládáno za ,s.ouhléhS, a t.o ani t.enkl'át, když 
druhá s,tT,ana jednostr.anně prohl ásHa, že 
bude v mLčení na učiněný návrh spatř,o 
v.ati Isouhlals. « (Stuhenrauchův KQlmmentar 
zum ,allg. hiir.gerhchen Gelsetzbuch, 2 BV . , 

str. 13.) V ,ohčanském právu nelze mrti za 
to, že by platila zásada: »Kdo mlčí, sou
hla,sí. « Mlčení toho., komu byla nabídka 
učiněna, pokud nejde 'o zvykl'ostj a ,ohy
čeje platící v poctivém oh-choclu (§ 863, 
od,sL 2) duši pokládati za z,amHnutí ofe r .. 
ty. V jediném připadě § 1003 stanoví 0.1-
čanský zákoník povinuost .os'ob, veřej ně 
zříze'l1ýeh k obstarávání určitýcll záležj-



-IO;~ lU. oclpovčciéU hez prm1icl1i na přll.;:uz, 
Ji.ntllk muž'c ufel'·La j;ýt za.lllLtnut,a také 
mlčky, (J alil Krčmář: Práv0' ()bligační, 
oS,tr. 31.) 

Jena snadě otázka, l)okud zásad pocti
vého. obch0'dniho styku IZfe užH na po
měr z.aměstnance .a z,amělsltnava:tele. 

Ne,jde tu jen o t·o, do j a.ké míry projevy 
zaměs,tna'llcovy pn UZaVUall!l IShlžebnl 
smlouvy a z·a jejílho trvá'nÍ j,sou svobodné, 
byvše vynuce.ny ISltrachem 0' ztrátu zaměst
nání. Platné normy neclov()lu,jí judikatuře 
uZ'na·tri. nouzi ·a ISltrach tohoto druhu za sku
tečnos,t právně význa,mnou. Nejvyšší ,soud 
také kaJt.eg-orÍocky odmítá námitku náJtlaku 
hospodář,ského. (Viz na přírkla,cl l'oz.h. 553? 
Boh.). I v tom ,s lměru ()všem !Slušelo by 
v konkretnÍIC-h rSporný:ch př,ípadech zkou
mati, zda projev vl'Ue z8Jlně·st1Jlancovy hyl 
,svohodný, vážný, určiiýa sr()zumitelný. 
(§ 869 obč. zák.) 

Zá,s.a·d poctivého Istyku ,ohchodního lze 
v plné;m r()~,;tsahu užílti při ,smlouvách, kde 
kontr.aheuti jsou pl'ávn,ě rovnooenll1.i a kde 
zákonné přeclpilsy dopouš~,ějí -clalekolsáhlOli 
volnost Is,mluvní. 

Smlouva Islužebni liší ,se od osta,tních ty
pů ,smluvních (zejména na příklad od pří
buzné Is·mlouvy ,o clHo) neustále r'OIstoucim 
počt.em nuHcích nOTem, které vylučuji na 
prospěch zaměsltnancllv ·smluvní volnost, .a 
to právě vzhledem k f.aktickému i právní
mu po:stavení -zaměstnancovu ve slružeb
ním poměru. (Ehrenzweig : Da,s. Recht der 
Schuklverhaltni'sse, 's·tr. 436, 437, 438.) 

Pro s,mlouvy služební je charakteristi
ckým znakem, že z'a;městnanlec je -o ·s, -o b 'll ě· 
a hospOIclář'sky po.dříozen v poclniku zamě:srt 
navlatelově. (Rohert M:ayr: Práv·O" ohli
gačn~, I8It.r. 265.) Zaměs,tnance'm ,je· ten, kdo 
na základě ,smLouvy nesam'OIsta,tně. a na 
účet nějakého jiného koná l1J,á,mezclnÍ prá.c.i 
z povolání. (W.a lter .K,askel: Al'beilt,srech t, 
3. vydání, lStI'. 66.) Ph ,smlouv-ě ,služeb-ní 
,slibuj,e zamě,s'tnanec, že v ul'či:té pros1to.ře 
čas.O"vé přesta'ne býti fsvým pá.nem, ISit.ává se 
pr,oonu dohu 'lleS,anloOls,ta'tný'm, -od1e,vz,dává 
se v poměr oclv1s1osti k pánu prá,ce. (Jan 
Krčmář: O Ismloll'vě námezdní, 1902, str. 
94.) Ro.zhodující význam m.á tll znak ocl
vi,s.Josti. An.ghcké právO" vyzvedá tento znak 
služební Ismlouvy rozeznávajk Is,lužboclárce 
(maSiter)a .jeho. :s,j,eclnané.ho zamés:tnance 
(servant). Právě ,tato -oclvi,sJos.t plI'so.bí, že 
pr·a·covní práv() upravu,jí mnohem víc 'llež 
,jiné smlouvy předpi,sy nuHcí a cHSPOS'LCi 
Is,tran ·odňa,té. (Ehrenz-w'eig: 1. c. 439.) Mezi 
za:městna.vatelem a z.amě,sinancelm :není j1e'11 
obchod. a výměna plnění dvou Isa-mosrtait
ný-ch Isubjektů, nýbr1ž uzavřením ,smlouvy 
vzni'ká osobně-práiT'ní poměr, zaměsltnanec 
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lovy. 
Princip IsvohOlc.lné ,smlouvy Islužební spo

čívá na představě, že ,smluvní ,st I' Mly urču
.jí ph každé no.vé úmluvě znovu její oh
s'all. Pracovní právo nové d·oby vlivem nu
tící-ch předpi,sů je čim d:ále {tím více, ovlá
dajíckh (mezi něž patři i předpisy -o .době 
pr.acovllí) není však Již j'eu ·dílem lSuhj'ek
tivní-ch vlllí, nýbrž z v'elké čás-tí řádem, 
který smluvní :s'tral1y nalézají hotový. Pro.
t.o význallll vůle ,je pří něm ,menší a .jiný 
než u jiných ,smluv a pr·orto li:aké (i vzhle
dem k os·obní odvils,los.ti zaměstnancově) 
llelz.e 'na ně vz,tahovruti tou měr,ou principy 
t. zv. poctivého. ohchodu. Právní řád sám 
stanovením nutídch předpi,s,ů dává na
jevo, že při ItértOI .smlouvě nedůvěřuje zá
sadě poctivého ohcho.du. »Proto Ise ,sesyehá 
volný moment v praoovní ,smlouvě čím. dál 
Hm více na práv.ně s·voboclný VSltup na pře
de.m právně hotovou po:si'ci ,s pevným ()kru
hem prwv a P0:VÚlllOStí, který nezll:stává 
omezen na poměr meú za:městnancelu a 
zamě,stnavatelem.« (Hugo Sinzhei.mer : »A/r
bei:tsTecht«, H.a:nclworte,rbuch de1r Staats.
wi,s,sen,schaften, sv. I., str. 852.) 

Judikatura, která bude c.htít být práva 
tomuto. zvláštnímu charakteru Ismlouvy 
-služební ,a zvláš,tní povaze vz,tahů lS'mluv
nkh Istran v tét!o is:mlouvě ,s,tamovených, ne
bude přeceň·ova ti proj'evů zamělstuanco
vých, UČÍllě:ných z,a trvální poměru odvi,slo
:sti v poměru Islužební\m, zejilll.éua jeho. čÍnlI 
konkluclentní,ch a nehude. h'Ú, poku-cl jde 
00 jeho. projeivy kláJsti mechanicky na ro
v,eň Isuhjek1tů.'m jiných slmluv, ,Sltoj-ícím spo
lu jako rovnocenní ko.ntrahenti ve v~tahu 
po.ctivého styku -obchOochúh-o: ·omezí užívání 
předpisů -o pr·ojevech ,ml čky učiněný,ch .(1 

o poctivém ohchodu při ,smlouvě služební 
na nejmenší míru. 

Zákonodárce; pak chtěje napr.a,viti lle
.spravedlivé příkrosti právních p'řeclpisll a. 
ochrániti zaměs~t'nancenehude Ise moci ·ome
út na vyplnění' mezer ,a doplnění kusých 
předpi,sů Is'ociálně polůLickýeh. Zk u. šenos1ti 
s praxí zákona -o ,0slmi:hodinové. -dohě pra,
cOVllí ukazují, že r·oziříši:ěrnost právních 
přeclpiJs.ůo pracovní,m právu ,ne;de k tomu, 
že účinky ,speciálního zákona. m·ohou být 
zmařeny uplainěnrm od]i,šných púnClipů, 
ov láda:jicích. jiná odvěltví praeo.vnjho prá
va. Zvl'ášiní pov.aha praoovního poměru 
vY1ž.adll~j·.e naléh.ávě sjedn.ocení přeclipi,sů, 
upravujících praoovní poměr v jednotný 
z á k ·o n í k pl' á c e. Jednotné provedení 
zá'5'acl pracovního práva -odstra1ní s.!ožité 
argumentace ,a komplikované výklady a 
spory způ1s,obené z velké čá:sti l'llzllorocl-osti 
práYl}ích přecl.pi-siL 




