
1: 

l , 

a 
.t 

l. 

Z 

l

l-

1-

:e 

r-· 
n 
t
ti 
r. 

:é 
~i 

1-
y 
1-

c-

10. 
:5" 

1-

z
la 
(ll! 
á
~h 
di 
~l-
r,a 

0 -

~l
ré 

osoby (nss. 31. XII. 1924, č: 13.760/2'3, Boh. 
A. č. 4285). 

Kriteria práce pří lež i t o s t n é jsou ji
Gá, než kriteria zaměstnání vedlejšího. Zda 
jest tu práce příležitostná, jest dovoditi z 
povahy toho kterého pracovního poměru a 
p.ik.oliv jen z životního po.stavení za.měst
nancova. I hlavní zaměstnání osoby pracu
j fd ' může býti v poměrll k určitému za
městnavateli příležitostné, je-li dotčená čin
nost podle Dbsahu smluveného. závazku 
zjevem nahodilým, ojedinělým, jež právě 
pro SVDU nahDdilost a krátkodobost netvDří 
fádný zdroj příjmů osoby pracující. vý
klad ten kryje se s Dbecným významem 
slova »práce příležitostné«, za jakou se po
važuje také práce osob, jež nemajíce trva
lého, smluvního. zaměstnání a nejsDuce ani 
samostatnými živnDstníky, konají krátko
dobé práce nebo služby Dsobám, jak se na
hodí, tak na př. pomáhají na nádraží ces
tujícím obstarati zavazadla, Dbstarávají 
různým osobám nákupy a pod. (nss. ·13. XII. 
1928, č. 16.599/27, BDh. A. č. (630) . . 
Zaměstnání nestává se příležitostným tím, 

že zaměstnanec vyhledává výživy i jinde. 
Nepravidelnost zaměstnání není důvodem 

vylučujícím zaměstnance z nuceného PD
jištění (nss. 20. X. 1930, č. 20.725/28). . 

Názor zaměstnance o povaze jeho. zaměst
nání u určitého zaměstnavatele není rDZ
hodným a úřad při kvalifikaci jeho zaměst
nání názorem zaměstnancovým vázán není 
(nss. 23. X. 1930, č. 16.234/30). 

c. Do.mácí Idělníci (§ 3). 
Spolupráoe příslušníků (členů Tlodiny do

máckého. dělníka) nemá vliJVil1 na jeho po
jistnou povinnost ,a nepnčí se nik:te!rak 
pojmu domáckého. dělníka. Jiné zlaměstnání 
domáckého dělníka /mělo hy IpřiJ posuzo
v:ání jehQi pojistné 'povinnoslti .rozhodující 
význam jenom ,tehdy, kdyby vylučovalo 
pr.avidelnost domácké práce. (:NSIS .. 2. I. 1930, 
č. 11.154/28, Boh A 83,28, Svép. č. 5/1930, 
P. P. 50.) 

D. V z n ·i k a z á n i k poj i š t ě ní (§ 7). 

V Zlnik pojištěni nemoc. a jeho zánik ne
pojí se k pouhému faktu vykonávání či ne
·vykonávání .pr,ací neb služeb, nýb:vž ~e tu 
j·est vždy spojitost · B·e S,uhluvním IPOměrem, 
t,akže pojistný poměr vyžaJdu~e ke Sivému 
vzniku 1. lLz,a:vření smlouvy slUlžební (uč
ňov,ské), 2. z.aháj.erruí p~ací .neh s,lužeb na 
zálcl,adě této . s:mlouvy, a s,Ťejně zánik po
jis:tného 'Poměru přec1pokládá zrušení služ. 
smlouvy (pracovního poměru) ,a zastavení 
práoe smluvní, musí tu tedy býti vedle mo
mentu p~ávnÍho (sm.1uvené-ho 'PO'mě~u pra
covního) , i moment f,a:ktický (z'ahájení ,a 
z.astavem p:vascí neb služeb ... ). Pouhé ne
vy koná vání prací neb sl užeb povinně po
jištěných za trvání pI'laoovního poměru 
,ne.má v zápětÍ zánik pojištění, vyjma pří
p.ad § 7, odst. 3., in Hne, Dl8Jstane-li poiist
ný p'řípaJd a z,tr.áta zpThslobilosti pr,a'oovní. 

Nový zákon č. 221/1924 ·stanolvil :vozsah 
poj. poV'innos,ti nemooenské, Vlz.nik. 18; zá,nik 
pojistného 'P'omě:vru zásadně shodně B dos,a
v.asdnim právním sta~em (§ 31 a § 33 zák. 
z 30. března 1888, č. 33 ř. z·. a jehO' .doplňků). 
I tu byl rOZlslah poj. povinnosti, VlZ'llik a zá
nik poj. poměru podmíněn shora zruně
nýmidvěma sJožkami, jednak 'pl'laCoIV1lÍm~ 
služ. neh učňovským poměl'lem (smlouvou 
služ. neh UČ!Ď.o'vskQiu), j.edilak faktický.m vy
~onáváním pr,ad neb ·služ·eb, r.es1p. vohoto
vosti k nÍJlll (s~oVllJej také nál. Bob. 3634/24 
adm., j'e.nž vykládá § 1, odslt. nem. z. v ten 
smysl, že ujednáním' pl'laoovní smLouvy ne
vzniká j·eště pojistná povirrmos,t, nýbrž poi. 
poměr vzniká teprve dnem vSltupu Ido za
měsltnání, resp. dnem, kdy z:aměs,tnarný dává 
zaměstnav.at.eli svou P['Iascovní sílu k dispo
s,ici takovým zpŮlSO'bem, lže .zaměs.tna,;v.at.el jí 
může ,disponlOv:ati, ,a dálle nál. Roh 4308i25 
adm., v němž vysJoiVeno, že pIOlj.~S'tnÝ 'poměr 
nezanÍlká jakýmkoli zas,tav'enÍm prláoe, ný
brž jen ·tehdy, kldyž je ,dŮlSleidfuem uiIoolllčenÍ 
pr,a'covního pomě:vu) . (Nss,. 14. IV. 1927, čís . 
6399, Boh A 6480.) (iPO',klraooiV1ání.) 

Z rozhodnutí ve věcech pracovních. 
224. 

J. Smlouva domovnická (zákon ze dne 30. ledna 
1920, čís. 82 Sb. z. a n.) jest smlouvou služební. 
II. Spory z domovnického poměru jsou prázdni
nový;mi věcmi podle § 224, čÍs. ?, nový doslov 
c. ř. s. RozhO'dnutí ns ze dne 24. ledna 1931, 

R I 1046/30. Váž. obč. 10470. 

Ad 1. Smlouva mezi maJitelem dO'mu a dO'mov
níkem jest smlO'uvou služební, jak vyplývá 
i z povahy věci i z výslovnéhO' ustanO'vení zá
kona, jenž v § 1 pO'měr dO'movnický nazývá 
pra,covním poměrem, v § 14 uvádí, že O' náhradě 
za bezdůvO'dné předčasné zrušení pO'měru, O' je
jímž prO'mlčení a O' vysvědčení platí ustanO've-
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ní O'becného zákona O'bčanskéhO' O' služební 
smlO'uvě, a v § 18 připO'uští kO'lektivní smlO'uvy. 

Ad H. PO'dle § 224, čís. 7 v. ř. s., v d'O'slO',vu 
čl. II. zákona ze dne 19. ledna 1928, čís. 23 Sb. 
z. a n., jsO'u veškeré spory ze služební a námezd
ní smlO'uvy mezi zaměstna.vateli a zaměstnanci 
JakéhO'koliv druhu věcmi prázdninovými a jest 
tedy SpO'T, O' nějž tu jde, věcí prázdninO'vO'u. 
Různé právní názO',ry O' tO'm, zda jest pO'kládati 
dO'mO'vnickO'u smlouvu za smlO'uvu služební či 
náJemní, rO'zhQďl · zákO'n ve prO'spěch smlO'uvy 
služební. Ostatně na tO'm nezáleží, nebO'ť vždy 
Jde O' smlO'llvu pracovní (.§ 1 uv. zák.) a tudíž 
O' spO'r mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 
a všechny iakovéspory jsO'u věcmi prázdnino-



vyml. Pokud jde o zaměstnance, bylo- účelem 
zákona urychliti řízení z dů'Vodů sociálně poli
tických ve prospěch osob, jic~ výživa závisí 
zpravidla na odměně za služby a práce a jež 
jsou v hospodářské závislosti na zaměstnavateli. 
Dopadá tu tedy i doslov, i účel zákona. 

225. 

I. Nárok obchodního pomocníka na obč-asnou 
l'emlhlleraci se -může , zakládati na smlQuvě, 
obchodní zv-yklosti v místě, kde jest závod za
městnavatelův, nebo zvyklosti vytvQřivší se 

v podniku zaměstnavatelově. 
II. Ke vzniku nároku na základě zvyklosti vy
tvořivší se v podniku zaměstnavatelově stačí 
časQvá p'l'avidelnosrt výplaty remunerace a lliení 
na závadu, že se její výše měnila v jednotli
vých obdQbích podle bilančníc'h výsledků a PQ
dle uSJ1esení správní rady zaměstnavatelky, 

která jest akciovou sPQlečnQstí. 
III. Smlouvu s obchodním pomocníkem jest na 
straně zaměstnavatelQvě považovati za obchod. 
Rozhodnutí N. S. ze dne 3,1. bř,ezna 1931, č. j. 

Rv I 567/30-1. Sb. min. spr.av. 975. 

Ad I. Zákon ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., 
sám neposkytuje nárok na periodickou remu
neraci a v § 16 jest obsaženo- jen vykládací 
pravidlo pro přÍ'pad,že zaměstnanci již pří
sluší právní nárok na poskytnutí remu.nerace. 
Otázku, zdali a kdy j·e tu nár,ok na remune
raci, j·es'Í řešiti podle okolností případu. Nárok 
na periodickou remuneraci může se opírati: 

a) o smluvní ujednání stran; výše remunerace 
při tom může, ale nemusí býti určena; není-li 
její výše ujednána, bylo by ji stanoviti podle 
toho, jaká remunerace byla pr,avidelně vyplá
cena v letech předešlý-ch (.sr.ov,nej rozhodnutí 
býv. nejv. soudu ve Vidni ze dne 3. prosince 
1912, Rv II 981 /12, Fuchs ,č. 82*), 

b) o obchodni zvyklost v místě, kde jest zá
vod zaměstnav,atelův; výši urči po případě 
soud podle § 273 c. ř. S., přihlížeje k mistním 
zvyklostem (§ 6, odst. 1. zákona č. 20/1910), 
nebo k výnosu obchodu (srov:nej rozhodnutí 
býv. nejv. soudu ve Vídni ze dne 4. února 1914, 
Rv I 1267/13, Fuchs 151 bl, a ze dne 10. února 
1914, Rv I 136/14, Fuchs č. 154**), 

c) podle - okolno.st:íi může nárok býti založen 
i .na tom, že zamělstnavatel v.y:plád ve svélIl1 
podniku remunerace po delší dobu pravidelně, 
třehas dobrovolně a ,ne vždycky ve stejné výši 
(na př. podle 'bilančních výsledků). Takové 
pr,avidelné vyplácení po delší dobu zakládá 
z v y k 10 ,s t v pod n i k u zaměis!navatelově, 
jež se -svými účinky r'Ův.ná mís t n í ob ch Ů' d
ní zvykl·o'sti zmíně'né pod b). Jak často se 
má stá:ti výplata, by se mohlo mluviti o její 
pravidelnosti, nelze všeoh~C'ně vymeziti, jest 

") Slib zaměstnavatelův, že bude dávati zaměstnanci 
roční remunerace v libovolné výši, zakládá právní 
nárok na ni pro zaměstnance. Výše této remunerace 
řídí se remuneračními částkami v předcházejících 
letech pravidelně vyplácenými (Fuchs 82, stejně 164 
aj.) 

"*) Nárok na remuneraci může obchodnímu pomoc
níkovi vzniknouti také i zvyklostí v zaměstnavatelově 
podniku (Fuchs 154, V áž. obč. 8560, P. P. roč. VIII, 
str. 29). 

t) Okolnosti, že akciové společnosti a bankovní podni
ky v sídle určité banky vyplácejí svým zamě·stnancŮill 
každoročně remunerace, a že zaměstnanec této ban
ky již ve dvou uplynulých letech roční remunerace 
obdržel, odůvodňuj í také pro následující třetí rok 
právo tohoto zaměstnance na přiměřenou remuneraci 
(Fuchs 151 b). 

to ·otázkou jednotlivého případu. (Srovnej roz
hodnutí č. 8560 sb. n. s.t). 

Ad II. Nelze ,souhlasiti ,s názorem, že ku pra
videlnosti výpla·ty ·r,emunera:ee ·se vyžaduje, 
aby byla vyplácena v určité výši .neb určitým 
způsobem, a že nejde .o pravidelné. poskyto
vání, byla-li 'výše remunerace závislá na vQ~né 
úvaze zamělstnaVlatelo-vě. Neboť ke vzmku 
právního nároku zaměstn.ance na periodickou 
r,emunerad na základě zvyklosti vytvořivší se 
v podniku zaměs.tnavatelově postačí pravidel
n.ost ča,sové, a není mu ,na závadu, měnila-li se 
výše remunerace v jednotlivýehobdohích po
dle bilančnkh výsledků a p·odle usnesení 
správní útdy. Nelze poukazovati na r.ozhod
nutí býv. ,nejv. s-oudu ve Vídni ze dne 19. září 
1911, Rv VI 394/11, uveřejněné ve sbírce 
Fu,chsově pod čís. 22*), neboť názor tam vy
slovený byl .opuštěn tým'ž nej,vyš-š~m soudem 
v pozdě'jš.ích r·o'zhodn uHch. *1<) 

J de ještě O' otázku, lze-li pravidelné po.skyto
vání remunerace ,spatřovati v tom, ž,e v pod
,niku byly vypláceny každoročně po tři léta: za 
sebou. Nejvyšší soudu souhlasí s náwrem, ž-e 
této otázce jest v souzeném přípa,dě phsvěd
čiti, a tO' tím spíše, ježto výročními remuneNl
cemi byly .odměňovány také nároky za výkony 
přesahujíd n.ormální pracovní dobu, z čehož 
vyplývá, že remunerace ·se staly v pQdniku 
jak.s,i stálým zaříz,ením a: zamě'stnanci mohli 
s nimi počítati jako s částí pl'atu,. Nebyh-li 
remuner.ace vyplácena každý rok ve stejné 
výši a závisela-li na vý.sledku bilance, má to 
pro spor fen ten význam, že její výši jest 
ur-čiti ,soudem podle § 273 c. ř. 's. 

Ad IJI. Smlouvu akciové společnosti s ob
chodním pomocníkem jest považovati na stra
ně zaměs!tnav.atelbně z,a obchod v,e smyslu 
čl. 273 a 274 obch. z-ák.t) a se zřetelem na usta
novení čl. 277 obch. zák. plaH tu předpis čl. 287 
Qhch. zák., že výše zákonných úr·oků, zvláště 
úroků z pr,odlení, jest při obchodech šest 
ze ,sta. 

226. 

P~edpisy zák. čl. XIII: 1891 o nedělním klidu 
nebyly zrušeny zákQnem č. 91 /18 Ol osmihodinné 
dQbě pracovní. Nále:z ns-s ze dne 11. břelzna 

1931, č. 38'24. BohA 9109. 

Zák. čl. XlIiI: 1891 o klidu nedělním při živn. 
pracích neomezuje ned'ělní klid jím upravený 
pouze na pracovní klid v samotný den nedělní, 
nýbrž podle § 2 rozšiřuje klid ten až do 6. hod. 
ranní dne následujícího. Trvá tedy podle tohoto 
zákona nedělní klid částečně ,ještě v pond'ělí 
dne následujícího, ačkoliv není již neděle. 

Podle § 4 .odst. 1. zák. o 8hodinné době pra
covní má zaměstnancům poskytnuta býti jednou 
týdně pracovní přestávka v trvání 3,2 hodin, 
která podle .odst. 2. cit. paragrafu má zpravidla 
připadnouti na neděli, nejsou-li zákonem o- ne
dělním klidu dovoleny výjimky. Již z toho ,je 

") Poskytování nesmluvené remunerace v předchá
zejících letech v nestejné výši nezakládá pro obch. 
pomocníka právního nároku na remuneraci v příštích 
lí\tech (Fuchs 22). L 

U) Při odůvodněném předčasném vystoupení jest 
splatný nárok na remunerace i je -1 i z á v i 8 1 o u 
n a v Ý s led k u bil a n c e po uplyn utí obchodního 
roku. Jest ji určiti částkou pod 1 e r emu n e r a c í 
pln ě n Ý c h v d ř í věj š í chl e tec h (Fuchs 66) ; 
podobně Fuchs 82, 114 a 164. 

t) Smlouvu s obchodním pomocníkem jest na straně 
zaměstnavateiově pokládati za obchod ve smyslu čl. 
2i3 a 274 obch. zák. (Váž. obč. 1163). 
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_patrno, že zákonem o 8hodinné pracovní době 
:nebyly zrušeny starší předpisy o nedělním kli
du, kdyžtě tento zákon sám na ně jakO' na plat
né nO'rmy poukazuje. Platí tedy oba zákony 
vedle sebe a věcí zaměstnavatele je, aby vyho
věl jak předpisům o. poskytnutí pracovní pře.: 
.stá v ky podle § 4 odst. 1. zák. o. 8hodinné dobe 
praco'vní, ta-k předpisu § 2 zák. čl. XIU: 1 '~91 
.() nedělním klidu, resp. odst. C hlavy II. m}?: 
nař. č. 28.559/1903, podle něhO'ž l.~e zap~clt! 
B prováděním živn. prací v živnost~, 'Pekarsk~ 
teprve od 6. hod. ranní v den následuJlel pO' ~m, 
ve kterém živn. práce byla zastavena . .p?dlll}_~a
-tel také oběma těmto předpisům vyho·vě!l mu~e~ 
neboť zákon jej nenutí, aby neskonČil prael 
v neděli před 10. hod. dopol., případně nezapo

. čal s ní teprve pO' 6. hod. ranní v po.ndělí, a vy
hověl tak i předpisu § 4 odst. 1. zák. č. 91/18. 

227. 

I. Ustanovení zák. o osmihodinové době pra
.covní mají povahu i~s cogentis a nemohou 
býti dot~e~a ~oh~d?u ~tran. - ~. K~o :.;.uČí z~ 
.dodržovam p·redplsu zák. o osmlhGdmne dobe 
pracovní v závoděf Zaměstnava,tele nezbavuje 
trestní odpovědnGsti ani skutečnost, že pracov
ní doba přes osm hGdin denně byla upT'avellla\ 
v dohodě se zaměstnanci a v jejich zájmu. -
lIL DG osmihodinné doby pr,acovní jest čítati 
také dobu p.racovní pohotovosti. Nález n. s. s. 
..z'e dne 11. úno'ra 1931, č. 2218, BohA 9062. Pre
judikatura ad L, II.: BO'hA 7433/28 a 8413/29, 
. ad llL: BohA 3067/24 a 6833/27*). 

Ad L Za dův-odnou nemohl n. s. '3. uznati ani 
námitku, že prraco,vní doba v záv,odě byla upra
vena v doho.dě ,se zaměstna,nci a v jejich zá
jmu se zř,etelem na potřebu záv,odu, neboť 
'ustanO'vení zákona. o 8hodinné době praoov:ní 
mají povahu juris cogentis a ;IlE~mohou býti 
modifikována disposicemi stran. Ze by v da-:
.ném případě práce přes ča·s byla kryta ustano'-

. ) Ad 1., 11.: Boh A 7433 (nál. n. s. s. z 24. IX. 
1928, č. 6654/27, »P. P.« roč. VIII., str. 21): »T r e s t
-ní O'dpovědnost podnikatele závO'du za 
dodržení zákonné osmihodinové dO'by 
p r a o O' v n í n e m ů ž e' být i vylo, uče n a tím, 

'ž e z a m ě s t n a n c i spr odl O' uže ním p r a
o O' v n í d O' b y byl i s r O' z umě n i, n e b o ž e O' n ě 
s a m i ž á d a I i.« V odůvodnění této právní věty .uvá

·dí n. s. s. zejména: » • •• Je sice pravda, že určení vzá
jemných poměrů mezi zaměstnavatelem a dělníky, a 
tedy i stanovení pracovní do'by, je předmětem volné 
-dohody, leč samozřejmě jen potud, pokud zákon -ne
klade této volnosti mezí. Zákon Č. 91/18 však katego
ricky s tanoví, že skutečná pracovní doba zaměstnan

· ců nesmí trvati zásadně déle, než osm hodin ve dva-
. eetičtyřech hodinách, nebo nejvýše čtyřicetosm ho.

din týdně a výjimky z této zásady připouští tO'liko 
v určitých, taxativně vyjmenovaných případech (§§ 

'6 a 7). Že § 1 cit. zák. o osmihodinové době pracO'vní 
je nO'rmou kogentní ('dO'nucovací) a niko1i dispositivní, 
t. j. takovou, která by připouštěla jinakO'u úp-ravu 
-pracO'vní doby přes zákonnou maximální mez osmi 
ho.d!in denně nebo čtyÍ'Ícetiosmi hodin týdně zúčast
-něnými stranami, podává se zpusO'bem vylučujícím 
veškeru pochybnost již ze slovnéhO' znění této normy 
(arg. slo'vo. »nesmí(). Že tomu tak, plyne i z tohO', že 
'zákO'n vydán byl k O'chraně dělnictva v zájmu veřej 
-ného blaha, tedy nikoli snad jen p'roti vyko,řisťování 
"7laměstnavatelem. Se zákonem by však bylo zcela ne
SlučitelnO', aby se dělníci předem použití tO'hoto zá
KonnéhO' práva mohli vzdáti. Nemůže tedy nikterak 
býti PO'necháno libovůli zaměstnruvatele a dělníků, zá
Konem vymezenou maximální pracovní dobu dO'hodou 
překročovati. « PrO' úplnO'st srov. také Boh A 8113 (nál. 
-no S. S. z 16. IX. 1929, č. 4364, »P. P.«, roč. IX., str. 
4): Zákaz n oční práce není odstraněn dohodou mistrů 
pekařských s dělnictvem, třebas schválenou živn. úřa-
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v-ením v § 7, odst. 3'0 ·cit. zák., podle něhož ~ 
určitých předpok~~~U! lze ,se, sO'uhla,sem mm. 
soc. péče prodlouzlÍl pracov:~l1 do~u ustanoye
ním kolektivní .smlouvy meZI zamestnavateh a 
zaměstnanci ujednané v těch podnicích, ve 
který,clI skutečná práce nevyža,duje více než 6 
hodin denně, stížnost netvrdí: 

Ad H. Stěžovatelé konečně namm:ají, že úřad 
nevyšetřil, která fy;sická ,osoha je za přestou
pení zákona odpovědna a tvrdí, že ,sami odpo
vě,dno'sti ,nemají, Í'ežto prád přes ·čas, v závodě 
nenařídili a, že ·odpovědným je v p!r vé řadě 
správce závodu. Také tato ,námitka je bezdů
vodná. Z nař. rozhodnutí je patrno, že žal. úřad 
pokládá! stěžo.vatele za odpO'vědné za dodržO'
vání předpisů O' 8hodinné pracovní době v je
jich záyodě. Proti tomu nemohou stěžovatelé 
namítati, že sami nedali přímý ro'zkaz., aby 
y závodě .se praco.vlalO' přes čas, nehoť stě,žo
va telé jsou vŮJči úřadůmodpovědni za do'
držovánf zálwnné 8hodinné pracov'ní doby ye 
svém závodě, i když s,ami nezákonnou práci 
přes čas nenařídili. Že stěžovatelé jako veř. 
s,poJ.-ečníci a majitelé živn. podniku j.sou VI prvé 
ř·adě .odpovědni za dodržování zákonných 
předpisů o p.racovní době ve svém závodě, 
ježtO' jde o jejich vlastní podnik a vlastní po
vinnos'ÍÍ stě'žovatelů také bylO' pečovati O' to, 
aby podnik ten prov-o~ován byl ve ,shodě s cit. 
zákonem. Odka~o.v,ai:i na správce závodu stě
ž-ov,atelé nemohou, když netvrdí, že jmenova
ného. jakol svého ,o,dpově'dného zástupce u úřa
du řádně ohlásili*). 

Ad lIL Ve sip'rávn~m řízeni nebylo sporu 
o. tom, že se v závodě stěž,ovat.elů, pracuje den
ně celkem po dobu delš,í než 8 hodin, nýbrž 
šlo jen o to', zda při zjišťování, nebyly-li tím 
překročeny předpisy {)o zákonné 8hodinné pra
eovní době, neměly býíiodcelkové pra·covní 
.doby j,ednO'tlivých hrusičů o,dečteny pracov-ní 
přes.távky, v nichž brusiči měli pouhou poho
tovost pracovní, a 'niž prováděli .nějaké pra
covní výkony. Při řešení této otázky nutno 
v prvé řadě zkoumati, zda zákon o 8hodinné 
době pr,aco'vnií vůb.ec do.pouští, aby do záko
nem přípustné praco'vni doby ·nebyly započítá
ványčasové intervaly, Voe kterých jedno,tliví 
dělníci měl] pouho.u pohotoV'ost praco.vní, pH- . 
padně dopouštf-li to aspoň tehdy, když po'va'
ha pO'dniku vyžaduje toho·, aby pracováno 
bylio po dobUl delší, a když dělnici projeví 
s Hm souMas. N. S. s. vyložil již v nál. Boh A 
3067/24 a 6833/27, že do ' záko'nné 8ho,dinné pra
eov,ní doby započítati jest nejen dobu, po kte-

dem, že s prací má v zájmu obecenstva býti započato 
dříve . 

Ad III. Podle nál. n. S. S. ze dne 8. ledna 1924, č. 
22.391/2<3 (Booh A 3067) jest skutečnou do,bou pracovní 
ve sm. § 1./1. zák. č. 91/18 rozuměti dobu, pO' kterO'u 
dává podle účelu a povahy konkrétního podniku za
městnanec ve shodě se zaměstnavatelem tomuto svou 
p'racovní sílu k disposici. Do tétO' skutečné doby pra
covní jest podle nálezu n. · s. s. z 25. X. 1927, Č. 3660 
(Boh A &833, »P. P. «, roč. VIL, str. 24n.) čítati též 
p o hot o v O' s t k p r a c o v ním ú k o n ů m, což podle 
n. S. s. jasně plyne z § 7, bodu 3. cit. zák., jenž sta
noví způso,b, jak lze prodloužiti p.racovní dobu, když 
zaměstnanec je na služebním místě v pohotovosti, 
ale skutečná prá.ce nevyžaduje více než, 6 hodin 
denně. 

.) Srov. k tomu také nál. n. s. s. z 7. 4. 1924, č. 
12.554/23 GHoh A 3455), podle kterého ustanovený zá
stupce . podle §§ 3 a 55 živn. l'ádu je trestaný za ne
dodržení p,ředpisů zák. č. 91/18, třebas, v rozhodné do
bě byl na cestách; zástupce takový nemůže soukro
mou úmluvou přenésti odpovědnost na osobu jinou, 
úJ:'adu ve sm. §§ 3 a 55 živn. řádu neohlášenou. 
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r{)u zaměstnanec fakticky pr{)v (Í,dí pracovní 
úkony jemu ul'ože'né, nýbrž i ·dobu, po. kte.rou 
pr{) tyto úkony jest v pohotov.osti. Trvaje na 
náhledu v. cit. nálezech blíže .o ďů:V{)dně'ném, 
nemo'hl ,n. 15. ,s. uznati důvodnou .obranu stěžo
vatelů, že nebylo vyšetřeno, zda bez započtení 
pouhé pohotovos'tÍ' zamě'stnanci trvala praoo·v
ní d{)ha déle, než dopoušH zákon. 

228. 

1. Za;městnanec nemůže se domáhati úp,laty za 
práce přes čas, které konal z vlastního popudu 
bez příkazu a vědomí zaměstnavatelova a jež 

zaměs.tna.vatel ani dodatečně neschvál,~l. 
II. Úmluva stran o nedovolené práci pře·s čas 
jest ' nicotná a nezávazná a nemů~e z ní býti 
vyvozován s m I u v n í nárok na odměnu za 
práci přes čas, nýbrž zbývá jen žaloba o ná
bradu škody a z bezdůvodného obohacení. 
Určiti výši odškodtného lze podle § 2'(3 c. ř. s. 

Rozh. ns z 3. února 1931, Rv I 204/30. Váž. 
obč. 10504. 

Ad I. Dovolatel projevuje právní názor, že 
pro otázku placení za práci přes čas jest lho
stejno, zda žalo,vaný 'zaměstnavatel o. žalobcově 
práci přes čas věděl, čili nic. S tímto názocrem 
však nelze souhlasiti. V rozhodnutích čís. 6609 
a 6983 Sb. n. s.,*) na něž se pro stručnost po
ukazuje, bylo vyloženo a {)důvodněno, že se za
městnanec nemůže d{)máhati 'Úplaty za práce 
přes čas, které ko·nal z vlastního popudu bez 
příkazu a vědomí zaměstnavatelova a které za
městnavatel ani dodatečně neschválil, a že 'bez 
vůle poďnikatelovy nelze ho zatížiti pracemi 
přes čas. 

Ad H. Dovolatel dovozuje, že odvolací soud 
nebyl oprávněn zkoumati přiměřenost odměny 
za práce přes čas, ana byla její výše mezi 
stranami paušálně smluvena určitou částkou. 
O sporné věci jest však uvažovati s jiného práv
ního hlediska. Podle názoru nejvyššího soudu, 
jenž byl po:drohněji odůvodněn ze.Ťména v roz
hodnutfch čís. 8717 (ll 8818 Sb. n . s .,*'~) jest úmlu
va stran o nedovolené práci přes čas podle 
§ 879 ()bč. zák. nicotná a nezávazná, neboť zá
konný zákaz práce přes čas má význam nejen 
trestněprávní, nýbrž i civilněprávní. Z takové 

. nicotné úmluvy nemůže hýti vyvozován s m I u v
ní náro;k na odměnu a ani zákon ze dne 10. pro
since 1918, čís. 91 Sb. z. a n., nezakládá takový 
nárok, protože se jeho předpisy o. zvláštním 
p lacení hodin přes . čas [§§ 6 (3) a 7 (4) J vzta
hují jen na výjimečně dovolené práce přes čas. 
V takovém případě zbývá jen cesta žaloby 

") Zamě'stnanec nemůže se domáhati úplaty za praCl 
přes čas, konal-Iii ji z vlastního popudu bez příkazu 
a vědomí zaměstnavatele (Važ. o·bč. 6609). Naříditi 
práci přes čas miíže pouze zaměstnavatel anebo jeho 
orgán, jejž buď. k tomu zvláště zmocnil, anebo kte
rého pověřil správou závodu tak, že ve správě jest 
zthrnuto i oprávnění naříditi p·ráci přes čas (jVáž. 
obč. 6983). 

#<O ) Nejde-li o dovolenou práci přes čas, t. j. jde-li 
o výjimečné případy §§ 6, 7 a 12 zák. č. 91/18, nastu
puje pravidlo § 1. Podle tohoto předpisu není zaměst
navatel oprávněn, aby svémocně pI'odlužoval osmiho
dinnou dobu pracovní, a učiní-li tak, mohl by býti za 
to činěn odpovědným podle § 13 zák. č. 91/18 a ručil 
by podlet předpisů občanského zákona i za škodu, kte
rá by tím jeho zaměstnancům byla způsobena. V pří
čině nedovolených prací přes čas není tudíž na místě 
poukazovati na výjimečnél předpisy § 6/III. a § 7/IV. 
zák. č. 91/18, jichž tu nelze použíti, ale jest na za
městnanci, aby ve sporu prokázal, že mu nedovole
ným činem zaměstnavatelovým byla způsobena ško
da (VáIž. obč. 8818, »P. P.«, r. VIII., str. 83). 
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o náhradu škody a z bezdůvodného obohacení. 
(Srovnej 'i článek doc. dr. Ad. Procházky »Ná
rok zaměstnanců na honO'rování t. zv. práce 
přes čas« v Právníku 1930, str. 4'73 až 487.*) 

Odvolací soud, neuvědO'miv si, že v souzeném 
případě šlo o zakázané práce přes čas, řídil se 
prostě zásadou, že úplata za práce přes čas musí 
býti aspoň přiměřená úplatě za' práce pravidel
né (rozhodnutí čís. 6854 Sb. n. s.**). Byla/-tli však 
nicotnou úmluva stran o konání nedorvolenýclt 
prací přes čas a oje j i ch z v I á š t ním od
měň o v á n Í p a u šál n í č á ·s t k o u - vedle 
platu za normální pracovní dohu - zbývá ještě 
uvážiti, zda a do jaké míry byl žalobce poško
zen a žalovaný na jeho úkor obohacen tím, že 
žalovaný ukládal žalobci ony nedovolené prá
ce. V té příčině hylo ·odvolacím soudem zjiště
no, že úplata za pravidelné ' práce činila 7 Kč r 
za hodinu, že tedy podle zjištěného počtu od
pracovaných hodin přes čas by za ně příslušelO' 
žalobci 12.319 Kč, a že žalovaný zaplatil za tyto 
práce jen 3500 Kč. Z toho zřejmě plyne, že se 
žalobci za ony práce nedostalo náležité náhra
dy,že byl nedovoleným jednáním žalovaného 
zkrácen a že žalovaný jest na úkor žalQbcův 
jeho nedostatečně odměněnými pracemi bezdů
vodně obohacen. Určiti výši odškodného může 
dovolací soud sám podle § 273 c. ř. s., neboť jde 
o řešení otázky právní. Uváživ, že po.dle okol
ností ,v tomto SpOTU zjištěných lze usuzovati, že 
žalobcovy práce přes čas měly pro žalovaného 
aspoň stejnou hodnotu jako práce v normální 
době pracovní, a že . pracemi, jež žalobce konal 
pro žalovaného, bylo by lze docíliti aspoň stej
ného výdělku, jaký měl žalobce od žalovaného 
za práce normální, dospěl ' nejvyšší soud k úsud
ku, že jakožto, odškodné jest přiměřenou částka 
vyměřená odvolacím soudem. 

229. 

Naturální byt městského zaměstnance. Rozhod
nuti n. ,s. z 26. ún.ora 1931, Rv, II 57/31 (Richter-

. zeitung, ro'č. XIII., str. 135.). 

Naturál,nÍ byt městského zaměstnance jest 
byt služebnÍ. Zamě,stnanec ztrád nárok na 
další užívání bytu skončením služební smlou~ 
vy. Nezáleží na tom, že při propočítání ,služeb
ních požitků hodnota bytu byla stanovena 
určitým peněžitým .obnosem a nemůže býti 
z toho doyozováno, že j.de o p'ro-S'tý nájem. 

") Srovnej také dr. T. Myslivec »Odměna za praca. 
přes čas « 1(~) Česká advokacie«, roč. XVI.) , dr. Edmund 
Prochaska »Zur Frage der Ueberstundenentlohnung« 
(»Prager Juristische Zeitschrift«, r. XI., č. 9), Jaro
mír Hlaváček »Náhrada za práci přes čas« (»Pracovní 
právo«, r. X., str. 1 n.), dr. Pavel Levý »Mlčky uči
něná úmluva o náhradě za práci přes čas « (»Pracovní 
právo«, r. X ., str. 33 n.). 

U ) Zákon č. 91/18 je zákonem na ochranu zaměstnan
ců, vše ch n a jeho u,stanovení jsou povahy donuco
vací (srov. »P. P. «, č. 230) a zachovávání jich jest 
zabezpečeno v § 13 trestní sankcí. Jeho předpisy ne
mohou býti obcházeny úmluvou zaměstnavatele se za
městnancem, přípustnos,t takových úmluv vedla by 
nutně k vykořisťování hospodářsky sla.bších zaměst
nanců, ale to právě zákon chtěl znemožniti. Opětovný 
předpis zákona, že pracovní doba nesmí činiti více 
než 8 hodin denně a že práce přes čas musí býti zvlá
ště placeny, nutno proto vyložoiti tak, že úp I a t a z a 
ně musí býti aspoň přiměřená úplatě 
z a p r á cep r a v i d e I n é, ač známo, že pravidel
ně hodiny p,řes čas se platí. dráže, protože více vyčer
pávají, každá úmluva, která se příčí tomuto pravid
lu, jest nicotná podle § 879 o,bč. zák., poněvadž se 
příčí zákonnému zákazu (Váž. obč. 6854). 
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Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích. 
230. 

K cha~akteristice smlouvy služební jako před
pokladu pojistné povinnosti podle zák. č. 268/19. 
NáLez n . .s. IS. ze dne 6.lllisltopadu 1930, č. 16.96'7. 

BohA. 88'75. Prejudikatura :BohA 4330J*) 
P.odJe § 1, od,sta'vec 1. zák č. 268/19, jest po

jištěním pov-inen a podLe {tOOOlt,Ql zá::kon:a ,poj~
,šltě!n, kdo vyJwlnává práJce nebtO slluwy na za
lda,děp'oměru pra'oo!v'n~ho, ;s;Luž.ebního uebQl uč
Ď:o:vskéhol a nevyJw'iléíJVá jich jako v'edléjrŠÍ za
měs:tná'ní .neho lPříJ<e:Ž~tO's:tně. ,ptOilD:ěir prra'oorvní 
,(si!Ju žehrui) tu jE-1St, !hy 1a;-h mezi zra.měslÍna'VaJt'e1~ 
..a zalmě,stlllra.rucem uza;v,řena s'mLoili'va s~užreJhD!l! 
pt()dl'e § 1151 ,o. z. O., podle nooo,ž smlouva taJtl~ 
y,z:nik.á, zaváž€-lli se ,někd,o\ na nějlaký ČlaJS konalh 
jimoélDllu sJUJžhy. Aby !p,aik do,šllO ke ismJJollvě slu
žební, třeba proj,e.vu Sro'uhliaJs'né vůle sm!l1lJv,n~ch 
s'ÍrlCrn, .t.udiž lJJ.aibid:nU'tí služeh 'se sltratIlJy zaměs:t
nlél.ll;oe a přij-elÍÍ télto ,poho,ttO'vo,s!tise Ist'I'Iéll11y Z'a.:. 
měsitnalvra.te1ovy., co:ž Ise OV'Š8lm mUže Sitált ~ mLčky 
-( č:ÍJny k:o'nkllud,emtnooi ,na přík~ad um, ~E;I za
měs,tnam18:c .s vědomím zaměsrt'nalvrarteJl(}výlm Ko'ná 
pro nrě!ho práce (,služ:by) a podřizuje .se je~o 
d:~sposj.ční !IlJOd. Při ttOlffi jeslt drruJh a' ln:telllslrta,: 
konaný,oh p,ra.cf bez právního vÝ'z'u:am'll. P'odLe 
§ 1152 'o'. z. o'. v pHpac1ě, 'nebyla-Li ve s:rn:LbU'vé 
tmčena mzda aln] bezpllaJtlnosit vyrrnílllěna, má se 
míti za ItO, že by1a ismlluv,ena př:i;měřená mzda. 
Z toho ,olv,šem p[y,ne., Žle iPoie:m smlo'lllvy služební 
i,oho llIe'vyžaduje, aby byLa pOlsky10'vá'nlélJ mZJda, 
Hm méně mzda y penězioh <lJ že 'p'wrt:o, vz'ni'ku 
s1UJžebn~h()l pomě.ru n.ebrání, nehy l.a:-Ili mzdla vy
jed.n.ána: ne!h hylo-li dojednání mzdy pO'nechá;ntO 
d:olbě pOlzděj.ší. 

231. 

1. Předpokladem vzniku pensijní pojistné po.. 
vinnosti je smluvený poměr pracovní nebo 

služebnÍ. 
ll. Agent pOojišťovDJy na provisi nepodléhá pen. 
,sijnímu pojištění, není.li k ní ve služebním 
poměru. Nález nrss z 24. III. 1931, Č. , 4641/31. 
-vykonan.é, nehledíc k jejich výsledku, nýbrž 

Agent pojišťovny vyvíjel pro poji,šťo.vnu čin-
1Ilost jednatele na provi,si čili akvisitéra, a to 
~tak, že za provi,si zprostředkoval pojišťorvací 
obchody pro ni samo'statně, neboť v této své 
zpro:středkovací čimiosti nebyl vázán rozkazy 
pojišfovny . ani časově, ani při výběru osob, jež 
p,ro ni akviroiVal. Jemu bylo nechá'n:o, úplně na 

' vůli, aby pracoval podle svých vlastních dis
posie, kdy a jak mu bylo libo, neměl stan.ovené 

.,žádné pracovni doby, žádné povinnosti konati 
< obchůzky v určitých obdobích, n'avštěvov.ati 
určitá místa a osoby, dostavovaii pravidelně 
k přijímání obchodních rozkazů, meškati v urč~

·. tých ča'sových obdobích v určitých mí'stnO's,tech 
.a pod. Ve své zpro'středkovatelské činnosti hyl 
úpLně nezávislým a nepodléhal při ní žádné 
kontrole pojišfovlny, resp. jejich o'rgánů. Nebyl 
honoro!ván za určitou práci po ně,jakou dobu 

:'konanou, jak to má § 1151. všeob. obč. zák. na 
mylsli, nýbrž jen za posifi.vní výsledek, t. j. 
úspěch své zprO'středko'Vací činnosti, a to Pf 0-

' visí z pojišťovacího obchodů, byl-li pO'.jišťovací 
ná!V1rh, jím dodaný, přijat. Jemu ' n.edostalo se 
tedy odměny (platu) za služby pro poji'šťovnu 

*) Boh A 4330: Podstatnými znaky ' smlouvy služební 
, a tedy i služel;mího ' poměru jsou z á vaz e k k o na ti 
p r 'á c e (služby) na straně jedné, z á vaz e k p I a t i

- t i úp I a t u na straně druhé. Srov. k tomu č. 16 
. ,a 2{)3 sb. P. P. 

výhradně jen v tom případě, došlo-li k uza
vření jím zprostředkovaného pO,jištěni. Y opač
ném případě šlo risiko sebe intensivnější, leč 
neúspěšné 'činnosti Jeho jen na vlastní: jeho 
vrub. 

Ujednáním byly nlo'ženy agentu růzlné zá
vazky a povinnolsti, jimiž jeho akčn'f vo.l:[~.ost 
byla omezena, zvláště pak povinnolst akrvuo
VélJti a olrganiJsolvati jen na určitém trerito,riu, po
dávati zprávy, nezastupovati ,jinou ,pojišťovnu, 
zachovávatI. obchodní 'tajemství a starati se 
o rozvoj všech pojišťovacích oborů, ,jež po
Jišťovna 'PTo'Vo,zu,je a vyrví,jeti řádnou a trv,alou 
činnost. Taková smluvní ustanovení, plY;l1oucí 
ze samé podstélJty dvoustranné smloillvy, neza
kládají však o sobě ještě podHze.:I1os!i a váza
nosti, charaktedsující pO,jmově pomér .. lužehní 
a nečÍlní ,ještě jednatele nesamostatným zaměst
nancem firmy, není-lil tu zvláštních ustanovení, 
klterá by O' podřízenosti a vázan.o:;ti ,jeho svěd
čila. Ani hospodářská závi'slost neinálelí k pod
statným pojmovým znakům smlouvy !"lužební 
ve :smyslu § 1151 obč. Z;ák. (s,ry, nález BohA 
397'7/24. Ani ve smluvním zákazu neza'itupo'Vati 
současně jim.ou pojišťovnu nelze 'spatřovatil pod
řízoo<O'st a vázanost, ,jež by svědčila o služeb
ním poměru v tomto smyslu. 

232. 

Pro pOojistnOou povinnost zaměs,tnanců podle § 1, 
odst. 2., lit. bl, zákOona č. 89/1920, není rozhodné, 
v jakém pOodniku služby se konají, zejména ni
koli, zda na podnik ten vztahují se předpisy 
zákOona o obchOodních pomocnících či živnosten
ského řádu. Rozhodným jest jen, jde-li o. ku· 
pecké nebo Jiné vyšší služby ve smyslu zákona 
č. 20/1910. Nález nss z 24. III. 1931, č. 4640/31. 

Rozhodnou je výhradně jen kvalita zaměst
nancem vykonávaných prací, totiž, zda jde o 
kupecké nebo jiné vyšší služby ve smyslu zá
kona o obch. pomocnících. Nelze ani nalézti dů
vodu, proč by takto kvalifikované služby ne-

. mohly býti konány v žádném jiném podniku 
než v takovém, na který se vztahuje zákon o 
obch. pomocnících. Z toho, že podnik nepodléhá 
ani tomuto zákonu, ani živnost. řádu, neplyne 
tedy závěr, že by již proto zásadně nebylo lze 
uznati jejího zaměstnance povinným pojištěním 
podle § 1, odst. 2., lit. b), pense zákona. Právě 
z toho, že zákon zvolil tuto dikci, nutno usu
zovati, že neměl v úmyslu prohlásiti za poji
štěním povinné jen osoby zaměstnané v podni
cích, podrobených zákonu o obch. pomocnících, 
nýbrž i v pO'dnicích .jiných, konají-li v nich 
služby, které podle své podstaty jsou službami 
kupeckými nebo jinými vyššími, jaké má na 
mysli zákon o obch. pomocnících, což stylisací 
§ 1, odst. 2., lit. b), je také zřetelně vY.Ťádřeno. 
Zákon v ' 2. odst. § 1 pod písm. b) nemluví jen 
o službách kupeckých, ale také o jiných vyšších 
službách; předpis ten vztahuJe se na všechny 
zaměstnance takové služby vykonávající, ať je 
konají i v jiném podniku než kupeckém. 

Na otázku, zda činnost toho kterého zaměst
nance je »vyšší službou« či »službou rázu pod
řízeného«, lze dáti odpověď jen, hodnotí-li se 
práce jím konané vzhledem k zvláštním schop
nostem a vlastnostem vykonavatele praCí těch, 
vzhledem k jejich významu a diUežitosti pro zá
vod, vzhledem k odpovědnosti vykonavatel~ 
oněch prrací a jejich postavení v celkovém rámCI 
organisace zaměstnanců dotčeného závodu . 
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Myslivec (hajný), jehož činnost se omezuje na 
hájení zvěře a ochranu revíru, nepodléhá pen
sijnímu pojištění. Nález ze 7. IV. 1931, č. 7882/30. 

Soc. revue XII. 
Stěžovatel pěstoval zvěř, chránil revír před 

pytláky, hubil škodnou, cvičil lovecké psy v re
víru, který měl jeho zaměstnavatel najatý. Stíž
nost míní, že činnost ta je činností převážně du
ševní, poněvadž stěžovatel nekonal žádné práce 
manuální, poněvadž k jejímu konání potřebo
val odborných vědomostí a při výkonu práce té 
rtezbytně musil mysliti a jedině duševní činnost 
při výkonu činnosti té byla rozhodující. Bez 
myšlenkových postupů nelze si však představiti 

vů,bec žádnou práci, má-li býti konána tak, jak. 
se konati má. Tvrdí-li stěžovatel, že nekonaT 
manuální práci, přehlíží, že vedle práce dušev
ní stavěti je práci fysickou, která v jistém smy-' 
slu je pojmem širším, než manuální. Měla-li čin
nost stěžovatelova míti žádaného výsledku, t. j .. 
měl-li revír jeho zaměstnavatelem pachtovaný 
býti v pořádku, musil stěžovatel míti určitou 
míru znalosti a zkušenosrti v pracích jim kona-· 
ných, které konati musÍ'! po bedlivé snad úva
ze. Ale tyto momenty - pozornost, obratnost •. 
zkušenost - mohou býti podkladem jen pro. 
roztřídění zaměstnanců do stupně kvalifikace, 
nikoli však podkladem pro rozlišení práce v 
podstatě převážně fysické od práce převážně 
duševnÍ. 

Rozhodnutí soudů nižších stolic. 
I: Byli-li při hromadném propuštění podle § 3, 
ht. g), zák č. 330/21 propuštěni dělníci nebo 
zřízenci aspoň 3 roky nepřetržitě v podniku 
zaměstnaní, není rozhodčí komise příslušnou roz
hodovati podle lit. aa)- cc) tohoto paragrafu.*) 
II. Propuštění 20 proc. úředníků je propuštěním 
hromadným podle § 3, lit. g), cit. zákona. Nález 
rozh. komise v Praze z 8. V. 1931, č. j. Rk 43/31. 

Ad I. Podle § 3, lit. g) , zák. č. 330/21 mají zá
vodní výbory mimo jiné spolupúsohiti způsobem 
poradním při hromadném propouštění zaměst
nanců z příčin mimo pracovní poměr ležících, 
jakož i při propouštění jednotlivých zaměst
nanců déle tří let v závodě pracujících tak, že 
správa závodu sdělí propuštění (výpověď) zá
vodnímu výboru, který může v tomto případě 
předložiti věc do 3 dnů rozhodčí komisi k roz
hodnutí. Jde tedy zde samozřejmě o dvojí pří
pad, totiž jednak o hromadné propuštění, kde 

") Rozhodčí komise v Praze vychází v tomto nále·zu 
z právního názoru, Žie závodní výbOor není oprávněn 
stěžovati si k rozhodčí k o-misi p:i'i hromadném pro
puštění dělnictva. Než tento názor nelze p·ovažovati 
za správný. Jestliže podl.e ~ 3 lit. g) zák. č. 33.0'/21 zá
vodnímu výboru pl'Ísluší spolupúsobiti zpusobem po
radním při hromadném propouštění zaměs.tnancu 
z příčin mimo praco'vní poměr ležících, znamená to 
a k t i v n í účast závodního výboru na dispOosici za
městnavatelově i když tato účast je omezena na funk
ci poradní. Z. tohOo, že záv. výbor nemuže bráti v od
por hromadné propuštění z tOoho duvodu, že se stalOo 
proti jeho dobrozdání, neply:ne, že se nemůže d,omá
hati tOoho, aby mohl spolupusobiti ve funkci poradní. 
Proto správně nss. v nálezu Boh A 6782 vyslovil 
právní větu, že z á v. v Ý b 00 r je s top r á vně n 
stě ž o vat i s i k r o z h. k o m i s i, n e bylo - 1 i 
z ach o v á n oje hop r á v o p U s o bit i s v 00 u r a
d o u, a top ř e dem, n a r o z hod n u t í spr á v y 
z á vod u 00 pro p u š t ě n í h r 00 m a d n é m. 

Než nejen tG. Rozhodčí komise v přítomném příp'adě 
staví prOopuštění hromadné a propuštění dělníka 
aspOoň 3 roky zaměstnaného v protivu tak, že byl-li 
takový dělník propuštěn při hromadném propuštění, 
nepHsluší mu ochrana, kterou by měl, kdyby byl pro
puštěn » jednotlivě«. Tomu tak však není. Námitka, že 
rozh. komise není pl'Íslušná rOozhodovati, neohstojí, 
neboť r o z h. k 00 m i sej e pří s 1 u š n á r 00 z hod o-
vat i o o db y t n é m pro pro p u š t ě n é hod ě l 
n í k a, tře b a s ten t o byl pro p u š t ě n při 
propušt -ění hromadném (Boh A 6782). Po
kud jde o otázku zákonitosti, jejíž řešení nss. od
mítá poukl!zem na ~ 3, lit. a) zák. o s. s., nelze s~ 
spokojiti - jak činí přítomný nález - na pouhé kon
statGvání, že »hromadné« není »jednotlivé« propuštění, 
aniž. bychom uvážili, v jaké koordinaci tyto zákonné 
pojmy jsou, t. j. zejména zda a do jaké míry jsou na 
sobě závislými. Rozdíl mezi oběma pojmy není v tom, 
že by při hromadném propuštění nebylo jednotlivých 
propouštění, nýbrž jediné a pouze v tom, že při hro-
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závodní výbor spolupůsobí toliko způsobem po
radním, jednak o propuštění jednotlivců déle 
3 let zaměstnaných, kde závodní výbor má prá
vo obrátiti se k rozhodčí komisi, která rozhod
ne s konečnou platností. Je tudíž nejprve zod
pověděti otázku, zda v konkretním případě jde 
o hromadné propuštění či nikoliv. Jde-li o pro
puště-ní hromadné, nemohou se propuštění nebo 
jejich jménem závodní výbor dovolávati roz
hodčí kom:ÍJse, a to i když jde o zaměstnance 
aspoň 3 roky nepřetržitě v podniku pracující. 

Ad II. Bylo-li propuštěno 25 úředníků a úřed~ 
nic z celkového počtu asi 130 úředníků a úřed
nic, pokládá rozhodčí komise propuštění tohoto 
počtu úředníků a úřednic v porovnání s celko
vým počtem propuštěním hromadným, nebof 
jde o propuštění více než 20 proc. úředníků. 

I. Ochrana členů (náhradníkll) záv. výboru. 
podle § 22 II. zák. č. 330/21, má místo i při pro-

pouštění hromadném. 
TL Při hromadném propu.!,tenÍ nepřísluší zá"on
nimu výboru stížnost k rozhodčí komisi, a to> 
ani, jde-li o zaměstnance déle 3 let nepřetržitě-

v podniku pracu.ŤícÍ. 
III. Kdy jest propuštění hromadným podle § 3" 
lit. g) cit. zák. Nález rozh. komis.e v Jihlavě~ 

,č. j. Rk 1/31. 
Ad 1. Podle § 22, odst. 2., zák. Č. 330/21, mo

hou býti členové závodníhO' výboru propuštěuÍ 

madném propuštění . jest těchto jednotlivých propuště
ní takov)T počet, že muže býti ú h r n označen jako 
hromadný. Není zde tedy pojmového rozdílu , nebot 
v obou případech ruší se jednotlivé pracovní poměry. 
Z toho však vyplývá, že následky, které zákon pojí 
ke zrušení pracovního poměru, nejsou jen tam, kde
není podmínek tohoto zákonného předpisu. Tomu 
ovšem při hromadném propuštění není, nebot i při 
něm jsou zákonné podmínky jednotlivého propuštění 
splněny. T'yto následky mohly by býti vyloučeny jen 
v$'slovným předpisem, kterého však r7ení. Nejsou 
tedy »hromadné« a »jednotlivé« propuštění pojmy se 
vylučujícími, nýbrž »hromadné« propuštění předpoklá
dá »jednotlivé«. Jest proto p·ředpis ~ 3, lit. g) vyklá
dati tak, že při hromadném propuštění nastávají také 
účinky, které pojí zákon k jednotlivému propuštění, 
vedle těch, které jsou následkem skutečnosti, že jed
notlivými propuštěními byl podstatně redukován po
čet zaměstnanců závodu. 

K témuž výsledku dospíváme, uvážíme-li, k jakým 
koncum by vedl nález reprodukovaný v přítomném 
nálezu, že jednotlivým propuštěním vyrozumívá zá
kon jen takové propuštění, které v určitém časovém 
období není sledováno propuštěním jiných zaměstnan
cu. Závisela by tu ochrana dělníka aspo-ň 3 roky za
městnaného na tom, že není současně s ním propuštěn 
zamě.stnanec jiný. I zde museli bychom žádati výslov
ný předpis zákona. Není-li ho však, jest opačný ná,.. 
zor hrubým porušením zákona. 



jen se souhlasem rozhodčí komise. Zaměstna
varte! má proto ještě před tím, než propustil 
výpovědí členy závodního výboru, zakro,čiti 
o souhlas rozhodčí komi,se, a to i tehdy, jde-li 
o propuštění hromadné. Neučinil-li tak, je vý
pověď, datná členům (náhradníkům) závodního 
výboru, neplatná. 

Ad II. Pokud jde o propuštění (výporvěď) po
dle § 3, Ht. g) cit. zák., jest v konkretním pří
padě uvážiti, zda běží o hromadné propuštění, 
či jen o' propuštění jednotlivých zaměstnanců. 
Jde-li o hromadJné propuštění, nepHslušela by 
závodnímu výboru stížnost na ro'zhodčí komisi. 

Ad III. Zaměstná'vá-li podnik 10 úředníků a 
mistrů a 80 dělníků, nejde o hromadné pro
pU!Štění, jes.tliže byli propuštěni všichni mistři 
a úředníci z důvodu, že nelPř~stoupili na .,ní
žení platu o 10 až 20%. Kdyby zaměs.tnavatel 
dal výpověď všem mis,trům a úředníkům z pří
čin, které by tito nemohli odvrátiti, pak by se 
dalo mluviti o propuštění hromadném. ' Jestliže 
však bylo ponecháno každému jednotlivému na 
vůli pokračovat v,e služebním pom,ělru se sroÍže-

ným platem, mínil zaměs,tnarvatel dáti a také 
dal každému jedno.tlivému výpověď jen pro 
jeho nesouhlas s redukcí platu. 

Nedostatek práce neodůvodňuje propuštění člena 
(náhradníka) závodního výboru z práce. Nález 
ro'zho,učí komLse v Praze ze 7. V. 1931, č. j. 

Rk 42/31. 

členo.vé i náhradníci závodního výbO'ru po
žívají podle § 22, zák. č. 330/21 , zvláštní ochra
ny zákona právě v této funkci., přes to, že jinak 
pokud jde o poměr zaměstnam:ců k zaměstnava
teli jsou na roveň postaveni ostatním spolu
zaměstnancům. Rozhodčí komise je si vědoma 
toho, že je všeobecná krise hospodářská, která 
nutí zaměstnavatele k propouštění zaměstnandl, 
avšak Inla druhé straně zase nelze nebrati zřetel 
na to, že se jedná o zaměstnance dlouholeté, 
kteří v dobrých dobách ještě značně přislPívaH 
k rozkvětu závodu a že tudíž správa závodu je 
morálně nucena bráti zřetel na ně i v dobá.ch 
zlých a dáti jim přednost před silami mladšími 
a Ineo1svědčenými. 

R
o , 

uzne. 
Ke stížnostem na rozhodčí soud pro úrazové 

zaopatření železničních zaměstnanců. O úrazo
vém zaopatřeni železničních zaměstnanců roz
hoduje zvláštní rozhodčí soud, konstituovaný 
na základě zákona .č. 168/1894 a nařízení čís. 
272/19. Podle těchto nařízení skládá se soud 
jednak z předsedy, jímž je předseda rozhodčího 
soudu úrazové pojišťovny dělnické v Praze, 
jednak ze 4 přísedících, z nichž jeden určován 
je volbou zaměstnanců, jeden jmenován sprá
v,ou železnÍ'čních podniků, posléze pak dva jsou 
odborníky, kteří mají býti do rozhodčího soudu 
povoláni min~sterstvem soc. péče v dohodě se 
zúčastněnými ministry. Nynější sestavení tohoto 
soudu pak vypadá tak, že těmito odbornými pří
sedícími jsou 2 úředníci ministerstva železnic 
v Praze, případně jako náhradníci úředníci 
pražských ředitelství, vesměs to osoby podří
zené služebně přísedícímu, jmenovanému sprá
vou drah, person~lnímu to sekčnímu šéfovÍ z 
ministerstva železnic. Je z toho tudíž patrno, že 
v tomto rozhodčím soudu ve skutečnosti má 
zaměstnavatel napros,tou většinu a skutečně ju
dikatura tohoto soudu jest odrazem tohoto slo
žení. V časopi,se »Železniční zřízenec« od dvou 
let jest již poukazováno na neudržitelné nálezy 
tohoto podivně sestaveného rozhodčího soudu, 
které v zásadních právních otázkách (na pře v 
otázce ,tak. zv. úchylky v dopravě) rozcháze.Ťí se 
s konstantní judikaturou nejvyššího soudu v 
Brně, které jsou také v příkrém rozporu s kon
stantní judikaturou bývalého rakouského roz
hodčího soudu železničního a které velmi zhu
sta dostávají se do ostré kolise se základními 
zásadami civilního pr'ocesu o bezprostřednosti 
řízení a pod. Z referátů uveřejňovaných v »že
lezničním zřízenci« vyplývá, že železniční za
městnanec má za tohoto stavu před svým roz
hodčím soudem ochranu menší, než kdyby se 
svými nároky stál před soudem civilním a že 
tudíž privilej železničních zaměstnanců, daná 
jim tak zv. rozšiřovacím zákonem č. 168/94, se 
zde proměňuje v krutou nevýhodu. f. S. 

Paušalovaná odměna za zakázané práce přes 
čas. V ro,zhodnutí ze dne ~. února 1931, Rv I 
204/30 (PP 228)' nejvyšší soud reprodukuje do
savadní svůj názor, že úmluva &tran o nedovo
lejné P1ráci přes čas je nkotná a nezávazná, že 
nemůže z ní býti vyvozován s m I tl V ní nárok 

na odměnu za p'rác:iJ přesčas, a že zbývá .jen 
žaloba o náhradu škody a z bezdůvodného obo
hacení. Otázkou zůstává, zda a v jakém směru 
zpúsobí změlllu úmluva o paušalování odměny 
za nedovolenou práci přes čas. Paušalo,vání po
dle judikatury ns není zákonem zakáJzáno'. Je-li 
však zasažena nullitou úmluva ,stran o ,nedo
volené práci přes čas, pla1tí to, také o části této 
úmluvy, jejímž výsledkem je ,paušalovánL 
Avšak ns má za to, že záleží jen na torm, zda 
se zaměstnanci dostalo za práci náležÍJté od
mě)llJY a obdržel-li paušální mzdu, pak prý ško
du neutrpěL Do,sud po,strádáme odůvodnění 
názo'ru, že .je přiměřenou mzdou, byl,a-li odmě
na paušalována bez ohledu na je.jí výši a na 
počet hodin přes čas pracovanýoh. AIll:i sho'ra 
cit. rozhodnutí ná,s o tom nepoučuje. Je však 
změnou, kterou je zaznamenati, že ns nespo
kojil se tentokráte s uvede1nrým všeobecným 
t v r z e ním, nýbrž ž,e se pustil v odůvodnění 
do úvahy, zda skutečně pauš.alovaná odměna 
byla přiměřená. K odpovědi dOlspívá srorvnáním 
jednotkové mzdy za práce v pravidelné době 
s .jednotkovou mzdou (paušální) za práce 
přes čas. Za přiměře'nou po'važuje náhradu 
podle jednotkové mzdy za práce v pravidelné 
době pracovní. Bylo-li podle nicotné úmluvy 
o z v I á š t ním odměňování paušální částkou 
200 Kč mě'sílčně vedle platu za no,rmální pra
covní dobu zaměslim.avatelem zaplaceno z.a tyto 
práce jen 3500 Kč, .jest zaměstnavatel bezdů
vodně obohacen a zaměstnanci přísluší nárok 
na náhradu škody. Výši této náhrady může 
ustanoviti podle vO'llného uvážení soud k ná
vrhu nebo z úřední moei, je-li .jisto, že zaměst
nanci ta!to náhrada přísluší, avšak důkaz o spor
né výši škody, která má býti :r:-ahra:zena, ~e
může vůbec býti proveden nebo .Ten; s nep0!ller
ným~ obtížemi (§ 273 cřs.). Otázka redukUje se 
na to, zda je či není škodou,' že zaměstlllanec 
praco1yal pře~ ča1s a byl odměněn pouze. pav~: 
šálnÍ náhradou. Od rozhodnutí PP 230 neJVys~I 
soud pro řešení této otázky rozeznává dVOJí 
druh paušální náhrady: tu, při níž n~n~ st:no~en 
podíl připada .jící na Inláhradp. \ za vpra~I pres c~;s~ 
a o,nu, při které tento podll urcen .Test, ať JIZ 
poměl"em nebo al?solut~Ív číslicí. !Cdežt<? v prv~m 
případu podle ns nem skody, .Test pn po'sle~e 
uvedeném škoda tenkráte a potud, pokud na-



hrada 'lleodpo'Vidá poměrné mzdě za pravidel
nou práci. Tato kasuistika má svoje nesnáze. 
Mají svoje zřídlo v tom, že odlišení těchto dvou 
případů jest pouze fmmálni porv,ahy a oltázku, 
zda a jaká škoda vznikla, nepostihuje. škoda 
může býti i tam, kde podíl náhrady ciferně 
ur1čen není, a tnemus.í býti tam, :kde uj-ednánÍt1D. 
stran tento podíl určen byl. Konečně jest u vá
žiti, že nullita ' postihuje také onu součást 
smlouvy ,služební, kterou oneTh podíl byl určen. 
Tomuto důsledku nelze se vyhnouti, ale tirn. 
ztr,ácí soud vodítko pro určení škody, dané mu 
cit. rozhodnutím. Důsledek má s,vů.j význam 
také v tom, že podává přesrvědJčivý důkaz 
o tom, že není žádného rozdílu mezi oběma 
uVtedenými pHpady v předpokladu základm::íí 
konsltrukce us. Chce-li tedy lliS zůstati u dosa
vadní ko'nstrukce náhrady škOdy a bezdůvod
ného obohacení, mUlsí opustiti názOor, že není 
škody tam, :kde zaměstlnanec obdržel paušální 
mzdu a přijmouti také ten důsledek svojí 
konstrukce, ,že škodu a její výši jeslÍ posuzo
vati pouze s hlediska §§ 1152 a 1153 o. z. o. 

K otázce obnovy řízení před rozhodčí komisí 
podle zák. o záv. výb. Nepřezkoumatelnost vý
roků rozhodčí komise záv. výb., týkajících se 
případů § 3, lit. g) z. , o záv. výb., vede nezbytně 
k tomu, aby se vším úsilím uvažovalo se ale
spoň o mimořádných opravných prostředcích, 
jestliže opravné prostředky řádné jsou v dů
sledku známého rozhodnutí konfliktního sená
tu proti takovýmto rozhodnutím rozhodčí ko
mise vyloučeny. Kdyby ' měl nález rozhodčí ko
mise býti konečný, takže by ani žádný mimo
řádný' opravný prostředek proti němu nebyl 
přípustný, pak by příkrost dosavadního stavu 
ještě byla zvýšena a mohlo by to vésti docela 
k libovůli při rozhodování rozhodčí komise, je
jíž výrok dnes nelze napadati, ani když po'ruší . 
zcela kogentní předpisy zákona, ze.Ťména i do
pustí-li se zmatečností, pro něž i výrok roz
hodců podle § 577 a sl. c. ř. s. mohl by býti žalo
bou pro zmatečnost napadán. Avšak tak zv. 
mimořádné opravné prostředky proti rozhod
nutí rozhodčí komise přípustny j s o u, zejména 
tudíž i' žaloba o obnovu řízení. Jde o případ, kdy 
po rozhodnutí samém vyjdou na.Ťevo okolnosti, 
které, kdyby byly dříve známy, byly by při
vodily příznivější rozhodnutí ve prospěch zá
vodního výboru resp. zaměstnance. Tak v po
slední době před rozhodčí komisí byl projed
náván případ, v němž zaměstnavatel hájil vý
pověď třem zaměstnancům danou tím. že od
větví výrobní, do něhož jeho závod spadá, trpí 
odbytovou krisí. Závodní výbor proti tomu sice 
uváděl, že tomu tak není a že výpověď zaměst
nancům daná sleduje jenom účel odstranění ne
pohodlných dělníků. Rozhodčí komise nepro
vedla vůbec žádných důkazů, stížnosti ' závod
ního výboru pak nevyhověla, vzavši odbytovou 
krisi příslušného průmyslu za notorickou a 
omezení výroby tudíž za odůvodněné. Týž den, 
kdy padlo toto rozhodnutí, zaměstnqvatel ihned 
ucházel se o nové tři zaměstnance ve zprostřed
kovatelně a skutečně také tři zaměstnance' v zá
pětí nato při.tal. Je tudíž patrno, že teprve po 
nálezu rozhodčí komise vyšly na.Ťevo nové oko,l
nosti, .které, kdyby byly bývaly známy před 
nálezem, byly by odůvodnily pHznivě.Ťší roz
hodnutí. Jsou zde dány podmínky pro obnovu 
řízení. Právní konstrukce je jasná. Podle vlád. 
nař. č. 2/1922, a to podle odst. 2. § 35 platí pro 
veškerá jednání , před rozhodčí komisí ustano
vení civ. řádu soud. o· jednání před soudy okres
ními, .t. j; ustanovení § 431-447 c. ř. s. ' Podle 

odst. 1. § 431 cřs. vztahují se pak k řízení před 
okresními soudy předpisy o řízení před sboro
vými soudy první stolice, tudíž samozřejmě 
také § 530 c. ř. s. a vůbec veškerá ustanovení o ža
lobách o obnovu. Nutno upozorniti, že vzhlede~ 
k tomuto právnímu stavu věci žádost za obnovu 
nutno podati do 30 dnů ode dne, kdy se závod
ní výbor dověděl o rozhodujících nových okol
nostech. Obnova jest samozřejmě přípustna 
i z ostatních důvodů v § 530 uvedený ch (falšo
vání listiny, křivá výpověď svědka, znalce nebo 
strany, podvod při rozsudku, trestný čin soud
cův, zrušení nálezu trestního soudu, rozhodnutí 
jiné rozhodčí komise o tomtéž případě) . Jest 
litovati, že příručky a výklady zákona o zá
vodních výborech nemají podrobně.Ťších 1Ívah 
o otázce obnovy, ježto praktické provedení ža
loby té vázáno je na řadu závazných formál
ních podmínek, uvedených v § 530-547 c. ř . s. 
(výklad Hatlákův o věci se vůbec nezmiňuje, 
výklad Kotkův dotýká se otázky té pouze let
mo na stránce 165), jež .Ťsou laikům málo zná
my. Není třeba podotýkati, že ste.Ťně .Ťako ža
loba pro obnovu, je přípustna i žaloba pro zma
tečnost. (Účast soudce, vyloučeného z vykoná
vání soudcovského úřadu, nebo nedostatek řád-
ného zastoupení.) Dr. F. K. 

Časopisy. 

»P r á v n í k « v seš. XII. uvereJnuJe v Hovor
ně úvahu o tom, jak je počítati lhůtu § 97, odst. 
3., zák. č. 221/24 (rodinné pO.Ťištění) , navazuje 
na rozhodnutí vrchního pojišťovacího soudu z 
5. V. 1930, č. j. Cpo 738/1930, obsahující právní 
větu: »Pojištěnec má nárok na dávky rodi1nného 
pojištěni i po skončení zaměstnání povinně po
ji'štěného, uplynula-Li od vzniku pO.Ťistného po
měru doba nejméně čtyř týdnů a běží-li ještě 
ochranná lhůta. Není zapotřebí, aby povinné 
pojištění bylo trvalo 4 týdny. « 

»Veřejná správa« (roč. I.). V čís. 4. dr. 
, Podob~ký pokračuje v p,ojednání »Kdy trvá 
pojistná povÍlnnost podle zákona o sociálním po.: 
jištění« a dochází k závěru, že pojistná povin
nost trvá v době, kdy zaměstnanec vykonává 
práce nebo služby na základě smluveného po
měru praco-vního, služebního nebo učňovského 
a kdy jsou splněny i ostatní podmínky §§ 2-6 
zák. č. 221/24, při čemž vykonávání prací nebo 
služeb je klásti na roveň dobu, za kterou za
městnanec, který práci nebo službu nekoná, má 
nárok na mzdu, a to i když služební poměr za
tím zrušený již netrvá, po,kud v této době ne
nastal pojistný případ, nebo pO,jištěnec nebyl 
přihlášen jiným zaměs.tnav~telem. Obvyklé 
pracovní přestávky nepokládají se za přerušení 
ve výkonů prací nebo služeb. Pojistná povinnost 
z~nikne, jakmile zanikne i .Ťen jediná z jejích 
podmínek, tedy též při pouhém přerušení vý
konu prací nebo služeb bez nároku na mzdu. 
V čís. ,5-6 dr. Hexner uveřej,ňuje »Poznámky 
k služo,bným prikazom podla , § 22 služobnej 
pragmatiky<t: . 

»Juristen Zeitung« (roč. XII.). Dr. Do
milnik Eisinger v čís. 10-13 v pO,jednání »Ge
f'j,cht«, »Sondergericht«, »Schiedsg-ericht und 
Verwaltungsgericht« uvažuŤe o zařadění živno
stenských soudů, rozhodčích soudů podle §§ 577 
n. ds. úrazových rozhodčích soudů, pensi.jních 
rozhodčích soudů a pojišťovacích , soudů v ~y
stém uvedených pojmů. živnostenské soudy rv~
dí nepochybně pod zvláštní soudy se zcela urCI
tou jurisdikcí, úra'zové rozhodčí soudy pova
žuje za sp,rávní soudy. 
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