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se při vý-

kladu kolektivní s,mlou'Vy nehude zahýv,ati 
O'tátZ~oU pOl jmu kolektivní 'Silnlouvy .a ne
bUJde zk O'UJIDla ti , zda konkretní úmluv'a ,sj,ed
naná m·elzi orgml!Ílsa-oemi 00 pr'acovmm po
měru" tomuto pojmu oclJpovidá. Jeho věcí 
.Teslt zjištění 'povinností z t:akovéto s,mloOuvy 
v1zniknuvšrch, komu je má přičÍ'tati a j ,e-li 
dáno porUJšenÍ jich čili nic. RoOzhodu&ícím 
pro ·řešení těchto otázek hude 00 b IS a h ko
lektivní smlouvy. A podohně si musíme po
čína ti i 'při mimosoO'udním výkladu podolbné 
úmlu'vy. Tento postUJp o.VŠ'eIIIl llemůžle' vésti 
k a-ut,oJ'ovu výkladu, 'pod~e ;něhuž, lC1dyby 
ale'stpoú na z,aměstna'uedk:é ;SItr:aně nes,mlou
val kolektivní slmlouvu srubj'ekt oO'dhšný od 
sOUJčtu z,a'městnan ců ,p ocl:rohen Ý'chIDollek ti Vll í 
Ismlourvě, nevznikla hy kolektivní, nýbr'ž 
uno ,actu srj'ednaný větší 'počet individuál
ní,oh Ismluv. T,ak tomu skutečně hyl\() lla 
prvopo'čátku vývo~e kolektivních snhluv, 
.Tež bývaly uz·avírány tak, že zlaměsltnanecký 
plnomOlcník jm,énem zlaměs't'llanců ujednaJ 
tolik individuálních pl'ia-oovní-c:h ,s:mluv, ko
lik zélJměs-tnanců ZlélJstupO'val. O to tu však 
ll'elj-de. Nehoť tenkráte 's,e jiSltě nest,alo, že by 
povinnosti j,edna~jkího plnom'O'cníka byly 
býv1aly odlišné OId tě6hže zlastoupených, Otl 

11a Is'ehe nepř'evzal žá,dnou p~ávní po-vinnost 
z tlÍ'tuJu toho, 'že uj-ec1ná'V'aJ mnoho indivi
duálních slmlluv se zaměs'tn.avatdem. Při 
p~ávn.ím útvaru, kterém.u říkáme kolektivní 

smlouva, pojm1ově vY's-tutpuje aJs'poň na jedné 
IstDaně iko1ektivum, jak ost,atně i zákoOny Ista
n01vÍ a vš,a:k tOltlO koJ,e[kti vUJm here na ISleh~ 
určdé právní povinnOls.ti, ,jež Ise nedají niko
mu phčítaii, ne:žli p~ave Jemu, ,a Jez zel,Ťmé
na n emohou hýti plněny j.erdnothvými z,a
mětS'tnanci. Tí'm se však ,nevylučuje možnoslt 
stanocvení právních povinností jednot,hvých 
zaměstnanců ani po&mově, ani z,ákonně, ,a 
tím méně ve 'stávající pr:axi IS 'kOllelktivními 
s,mlo-uvami. 

A o trQ právě au1oiVovi šlo, k ,dyž uváděl 
j ,ako příklad ustanovení, 0e Is'mluvnki ko
lektivní lS'mlouvy s,e z:avaiZUJl veškerým 
svým vlivem půsoibiti, ,aby osoiby, 'pl'iO něž 
koLektivní ,S'ffi,lo'llva hy1a ,s!jecl:nána, touto. se 
Hodily ,a j. Ip. 

Vym-etZÍm,e-li ,pak poj,em právnl,ho ,sub
.T,ek,tu tak, že jím roz,UJmime ten 'Slulbj'ekt, 
kteTému p.~ávní norma 'přičítá určité po
vinnosti i práva; lIlení ,pO'chy1b,y, že i jed
notlivý zaměs,tnanec jest - stanoví-li tak 
obslah kol smlouvy - právním ISUJbjektem 
pOlvinnos,t,í jí s:i:anoOv·ených, tuďiž t.ak-é Ismluv
níketm, nehoť pr,avidelně jent.en jest, ,sub
iektem ,s,mluvnÍeh povinností. Ale při ře
šení otázky, ~o'mu jest přičHati smlluvllÍ 
vůli, narážíme na pl"obJém právního ,pomě
ru jedno.tLivých zaměsltnanců vůči j,ednající 
or.ganisaei, nebo jinému j'ednaJjídmiu kolek-
ti'vu, llielž,li organ~slaci. (Dokončení.) 

Z rozhodnutí ve věcech pracovních. 
281. 

Ke smlouvě služební se nevyžaduje, aby byla 
ujednána i určitá dOlba pro výkon služeb. -
Ujednání celkové odměny, zůstane-li zaměst
nanec ve službách zaměstnavatele, není neUl'
čité; předpokládá se, že zaměstnanec bude ko
nati zaměstnavateli služby po tak dlouhou do
bu, aby odměna z.a .ně p·.řislíbená byla pl-imě~ 
řená délce a l'.oZ&ahU vykonaných l}rací. Cel
kově stanovená lllzd.a jest splatná po ukončení 
přiměřené služební doby. Ro/zll,. ne-jo sloudJuz 9, 

7,áří 1931. Jl v 353/30. V,áž. dbč'- 10.9S3, 

žalow:l'llÝ 'Vyltlýtká, že odvl()J.a1CÍ 61()u-d ,poClhyhi~l , 
l~e;slhJledlalv voe zjiš'těruém slibu 10ldměny 500'0 Kč 
nez,áva'zThÝ slib d:aro,vacÍ. OclťtvodĎllljje to tím, 'že 
ži!vil a IStalr:at1 s'e po 15 1ett 'o žaJlolbClC\, jeho sOUJr,o-
7.cnce .a je:jildl ,matku, že pr06lkyrbolV.ait IŽla:l:oíhci 
C',c1té z.alolpaltř,ení a dá'v.atl mu pemz.e i ~o dlOlhu:, co 
byl II n,ělh-o z:ClJmě;silllláJl jaklO 'tVIV.a.ryIŠ,ž.e :nešIlO 
o 61uželbln'Í ,SlmlIOUV'U, luý!hrlŽ že 51~b ibyL 'illIí:n 'ěn 
tlwk, že ž.alllOlhoo bude u žru}.oiv.arného p-r<tClo'valÍi a 
.6e ž,a~lo lvalllý ,mu p'o6ik:")'1tnle da;rem 5'0'00 Kč, ja'k
mÍ'1 e lS,i ž.wllOlhoe zařírli samoslt,wtri'Ou Ž'ivln>(),sf alne~) 
jakmile ,ž1a],iOIViaITllý ,neibud'EJ Iill'OÓ 'o' TQchll1lU se ji!ž 
stlélJf.alti, ,a že by hy-IlO nelSill1'ys'lDié slííbitti žarlolbci 
5000 Kč j<l~{'o Útpltaltlu za pr<Í!cle, a,niiž by byl'8 
, mIlu venla ddha sl n:ž.ehní, p'odm~nJky "~ÝJ)lo'věd,ní 
a Ip()idl. Tv'rz,etné 'oik'olulOlSti IlJejsl():U 'V'š,ak s rt,o, a;by 
vyr,átily lllálz'or odvolllalCÍ,ho ,Soo'ludIU" 'Že uje!<:l;n:runá 
B'mI\ouvtal j-esi slDIl()ulvl()'u úpl'ait'Dlou, ,HIU I()d:vlOJl.alCÍ 
sOIud 'př'etvz{II ,Zljjšt.ěmi pllWJl!í 'SIOO'I'ke, že ži8Jl:01vaný 
přc-mtu' viJl ž,8IJ1ohre, alb : II -n-ěllO zlu,lt.all j.é\Jk() :to-

,-,a,ryš a -5'lib:~l mu za Itl{) O,diIDě:ruu 5000 Kč, nelholť 
t.im vznilldy slillbl'V'n~ záv'a\zky Illa I(),bou s'tlrlarlllálc:h 
k ur:č:i'tIéiIDIu k 'o:náni, u žal10hee ik Ipře-vZlet'Í .a ac vlb-
61t.alrávání 'pTalci tOlv,a1ry,šlSlkýlch., u žallqv:alllléihlOl k 
íYIP ~áC'e,nÍ s.Hbe.né o'dtměllllY" a nešLo 'Í1edy llJal lSIVrla'

'ně žal'olv,aIIlJóho 'O člis<Ílé jtdinánlÍ ze šltědroIS ,til, .Ťalk 
Y"'Y'ža,chllj'e l6.mlouv.a da:r()lVací (§ 938 oihč. Zlálk.). 
PO~lkyljlO lvral1-H ž.aJllolvlaJný kI'omě t'OlhtO lžall!olhc± P() 
dlolbu ÝE-Iho zamě:sinárui 'cellé zla()lPtélJířlenlÍ al p'ř:lls~í
,-,al-hl mu peně.ži'tiými částkami, nezTlllši:l, .alnii iIlIe
z,mě:Iú~ rtilim zj~šltě,no'Ul lÍpl,artnou ,slllll()'U VilL, 11() ifun 
,m ,éintě, an - jal k: tJ.álm tVlrdí - činí talk i :y doihě., 
kdy žalJotbC'e ješfiě nebyl tovalryšellll. SoulhJ,als'ilti 
Lze s n<Í:zolrelllli dl()'Vro'l.aJtellolv)r.nl" žle Izji:štěmá 
siIIl'IOlllva je smliOlU!vofl1 s:l!užebnÍ ve SlmylSll:u § 1151 
ohč. zák., ;neib()lť ž,aJllolhce se jí z.a!váza!l k vyko
návlwnlí t'ovréllryšstký,ch slulžeh .a: ŽaJIO'v.a:llÝ :Je zlalpla,
c·cní smlrwV1ené 'odměnlY 5000 Kč. Ne'V-yža;d'Uj1e 6't l, 
alb y hy lla u'je,dtnáiI1a i urlČÍ!ttá c1lolba, pro 'VýIlmlD 
ShllŽ€lh, nteiboť 1S~l()rva ))rTha ulr'čjjtlOiu d'()bu « § 11511 
oihč. záJk. byl,é\; VISUJllu'ta piodle zp'rá:vy kl():mQLSe 
'prl() jlusl1:lirční 'vělCÍ (pHI). tSrt-enl()lgr. plr'OlÍl()ik. b:ý/v.alJ.é 
P,().[[1S[\:!é s'němoV'I1lY XXI. SteS161e z r . 191'2, str. 2'08 
cl 209) k vi'di vyznla'Čelllí r,olzdÍllu m€lZ'~ s:m.llolu vou 
s llUlže:bn~ a I6IInJII()IU VI()IU Q d-íl(); u iDÍ lS,e 'ťím Iklad:e 
cllHIaZ 'na j:i:s,tý, 'třelbals ne'SlmllUJvelDlÝ' čal6, po který 
z.amě,s-tnlail1.eC :Vls~tlu!pulje do ,s,luž'elb zam,ěs·t'n:aIY.a
Le,l'orvý,oh, kd:ež!Í'o tl clJúLa je rozh()du:jicí V'ýls,}tdtelk, 
/iblOltI()IV'eJl:i dála, .hez ()Ih.ledu Dlé\; Č&5 .k tom/u Pl()
iře.hný. TVllllIu o:dlpOlvlÍ:dtá i lUsta'TII(){V1einf § 1158, oid
stalv'elc 4, I()rhč. zláik,., jen:ž VÝ610'VITlě 'UZll1áVlá: .stlu
~ehní 6tIDl'OlllVU he:z 'tu/čelní :s~užeibln!í doby. Dov'o
I ilite 1. vytýlká posJé z, že mělo hýti, vyh.o věno j.etlllO 



n,ámiitC~e pl'oml,oe,uú ·ruáJl'l()\ku nal mzdu za dloibu 
od 1. kV1ětDIC11 1924 do 16. dwbnélJ 1926 (§ 1486 čís. 
5 .a zá!k,Qln ,m,s. 47 z 'r. 1925 Sbl. z. ,élJ n.), 'P'O,něva:d1ž 
slPl.a1tlTIl0lSt Jll€sillčlIli mzdy 150 Kč pl'lvm1m ISlOiUd·errn 
uZll,a1nlé jest ,P'OISItlZO:V,aJti pooJIe § 77 žÍ'vn. ř. a n'ř
k()l1.i'V 'P'oidi1e § 1154 dbč. zák. Usmnov'ení dhčaln
sikélho z,álkon.a přidhlá,zeji k p'laltlIllQlSti podle § 
153, III. d,Hčí ll'OIVlely, 'O,vš:ttm jen telhdy, pakli 
ŽilVln. I'. .j,anw síPeciJálin~ Z<ÍkOIll 'neupr.cuvuje ně
k t:ell'lotu of,áJ:tk'R, t)'kajÍICiÍ se slu'žební 6·ffillolu vy, 
živ,n{)l<;'teIllJS,ký řád OIb,saib,uje v §§ 77 a 84 wsrl:'aiIlo
v,en:1 ·0 .s'P'l'art:illJo s ti m.z,d y;, zl1Íoo.ž první l)JIřloopo
kliádá ~rýd,enní tSfPhd;nlO'Si, 1l,elby:Io-.lio slP,lalÍmolS!ti 
ll'~c :tljj:edlná'nlOl, kdležito d ruh,ý ur:ČJuje 's'P~artlllolst 
mld y pro lp'řlÍp~d, nezláik:on;rumllO z,rulšení tSlID1'Ou
vy. P,r,o 15lOlur~e,ll'Ý pHpad hy mohlI)) hjHi 'v rúVoaJh!tl 
je:n § 77 živu. ř. A.'Višaik jest z!jišMno', že byla 
ujcd'11iooa cel/klofV1á 'odlmělIlia" , zůs~iél.ne-M 1Žal'Olhce 
ve i:;1JwzháJeh ža.llOovalrué/hi{)\, t,ecly jE.dnlQ:tuá mzdl3 
za ce.IQ1U ,slu!Ž-elb.nÍ d'olhu. U jed-n4m tlQ' neTI'Í lle·
Ulrč:ůié (§ 869 ,oihč. zéÍ/k), ttřeihaJže sl'u.že~)lllí (l,olba 
l1iehYll.a U/rtČ'<~,na, neiblQiť 6Ipr,álvn:ě vy k ll:ád1ál, je ,odl-

VQlliéllC.Í slOud/ po r'OZUlmU §§ 9'14 ,a 863 I()lblč. zák 
ti8.ik, že se L5itla.JO mLOky .(IlOl'O:žteiIl,ým předrp'olkla ... 
d\errn, že žalltO/hoe ihUldle ža'llolvamému k lolnlaltli :S'}uJžlby 
al.oslP,oň Pl() (t.ak cUoruholU dubu" ,alby odrm·ěua za 
ně přÍlSHbenJá by.la ,př,itrněřená déI.ce a ,rolzLSlaibtll 
vy,k:,o,nai!lJý'cn pw/c:1. Dov{)Il altel pr{)lt~ 'tomuto V'·Ý
,klad.u illJE.lhrojí, ha n:alOfP,aJk Q'ovohfuvá se [blo Ik vy
vrúcelú ,názoru 'odvŮ'I'aleÍlho ISl0rurllU, .že nejd:e 'O 
6.ml.o'u'vll ,&l,u,žeihrui. Z t{)lho v.šaik lizle dále slQud:iii, 
'ž'e úmYlS,l sh'iélln 6Iill'ě'řoiViél:l .m;l,člky (§ 863 lo'bč. zák) 
i k tlQ'Jll)u, že ,ce:lOc'O!Vě S~a[1lI0lVen.á. rm.zda OiO!.Ť<:l·e 
5pla~,nQls,ti po luko,nloení při.m,ěř.e,nté 6hl'žeihniÍ 
dtoiby. 

282. 

Byla-li při služební smlouvě ujednána zkušební 
doba jednoroční, nemůže po uplynutí p'rvého 
měsíce dáti zaměstnavatel zaměstnanci výpo
věď. Učinil-li tak přece, má zaměstnanec nárok 
na zaplacelú mzdy za celou zkušební dobu. 
Rozh. nejv. soudu z 8. září 1931, Rv I 1064/30, 

V,áž,. 'Obč. 10'.970. 

Oběma 'stranami bylo s'Ouhlla6ně předneseno, 
že byla ujednán,a zkušební doba 'na jed,en rok, 
jakž uvedeno i v p:úsemné sm'l.ouvě. Podl'e před
pi'sů. §§ 1158 a 1162 obč. zák: :skončÍ se IsluŽlelbní 
poměr ujedn.aný na určit'Ou ·dobu buď uply
nutím této doby neho před j'e.ÍÍlIn prlQjitím z. dů
leži,tých dllvodiL Pro ,služební poměl' smhl'Vený 
na zkoušku nebo n-a dobu přechodné potřeby 
stanoví zák'On v d.ruhém 'Odstavci § 1158 ohč. 
zák. výjimku v ten smysl, že ,jej v prvním mě-
6ici může rozvázati kterák{)li s'hana kdyk'OE. 
Služební poměr ujednaný na dobu život.a ně
jaké osoby nebo na dohu delší pěti loet mÍlžc 
po uplynutÍ' pěti let r'Ozv.áz,ati šestimě's,íční vý
povědí .jen zam ěstnal1ec, ni'ko li téžz,aměstna
vatel, který může výpovědí znllšiti ,je n takový 
služební poměl', Jehož doba není ul' ·čena (para
graf 1158, po.slední o,d'stavec obč. zák). Tyt.o 
předpjsy j'sou podle § 1164 'Obč . zák. právem 
ve1iclm a z.aměsltnanoova práva, z nich plynoucí 
uemohou býti pracovní sml'Ouvou ani zrušena 
ani obmezena. 

283, 

Výrok obchodvedoucíllo o šéfovi, pronesený k 
novému strojmistru, »Na M ... ův slib nic ne
dejte, ten svému slovu nedostojí«, zakládá vel
mi závažnou urážku, jež hrubě porušuje smysl 
pro čest, a zároveň je v něm spatřovati jed
nání, pro které se obchodvedoucí jeví býti na
dále nehodným zaměstnavatelovy důvěry. -

§ 2'(, Č. 1 a 6 zák. o obch. pom. R'Ozh. ne.Ťv. 
s{)udu z 29. květn.a 1931, Rv I 622/30. Čes .. adv. 

XVII., stl'. 4. 

284. 

I. Kratší lhůty § "', prvý odstavec c. ř. s. 
neplatí, jde-li o žalobu zaměstnavatele proti 
zaměstnanci o vyklizení služebního bytu. - II. 
Právní poměry služebních bytů nebyly zasa
ženy zákony o ochraně nájemníků, nýbrž pod
léh.ají soukromému právu. R{),zh. n-e.Ťv. tSoud'U 
z 23. června 1931, Rv I 1153/31. Váž. 'Obě. 10.897. 

Především ,je·st vyříditi výtku žalov,anéhOt v 
d{)volad odpovědi, že prý d'Ovolání byltO p'O
dán{) op-n·ž{lě·ně, až po uplynutí osmidenní lhůty, 
stanorvené v § 575 c. ř . s. , a že jesit je p]''Ot'O 
odmítn{)uti p'Odle § 507 c. {' , s. Výtka, jakož i 
J1ávth podle ni učiněný .TISOU neoollv'Odněné. 
V s,ouze:ném př-:í:pa,dě nešlo mezi stranami {)o ná
.remllÍ sml!Ollvu p'Odle § 1090 'Obč. zák., nýhrž 
byl byt, jebož vyklizení se ž,al'Obkyně d'Omáhá, 
]J'yte'lll služebním , který po:s.kytI.a žalobkyně ž,a
Jmennému z dC1VO<ClU, že byl u ní z,amělstnán .Ť,ako 
dě IJJÍk, Je-li tom u tak, TI eohstojí ani řeč'ená 
výtka žalova.ného, neblQť podle ustálené .Íudi
ka,tury nej-v. s'Oudu neplatí kratší lhůty podle 
§ 575, prvý odst.avec o. ř, s., v řízení' 'O ž.a'lohě 
zaměstnavatele na z,aměstna.'nce o vyklizeni 61u
~ehníh'O bytu. 

Právní p'Oměry služebních bytů nebyly zasa
~elly zákony {)o ochraně nájemníků, nýbrž pod
léhají s'Oukr'Omému právu, 'R zejména l'ozh'Odu.ŤÍ 
y otázce sk'Ončení právniho poměru takovýoh 
bytů předpis.y ohčanskéh'O práv.a o ,s:končeru 
služebního p'Oměru. Důsledkem toho po'Zhývají 
služební byty zpr.avi<Clla účinnosti skončeJllÍm 
<služebnÍhol poměru. 

285. 

Ko1ektivnou smlouvou upra-vujlúcou len pracov
né a mzdové pomery žeJezničnýclt zamestnalll
cov, wstáva nedotkIl1u"tým ieh p;rávo na auto
matickú definitivu po uplynutí hoch l'Olrov. 
R'OM. lJlejvL 61Q·udiU z 7. alP'LHa 1930, Rv III. 199/29. 

(Plr. o\bz,or 417.) 

č~á.neik XVII. 1914 z dtlrvlQdů slolóáhlě p,ol'i
</:itcíkýcil s'lruěiuje nutlk'élJv.ý1mi B'výmil p'ředpisry k 
zlElheJzIP,e,čenl 6IQlCiálTilě sllaJbšíhlO .zaiJn.ě,slt,nanlce proti 
SIO ciilállě slitl-ně jŠÍm za(ffi,ě~;1: naJVa.ít'el ům. Pr'o'toualké 
'V § 56 ·uIslt,alIl:olvuje:. ~Ie lze se BiJce' ve ,sG:UlžclmÍ,ob 
pJ-,edlpĎs e'Cl1l 6 ,p ř'E.d,epSla,n'Ým při,v,olletIľÍim odchtý Jiti 
-od 'uslt,Rilllolv€:ní záJ{{)ua, aJe joo p{)lŤlud, PO\kIUd: tylto 
(}IdlchYLky JO'OIU 'P,IIO z,aměs,t'llléllnICC přizni.v,ě'iŠlÍ' . .Te
di'u,ou Is,pOll' ~o,zh'Od\ujÍlc'í 1Q1ázkou j'€\, zOO ž,all,olhoe 
1lJá~s:led~(erm kolekli::ilvllÚ smllQuvy s:t3.'L sle po 'rozumu 
§ 2.12Ib) :z;árk. zalmě5{truallllCem Dia ZVI.áŠ!t!lliÍ- s[J]1~ll()u,yu . 
Ne.ní ·0 ~IOmI p'O,c:hylbl!ll()!sti,. že k'olekt~lv'ní tSm.llQtu'Va 
pod'Ile lS'Vléih,o ohlsla!hlU! l1pl'8.JV'Ulje pomlie lS,]ulželbn'Í ,a 
pJ<ari:ovlé pOlměLY zamě15ltna,lltců, kteří byHI :sm[luv-
'!1\íiky kl()lllelk~ilv.nri smllo,ITvy. Než ,DlEIlllí ()1 t{)m po
dhvlbnolS,ti, že ·tla'tl() iklQ'lelkrt.iIViIl'Í smlloll,va není 
zvMlštlJ1 ~í 6illlllZehnÍ slm[,omTlQu. kt,ero'U má na zře
<be1i § 212b) ZJáJk. aJ .kt.el'oru jedině pozbyl hy ž:a
lob-ce IPTiáva, z,a,rl.lIčlenléilllO mu záJk'Oíll.t&n. § 211c) 
z.áik. č'l\. XVII. 1914. ZáJkoln v § 56 .sice 'O'Prarvňuje 
d,ráJhu, alby vyda(l'é!i zvl,áštlllÍ 6\1,už.ehní řádl, ale t,en-
1/:1() sllUlže:blnÍ řád- mus~ býti pod'r,oibným (detail1o
VléJ.lnýrrn) ,L j. IDrUIS.i uíp1r8.Jv'o'Voattti! sl:u.žerbni poměr 'Ve 
yšeoh iéc;h směr-e,ch." které ,zlálkon v ,zájmu za
mě\~liil1ralnediVa Ipl()'Va1žujEJ ,za poolst,a1tlllé, a 00 p[i(lIÍ'Í 
o :sllu,žeibll,ím ř,ácl'u, plari:í n,hledlern. k zd'ů,r,azněné 
.ŤiJž t 'ende.n1Ci z,ák>OlIllélJ tl8.\ké {)' k 'o,l€lkltilv'ní sml,olu v1ě, 
krtier,á .resln .(1'0 jisrtlé mi,rYlliáhra.:ž!k'Otli ISllllllžoonílho 
r-ád,u. J edmím ;z u,ejpod.s:tla:t.nějšich b'Odů, ntaJ !Me-
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td·ů, Il!aJ !kite-

rý LSe Jl1'u:sí 'v zta~l'olv,atit ÚpréUv,a s1.utŽelbnlÍil1.o í,ádlU a 
.i,ů<TÍlž i kolekHvlnlÍ LSrml,()!UIVY, .Ť€IS:t Úp'l'laVa' ·oM'zky, 
!které se d()t,ýlk-á § 2 z.ák. č:l. XVII. 1914. Tart·o 
,olt,ázlka k() lteíki'tLvní lSirrl'lIO'llV'O'lll llIenJ d'otl:čen.a-, smlou
"'011 ko'lddiv,ní Dleibyl uiJ),raiven s,lužehní porrl1těr 
ž,a,ldhce tlarrC I jaU\: před:po:kMdá § 2t2b) z.ák, .. a ziŮ-
6táv,á p.r,oto V'E} .s.p-o·rnlé -orr.á,we ,símě'l'odlalbným zá
k(j.DtIlJÝ dlO'IlUGOIVíClJcÍ př,edtpilS § 2Hc) z,ák. Lze po
'l1Jelcha.ti (5:tlr.a.noru 'OIt'ázilm" Zldla bvlo bv vůbe.c ,přtí
p'ushné, .by v na,znélJčelnJém směl:u byl10 .koleIktirvnÍ 
smlO'u'v'ou 'P'Ols't.a'veJlJÍ zaměslhl la'n:c11 v pom,ěru k 
z.§!konJné ú,pr.a,v-ě ZhO'I'IŠeII1JO. V s'Ouze.ruélill rpHptadě 
byllo ,z vÝiP'o:vědi fSrvědlk:é\J F. z.jiŠ't'ěJl(), a pOl této 
stfr,á,l1tce netalÍ -sikwtlk>ový Is·ta'\r nalpalden, ž'e při 
FIŤelfl.lllá'v,án.í ktOll.ektiiv.nÍ .smloU'vy o o'MIZ,ce .auIÍ'otma
tÍlc.kélw ;pÍ'elStuQJ'll pro"riISOIr'D:tdh z,aměS[1l1.a;nlců. d,o 
sík u:p.ilny .Z.a'lllělslt.nat:ruoů ďefinirlivnÍloh vŮlbec .jed
Ulián,o Inebvlo. KdVibv tlUld,Íiž měl (llOlsl8.ih ,k,oJ.elktivní 
S:nJIJúiUlYy hý;ti vy'ildádá,Th taik.,ja\k 6i p.řeje 'žalo
vaná: 61h,:a'll la & č~nlí S.(}lltd orl:YI()I]la,c1, ZlTIlatIDte~na]:QI brv 
t o, že SIE! ulTIl.ěrSrtnalncÍt ko~ ,elkltivni 6iIlllliouVIQU zř:e(Jdi 
.lednoho z ll'ej ,d ,ů.IeiŽ'ittéjšk:h pr,álv, zalbezpe6emý'C~h 
tím usrt:ulno'v,e~nlÍ'ln § 211c) zák.. Ta.to 'vůle. i ikdivhv 
brvllo lze ;pÍ'i:z.n.altl~ j] p,ř.i, nufika\v()~lti .zák>Ol}].nYtdJl 
pÍ'-e'C1tpilSů }J'1'i8JV'OotV{)'l>lnrý úČ:Ílneik, mu'si lla Iby hý,t,j 
ph nejmre,nší!m vyjádřena zpŮoSlohem ka!ždou po
ch yilmolSt vy lillču,jícím. Za zalmlělslt:natne:otrvo S'vým 
dWrvě.rrníík:em .tlaij\:,oIVl()u:flo vůli 'Vi'l~elc nepr<Oljev,o
V,3.cro, .j'el.s't vZlhlede:m ik: vý;poiv'ěd~1 6Iv.ěidlk.aJ F. 11Ie
po,ch-Ylbnlé ,a r.Q,zulm,ěllélJ-l,i žal,o:va:niá: iStr,alI1.a. véci 
jin.ark" 'byJ!o př.íJklél.zem pod.h-'ého ptr'á'\'I]}JÍ!ho .sltrylku. 
a iby pří.rno a I()lt.ev,řelllě dŮ'věr,nlfikv za:ll1Jě/S~mlalniCů 
na; ,tIO't,o své s-t.a:nIOVÍlslk,o npo,z,oirniilia.' .. To B~ vš.ak 
]'1·eslt.all,o, nalorp,alk žal'otVarná 'si'tlrta:llIa pfJJhMlškl()l1.l k 
pe:nls.iJ.j'nÍmu ústavul, ~Iud'ilž proje'vem k 'vere:jmié
Illlll ·orrgánll , vÝl~do'vnlě 1l,:zmia:li8J ža:l()!hoe ·z.a tlr'V,al]e 
1.1JS't.anov,eJl,é,ho z.alměstma,llIce <éIJ 'tlent,o pr'ojerv', UiČi
,něný veřej,nému ,orrlgállllll, klt,erý měl nla věci v-y
'llti!k,al,jki záJem, nClllZe nedlJalti hez .rpo'v.šÍJmllllu1t:í, 
.Ť.aIk'OIŽ't'O zjtCy jo,ouoí v ,l"OIZpOlrlU 'Sle: 6,t!anl()lv'ÍJslk'e'lll. 
.jelž žal()lValltá sJt·ra,lJ1Ja zalllija'llar v s'Qiu'zené 'Plr:á:'vní 
rl()zl~ři. Nejd'El ·0Iv'Šerrn při t.oim .o 'IH'Olj€1V fkl()inlSltli
ťwtivlllí vů.le žaJ1ov:alDlé s,tra:ruy, nýhrtž ()I {o, že se 
tím žla,llo:v.wná .stran.a 61a1II.lJa z,niarlié[ k ,tlomu, jak 'V'ěJc 
.siku,tleČ'ně hyla .. Nelze .runÍ' rtvird~.ti, že stalliorv:ilsiko 
Zél'll,ja.f<é dlo,vo]a'C.Ím Bloudem" hy s,nad ·ohw·ž,o'Va,11() 
zá,jrm y ž,a]'O'vl8.lll·é .st-r.aIThY, 'pl()lntěYélJdlž ž.a!lrOlvalná stral
na před ulplyllluot1m třl1'eIt 'v'ž,dy má mož,llIolsi:, ibv 
s,e ;wa:villa z.ák o,n n.ý:m 7Apůls,olbem 't1ěC' h 0ldlholr1nlý'clh 
d!ělníhl~.ů, :které z jakýic:hlko!llh r dlů 1vo,di'1 nelho.lc1lliá, Te 
svých 6lu,žhádl p()dr:žel'i,. 

286. 

Otázku, zdali jde o osoby ustanovené pl'O vyšší 
výkony služební ve smyslu § ,3, odst. 3 živn. 
ř .. posuzovati je podle povahy výkoní'l těchto 
osob a nikoliv se zřetelem k výkonům jiných 
zaměstnanců téhož závodu. Nál. ne-.T. spr. soudu 

z 22. září 1931, Č, 13.389, Boh A 9386. 

Zsp. p-otvrdila rozhodnutí magi\strátu hl. Tll. 

Prahy, kterým bylo vysloveno·, že st-Ié jsou čle
ny pomocnické hroona.dy příslulŠníkú gremía 
pražského obchodn.idva. a tudíž pO'V'Í.nn.i p1atit 
,jí přis.pěvky, protože je.jich zaměstnání nel ze 
pokládati za vyšší služební výkony, nýbrž za 
obyčejné .n. pravidelné vzhledem k většimu roz
sahu živnosti zam.ěstnavatelských firem i vzhle
dem k počtu osob II nich Zlaměstnaných. Na 
povaze výkonu nemění nic měsí.ční výplata pla
tu a sjednaná šestinedělní, resp,. měsícní výpo,
věd'. Nař. rozhúdnutím zamítl žal. úřad odvo
lání 'st-Ul, poněvadž nezastáva.Ťí vedoucíoh míst, 
~íšících ·se jak způsúbem práce, tak samostatnO'u 
rozhodovací mod ocl prací ostatních za'městnan
cu. Proto nelze je považovati za. osoby ur·čené 

7 

p1'>O vyšší služební úkony (§ 73 odst. 3 živn. řá
du), nýbrž za živnO'Stenské pomocniky (§ 73 
odst. 1 živn. řádu), takže při řešení této otázky 
nerozhoduje ani jejich titul ani způ.soh platu. 

Právní základ pro řešení dané otázky tvoří 
předpis § 73 odst. 3 živn. řádu, jehož se ta'ké 
nař. rozhodnutí dovolává, a který ustanovuje, že 
mezi pOllllocné pracovníky nepatří osoby, které 
pro vyšší úkony služebné obyčejně s rúčnfm 
nebo měsíčním služnÝ'lll .jSO'l.l usta,noveny. jakú 
díloved()ucí, mochanikové, faktoři, účetní, po
kladníci, výpravčí, kresliči, chemikové a po·d. 
Znění zákona neposkytuje opory pro ooceňo

vání služebního výkonu tím, způsobem, že s·e 
výkon určitého z8.!mě'stnance .s,r-ovnává s výkony 
ostatních zaměstnanců podniku, a přiznává se 
vYššÍ kvalifikace .len výkúnu relativně na.dřa,
zelnému . Textu zákona odpovídá .jen tako,vé 
oceňování služebního výkonu, které zkúumá vý
kon sám o ,s-obě a hledí .jen k těm O'kolnostem, 
které leží ve 'Službě samé nebo lSOU s ní Slpo.je
ny. Podle toho .Ťest nutno přihlížeti zeJména 
k tomu. jakou práci zamě,stnanec skutečně ko
ná a jaké vedle.ŤšÍ m'áce se na něm požadu.jí; 
Ťaké pov-ahy jest jeho práce (duševll·í, manipl1-
la'ční atd.), .jaké kvalifikace, .Ťa·kých odhorných 
znalostí. jakých schl()l').ností vyžad1.1je, .Ťa.kou dlol
věryhodnost předpokládá a .jaký význam a dll
ležiif:ost má pro pO'dnik. 

V přípa.de1ch, které js-ou tu na SpOTU, neuznal 
žal. II řad, že bv st-Ie bylo 'lze ozn.ačiti ,jak oni 
tvrdili, za. O'soby ustanovení p.ro vvšší úkonv 
služební pro rozumu cit. ustanovení § 73 odst. 3 
živn. řádu. vycházej.e z 'právníhO' názoru, že 
kvalita těchto osob Ťest určována srovnáním Ťe
Ťich výkoni'l s prací olstatnÍch zaměstnarndl té
hož závodu. V rů,slledku tohO' vyslovil na,k, že 
s'lnší .Te porvažov,at~ za živn. pomocníky ve 
stmY'slu ~ 73 odst. 1 ži,vn. ř.. kteří .Ť·S011 podh~ 
~ i06 odst. 2 nřÍ,slušníky společenstva a tudíž 
podle §§ 106 odst. 4 a 120 od'st. 3 členy '}JOilTIOC
ni'cké hrO'IllJél..dy. 

287. 
Příslušným rozhodovati ve třetí stolici O' odvo
lánídl p'l'o.ti h'estním nálezům p'ro přestoupení 
~~kona f1\ osmihodinl1é době pracosvnÍ Č. 9111918 
Sb. na SIO'vensku, Je ministr vnitra, nikoli mi
nistr sociálJ1Í péč'e. Ná1. ne.Tv. SlnráV'. lSúudrul z 18. 
list'opa·clu 1931 , č . 15.324/29. (Veř. 's:ptl'áva 617). 

288. 
Hájnik je hO's,podárskym čel'adinom podl'a § 1 
zák. čl. XLV/190?: o jeho nároku na splnenie 
služebnej smluvy rozhodovat povolané sú správ
ne úrady. Rozh . .ne.j. soudu z 24. apríla 1930. 

Rv IV Hi30. (Práv. obzor Č. 428.) 
Podra žalohného pred'neE.ru domáha I5Iél. sice 

ž:alú:bn.1k ,jako há',jnitk voči žalovalle,j si-l'ane »ná
hrady škody«, kit'Ol'á mu vznikla z jeho údajne 
bez:právneiho prepustenia zo služby, :aV'šlél.k zo 
ža.Iohného pll'ednesu ide bezpochythne najevo, 
že 7.a-loibník d-omáJha Stél. na žal()V'ane,j /Strane na 
zák,lade s l!Uže:bne.Ť .smluvy vllalstne Z'a'Platenia 
ekvivalentu ,s.vojich služebných po·žitkov, POlO
stáva.júcich z ho1O'véh'O ,platu, vnfného bytu, 
uživania pozemk()v, držania· dobytka a natu
rálií (jačmeňa), na vý\po-vednú dohu, nÍm bez 
lmždlého yooného podkladu v .Ťednom roku uve
den-ú. 
Poneváč však há'.rn.ik podl'a 'stá-lej ~:Ú,dn.e.Ť pra

xi ,Ť·e ho·spodársk()u čel'aď()u vsmysl,e § 1 zák 
čl. XL V/1907, a poneváč ,plredmeÍl(,m ža.}a.by .Ťe · 
splllenie služe:hneJ smluvy: o žalobnom nároku 
podfa citoYianého zá:ko'na poovoI:a'né ,s11 l'·ozhodlo
vať -správ-ne . úl'ady. 



2-89. 

Ustanovení Washingtonské smlouvy maJI jen 
potud ViIlitros,tátni platnost, pokud byla v,tělena 
ve vnitrostátní přeclpis zákolllillÝ a o p,ředmětech, 
na které se vztahuje W ashin.~tonská smlouva, 
platí. ,jen zákony vnitrostátnÍ. V československé 
republice má tudíž vnitrostátní působnos.t jen 
zákon ze d'ne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a J1. 

o aSlJlihodinové dO'bě pracovní a nikoli čl. 2a) 
smlouvy, č. 80 Sb. z. a n. z roku 1922. Ro'Z'll . 
nej'v. :Sloud'u Z 10. !Clluhna, 1931 , R v· 1'. 5,s,7/30. 

(So,ud,c. Elsty 918.) 

Oha rnrl,žší soudy z.amítly ža.1ohni ž,á,d,olst: 'Ů z.a 
pl:wce·ní ,oICTměny ,z,al pr,á'ci přes č.as .Ť'ed~illé z clh1-
v ()\I.:]:u , ž,e ž,al'Ů!blce ,z,alstáv.él!l, v p'Olcl ni[\:u 'žal,o:vlalné 
hrllny mís~.o, vylž.adu,jíd 'Clilwěry z,almě;sltCll!a'v.alte
l'Glvy a vy,s,lloviJI,y prtá,vní 11áZ!Or, že p'ŮIclt].e 'lllSfa,nlO
yeniL čllálDlku 2,a) Wa's.hing'to:msi1cé 'Sil11.l,0'11'V'Y. Y'y 
hJ,á,š8Il1Ié pod č,. 80 Sb.. z. a ,no z r'OÍku 19212" ilc{erá 
,pr,ý má ptl,a'tnlO!Slt Yui'tlr'Ůlsltátmí, 'nelv,z'taihuj.í .sle ;přetcl!
p~sy zák,OIfi'éL ze drue 19. prolSimC'E! 1918, o. 91 Sb. 
z. a D . .o 'Ůls;InriJhodi,ll'o 'v,é dlohě :pr.a,eo'v.nÍ ,na zaun,ěs,t
lJ lu,UCe, zalSt.á,v'ajíc.í mÍIS't'ol, vyž,a'cl fljíci d II V.ěT Y za 
m,ě;st'n,fll\~,a,t:~lo,vy . O(llv/o:lalC.Í .s,olu,cl I]JIl'ojev'ÍI t.alk,é 
mfněnJ, Ž:C U'vledenlO'u kOlllv,e;wCÍ byla U\Slta.lliOIV'e'ní 
zá!k{),na Č . 91/1918, p'o~cll'd jde 'o p{)Icln'jlky j)'l'lWl1,y
s 1'0 vté, lTIocl lifi.k,o'Vána:. 

S tě.miJtlQi llIá:z.o'ry .neLze s/o,uhlla6iii., Nej'vyšší 6.Q1l1d 
vysll/ovi'U .sic'CI ve s'vÝ'Clh d:řÍlvě'jlší.ch 1'ozhlOdIlfllltiÍlc'h 
č,. 6127" 692.0 a 7981 .sib. '1];. IS. 1'-0 y:ně:ž má zo r, že 
\V,8Is:11Ílnlgton:ská s,ml'Ůluwl ,č. 80 Sb. z. a' 'D. z r'olku 
1922 rmá v pe:publiee Čel n( IO's~'Ů,vlen;ské i 'v'ni1t,fo

,'J t.át.n'Í pITait.fiio,st, též č1ánek 2,a) 6l1ll11O'll'VY. avš,a~e 
na i<Olill:to nJázOlfu nelze .setll'lvaltti. a b" 1 j'ÍJž ~n.le i
vYlŠším s,Qudlem 'olpuš'!oěn v r.ozhtoldlnut.k:h 'U<v'Elřej
něnýc'h poidi č. 9977 a 10.3'17 lSib. n . .s., j:alko'ž i' Y 

ne'lI:ye.ře.Ťněnié\m r 0lz,h10dnuti R V. 1. 1386/29. 
Nejvy,šM SIO'lltcl' qp1rás'e' ny,ní 'o tylto Ú'v'a'hy: 
V z;á:Ylěifi8:čnté dlO'llolžce Je 'VyihJ;áiŠ1enté ISml'olu \ · ě 

WaISJl'ilnlgt()1u,slkté 6;e 'pr.ruví. že zaQJsáll1im .a u']lolžle
nÍim r.attitfikla/čnÍ J.is'Í'ilny g·e,ner.á,l,nírm t\a'j'e)ll1IDlíik:enn 
Sp,O'l ečno:Slti nár'od ů" jež se ,si,a10 d.n'e 24. s'rpna 
t 92,1.. 1liaihy lla sanll,u u Y.,1 'prlO' óeIS!k'olS,l loly'elllis[c'ú Ll 'r'e
pllJbJiiku pŮB,oh'n'Ůl5lti mezi,llIárlo,d'lií a že se núni\SlbNl 
z.a,rur,a.u'Ílč'DlÍiClh ' věd II Jd.áiCl:á, ibv lY dlo,ho,dě s,eZlúČ!atst 
ně:nými 'mill'ils'kv Ulč'iJll ,il (laMí op,alt'ŤEmr. .Ť:iJcih:ž j,e 
Hetba k 'PT{Welc];el1í [/ét.o s:m 1,0'lV\y. Ro,z\hodnutí 
ě. 6127 .stb. Ifi'. .s. míní, · že o'Pai:řen.í. jež 'Uč~nilti, 
byl'o 11~lolže.lll()l minwlt.ru z,aha'alničnícQl v lěd, hy,l,o 
ryhl,áš,eu:í sml'Ů,u'Vy \e Sbír,oe z.álkl(),n,ů a natřítz,ernlÍ. 
.(l, ,je'ho 6;e vy hiáš€:ll!í tS't.at]{)\, nlahy.lla' IPrý til\l1 
sml,ouy,U! té,ž Pů!s,othn'osti Y:ll1Í,trIOst ťttin ,r. Že je tenlt'o 
názoT 'nr8!UdržitelnÝ" plyne j.i,ž z cliolsllOlyU )',aii 
filk.(l,čnllhlO UISIl1e,slení Nár'o'c].nÍ'h,o .sihlwlffiá'Žid !ěn~ ZE' 

{l1l1IEI 1. UJ,řeZ'llla 1921, v,e kt'ertétm !S'e p.řeclm ,š'l' ll1 \" 
hodě L II v-ádí, IhA,elrá n:jecl 'lllť:Í ,nÍ\, př:iJja1á ,11t<l: Ime,zi 
ll1álf'Ů,d l fl lí k'Olntfe'lenci TJlrá,c'e 've Washiln:g.f:O 'nlě :z 1''0-

k II 1919-, 6:8 6:c.h,vla,]lu jíl, mezi n,rm i též lS'rnlóru VIa' o 
'Ůlmcz'e,llIí ·p'clčlhl pralcoTlfiÍCJh ho!d'Íln 'v z:á!v,o 'cl ,etc~h 
r rů . .JTI Y6,1,0'vý,eh, Q n.ilž tll jde" e; pialk - Y !Clobě 2. 
- se s'VIO·l/11je~ hy Istm.1lofll','.a; hyJ.a P,l'e' 'ide:nlt'e:m l 'e 
publiky ra:tifilk'oIVáll1la. Botel- 3. z,nIÍ'·: »VJ.á:d,č !'SE' 

1lIklá~:Jiá. Iby 6m ll101Ú'1.l tu plllbl.~k,olvaJllél. v'e Sb'Í1r,c:c 
zrilkonú a na,řízelnÍ .suMu Č,esk'06,lovenské'h'O,«. . -
a !hod 4.: »Mimllistr'll z.a:hJflailJiČlnkh věd \SIEJ u/k,M:d!á. 
hy v clolho.cliě se zLÍ,Č!a.siině,n;ýuni mi'l)!i,Sltr;y uči.njll 
da:J'ší 'OJp'at,re,n;í,jic:h.ž .je třeba :k j)'r.o.vetdelllÍ' tté,t!O 
s/mllo'Uvy.« .hž z ,t'o:ha je zř'.ej:ll1Ié" že <opa!t'fenlÍmi. 
.l ež .se lllk l/éÍld/éL,jí pl-:ústhl,§ný:m mtnj\5·h' ůn1J ·k pl'O 
\' o~l;,ení. '6Iml,o~l'vy" ne~lL'Že o hýti n!~DJěn? .její vy
li lase111 ye SblIiCC z,a/k'ollW a n.amz,en.L. rezrt10 6,e 
v lád.ě uGdál,a,jí k'l·'O!ll\'ě vyll láJšenÍ sml ou ~ny .ješ'tč 
() p,a'tr'C11iÍ ,ll II t:n.á .Je .Ť'E.'jímu p rOIV1edlelD:t. 

V}.ádl(l 'TIlu'v.rhÚ'vIél.ILa' (n,s/kl. 530). ahy ze Ylšeeh 
Il.jedlnlá,ni, sun hl ve ný:eh na geneIiá.hl( ko,nf.er'enci 
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práJc,e ye Wa,SlhiJngtoll1.ě. hyla ny,n.í r<lititf~lwIYán ,a 
jen }Ialto: Sn:rdbuvoél' o 'o.saniih'Ůlcli.no'vé lCl'o/bě ptra
,cDvm, () ruilž Y s'o:Ulzlell1ém pŤÍ:pta.cJ;ě jde" (1lá1te 
s·mllQou vta: o zlálk,a,zu no'čnlÍ prlá,c,e ž,e'l1 a. 1S111,l:ou \ ',ff o 
ZJáflc.alz:tl rpr.ác1e ,d ěltlí do 14 leri!. V o;dlll ly'oclnělní 5e 
~)/l'Iai Y~, Ž1e - ClO. se Itrýrrc.á 6ml{)U'vy o 'olSnnilhod/inovlé 
uohě p,l'Ia1co:vcl1lí - jest IlllruŠ záko'n z 19. rp,rlQlsilnce 
1918., č. 91 Sh Z. a ll. CIO dlo zc1lSa.cJ.1liÍ <:ltéJlky plla
c·C'niÍ dolby s,t,ej,uý .s uls~nl8ls.eniÍim washin.g·t'oll1,sik-{lJ)l. 
piesah!ll.Ť'EJ j'e Yša,k v ilO/ll 6,l11'ě'I"u" ž,e se 'v:Zt:alh u,jre 
na yešlker,é ,ná11l8lzd:n,í pr.áJoe 'vůJbe,c~ že -od ,clhyl:ně 
r ~r1 1l,(1iČ. e.ho z'c'íiko'llla, vy,ž,adu'Í'e w,i1sI1Úlngt,o'll's:ké us'ne
r';'CllL, h y z,a úč;elterm ,pře.sného pI"orVlá,clě'ní ·o\Sani
:holdtiJliQ:\-é d'ohy pr'a.clQ\vnlÍ by ly vy{lány Z'v'lá,ŠttnÍ 
";'·NI ,,;, . .;,, :··'n,llllt N1,I'TIlí. ,k tl('lr,é s,:ÍJce II ,nl ·~!S ,SlcházejJ, 
mOlhO'Ll v\Š,ak tbýlti ]<.aJžcl1ý 'Ůlkalll1lžjfl( j;anc,o do,clialtetk ' 
.k n.y.ně'.TšILmu .zálkOlIIill o ,ols,mi:hlolclti.nOlylé pr.c1Ic.Q'v

'
ní 

d'ob.ě pDOlhl,á,Š8JlY.,.a že 't.edy, j,e:J@«Q'ž z,CL ,tě:CJh okdJ
l1'OiS\ti jels t u.sta:nlov,enÍan v 1l11leJzil1'á'r!O.cJ,ní sml'OlUl,ně 
'olblS,alž'e'ruý,cih llmllS j:iJž v",~h'olvěno), .]rze ~CIEJ .srrnJlo'u vě 
bez ,rozpalkTIJ phst<OlU\pitÍl. Tal'lcé v při6ně osilalt
.nícu 'ChTlOlll slmlluv :p'Ůlll,ka!zluje {llŮ;v'o ,dorv:á z'prc1"T,ai k 
,i,olmu" 'že Dla,š'e ,z,á/ko,uy CO()I ,do z.áík:.alzu noční prá
ce že,n .CL zálk.azu {Mť1Elk:é pn'i.lce vy,ho'V'Uljí 'us,llIeisení 
\v,a's,hi.nglt'o,nt:iik'ému., ib.aje J)ře/cllčí, takže lze 'Ulsne

IC,enÍ w,als,hiJng~tolll tské p:ř'i' Ťin ,olldiÍi , all1':iJž j1e tiřehal 'vy
dalti n:o/v.é přecJ.p.ilsy neblO dos'ucJi 'p1lSÚlé zm.ě'nrÍ iti 
neiblO .cllo'plni'ti. Na:pr,o'ti t'OfIDU yyhrlalclil.Eli IS '~ vlá,cl!a 
" přilči,ně 'ŮIst.a,t.uich ,u.Ťednán'Í" tphj,a1'ý,dh in.a 
vVS.sh.i'llgt,olnlslkté Ikotnfer'ell:ci - a rt'o : s:ml'o'll'vy () 
zp'ro's~lřlecllk'o ' Vlátn.í pr,á:ce, cfDllllO'UVY o oehlrian:ě Ž'E.'n 
Í'ěilwf.nV1c1h é1J ,še.SltÍlne.cliě'l lelk ,8J lSm:llO'llIVY o z'álka,zll 
Ullnl ěs'tlltá,vab ml,f)'Clitstv.é pr,a,c'o'Yl1Íiky ph 'Pr:a :cec~h 
lK:tč'ntÍ-ch - 'Přetd.lložirfi 'návT,hy na r,atifiOc.a1c1. a'ž 
hutd\olu {) IfiiOIVy zátkom"I" z,aj:iJšťl1ljiai sOlll'lla:d' lllalŠelho 
zálko,nodá,l'slt1ví '5 těm iit'Ů 6!fi110'll'V,aml1. ús,tla'Ylfi'ě pr'Ůl
.Ťedná'u.v. Zpl'1áv,a ,slO<ci,á<1ně IP-o']:iJťilcactélho Vý!hO>rll Iél. 
z.alhr.all1~čníhl()v,ýb()lru pOIsI"me'Cileé s'nělIll ,olvlny ('Ť!Í\Slk 
1292) 'YYlp10lčít.ává předměty sil1lhrv, na nichž s.e 
W.a!Síhi'l1igt'Ů'D.slk ,Lt kO'l1lfe,r,el1ice 1l1S1u.e8 kl,. .a diod ál'i"á. 
ž,e n:y.ní .Ťe na je{ll1liot1ivýClh tI'i:tlárteoh, by sllllo,ulVy 
ty sdnlá,lilly ,R. př:i;způ.s'obiTy jim své d'o,siél,va.clmÍ 
zá.k'(iTI,ocllárlSlt.vll. Z.a1Jý"Vlá se Ottáz.ko'u" má-Ji bý1i 
po,s,e/čká,nIO\, ,a,ž ntl.š,e Z,á/K'Ů,TIlo ,cl,árBhí bud.e úp'l!n,ě 
přizlpů :s ,o!helJio mez.Í1lllá r o(llní s ml,o ll;v,ě W a:sh.ÍDlg.f10iD
lSlkté,. či .m.aijí-.li .iilž ChllE.!S bv,ti r'a,t'iJf:Úko'Vá.ny ,olnry 
~l11I],otn'y, s ll.i;I11Í1ž uUlše z,álk{)ll1'o'CMr'S'tvi je jiJž 'V 

SIC1U,h l,asu
" 

a p.alk p'O'<s t.up.ně d,alší 6'l1l1<Olll vv. j,an(
mil'e .se Ťi lm nalš,e né1/1wfi,odár,s,t/VLÍ :přÍlzprU.sdbi. Vf
hOT 61O~1Icl l í. že JelSlt účelně.ŤšÍ, by byly hned ,r:alt~
fitk.o.vtámlY smlou vy 'o p ředtrn.ěte ch, 'Ú ,nic:hž ,neD,í 
tie/ba změny 'lllf) ,šeh'Ů zálk<o\nlO{]lársilv1, a .pr'OltlO 6101U
htllflls,Í s náVThetm v,rády, ahy !J1,yní :byly tSdl'\ná']lelny 
s:m~/O '.lll\~Y o o,~,l1li:h ?(lin'ové 51'ob~ pra:colvní. ,o ~'Ů,~~:í 
plf/alCl zten a 'Ů' z,a,k azu dert:sIT\:e pr.ace. N.a tlemlze 
si.alfl'olvi.sikm \s~l()jí ,t.a.k·é z.pl~áYa 6<oóá.}ibtě-ipol:řhclké
ho Y"ý'ho'l"u. <1 znJlll" i:1!l1,ičnhlw y{-tbOl'U s,enátu (tjIsll:: 
524). 

Ten't,o 'pO'::i;tIU II odpo;vidtá Ulsta,no,ve:llÍ' ,čl. 18. a 1'9. 
'-;, Ill'I'Ů'llVY vV,usthin.g.ti{),lllstké. Podle rtěchto U's:tan,o,
v·cní nahyl,a SJlilo·uv.a. Imezi,u,ár,otdtni pms.ohnDl6it:i tpr'o 
1,a:tifi,lnl.l,úc,Í s't>át d.nleal1i .zápisu r,alhfilka,c·e a' lS'E.lk.l'e
t.ar~át'Ll Svazu náro,dú ; ·každý člein, který r.aiiJfi.
k«),\",a,l .stmlouv,u" byl po'vi.ue,u její 116't,aJJIOI\Tle'lJÍ 
p'f'Ů' vést.i nej:polzcl,ětjí dnem 1. červen.ce 1921 .a UÓ'
lIJ~t.i olpla!Hp,ní, p<o.ttr·ehná Je tomu, hy její" 1lIslta;nlO
YťDIÍ hy,kl ll siku,t'elčně'nla\. Op,atření k rprov'edlemí 
~;tnl1o II \' y ll1)u.sil.u i,edy hýti u.či ,něln:a nejpo,z.dlěji 
dnem r. čeirven,oe :1.921, pokud 6f) týč'e dnem 
p'o,z.dějš~lho zápiML l'<1ti.fikace, kterýlm s,ml'olulv.a 
1Jr'0 1',a'Íif~kuj.í.cí st.árt l'1aJbyli8J pl,alt.n'Ůs'ti , ,,\lll' 11wž'd,ý 
s't:M hyl pD'vill1cn o:c1, 1,0'h'Ůlto dln·e !Smlouvu pl"ov.á
,d i ělÍii: (slr,olv. Fi3·c,h,er-n~mde: Da.s tibereimlkommen 
,"on Was,hil/lgtú,n úher den Aehti5t'u,n.cl'ent.a'g·, :pCIz.n. 
3.. čl. 18., na sltr. 136). Op.altřen.f, pot'řehná Je 
IhSikut,ečn ě.ní . smloLl,vy, mohl,a ied,y zlá.Ie.ždi j en 



raJHhlwlv á'nlf1 
§ tdolbě pil'a
ě jde" <:11á11e 
a, 6111Jl:ou ,T,ff o 
rLI ly'odně'ní se 
ISnnilhotd'i no vlé 
19. 'P,rtols:imce 

í ,déllky PDa
lin.g,t'OIn.slk f ll11 . 

se 'v:zt:alhu,j'e 
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čl. 18. a 19. 
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\ '('lpa'll1elll íc1J z,á,ko'lloodlárn.ých ,ne:ho un'Í'1zov:addl , 
UCIl')'!lIJi iby~o Y, lli' brviSt átn~ z,~'k{)'noodár!Sh· .f Uy·edé: 
lloG v ~'oulad 6 ,ustlunO,YlenlLml s ml-olu'vy" ,a 'to . nez 
hy-l,tl, l'atifilk.a,ce ll. .S~k118't~rl,áltl~ ,§'V.aIZl~ llI~rlQid~ 
z.(l'pS,al.la. K 't:Ojln~l 61e P}'llP'Olml~la, ze d. ~::>. 'l?l>r·o'v,e 
t:;'Il1\l,o'U'vy VteflS,aJ.llelSkc, ,k'tlelia wpDarVUI]e z,av1ae::ky 
,č'l'f 'nlll lw,n,{erenc'e n}oezinl~roidil1ií ,o!rg,anils,alcle p,rá
ce \'0 rpI-.íčÍllé provádrě,uí úmluv, ·na' niClhž se kO'n
lerelwe ms,ulc/'sé', JHd'ví v 'posledním o'dls,ta·v.cÍi, že 
jeho l!.s~talli()lvle.ní bu~d;o!u ,vyk1~,~,áJn':l:. '\, Ie :shciděv f3 
t.olUtrO zélislaldlo,u: »V z,a,dtnem prI/pad:e nebude z,a
rHámo na: žá,dl1lé:m čle.nu, aJhy nIM,le\d\k,em tlO'ho., že 
::itlu lI.mážděul phj.a10 néjaiké d,olP'o'rUJčen:í nebo 
ll ěj.a,ký ,nl~vr:L. ú'1l11I11VYI' zilllenšH {)Iclh.ranu po
SU( )' [ll1\U tlQ u Vlljas;~ ,lLim Zá!K'ŮIl1!Old:áll'l1lÝ.m dtěllnílk lIm, 'o 
ll.ěž j.cie.« MilmoO 1:10 UJS,nesJ,a 6e J<'om:i!se gelller:állní 
Iko()jlfer'ence WalSlll.uu.g't,o'DlS,ké při pO lra.d 'ě o .s'm llo'll
\"Ó na l'€ls'O,luci, .podl'e nl~žw5Itlanlo'V,E,ll1í SJl})lloIU ,Ty 
ne:slwí ,Žtádllllým z,púsloh8'1l1 lv,és,ti Ik tOIlTIU, by byly 
7.:h'O l'lšeny kt,el1éilwtliv přízn:Lv'ěijší pordlIl!Í·rťky pr:a 
co,v,nIÍ, které pr·o 'vlš'e,C:h,ny ,(Jjěl,u,~ky neJho' pr,o óáJs't 
c]iě'l,n:íili. .. lL ,kte,rtÉIK,,01ilv zellll'ě j1sro-u již zal'iTletdeny n.eib,o 
L;,alll1 ~T Šrell;y. (ZIP,roáva Ikomilse pro {llobu pra,oo'vtllí , 
II v e.i-ejlJtenrá v dodatku k jed:n.adnn porD{,olkolú'lll 
k 'o ll,fmeu,<.;e, .stl'. 2,22.) Pod.l,e t-oho nemůže btýlti 
pouh y,b nre" ž,e U61,anO ve:llIí W,Rlslhi,ngttlolnr.súcé silnl'O,u 
Yy DlIaji j'E,Ill: pOltUJcl: ,' ,nilt,l~OIS(tát'ni p1att:l1lO'St, p~ud 
byLa vtěloCna V€ vlillÍit.ros'l,áltní předtpis z,átk'olIlJ1Ý, 
že 'o .pi',edmětech" l1téll nělž .s,e y;zt,alhuje Walslhmg
,t') nsl< á :smLou,va" pl.atí jelu. zálkotlly Y'U,i'tll'l()lSriJátll1Í. 
V óeStlw&llo've.n.slk,é r·elPulbrhce má It'udrrž 'vniltIDo-
6lirá'ttl.iJÍ 'PŮrslQbnmslt ,jelu zákQ,n z 19. plrtoS'1nce 1918, 
(,\ 91 Sb. z. a n·. '0' osmiJlllO/dilino,yoé době pr,aIClo'Vnl'Í, 
oČl 'lJ.ŮIkOohv d. 2,a) ISllllllOIUVy" č. 80 Sb. 'Z). al Jl. z r . 
1922. 

P,odle ziP,ráJVY '0, eg·J..Il11S,ačnÍllloO 'k ·omilttétill mezintá
r'Oldlllď ,koJlÍerelllce práce ve W'alsth.iJnlgt'oně" U'v,e
)'ejněJnté tímtQ kOllll'ilf;étem, d.otlálzla.lll sle Ik'Ů!miltét 
\ llá,d jedn,oltlivých 6tlářtů, klt,E,lIié vý jimík.y z opra
CIQ!yní. dtoiby 8 hod.:i.n. denně l1Ielho 48 lwcHm týdně 
burJ.e IllIU1.110 činiltj v p-řiJč.ill'ě urbtýlc1h p'rŮiIl1YISLú, 
odvě.t:d průmytS.lu llieď:>O dll"u,h.ů pm.Clulj.k:í.dh. Ve 
<;výcll odlpolV,ědícU1 dl{)~Udly se vLád.a .alllIglilak.á a 
'i',jádla QU0elllS.l1allld u t.a.lk.oé z:amě6 t~nla'nCrlť, za'sltlá'va
jidch a.UÍIS,tQ dlolhlú:žÍltlell,slkoé ne/bo řetcl.iltlellSlké. V 
o'cl!p'OVlědi vJáJdly an.gltÍlClkoé se pralví (oZ/práva 6tr. 
124 a 125), že lSikm'O v,e všech prťUIDiYiSletdh hude 
,uut'no , .by určité Q,lm,hy z.aměsltlllla,lliC:ů hyiliy vy
ii.a'l y z pUl1ŽÍltí 'Vlš,e'O!hecJ'Lého J1lIaxjlľllJ8.; 4'8 'hl{):diln 
nh1edellll l\: zvliáJšt,nÍID pOIcl:mtÍ:Dl~ám jeji.Clh ~)l',á,ce, 
a II vedl,a jalkoo talk,o'Vý dlr'llh mill1l1O jiil1ré př.íIlda,cl 
mo p€lrso.nál ,d,olhltiž.iJtellSlký a í--eod!.i'tehsiký. 'l1!eib OISQ
b): . :ZJaI6'tálv.a-j.ici mis!t,o d ů,v,ěry, oČÍlt.a1jÍlc v to dlÍilo
v'(';od,ull db-o ,a dtQzlolr:oe ( l'81s COU t r'eullia'Íltlrle6 e t lies 

,crO'lliur'Ůlleum.). V1ád.élI queel1'sJ,a,ntd",lká (6Itr. 12rS) 
u'vedla 'V f.é t]Jřl~Či.D!ě., 'že vlš;OOfbecně Lze řítci. že 
OImezen.Í (t. j. prtaJc'o:vln~ doby) hy 6·e .ruellnělo 'v.z1:ta
ltmT,at:i: 111IaJ IOl510lby ř,etdtiJtellslklé ta dtoiM~ž'ÍI ·bE,ll:skré. V,lá
dia čelSlkolsl,o' v~elJ1JSlká (Isltlr. n8) 6'E,' vš,aik. 'O'l11ezi,l,a jen 
,na 'plolulkalZ ,llJ;' ~ ? ('3) ČaS. zlátkonlal. 0. \) 1/1918" ,o 
pi',.Ílplli5:t.llJOI.sti prQldllloulž.8'ní pr'Ctic'ovnlÍ dlaiby prtO lltě
Jderé 6lkupi.ny uumě,sltlUtwnlc.ů v podIl11c1ÍC1h veí'ej
llté potř,ehě urč-enýdl , a 1l1a ,sdtě llení dbs,a-hlu rt,OlhOltl{) 
př-e'dlP.Í6u. KOIUtfertelliCe UlsnelS:lia' se Dia čl. 2,a) 
&ml0'UJvy~ podle ,lltěhJolž ,s'e ulsta.l1'ov'ení 6m loUJvy 
1l1elv:ztalhluj'e 1M osohy, j,e'ž z,aBlná:vajÍ: míist.o dlolhh
žÍltelslkré ,n.eho ředi'ttdslké, neho ID.Í6lto, vy;ž,ad1ujicí 
,dŮ'v ě'ry. T 8In!to čliá.nE,~( l1'elb y 1 všalk v na,š'errn 's~álbě 
z,ákonenl prov8ld'en. ZáJko]] ,č. 91/1918 'Vzt.aJ.hwýe 608 
p>o.dile dosJ,o vu § 1 'ni3J z,a:městll1!allltOe 'v p'Ů!d.nÍlcÍlch 
'V 't'om to poa\r,algmlÍu u veidlelruý,clh bez r'oz,cl&lIUl. N e
Tyjí-má ze Sivé pŮlS'oibn.ors,ti ~ád.l1!ého zalm:.ěBtnalDlce, 
'u8ldy a.ni za'ffiě,sttnalllce., uvedené 'v čili. 2,a) WIa.
shingtf'o'llISkré sunlotU vy, nelboť Í t:útlo j610U zaměls,t
nalIlici, kteří j,SIOIU k podll1iJk.a.t'eli 'v odv1s,1ém pa
sta v€,ni. Že zálk.1{)1!1 ž,ád,lliého zarmělSltlDléhllJCe ZEJ své 
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,ochrany ,a:l1'1 vYJ;mo'uJi'l ']],8:ohtě'l, . ip,lyne zřej-,mě 1-
cl WYIOd,O"-ié zpl'l<:í jv-y (t.:iISJk 234j1918t kde r;e pr,a,d " 
žle vý,r,azem » zailThěs,t.n.a·ruec« j.s,ou.mlnl'lllluty "rBetCh
II y 'o lS,ohy l1a'jÍilUta,né z,ru pla~, ať js'ou to dělnici, 
úředníci treclh.n.Ílčtí ,neilJ.o olhohtod'ni, v'eřejní n.elbo 
s,c u,k,wmÍ, a ,kde s,e :od Ůrla.lzĎ:u.;j,e" že ,z,ák'oln plrlO\ti 
hák'ouům ci:z·o,krtaj,ným s.l,eduje lS'ruathul, ipQ:jati!~ 'V 

o'ahranu vlŠe.chny 'P'I'IacooVlniJk:.y hrLa;VlOU a r:ukro'U, 
v (lúl:ně i v ;k,alIllce1ář~, ahy bylla vyiVlO.řtena jed
,11JOltll1á zrus,ada ,ptr,o Vlš'E.1c.hin.y,. Vý'lliO'S :n1'~ni6I tíer!S" ~v ,a 
s'O óáhú Ipéče z 21. hř,ezna 1919,. č. j. 4751/1II.~19 ,' 
o v)-.Idadu předpisú o() 'OISlln.:ilhodiJl1ovoé d,o,bě pra
COiV,n:Í Ipo'lllku,zuj'e k tomu, ~e z,áJk,ou 'UpI'Iél'vluje 
ip'raoeOiYIu.Í dobu vlšech zarrněst.na'l1!ClI, 'nej'Bll v'llals't
ních děl.l1iÍlků, 'l1ýhnž i úřlednillků" pTa'OOiV,llI.fiků ru
,k,o,u i h.la'Yl{)u bez ,0ihLe;du .s:tlllP'ně jejich Ihodnos:t'i. 
Úp.[:ntě "ne 6 11'Odě Is,e zá.kiŮ'll:CIl11. jJslou také zlpr,á'v'Y 

'čeoslk'olsll,ovelliSik:é v1iádtYI' po:eLal]]lé ·MeiÚnár,odlnÍmu 
úbadu pr,áce pod.1e · oL. 40rS mír'Olvé srrnl,olll'vy '0 

'ŮlpaiřenLah, l\:.ltemá hylla ulčim.ě'llia z;a účelem pr>o
Y0dlE,lll~ 'vY a,::;,h1n.gt>Onslké 1S1II11lolUlvy 'O ,o'smillltOdillllOvé 
dOlb,ě pr.a'OOIVIllL, J.( čl. 2a) 6ml,ouvy,. V lá,da Č8tsUW'-
6J1Otz€,nlslk.á 'Ů'Zl!.l,ámi1a 'vle zrplrtál \T ěl, u,veřej:něnté Me
sklY 'ellJ~kiá ,olz'nJáiillwltéli Nle Z,pl~á!Vtě 'v »B.:alpipOtl"t, cllu Di
redleur« z r. 1924" 6ltlr. 394: »ól. 2, odlSrt: . .a:): Os'o
hy, z8iStáv,a!jící mÍ6;l1() dlOlh~ti1žÍlt,elrsik:té Iélltld.. - Če-
6(ko:sl{)j\~ellistk.ý záJk'olll neolbtsahujj8 ustanovení, kte
ré Jhy vY'lutOovalo ,tyt.o 'Slkulpiny «, a ve .z;právKÍ'Cih, 
'lI1veř1e,j,n.ě:llÝ'c.h v »l\.ai.p:prort dll D~recteu'l' « ,z .1'. 
1926, sltlr. 510" z r.. 1927, :srb'. tO" z r. 1928, Bltr .. 13 
.a: z r. 1929, ""tr. 12: »Zálk!01l1 ,neo!b6.ah,u;je ulS~ialnolveTIií 
V pÍ'Íč.in.ě 6Ik,upi~. je:ž má na mysth 'OldlsltiaNe'c ,a).« 
OZ'DJállllikt tedy oelSlkos,l,olv'enlSlklá vláda MezÍlnálrod
TII~lllU úř.ad\u Ipr,áJc.e j~allw Ipr,á'vni s.faiv u ná6 Ip1att
']1Iý~ že u ,uás ll11ení ULSrtia:Il'Ů'Vo8'ruÍ, s,hodtniého, s rU"'~ia-
11l0V,elll1m čl. 2a,) 's,nil'o'uvy, a že z,aměB't.nanci u'vle
del1í 'V čl. 2,a) 6llll1ou vy, .nejlStOu vy l,olučeni z oldh.!rla
ny nalšeili o zákcma o 'ŮISlill'~holdlil1lové d{)hě ptM.
OO'V11JL. Ve ,zmil1lě'ném jLž SlPllslLl ,dr. F'1s,cthera a dJr. 
TIhod,e »Dms Dhcrc:ill.uk'Olill'lllJ8n v,oln vVash.i!nlgiloin 
uber den ..'\..chtSltlull1tden:hag« uv,éÍId,Í, se n 'a[p,rlo,ti 1tO
ImlU na .str,. 210 ph vylíčení úpravy lP,meo'v,nlÍi dlo
hy v če6kul::;10veThSI~u" že zák'olJ1 ,o o6IIDih'Ůdilno'v'é 
c10lbě pir,a'Cro'vll~ H8\plalÍ.Í ol) OS'O!báICh., Jdtlrým j,e srvě 
Ťte:llto na po,dll1:i!k ddhliž'eti llIelbo jlej říid:iJti. Než rtu 
j,dle 'o zředmý ,olll'Y'1 8iUto'r,ů., l1ierJJQ,ť pmlví, že telllto 
úda'j ,čel'iptali ze ,zpr,álVY čeLS,k'olslr(}venslké vlráid\y, 
pooda,né podle č.1. 408 VerlSoél'iL1eskré sarulo'U vy, kd:elŽ-
1{) v pra,vdiě je:slt v , tJěrClltt,o ,zlpriátv,áJch; jalk: !I)llYllle 
z j'ejioh d:0610'vll právě u,vedellé:h'Ů" ře,Č'ell1 p ll'lavý 
opall\:. POlllte oE,lSik!ols,loOivenlSik,éJliO záJk'Ůl1I8! Inelze tedy 
.(i111Í! zam,ěLSlt,na'll<ce, ,z,als'távla;j,kí mÍ6lto dl{)hlitžiltellSlkté 
TIieho řediíe.llSlk,é nebo ,11l1StO d1ůvě,ry, zrus.adtllě" jeln 
pro tut,o. jej1cll 'VkllS't'nlosltl, z 'ochr.aJny zálkQll1la "''Y
lUOOIYlélti. 

290. 

Cizinec, který přišel na území českoslO'Venské 
republiky před 1. květnem 1923 a má zde od 
té doby nepřetržitě své stálé bydliště, neztrácí 
tím, že se na čas odebere do ciziny, nárok na 
osvědčení podle § 2, odst. 2. zák. o ochrM1ě do
mácího trhu práce (zák. č. 39/1928 Sb.). Ná,j·. ruej. 
spr,. lS'olulcliLl z 18. 1:i.storpatdu 1931, č. 8205/29. (Ve-

i',ej,Thá 6'Pl~áva 616.) 

291. 

Pl'omlčeCÍ lhůta u služebních ~a'Opatřovacích 
požitků činí tři leta. 

Promlčení služebních zaopatřovacích požitků 
(podle zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 
Sb. z. a n.) nepi'el'ušuje se jejich uplatiíováním 
u StátnÍ-ho. pú~emkového úř'adu, nýbrž jen do{)
máháním se jich u soudu. R'ozll. 'nej. soudiu, z 18. 

září 1931, Rv I 1711/30. V Až. obč. 11.002. 



řl'olIll~,čecí th,M,a II .s,lnž,t ,bnfcb. 7.AlQP.a;tři()lVacf.ch 
poži.tků. je-~t.o p!Olžiltlk y ,ty, t.y'Oi'i v zadržen'Olu č~á.st 
mzdy ktelra se po rO\Zv·a:Z:M11 slluzehn.1ho pomeru 
d,orla,~ě vyplácí, činí podle § 1486 'Obč. zák. Ui 
l,eta, žaloba by La však podán.a teprve 23. březiIla 
1929 a jsou požitky z do'by před 23. březnem 

1926 prOirnj.čeny. Ok{)·1uost, že s'e žalLobkyrně do
l.náhJa.la po,žitků II Stát:nwo p·oz.emJw'Ylé,ho úi'alď,u, 
na věci .n1c ,neměJnlÍ, llJehol je'll dtom,Úlhán,í SJe j~Qh 
u s'orud,u m{).hJQ (§ 1497 o:bč. zák.) pr'ornliČ·e'ní pře

rušiti, rpol()ud se týdeá ml:l za,brániti. 

Rozhodnutí soudů nižších stolic. 
Vyřadění ze služby na neurčitou dobu má po
vahu pouhé neplaeené dovolené, nikoliv vý.po
vědi. Důvod k výpovědi služební smlouvy musí 
býti uplatňován ihned po jeho nastoupooí, ni
koliv po uplynutí delší doby. Okamžité Ipropu
štěnÍ ze služby, byť i bylo důvodné, nemuže ni
kdy platit od nějaké d.oby dHvějšÍ, nýbrž od 
doby jeho pI'ohlášení zaměstnanci. ,R{)IZSlUdeJ-:: 
ži v,nlO\Ste:n~éJl{) lS{)jlljcLu v Mo'r. OSltravě z i./XIl. 

1931, 'od,d. H." č. j. Cž 348/31-12. 
Zam.ět:,.t11iil-llJ8C .hlida'CÍ sjp'Ole 000 sti, zlélměiSt~lloa\ll. Ý 

u ní jalm V'r,chní hJ.ídla,č, žallL1:je tuÍQ' ú ,z..."Ilp!l,aJcení 
6pl.UJ1,né mzdy, jež mu pHs'l u·šela: od dtolby, kdy 
m ;u by IlO ,ko,ntr,oJiI1fm {)rg,á,uem žlél.kmal11é zatměiS: t
lJJa.v.at.elky sidtěle:nq, že j,e,slt ze iSluž'elhníc'h drů,v'oldt"t 
na llJelUrei10u dl{)jbu ze 611,užihy 'vy'řaJd,ě!ll' di(), ,d,ne, 
kdy byl písemně vy'ro.zumén 'o toom, že j.tlSlt ze 
/:ii1u!Žeb ,z,a.f.o:val.llJé 'sIPo;lleč,nosi:i p'I'IO(p'll,ŠltěJl. Sdélení 
B,e st.,lIlo dne 13./1v. 31, !()o pr'OIPll'š'iění IbyI. 'lwědo
me:n pi';í,pilSellll žal'Oivla,ué ze dne 211./lV. 31" jimž 
mu byro lSděJ,e!llJo., fu ,jilž 14./lV. 31 ]yy1 ze Ishužlelb 
zamělStruavatdky bez v)fpo'věidl~ propu,š'Uě.n . pro
i,ož,e s·e již 'vÍoei.kJr.á:te pN)'v~ui:l, pl.,O/íi 611lUJžeJbuí'l11u 

řádu. Soud 'Phzlllla,l: ža,lo",éLllJé:mu z,aměLSltiulrul!CÍJ n.1~
r·oJ~ 'IlJa mzd!U od 14. d,o 21. IV. 1931 Z d.Ulv'Old'u: 
»Terut,o ,p'OISltupU žallOiva,né jeSlt ,n'eZlálko'nný, j'e:Ž1tlo 
.SltJ ža1otblOe předně n~čirrn: ·net!y!'·ovinil:, za 100 mohll 
býh t:l\ffj,tán .01ka!mž~t.ý:m pm'J?uš·těnJ,1ll, 81 ~ :kic1y/b)~ 
sle skutelČ.ně tatlm'v,é:ho hru.heho pDelSlÍlUJpiku pl],O ' ~1 
s1utŽebllJÍ1mu řádu d\OpULS,hl., n lep()lulžilla přece ža
}oyallllá ISlura!na IS/vé!ho prlá:va ;k ,0IkJél.ifil:žiiéllllu pr{) 
Pll,šrtě.ní ihned., ,n'Ýlhl',ž ho n.a!pi'edr hez 'ulClláJnÍ dri'l
VOdll IlJa nenrči:t,ou dOJbu ze s,lužhy vyřadil\al aJ Itie
'Prve pto 'OlSíll1i drneoh mu úz.námilla" že rvY'l'lél!dlěill~ 
měl,o cl1aralkt:e,r úk,almiŽitéllQ pr,o,pu,š'Íěll't. ŽJalolbcl 
protIŮ ·pHs~.u.ši lle'loliiko ·nárok llia m~u V' .clo\hě, 
ledy by,l z'e ,stwž:by vy,řadiě:n, t. j. {)u. 14./1V. d.o' 2·1. 
IV. 19'31., ruýhl"ž .ta.k,é ,náhr.a,da za, vÝ'Polvědní 
lhůtu 14cl:e:nní. Žall{)\bc.e účt,Olv:éll . za, ,doblu od 14. 
IV. do 21. IV. 1931 DlbfiiOS ,c.ellkem 191 Kč 718 ha!. , 
d!ále za 14c1'f,lJ.),nÍ -vý1polv.ědll'í .l.hi'l,tIU 350 Kč 50 ha:l., 
a:všulk při úlSltnlÍm jedná:ní o:mez'~l 6:V'új :l1JCÍlro'k 
pouze ~ ~IUrzdu za <:\oohu Dd ~4. IV. dio, 2,1. ly. Q~'
ll()iS'eun ~c 191',8... ,ProtoO!ze Jl.aJ zakLad.e pn
s'E;JZl1Je vÝ'Povědi ISivějdtka S. v.za~. ž.:iN'll.Qis't'en~ký 
'5'oud ,za jprlotktáz.áUtOb že 't'e:nt{)l slvědlek Jako 'l'eVJIS!{)Ir 
ža,lo:,vlél.,n!é Ž:ail,olhee cliIl/e' 13. IV. 1931 za. sllUlželb.niich 
dŮ1vodů lili IllIeur-či:t.o'U duhu Tyi':mdil .cL lže ho z'e 
sLužeh žalolvamé n:qpr-o'P'tus,t:il, Q GeJmlž svědč] ·tla,ké 
dlQiP.ffiy ttOhot1o s;v,ědrkal žal'o:bc.i ze dne ~3./IV. a 
18.il'V. 1931, i{1 že ž,ailloy,a,ná oSlvým dOlplJSleun ze 
dne 21./1V. 1931 tltpl'!\ne toO'hOtD Idme Žla1,obci OZIlJá
mila, že jelSlt ze sh~Žle~ 'propu:šliiětllJ - žt~il~v:a~~ 
'o:Y·šem ,QZJla!1110V1a,La, :ze zaJlto;boe hyl projpust1en J'~z 
dnem 14./IV. 1931, '00Ž ovšem podle vrý'povědi 
sv:ědlk,a S. se ,n8izakládia,lo na pra;vld·ě - 'll1iOŽ1n() 
žalDbroe porv·.až()/Vati za P'DO(p'ruštěn\éllm 't'eprve 
dIlJellll 2.1./1V. 19310 j-ežt'odo té dohy mu prO!p'll
Šltě,nlÍ vůhec nÍ/kdo ne'Oiz,námÍiI,. 

Okaill1žiM pr()lP'll,štění ze silu'žhy, byť i. b)110 
dli'uvodiOO .a .plOl(:liLe ,zá!k'()inta, :lleuni'tžeme ov'š'eun :ni,
,lOO y pla,tilt ·od ;l1Jějab~ dOlby dř:úvější, -nýhrž 'P'()iuze 
,od d'Ohy jeho pri(),hll,ášcm:í z,aměSlt'l1Janc.i, 1Í11l1{UŽ v 
:tOlm:tl() 'Případě 'Í€ip,J.'!ve qdle dne 21./lV. 1931. 

Pr{)lto:že v.šatk ža'llOlbci {)Irgáne:m ža1ova1rué hy,lo 
13./IV. '1931 sďJělleIllO', ŽIE) jelst ze ,s-luž8ib na ne-
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určitlOlu dohu vyř,aděm, eož b yl,o t,a,ké vdlaJ.š'~m 
,c1'O[pilSem ,ze d,ne 18./lV.v 1~3~ po,tv,rwn{)\,' ~ z.c;!lolhoe 
hyl uďr,ž,O'viÍln v do()lJ1lJI1em, ze Be ,rua'chaZl dl!ÍJ1e v~ 
s1užhádl žUllovlané" t.ře!ba~ hyl na nepla,cene 
dovi()Jené >čl teplwe dn~ ?1./1 V. v 1931 hy,l,ov J?'l~ 

.~dětellJo, že j-'elSt tpII'lOpuste'll" mO!~JlJo, prr~l?~1,elll 
,toilo Iteprve od tlOlhKYt{) d.u,e s pr,a V'llJIm UClJn:k'C'1ll 
v,zHi na védomí ... « 

Není obchodním p.omocníken~ ve smyslu zák,?n~ 
ze dne 16. ledna 1910, č. 20 l'. z., kdo vyloonava 
služby jen jako vedlejší zaměstnání. živno
stenský SOU(t neillÍ k. r~odo'V~ní v sp~~ z vta~.o
vého poměru vzniJcl.ych vecne pnSIUSn)'llll; 
USIu.es.ení ŽiVIlJOls;t,el1lSikéhl() SOUrdfl.l v MOT. Os,br.a v·e 
z 19. Vll 1929, č. j. Cž I 443/29-6, pi()ltNl'!zeIlIé 
uSIl1e.sení:m ,l(jrl8.ds!k,éhlO sloudlu v Mo~. Ost'raivě z 
26. VlIl.. 1929, č. j. R l 3/29-,1. Sb. nnn. SpIDa\V. 71. 

ŽiYllJolSlt.eJlSký ;sIQlud 'vza,l za prDOlk-álzáoo. Žit i sjlce 
ž'a:lo,hce !práCle v ()~,ch'odé .ža.~,ovanéih? Ik~~al" 
.<.wšatkž,e 't.'O :lllelhyllo Jeho l11.étJvlnrffi zame.Slt'llia:nIlm, 
l1ýbrlž zaměiS1'u.áIIl,ím 'vledulej.šílllll, a ž,e 'tu~:H'ž ne
JllIOOl10 ž.a,li(),b oe pO'v ruž'Q,v a,t 1: za {)lhol1i().dtrnho po
mQICILílkla neibo zaméslt!naJn!c'e ,podil,e z,álk'olllia 1(): '00)
eh od\nkh zaměfS,tlUlalllJcídl" pro,tlOiž.e .ža'lothce jednalk 
'V ,0[bohoidJě .Ža.1oIVal.llJéiho, jak Ylš~C'hlI1<i 6'o 'uJ1!1'8srllě 
u,da.l~, 'UsbaJllolvlern nletb.y 1, vátyť 'o pLalÍ'U z·a tru 
práci nilkdy řeči nlelhy.llo, a že také 'l1Ietkonlal 'V 

ohchodě žlau{)lvanéhlO .převáJž'llé :k:uPelc:kié rulleiho 
vy,š.š1 pT áce, p!l"OIÍJOiŽIE! po <Cl elší ddb lb dne 'Z8!:r;né,st
n.éÍlll hyl jak'o úi'edruíik ,a že oteplrlve J)'o :zděJl 'Odl
poJedne v ýprOlli'O cně v oOJ'chQ!dě ža110lv,amré11Q' Z,8-
rně,stl1Ján hyl. 

}ež.t{) tie:dy ŽlélJ1.oibree m!Í žat!IOI,~ainým ustlaJulOlven 
nethy:l v jlM'O ,0hohroJdIě. .auli ;t/a1Ill IIllelkoil1al př€lv,a'~
ně k,upedklé Ineth YylŠrší ,služhy. anÍJ ž.a!lolv,all1,ý nJ
!qche. Iél'ni u S.pol.elčle'lllSlÍlva, a:ni u l1Iemi()loe,ns!k:é po
.jišfóvlllIY h,l,á'šen ,nel}xYll a hlášen OJý'ti nelll1iot!~ll, 
ohylhí ž<éť~ohci chalrtalkt-e,r rZ,alIIllěslt.ruaIUrce pOIc1li,E! Zla
k.o,u<'I: o obc.hodnídl pomo.cnircícih a nelní tedy 
ži v'nlo.s'telliS,ký soud 'Pro i'-eš,eui 'ÍQIThOltIOi př:úpaJďu 
pod'],e S 41 zák. 'o 'Otbc,h. J)io'm. pÍ'Íslllušn)''lffi, p'I'IOIÍože 
podle lIŮ,hoto uSIÍ.afIlJo'v€intÍ. zállw,na: pourZ,e .pT10 Doze
pře Zle .sl'užiethnÍ'cfu ~oi:něr~ , upr~yeJ.1'ýClh, v~álk'(}
nem o ()Ibtch. rpOIIll1olcmm>Cil1., }S'OU ~nsliUsrny Zl'V.l1JO

st,en.ské SQrtlld )'~, IVlzlialh u je-li ,se 'Iliél; potdnlÍlk zau.něl5t
n~va;t:eJ,ůlV živllIoSlt'errustk,ý řád·. Neboď rpodle § 1 
zá:kOllic1. 'o 'OI1Jch. PO,lnlO'CIIlok.ídl pliaití ulstaifiiolvemí ,tQ
ho'io z.áJloolllJa :p()IUlZ,e prro služlthní :p'o~,ě r oSlolb, 
a~tler,é při pr,o,v,olzoVlám,í ()Ihc\holdiu Jmllpoe ]ls,ou ulslta 
lN:weny, aiby převláJž;u\ě k 'olually }e'tl(pe'cu{lé shužlby 
.atbelll() vy.ŠŠ~, nik10lliliv ku;pec.kré IS:Lužlby -a Í' Ž'R.
lobce sám .a. je.ho mwn:ž;ellka, I5v,ě'c1Ik.Ylnlě H.Íiš.Im K, 
p()!t.v,rdiilit, že ža'l,OIhc.il,ž,ád.ný plat ;l.Slt~lo'ven ~~: 
hyl aže je žail'O'v,a,ny ·odlk.aIZQ'Vlal, .ze Jllll .po'zd,ej 1 

obCihod úplně pl'etIlJe'Clhá" ta!l(Jže žalloib'oe v 101b
chodě žallo'V1aIného UlSltia'Uo.v.en ne/hyl >čl V YlPIOIIll'á
h~1 tam více j,a!k,o zeť .ž.aJlova,IlJétho \s :nalCllěj:Í 'I1a 

po·z,d,ějíŠí pfev1zeti oOIbc.h'odu, a ja!ko 'tléllk'D1vý 'Pře
Ct', [clcl'y,ž j~nalk h y l, j~llid.e 61OlUiklr,ormýrrn úre(llllÍ
kem, Z'aJ dbohoJd:n.1h,o ,pOfv,aiŽ,o;váll' býti .1lemŮiže. 

J.a;k jlest uViedlenlo, nelbyl žial,otb,oe 'v Dhclll{))clě 
žal1oviéllllé:hlQ ustanlOlY'etn j,ak,o ohoho,c1I11lí pom'O'cnÍlk 
(»Ange.s'teLltle«), hyť .iJ hy.L t.am zatm,ěS/truám .. Ne
bylo. tu vůJb.ec slwžeJJln:ilil{)pi()mě,ru, k,t'erý před
p'Oildádlá vlŽdy Jl:ějaik,ou 'o:d.vÍJs!I()lSlt ,od vůae Z8lll1ffitt
navate:l:e. O iaum'V,é odYÍlS101st~ není tu řeči, ž,a-
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Loibct' k ,bnlal olbCJhod)n.:rdké 'Pl'á,ce 'Ve lSiV1ém ·vol'lllé-m 
Ó3LS.f' t(l ·ohr'O~VloJil1ě" Ú!p.l.ruě pod.l:e svté. 'v,iUe, .am.i'Ž hy 
byl Ik t'Oil11JU /lllU!OeiIl ,ně;jaJko'll ,sml'ouIViolU'.· OV!Š'etm 
zd,cJ,a,r'lllo práoe vy:kIO'll1á 'íi.ruti s,n.rudl ne'lllu'siíL" a tv\Šla;k 
() ntá r.o,e-Íloh j,eho nerrnlŮ.že r.oIZlhodiruout.i !ŽIÍ!V!llIoSlÍlen
stk.ý soud/ pJrlotolžre 'tle!u/Ío po!due § 41 zák :ze diIlie 
16. \1,ecl~Dla' 19-10. oČ. 20 ř. IZ. jlelSlt p!HsJ!/ulšlnIÝ!lll ;P0·llze 
p.ro spo,r)' ze 1S ,IJlilžetbm~ch p'o:měa~ů v :tIOIll1lti<} eáikolně 
Llpriétyenýc:h. 

Pl'esellčnÍ služba vojenská jest důle.žitým dů
vodem podle § 1154b) o. z. o. ROlzs . kl\éťj. soudu 
('1\' . -, Praze (L 9. XII.. 1931, Č. J- Co. V. Y>1/Y1. 

. U6t.alllIOlv1E.iní § in4lb) . Dibč. ,:úíko'l1Jél: ysuJl'ulla d,o 
ohčallJsík.éhD z,éÍlkl()'lWJ JlI. d~Lčí ,nolv'el,a (CÍJs. nl3:l-. 
:fj19.iI11. ·1916, Č. 69 ř. ,z.), . zllllě'l/o p.alk v 'old15lt:. 1. 
pll 'V'G.cl,l1Jě i alkto: » Zallll:ěls{n.a,nlý nelplolzblU,d e J1tá!oo(km 
na pla:t, kdy,ž mú po shtžlhě alslPo!Ď.. 14idielllll,í 'neho' 
IlcmoCt, J1etho llehlO'dta p!řelk.aizi ,kolna.t] služby pO· 
dob II JJ:o/měi~ruě kl,áltík:olll., j ,ede.n fý(l\eal nepi"evy
šU'.M·cí 8J kdy.žÍ101ho l1Jezalv,iln~l úmY6.I!11/ě reho hru
bou 'ne:dlhrulolsotí. Totéž rpla!t\~. kdy/ž mu konáJ]Í 
~liúelb pi'ekaizí ji n81k é · -cl. ů le Ž .ii ~, é v j-elllO 
o·sohě 6'e 6tihlll:u.V.ŠÍ -dl,lIVlo(l,y. « J:31k z m,a;te;óaJM 
k toét'o , díličí ,11Qv·e}le (,SiLI'. 337) jeslt · p1rntr'1lI0, pio

~kJ [lJCl,a ~ .z,álkoilliordiálf,c,e ZiE\) jí,J1oaký d,ůI.E./b1tý dilllV'od 
'V jdlO 1{)!S'olbě .se Slhéh!nlu.'í~ší tl3[(é p'o'vto.1,éÍlnÍ, ne vo,
j;enlsk{~ 1S11,u.žhč. · (Be'~pide s'O'l'Clher. w:i.c.ht'ilge1' 
G ri.i.nd'e : odalsiS dla,ziu ' lél/n'Cll d~e E'Í.Jl11ber:l1fulll.ig z/um 
-rvfřlit.a'rdi,ellls,t g·ehont .~s't s'el\blSlt'v'ens,Hindlicih.) , Při 
t'om. palk neI'o:zezmá;v.á,; ()' .palkolU vOIYen/sfk:to'li ISI~u:žhu 
Hllá .títi, z/d,éIJ o !pr'e/selliční . Y'O'je'llISlk10'U po·vi.nll1!olS/Í. 
11.eho \"0 jen.stkl()'U služ\b.n \"' případě · m,ohihslalce 
či o 'P'Oiu,hé 'H)jens:l:é c:v:Í!čen1. 

1Js,t.alll'Oov,e.uí § 1154tb)oihč ziálk. hyl,a vŠiak ni{}vě 
ILpJ;1élJ",'l6IDJO záko/ulem ,z 1. .dubnla 1921 , Č,. i55 Sb. 7.. 

a, n. Leč tlim/ÍIO zálkolflteUll bylio po,n,eclhiámlO' pŮlVtOId
ní z'n.ě'li'Í § 1154b) D/hč. Z'O ž'e p:ř:ítsliuš'í z:a'lllésltll'an'c'Í 
po 14d:e.uin6m zarlll!ěslt11llální .11lálroolk 'Jl/al 'mzdu iI1e,j
yý,še tý/d1en.ní i tenikrrá:te , 'b :lyž z d\t11eržiltré pN'-

činy,; i:ýk.ajicí ' 6~e j'e!h;Q ·o\s1()\by., ·'llIemothl,· vytklo'llá'vaŤ 
práci :llJelbo 6~:UJžb,llj. P'OIkud 6'Í! toho .n.ep,ř.i!v,od:i[, ú;; 
mylslnlč nebo ,h.ru/holU 'DledthiaiIJOISlt.í.. Změ1na, tk!terlou 
z.a,H~(M t.eultlo 'Zlátkon" poasiihlla · pou,ze pHpady 

, \~Z'ni,k llé .n.em'oeí 11leiho úrazem vlzhJ,eldlf)DJI k zá~ 
k 'on ÚllJ ·0 llIe;mooenSlktéJm ,a. úr;a.Z()rv,0m poji/Šltěn'Í. 
Při [)l'U'jednávámÍ vI,M. náJriV1hu ,ttOOllOtt'O .záilwlnJa 
hyJ/CI pa· k \-'e výbo:ru ,sotCÍiál!ll.ě p01iItillakém 'VYisJJo
ve.no p'ř,án~, .alby T důtVlOfd.oVlé z,}JI'I(llv !ě 'hy[,y ik ,'vuili 
l1'jKl lsllě~ní me1'i;ta prvnlÍlha 'o,dls'ta(V1oe LLvíede,nlY on.y 
přÍipa~d y" Te ikt'el'ý,c.h mÍlmo ()in:ellllOtC11Jělní lSle !ph". 
zl1Já;\"á, zaflllěsÍll1aIlic.i lHílrdk lila týlcllemlllÍ :mzdu, 
B yJ,o v,š'a(k ·od t1oih-o llJp!lllš~,ě,no v,zhl,ecl :e~n Je ilOlIIÍlu ~ 
že \SoUJklr'OIlTIlOa)l!,áJvlllimi ú.rnitlllva/mil :lize It,alk:ťo'VIé 
pÍ'Íp.iiJdy lLv·élSti ta.xa(ti/v:ně do :ko],ekifilvn,]oh ISlml'Hv 
(Z'prláv.a .s()lc~ál,ně ·poJrilt~ctkéhl() 'v)1horu .č . 1827 13. 
dil'V'Qdo'vá zfp'l~áJv,a., . t~sík čÍs. 1504) . 

Z {.olbo l..z.e US'UZIOIV,altil, .že i Z;éll pl.ut'nols,ti z.c1IkiQ'll~ 
Č .. 155 · z ,r. 1921 , Sb. z,. a; n ., je.s,t dálJe v,ylldáldt3Jti; 
j.a\k . .:;.lw,l'la, :by,llo ulvlE./cleno" že není-hl zd/e jilDJallGé 
úmfuivy, d,uu:žIDtO pl{)ik.l:álda:t i; »pres1enlč,ll'i 6 Il!Ulžlhu . V{):

j,emsfkofu« za důl,eJž~trý d !ů'V1od přen.liše,nill lSrr,u'žJby 
\-e tSllll}6ltU § .H54h) 01b1č. Z." Ik1terý ;po.slky;t'uje Za
rnětS1tll la,uGi nárlO\k '11/a týdenní 1111lzdu ('Sltlej']] ě ju.: 
d:iJl(l8..tur.a, 'Vi-z Vážrný 2698). 
Ko,neol1ě .jest yešŤIě p'o:s, o'llld'~t~, Jalký v"lliw um 

na tpl()IS!Oll1z.elní věci :zál1mn z 31./III. 192'5. č. 61 
Sb. z . .cL 1]. 

Ja:k z -na,dpi.s:u z.átkO:JliU: O zalCl11101 v,á'ní IP rJa!C'o v ~, 
aLeJl (lSluž:eihl1.íoh) pOlm.ělr'Ů :po dlohu. ovi'čeln;f ve 
z!hr.él,tli · (é' ]Č011:í Shllž.ehI1Ílc:h) a z· jeho ,0fl)\5lalruU' jms.,;: 

. ně fd;e n.aj·evo, 'Vztlé\lhlll'je se 'temrt:lo záko\ll 'v'ýlS'llolvně 
1M ~jHp,a·di , ,ž,e zaun.ělsit:lliaJlllE.I C :byl [)()(VIOll,álI1 ke cv,i;
čel1 í ye .zbmaillÍ (.0vÍloonl s lIUŽ€lhuíon), i ,etdy· 11iÍ1kiolfuv 
na ~)řipad ·úat6ltlou:pellliÍ v'Ůljenslklé stlú:Ž!hy pr.e
senČJ],Í. C,-i6enIÍ v/e 7AbriaJl11i (.shlJž'elbni) !]YodUle § 2~ 
br.alunléll'O zálkloll1a., Č. 19:;/1920 Sb. ·z. 8111.., .j.est 
T'()lZ,eiZ,lllá'valÍi 'Od. ,nakSt'Olupen.í Ipl"e.sJeinIČlnii BI~ulžIDry po.:.: 
d ,] e § 15 t'oJw.f.o Z,áJ~l()illi81. Ob ě iÍ:)'ltlO 'Po,v,ÍlnlnIOlSlt~ l.Si~u
ž'Clbnl .JIS'OU zcela n"tz.rué a Dlé'lze je z.uatolrno'vl3lti. 

Poznámky. 
DL'. J o ,s c f 'B II d ·u í k: 

Příspěvek k poj"mu »vyššÍch služeb«.*) 

1. Úvod. 
Řada zákO!llŮ UZlva p'Ů'.Ťmu vyšší-ch >služeb, 

žádný z ruch vš-ak nepodává teho definici.. 
Je tudíž na: praxi, aby sp'l',ávl1ě v konkretníim 
sporu zhodnotila SP'Ol'JlOU pl'ávnf l:l<oVra,hu slu
žeb, :Íež jSQU pi'edmě'tem námezdní !smlou vy. 
Právní literatur·a. pokud se vůbec ťÍ'mto· po
.fmem z.abýv.ala, je za.ŤedJ1:O v . tom" ž,e je ne
možné podati defi'nici »vyšškh 61užeb«" .Ťež by 
~i nwhla činiti nárok na abs,ollu.tn~ pl,atnosi 'a 
správnost. Pl''Oto,že ·pak služby skutečně v ž,ivoté 
~onané .j:sou přeriOZma11.~té, je pr:aktický .práv
ník, .Ťemuž se .jedná o- sp.l'ávllloU ',a'p'JIi'kaci práv
ních norem pl'·aoovního práv,a, b'ez 'Z1á!s.a{lnÍll.o 
te{)l'etického vod.í.tka, .Ťež by dDďával'O je:hD l1á~ 
Z()l'U jjstoty. Literatura i praxe i~ .e ome'Zily na 
podám m:čitýc:h k l' i t e r i' f, .Ť:i.chž lize použHi 
pří práv'nické~ hodnocenÍ' konk'l'etnich' služeb. 
Ta,tů kriteria 6i:ce nej\SOu úplně uspokojuj~cí a 
uevylučují všech pochyb, ,avš.ak iill()ihoU' dohře 
po.s}:oužiti ve zv1áš-tě mark,antn1c'h případech. 
Tam, kde tde ,o prácI, .Ťež je U'prostřed mezi 
činností duševní '3 manuální ·a vyk'azu'je znaky 
obou, bude to' lmnečn:ě věd pr.ávnÍlhD citu, pro . 
ldere,u alterl'lativll se rozhooneme. 

"" ) Srv. Dr. F. Kraus K výkladu pojmu převážného 
vykonávání vyi;;ši0h služeb ,v § ·1 zák. o , obch. pam. 
(Pracovní právo, roč: X., . stl'. 23 n.) ; týž v Prac. 
právu, roč . X., str. r,3. 
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2. Právní význam vymez,enÍ »vyšších služeb«. 
Nespočíyá tak v teoreti'cké ho'dnotě pokusů: 

o defin~ci » vyšších sl'užeb«. .j.ako sp-íš/e v pr·ávně.
pl'aktické hDdnotě, zLsk,ané v ce.si'ě .a pIi k a ce 
pr.ávH. Jak shora zmíněno, zákony, jež pÍ'ichá
zej'Í v úv,ahu (viz ní,že), z na ,j í po,jem vyšších 
služeb, . 'aniž .je.Ť hlíže vymezuji:. Nelhl.ecliime-li 
k .exemplifikaci, .Ťi.ž pf{)vádi třeH ods,tavec pa
I·,a,gra.f Ll 73 živnostenského řádu , nemáme. vlla,st-' 
ně žádného po's:ittivně'Pr.ávnÍho ViOditka.1 ) Zmí
něná cxe1lliphfilmee má sice význam i pr{) ana-: 
logické užití zá]({)11Ja (§ 7 'Úl. Z. o'.), avšak i tu 
mus-Íme postupe·vati opat.rně 's ohledem na ,to. 
ž·e hledisko, z .jakého zákonodárce posuZQval 
vyšší služJ)y, .,jak ,je· zná živnostenský řád, jest 
poněkud odchylné ·od. hledisl(a 6011 krO]TIDipráv-
n1ho. ' 

V tom směru dl11'žl]1.Q poukázati na tlO, co ,již 
uvedl G r 'ti n b e 'r g,2) že totiž pO'.Ť'em vyšších 
služ'eb v pojetí správním .Ťe .ŤÍtIlý, nežli v sou
k.T'{)Jl1oprávním; docházl k t'Omuto úsudku na 
z.ákl,adě rozdílného r,ozhod()vá:ní Nejv. soud!líiho' 
dvoru a Ne.tvy:ššíhosipráv'1)1·ho soudu hýva.lé 
, monarchie. 

Ze zák,onů, jež zua,jí l"o'ZlišmTánÍJ služeh »vyš
š:Íoch« od »nižšÍch«, .rest uV'ésti z·e:rmén.a: 

1) V z~k . .(j. 156/1902 ř. zák. uvedená definioe zaměst
na.ncú, na něž se zákon má vztahovati, má význam . 
j~dině pro tento zákon a užití analogie jest úzkým 
ramcem jeho va.lně znehodnoceno; zák. Č. 13/1914 Í'. z. 
neřeší věc meritorně . 

2) DI'. S iegmllnd Griinberg, Gericlltszeitung Č. 16 ex 
1913 . 



· a) obecný zákoník občanský (§§ 1159, 1159 a), 
1159 b) , 

b) živnOlstenský řád č. 227/1859 i. zák., upra
vený noveLami (zejména čl. V. U'V. Z., § 73 d), 
§ 73/3) , 

c) zákon o ohchod,nich pomúcnicích Č. 20/1910 
ř.. ~ák. (§S 1-3), 

d) zákon č. 156/1902 ř. zák., o úpravě pracov 
irÍho poměru u ž·elezničmich režijll'í.ch ISltaveh a 
v pomocných ús,tavech těchže .zaměstnaných děl
níků (týk,á 'Se nekvalifiko;v·a;ruý·ch zamě6tnancll 
- distinkčnÍ skutečnost: nej'súu pragmatikálni
mi zam ě'Stnallci), 

e} zák-on o stat.kových úřednících č. 13/1914 
ř. z,ák. (týká se toliko kvalifikovaných: zaměst
nanců). 

f) zákon č. 67/25 Sb. z. a ll., kter)"ID ,se 'zavádí 
pLacené dovolené pro zaměstnance (§ 1/1), zná 
zaměs,tnance, obstarávajíd práce vyš. druhu) , 

g) zá'kon obecný horní č. 146/1854 ř. zák., ve 
znění zák. č. 107/1912 ř. z. (§ 201 rozeznává 
mezi úředníky, dozorci a d-ělníky). 

Od kvalifikace konaných s.lužeb jako »vyš
ších« či »nižších« závis·í: 

a) bude-li ten který zákon použit na toho 
kterého zamě'stnance čili nic, 

b) kter,á ustanovení určitého zákoua ma..Ťí: být 
aplikována v 'k'onk'retním pHpadě (na př. při 
paragrafech 1.159, 1159 a), 1159 b) o. z. O., jaká 
výpo;vooní 'lhůta pLatí a ,odvisí od rozřešení 
otázky, zda jde o služby »vyššÍ« či :mižši«). 

3. Podle jakých kriterií poznáme, že jde 
o »vyšší služby«. 

Ježto právní teorie - až na z·cela ojedinělé 
výjimky3) - nep-odává bližšmo vymezeTIi po
jmu »vyšškh 'S'lužeb« (jež konečně ani není 
dosti dobře možné pro velmi plynul()U' hranici 
mezi oběma: druhy 'služeb,4) jest zko'Umati, j-ak 
v této věci rozhodují soudy, pří:padně správní 
s-oudy, a z jeji'ch rozhodnuti vyÍ'n:terpr1dovati 
hlediska, z nichž možno na spúrný k-onkretní 
případ nahlížeti. 

Nejvyšší soudní dvůr býv,alé 'monarchie velmi 
vý·stižně kladl důraz na účel z-ákona, -podle 
něhož jde ú ochranu okruhu z,aměs,tnanců, .jež 
by jim byla- odepřena, kdyby se ITlJa »vyšší 
~lužhy« kl.adly přiliš veliké pož,ada;vky. Do
slova pak ve svém rozh()dnutí ze d 'ne 29. pro
since 1913, Rv I 994/13, uvw: . » ... Es werden 
ihm .aHe Diensi.e zu unterlsteJ.l.en sein, die, ser 
é~ 'nach den Anf-o,rde'rungen. an die Vorbildung, 
des Wissen u. K6:uueu des Dienstnehmers, sei 
e.s nach Bedeutung u. 'Vichtigkeit deslselhen Hit 
das Unternehme'n. dem dÍle Diensi.e gewidmet 
sind, liber d'élJS Gewohnliche und Allgemeiue 
hinau:sreichen. Mehr IDrunn im allgemeinell V'on 
dem ~hoheren« Diensie des Gesetzes nicht VOI'

aUJs.gesetzt werden .... <3: 

Nejv:yšši soud-ní dvůr tu uvedl na pr,a:V1OU 
míru pl' axi prvních s·oudnÍ'Ch s.tolic, .Ťež šmahem 
i'ni.erpret-ovaly zákonný termÍm. »vyšších služeb« 
t:a~, 'že přiznávaly je.jich karakter .jen takovým 

8) Viz JUDr. Jaromír Sedláček, Obligační právo, 
zvláštní ' část č. ' 301 s. 134: »Nepraví se nikde co zna
mená vyšší služba, musí tedy soudce říditi se panu
jícím názorem, cO' se obecně za vyšší službu pova
žuje ... « Z hlediska s()udní praxe lze tomuto názoru 
vytknouti, že zO'bemluje metodu, pomocí níž by soudce 
měl postupovati, když ho odkazuje na panující mí
nění '0 tom, 00 jest vyšší službou. Pra soudce však 
v konkrétnim případě nebude směrodatnO', co panující 
názor zn. vyšší službu po-važuje, nýbrž z jakých pra
oovních prvků se služba, jejíž právní povaha jest 
sporná, skládá. Otázka, v čem práce vozůstávala, jest 
otázkou prejudiciální pro její kva.lifikaci. P :h tom je-s~ 
si uvěuomiti, že ani znalecký poeudek v té "\Těci nem 
směrodatný potud, že jde o otázku vrávní, ni.koli\-
skutkovou'. . 

') Týž s. 134. 

službám, které skutečně byI.y do oči bijícímI 
vyšš'Ími služhami a jež panující ' mÍlllě'nÍl za ta
kové bez váhání označov.aJQ.6) Podohné na:zÍ
rání by v·edl-o k JlemÍ'stném1l' kateg-o,r±s-ováni 
»vyšších služeb« přiznáním takovéto povahy 
určitému druhu prací, jež v ()'hecném názoru 
nespoTně za vyšší práci jsou povaŽO'V.ám:y. Po
-dati definici takovýchto vyššich 'Prací by ne-:. 
by lo nikterak obUžné. 

Z citovaného rozhodnutí fedy vyrplývá: 
a) ratil{) legi,s je ochroélJna zaměstnanců, ko

najícfch vyšší .služhy, 
b) ochrana ·tato nesmí býti z:nemožněna .abso

lutním pojetím vyšších služeb, nebQť 
c) vyšší služby jsou .Ťim4 jestliže předpo:klá

dají vzdělání nebo cvik, .nabytý praxi!, jež je
odlišují, vzhledem k významu, j,aký mají pro 
pod'nik a k povaze ipr.áce (}js,tatnÍ'Ch zaměslÍJland'l, 
od obyčejný,ch služeb. 

Náš Nejvyšší soud užívá v přečetných ·svých 
rozh-odnutich těchto měřÍ'tek k rozpoznáni kva
lifikHce služeb: 

a) vyk-o.n.ává-li zaměstn.anec práci, jež před
pDkládá odborné vzdělání nebo pflakti'cký vý
cvik, bez něho·ž není možno p·ráci zas1t-ati', a 

b) 1:iší-li se jeho ,služehní úkQny -od práce ji
ných, s ním v tomtéž závodě zaměs.tThaný·ch za
městnanců tak, že oni nej'súu s· to jeho práci 
zaSlati (hledíc k nedostatku jejich kvalifikace 
sub a) uvedené), a 

c) jsou-li s'lužby jÍtm konané pro záV10ď dů.Ie
žitější, nežli služby většiny zaměstnancil, jde o 
zaměstnance, jenž koná ~vyšši službu.«. 

Nerozhoduje • 
a) titul, jejž mu námezdnii ·smlouv,a při!zná"vá, 
b) ,jaké slu.žby podle smlouvy má konati, 

když .jich skutečně Jlek-oná:. 
Shrneme-Ii stan-oviska obou SúUďi'l (rakouské

h-o a našeho), ,dojdeme k stanov1ení' těcht,o k r i
t e r i Í: 

I. V poměru ke služební smlouvě. 
Jes.t zjistiti, zda z'aměstnalllec ·skutečně koná 

pl'áce, k nimž byl smluvně zavázán, a v zá
porném případě držeti 6e těch, jež skUlte-čnI: 
vykon.ával; titul zaměs.thanci náme'zdní SmlO1lr 
vou daný nerozhoduje. 

2. V poměru k osobě zaměstnancově. 

J csi zjistiti, zda zaměstnanec kO'ná práci, k 
níž je třeha předběžného V1zdělánÍÍ nebo pr,ak
tických zkušello,st'í, nikoli však, zda je ,zpi'tso:. 
bilým ·ke konání služeb, jichž zastávánÍ vyža
duje vyšší kvalifikace. 

3. V poměru k podniku. 
J es,t zjistiti, zda služby., j,ež zaměo·t:nanec pro 

podnik nebo v podniku skutečně vykonávaL 
byly tak-o·vého rázu, že je možno je nazvati 
důležitými pro podnik. TotO' hledisko je úvšem 
velmi relativní a nehude lze je použíti jak-o 
kriterium tam, kde dMležitost ,služeb nebije do 
očí. Pro trvání na kvalitních, zvláště význam
ných službách není třeha odphati zákonem my
šlenou ochranu z.aměstnanců, j.ejichž služba, ač 
vyka.zuje znaky sub 1, 2, 4 uvedené, nevyru!ká 
individuálně, zachovávajíc při tom plně svou 
dů'ležitost v pracu.Ťídm kolektivu. 

4. V poměru k ostatním zaměstnancům. 

Jest zjis.titi, zda práce z.aměstnancova Jiší se 
od služ.ch většiny os·t:atních zaměstnan.ců potud, 
že ·se jeví jeho úk-ony oproti jejich jako do 
jisté míry samost.atné, případně vOO·oucí, ná
s!ledkem čehož jich kteorýkúli zamě's,tna!llec 
z' většiny nemůže zalStati, hledí\c k nedostatku 
v lastní'ch odborných VOOQID-oS.ti či zkU'š'enosrti. 
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