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p r ,aloo:v:ního po~~r u sorg.a~Il'1s'O;vlarn ým z.amě,st~.a
valí-dem, ktety J'es.t- organ:1l'ilaICl z.rustO'upen- Iél! ' J'é'
l11'U!ž pr1{)11() vz.niilda pOtvimnos'Í ujedn.a;ti se z,aměSlt
tJSJllocerrn ,pU1JOo'vlní ISmllouvu IS ()bsahem k'oae!ktivtlí 
sml-Otu'vy" Íin !poto tOlUtéž . smllo,u'Vl{)'ll pfcd1vídtanié 
'Ílr.ldi vooluáliní praloúvnÍ 'slffi,llo'll'Vy, " ko,ruf{)'rmní. 

.c) Nikdy jSle:rri ' neJtv'rdil. že hy , kolL sml'Ů1u'Vl8! 
nU/HTa z,alllllěs,tnffv,uitell,e tk Ulza'Vření lp,ra'covlIliÍ 
smlouvy; ZalsttáJVI~~ jsean 'v/ŽIdy jen t>Ol, že Z1B.Jmě6:t
'DlélJvlaJtell jeBif . polvIDen~ uj,ed,ná-H pra'colV'ní s.ml,ou
YU, ,tSlj-edlllurll .ři podle ()'b!s.at!l.iU k 'o'l'ekt:LV'nÍ S'IIlJllOlU'vy. 

cl) PHp.oluštÍiffi iniler,á-d, že předměiem koOlII. 
,s'lllllolU'Vy Jsou mimo jiné právní ;normy. 

A'c1 ,3.: Př'~p'óljl1ii " s·e :k .fesi dr. Č., že není TI:a
ř:Únem1í, že ipl'lO klOII\. lSimI()IU'Vu pllilJtí SipoO'l:k>OIV'Ý zá!kon; 
net'VrdÍl1 jls ean " ()'pruku, když j.s,errri dlQk.élJzo'Val, lže 
6m1l'u'V1nÍ zlPůlSlolhil1ols,t 'olrg,rull'iiSa d '" je61t pOI1m:z.o'va:ti 
v 11'Iámci § 26 o. z. o . .a ,pHs!Ini1š'nyOh ulSlt.woorvení 
spollw"7!ého 'ZláJ1co1na. Do(hllY,ám, "" že to vlž<{ty, kdy
ik:oJjiJv ýd,e 'O poyetí kol. sm1o'i..rvy j.Ei!kó lS!o'Ulk,l"offi'o
právní snilauxy. 

Dr. FRANTIšEK KRAUS:" 

Ad 4.: PráivlllQldky s'e 'rozumÍ pramenem prá'V\él 
ono oihnis'ko., z -TI,ěh,o'ž . 'nlO'rm y ' vyvozuj-í - M''OU 
préÍlV'ní ZáVI8.IZ'll'Ůlslt. Které nol'1IIly vyvoZ,ují S'V()U 
práv'ní -rdevancei 'z 'koOlleMiv'ní- SllllJ10IUVy? Snad 
ne "illld'h-i,d1u.á,IIUí pra·oo'Vlní sml'Ůu'Vy? Kolelkti'vnÍ 
61111tlDIU Voa s,ama je n!o'rmoIU od v()zenotU, jlejÍ'Ž p,r.a~
naBit Lze práv·ně .odůV'odnitt,i jedilnté pOUlkalze'lll nla 
JÍ nludřadě'nOlu prláJv'ní 'llIo:r.m u. Jest ~'ŮUltO uruMa
(M:nou normou s,n,aiCl »,žÍlV!()It« nehoo moc j,alko »,z~ 
klad všeho práva~ ? 

AdJ 5,.: Nelze l1přít~, že I'lo'zhodči i'Dlsltituoemá 
'V:eII,i/k:ý sl()óáltn:ě pOIHHtcký ' VÝIZTham IéL by,lo :by si 
,přáTi ,00 'll 1(2)jVě.išLho ' jelího ro:z1vlo.je, Přes 1,0 'Vš,aU( 
B,e ;tím 1111c :ne'lllělnlí 11Ia pr.cÍNuí ISltruktli'řf~ 'k()lmp'ro
m1sU, o '11IějlŽ V pOd6itta:tě jde aJ o j-eruolžprávnían 
v'ýirua\IDju pflO jedlllo,tlIi\vé zaměstna1llloe . či zaměs't
llJalVlrute.l,e může siteylllě ,dolhře hý,ti u'VaJžoválllo 
.'V ' ,rámci pI.a~nÝ'ch ' předpisů, j,ako 'O k()l1e:MitvnÍ 
slffill~V'ě ~~illllI~'. ~s~~'n;ě si d'Ů:V10UU/'i ~ tl()lm ISměTu 
pOlu:kaza~l :na ISIV,UJ c1ánckv Č. 3 19-,1 ;)SOUOOO'v-
stkýoh l,is:tů~. " . ,. " " . Dr. Budnik. 

O' "tozdíl ú mezÍpresenčrtf sl užbou vojenskou' acvičellím 
" " ~ve' zbrani S " hledi~k~ §. 1I54h (ibč.~. : · '"' 

1. Zcl:á Ise, že jeslt již 'O'SlUdeon us'mnolrení§H54 
IH. lb) {)1bč. z:áJk., alby zno1vu a zn'Ůvu vznilkaly 
(},hJ\ed1liě j,eho výkI.aJdrU /k<olntrovers'e. jež jetSit lPI{)· 
dr()boVluif.i subiÍlllll,rm 1p'l'iá'Vlnicikým "l"o'Zhorůlllli. , J ed.
:r:l/o31 z, po()ls1s:dln~dh ~.aJk~'výohto klO/~trove!6í jHr;I~ 
otruika; k UllZ. dal podlruet spor mez! zaunelS,tma.nCl 
P'~lšltJolV'n:i ~rá",1y a ~P(}&t«)rvlní s'P'rwV'OIU s.amo~nlo:u. 
Mi'uruslveI'lSl'V1Ot pošt !odmLVI'O ,t'oltrž z.alIněsrtlllWll!CŮ;m, 

" klt,eří 1. 'z,M í 19 3'0 'llIa~,tŮ'UiP 11i vlo,jteJlliSUwru 'sI u:žbru, 
z, slJll1laťÍJt 71d,Cl1ll11lí mzd'u ,voe ISllllyslu § 1154, uliIt. " :b). 
AČikoHv . byl mwnilslbers1tVlu p{}'ši 'přÍ'sllušn:oTh odlb,o-

. rID'V'OU 'OI'lg'aiuÍlsla'CÍ 'před,llolŽen pI"lá'vni:6ký 'r'ozhŮ'r 
uvedeoo' ,o'f;áziky, přece mimÍls't-eflsltíV1O polšt 'n.a 'SIV,élm 

odImíta~ ,ém . 6It:aro·o'VÍlSlku se,trv.all:O" vy\Sl'ŮvilvŠIL. že 
p!ÓId,l-e j·eiho '11Iá:1'()i!"u uSttallllÓlvCln.ílffi zá,k'olnlaJ. 'č. 61/25 

'o ,c'Vi/če'nIÍ Vie ,Zlhmni bylliá pres'etnlční ' s.li'u1žlbru VŮ'
j,éuls[é.á lZihUlV,e!llIa chalr:aktmu ,d,Ůlleži,té pHčÍlny 'v,e 
6luiylsll:u § .1154, Hl.. ·b),ru u,v'edIT'Ů pOls.1'élze ješt,ě bi
zla'l'inÍ arg-ume'nlt, že prý poŠlt'olvnÍ Is:plráv:a prol 6'vŮj 
'Úhor .aJni ip,ředl vy,d,áJnrnm záJk'O!llia č. 61/1925 pre
senční r;l'u:žbu y'o'Íemsikl()lu z.a d,ullež~t'Qlu pHčinu 
'P'odil'e § 1154," lit. b) 'll'epolk,I.ád.alo (!?). 

Ve Ispo'ru, který 'O Y,ěd té hyl z,alhájen, p'ro
s{}luod1ill1a 'ovlšem P{}lš,f'orv'ní slprlá'va 'v ()bou j 'nsitan
cích. 'ra'toúvlaJha pod,álvá 'PřeMe~i s'P'oTný'ch otá
zek i a-rgumentů a (l.olpl'Ď,u.Ťe talk v některých 
Isměfleclh oha t;lou·dmÍ 'roOlz6udlky. jež v Pracovlllílll1 
p r álvu _ hy/ly U'v-efc1j,n,ě'n y. 

II. Hitsi'olrLcJký výlklad Vlzll'iil<:'ll msltwllIolvení § 1154 
Ht ib) heze vší p'Ůdly.hn{)6H vede k tlamu, že po
v'olání- k v'olje:nlSfl<é slu1žlbě jest d,ůležitým d:ů'v 'o
dlem ve sm ys,lu § 1154, Ht. b) . Matleria!l:ie Ji: III. 
díLčí TIf(livlel]e IlJa ,SltT. 337 pr.ruvÍ: 

» BeÍJspieJ1e Blo:l'Oller wilohtÍJge1r Grii'nde: ... · Die 
Eillllberuf'ullllg zum Mil1iltardienst~. J.est z'de .pa
t;rnol, 'ž,e 8'E!. zde nel'OIz1eZluáv,á, o j.ruký d r 'li!h v'o'
jelllSlké služby jde. 

Nove].a § 1154, H'i. :b) proved,en.á .záko.nIE'lll čís. 
155/19201, nechtě1a n.avěci za'jiS:té ničeho lllIěniltIŤ.'. 
J,aik J>atrno ,Ťes't z dů'vlQoové Zipl'iávy sodáln'ě po
:lli'vi,ol<:ébo vfholTIl č. 1827 .élJ Z d:ův'odlovté z;právy 
v]áJdlní č , 1504. V,zb,led'elll k 10mu !t,(llké judi~(,atur,a 

'ne.ŤvyiŠlšího ISloludu k'OllliSltrull'lně a nezrně'něně o:d 
ďlOlby 10 II,et VIOjc:rusilwu ISII:Ulžlbil za dů.l'e1žiltý oo'V'ŮQ. 

'. ~o-dd~ § 1154, " !irt. h) potldádá. · V "rozhodnU'tí 
V áJžuý č. 1861 v-ylslolven,a by lla zoéÍ!sl8.dla t.a PI!O 

po'Vlol4ni ~ urrčitéfI.1u .dmL~-u .slwbhy v'Ů,je:nlS:ké, t~ 
J,es't s J u z hy. ,z·a Dl-() b 111 Ji S a ce. Ro,ZlhoO!nutl 
Vážný 2698 rolzší.řHo zás.adu tu i na ji!nruké 'na· 
ISIto'Ulpení 'Vlo.j-oosiké lS.lriLŽlby n.ež j€6,t mo'biHsace. 

. ŽE! zál~ol1lJem č. ~1/1.925 ;p~ byllo v~ platll'o61ÍÍ ustf;~· 
ThO'V,eru ,§ 1154, Jiitt. h), vyJouoeeID.'Ú P()uze 'll ta
S t o upe-n í ke' C v i č e ní 'Ve z!brani, to j.es!t 
'ur čit Ý cl r II h vioj:ens'koé " sUrU!žhy. nitlwHv vš.alk 
ji:plý . dlIluh "y,oljetrus:ké sl u,žlby. tlO j'eťilt n.rus'tO'UlpenÍ 
BIU1žibY · pieseuoní, jelSt pa~I'InoQ ze sa'm'Ůtnéhl{) 'zně
'ní 'záJk()!ua ě. " M/1925. Z.áJkú!D{}dárcesám nézti'Q.
tl\J ,žňuje . na's!to'Ulpéní k v()jenlsk,ému " cviče'nIÍ ve 
z'b:rtanf s .:·nru;lt'olup,enÍm V'ojen6lké p'r,eslelllČ'ní 'Siluž-

. by. V § 10. záll<:'. -č. 61/1925 tállwll'od.ár'Oe zID{j,cn11 
~loHž vládlu, alby ·naHz.en]m "upr.ruvi.l.a ()lbdoh~é 
ul'ch{)lvianlÍ pttél1OO1v,nÍch poměrů pToO fp'říp,a1d mo
bil i IS .ff C e Illleb • .rn i m 'o ř ,á d n é h O' P () V ()
lán í li á ll' ó h y v 111 i'f u. Z toho'to, " prá:v'ě ciŤo
Vléllného uS1tl8.ll!orvení jes.t nejen p alt rno, že jed-i
nrým slllly,s,l'em a .o.bs.ah'e'lll z.ák'Ů'n/a č. 61/192'5 .Ťell':t 
z,(l'cho:y,ání pr.a'oo'vní.ho poměru v rpHpa,d'ec:h n.a
stloupenÍ c'"ilčení, ,ný,hrž je6~ z něj i dálle paltrno, 
že zákoI]oordii:Í l'lce r o .z I ÍI š u j e mezi j 1edno1t.1i výrrn i 
(huhy " nca.sf'Ů'u.petuÍ vojel1i5kté pOlvi'nno.s:tL Abv u
stlélJD'O'V'EmÍ z,ákornla č. 61/1925 mo,hla bý,ti a1pliko'
vána ta:ké Illa přÍlpaldy 'naslt'o'Ucp-enÍ V'Oje'nls~<lé po
vinno'sti : z dŮ'V10du 'molpi-HsI8ce, 'nebo z d.ŮY'Ůlrlu 
mÍ:lnolřád1néh{) p,olv1olláJnÍ zá!()ihy v rnÍIl"u, .mllsil.a 

"by ,1:;>'Ůd),e vý~~lolvn,{hlo UI~!~:P?venÍzátko,n;a , vlád;a 
ZY.Jlas:tnlm narlJzetI1l'rtl 'flOIZSlrllÍ'l pl,a't-no6~ t,oholto za
ik{)na i .ua tY'to pří'P,ad,y llia.stolup-ení v'Ů.ŤenrS:kté p'Ů
vÍ'nnolSii.. leslt zřejm'Ů, že v d,s'ném pHplllJd'ě ne

" můl~e" b{:'iii uSlU'zo'v,áll'o o 'llIals:t'Otupení k l"ůlzným 
vlŮjenslkÝlm p'Ů'vÍ:nulI\Jst'em an,a/lolg~dky, 'Thýlhrž. na
opak jedná se v daném případě o typi'cký 
úl~udeka e01ntfiaJril0. Tím" ~e z.á.k()lll'ooál'Clevm.a
ž,€'ll'Í .př'edlp~ú 'záJkonta č. 61/1925 ua naB'folUlpeÍlÍ 
'VIOŤemské slll1 lžlby za molbiI1sa'C'e, a:Ircho za mimo
řád'néh{} pOlV'ollárnÍ zál()hy v mír.u vlCÍJž,e TI,a vy-d'ání 
zvláš.fcního vlá,dlll'wloo' nla'řízení, d.áJv,á j.a-sně 'nlaljevo, 
že 'JMI' jiné pHptaďy nraslt'oupenÍ v'Ojemsk.é s·J!UŽ
'by 'Zlálk,on č. 61/1925 ,alni VlZtaž"en býti nemůže. 
N e ID Ů tŽ e ·t u cl Í Ž z ,á k o n ,t e n být i 'v z ta'· 



žen· (a to an ,i vládním 1~aříze'll'í.m) na se ll,a v,ojeu'ilk:ou 61'U:Žlbu (rozuměj j.a,kýkoliv 
,P,I _ .ř.ípad. llliélJ.,51toO.U . . pe lll,Í pre~_ e .. ;nč'llJ :. ' 6~lJ.Ž .... - druh vojenské služby) nahré,lzeno bylo speciál-
hy , .. JILm ulS'truil,{)lv~ním § 3 zák. Č. 61/1925, kde 6te mlll-

:. , III: Zál\ěre.m hyl'o by , pouká:~rut~ k tl()lIllu," ?e ví ,p'OIUJze 00 ' C v' i, č e Ili i vez lb r.aJ ln. i" to jeslt (Y je-
6'v'r-chu 'VyliÍ1~eulIÝ s,ta:v ;věci o,dlPo'vÍJdá i výv'oji' no- ,~Unélm clil"Ulhu v'P'Í'elnsiké 611:UJžhy a · jen o m II r 'o 
rem upravujících trvání pracovních · poměrů t e rľt'Q jed i n Ý p · ř iipélJd: 'filC yydučuje uárolk 
'v pHp,we}ě ' n'ílJs,ti()'upení vojelllSlkéiho · Clv i,čeJní .. ve : z.El!měs,toolnlCŮtV llléI! Ipl'a't. Vzhtl,ed,emk té-ti() .D'o'vé a 
zbr.ani přt:d vydáním ,zátki()lna č . . 61/1925 . . Před .přesněj ,š,í srt:'y,HIS~ci byLo pak mOlini() , v § 3 dláIe 
f[lolke,m 1925 "-yd:ávállla byilla vllád,ní n~řÍlz,e.n,í 00 z.a-uvés{~, že pkm Zla dlOlhu tr:vámÍ voOj,eIl6[<:é 61užhy 
ch'Ů'véÍJní ,sl,ulžeJhních poo'oov'nich p0'luěrů: ThélJ d.obu j<el';!t 'V)-WOrlliČen .rEm tehdy, není-li }i,lllruk UlSltlélJllO-

, avilčení 'vezhraJllJ1. J6'ŮIU to celkem ' shodmá na-řÍ- 'vleno ~ml,ou'v·ou ,neb 'Práv'ThÍlmi: předtpi15Y z v lá š t-
zení IČ; 383 z or. 1921, ·č~ 209 z r. 1922,č. 168 z r. 'ních zál!W:I]!Ů, kd1elHo 'v § 2 v'Mldi. n,ař. č. 48 z r. 
1923. Póslledmí p.aJk jes't Č. 48 ,z '1':.1924, v · jeh'Ů'ž 1924, :kd.e se mUiu'viLo V'še'Ůheoně o s.lluž!b,ě vtOjen-
§ 2 se u!Slt.amJŮIV'Uje, že za dóbu, pOl ktero'u Úl.- ské, 'uvedeny by,ly , pa1k j,alkoO ďll;VlQrdy zaldhrOIVá-
mě.sltlnlélJnec IPlfiO' 'v'ojenstkou rSJužhu !nemůže 'S'Výdl vající néÍ!f'ok nla mzdu v ~ e 'c hn y p'r:ávmí tpředt-
s:lru.ž'elhi:tich . 1p'0VltlllnoIS1tí vyik,o'lll1ÍJvtalti. lliť~lPHsl.UJŠí .pj~y. JeslÍ tud:fž -pratr:no, že -i tímto ro.zthorI'em ~,ý-

"j,elIDIu plta,r, ' 'Dle'ní-li . p:r;éÍJvnimi .před!piksyneho !k1Cl,jícím se gte'nlekS€. tz.álk'OIllICli Č. 61/19'2'5 dtOJslprvá se 
. s.inloU'v'ŮiU 61UaJThO'VenlO ' ji.n.a:lc Již v r'Ů:zhod,niU:tÍ k 61:ejnému v'ÝISI'edlku. V olslta1miim poukél!zuji na 
V á'zný <ČÍlslo 2698 p.aik bylllo vysl!O-ventO, že PTáv- V'ÝISlt'~ŽIll'OIU ,a'l'lglumentad ' ob'Ůu r'Olzs.U1dlků ' u'veřt'j-
'ním př·etdlpiJs.e'm i.ruk'Ů'yÝim, krt:erý zruohlO'vává náfiolk něných v P. P. jednak na str .. 134 (X), jednak na 
-,na ,pllait i v dohě-, ' kdy ZI81Illěs'tniélJDe,e pro :vojen- str. 11 (XI), -jež oba se zejména důkladně ohírají 
s~ooi ,: službu inem.Ůlžes,vých služ,en.nÍch rpo'vi:n- i rozdílem v účelu obou případu vojenské služby 
[lJOs-tÍ vylkonáv'wti, jeBIt Ip'ráV1ě U1srbílJno'V'en.Í § 115,4, a ~urlfž i ·l'lo,zd'í.1em ,v ,n'or:m.á'ch~ jež mají být-i 
lit, b) ,olbč. zák. Zcela slhodlně 6 tímto 'r'Ůizhod,- 'VztlélJž-eny I!a tyrt:o ,pří'P'élJd'y. Nej.vyš1Ší 6'Ollld, pokud 
nurtírrn ·roZlhodl i kr,aljiS!ký Isoud civi1n,í v PraJZe je mÍl ZlDlá!mo. otáZllmu ·. ,torU s'e neobí'r,al; patrně 
v r'nhodnutí Č. j. Ck II 18/28. Když pak bylo prOlŤ,o, že nerpruÍ'rlllé punlktUiID (mrola. za <s'edm dmi) 
při:$itI()Ql!pe.no ik dJefinitt1V1ll·í úpr.a.ry,ě rtěa1i:t.o 'PráLV- .. rt~ InoolO'V101illlo. Natprortř tomu 'Ů'd'V'O'liad lS'O'Ud ve 
ilÍ<ch' lpblIillěrů . "vydáním zvlášiIiillló ' iáJkooa, .b 'yll · 'VěceCih 'žiiv1ntOiS1en,slkýc:h ' v Brně ' liQ'zhodili v r:orz-
'př-Í611nilš:ný' pa!Migraif (v ·rn;alšem' dla~pHpa.a;ě. § 3) ' ď sl,idlku ,C~ II 364/27 -shodně ' .5 ohěma ro'z,sudky 
'ZlákOfll!enI č. 61/1925 s'ets<tyllllslOvéÍJn ila,k, aby V' ,tom· Elhora dUQlvanýrmi, ruč runi ten nevyče11p:a.ll! argu
Slffiěru nebylio žádný'ch 'e0ooyJ:mosrtí. Všoohecné 'mE'Ii'Í.a'CÍ, · již j~enr1 ,to'uto' úvahou pD'k,};ád~l Zla 

' usltaJIllOrveUÍ ~ 2 , vl~d. na'r,; : č. ~7/1924" V'~lbu.Ťlcí IllUiŤlThé dOipI(n.i,~,i. 

Z rozll0~dnuťí ,ve věcech pracovních . . ' 
292 . . 

Ná.v~h napoyoleni exekuce »zabavením jedné 
. H-etmy důchodú ' (Beziige), jež má dlužnik ' ja.ko 
' zástupce .firmy, : ,s výhradou, že "dluŽIiÍku musí 
zůstati volných .6000 Kč ročně«; - nelze J za.:inít
nouti pro ' neurčitost označení předmětu . exe· 
kuce (§ 54, čís. '3 ex. ř.). R'ozh. ,nej.; · :sl()!Udtu Z 24. 

, zéÍJří 1931, R 1- 734/31,. VálŽ·. ~lbč.1L036; 

. ReJk Url5,n;Í . s,oud po,z,aJsltiéÍ..vuj-e ·· ,se nad ryraz,ean 
»,Beztig'e((, jehož v náiVr:hu P0'Thžirt:o a jejž Ife
klUrs'DlÍ . 6 '0 100 p řeiklálá ,sJlolyerrn »p'0lžittJk y«, a má 
jtlj za · ' ,neur,či'tý: . J e5it pr()to př.iihtédiilioluti ke 
6my.s.lu .a z ilolhort:o clůrv1Otd'u k dějiJnám: 'ŮOhtOto: vý
r.aiZU.· J o61etfinsilcý s'oudtn:í Md užív-alďv §§' 312 .aJ 3'13 
výlrazu »Beslo[!C1:wng« a »Pen!Si<o:n4i:. , Av:š.ak již zá
lwn z'e dme 29. duhnla 1873, čís. 68 ř . z,éÍJk. (§ 2 [7]) , 
jak'Ů·ž i změňu,jíClí jej .zátkQIÍ1 ze d:ne 26. kvěi'na' 
1888, čÍlS. 75 ř. zák (I. § 2, II, lIL VL ,a dále zá
kOal 'ze dlne 21.. diUhThélJ 1882,. čís. 123 ř. 'ZruID. (§ 1, 
3-'7, 9) luží.v,adí vÝl'lalZIU »DiI6ln6tlbezlige« .aJll<eib'Ů' 
p'rolstě »Be:ztig~e«. ROIVln.ě'ž .tla/k §§ 29'1" 292 a 299 
ex. ř. Ony dva zá;k'Ůlny byly 6irce zrušeny zá
ko,ll'em <Zle dne 15. cl uh'll,a 1920, čís .. 314 Sh. Zl. a' ";m, 
v drols,l,oiVu' ,Z,áíkOlliélJ ze dne 2. čerVtllliOe 1924, Čí,s;. 
1"!"! Sb. z. ,a n.,~ a/Všaik §§ 291, 292, 299 ex. ř. pl.aJtí 

,d-olsud a n€lInů,že 11edy býti chyhou jejich ",ýra'z 
_ l' Beztig'e~c Zák'Ůln ze d,nre 15. dubn . .a. 1920, čÍts. 31'4 
Sb. z. a ' n., p'ŮIUži!l výrazu »slu,žebIlllÍ p1ruty«, u

:S'UUlDtOfv.i,V v § 1 d'oslova: »Ze slu,ž.ehniéJh p,laltů'V 
, 'ŮIs'Ů1b z,a,mělStn.am ý,ch V'~ , s:lll,l.žhá,ch v'eře j,nýloh , i 
:s'CJIUtkl'lom;Ý'ch . j.aJkéh'ok'oliv . dru.hu (pl.8.!ty sll,užebn.í, 
mz.d.ytýdJelllllí, denni .a~dt.) můJže býTi e~elkud ZélJ

·,bavena« ... art:d. Ž'e s'e uží::vá výnazu 6,lUžt!hlfi,í 
_p'la,ty« ,n~jprve ve sm):1S1u š~r.ším, jenž zé.vllf1ll'uje 
i .mzdu .a 'V,še.chny iipé sIn-žební požitky,·.aJ poiJ:om 
ve smylSllu u,ž,Šlm; Němeoký úř,ednípřeklad zá
kona ,t()!hoO zní 'p'ro~K) ,Slprávně: »V'Ům den Dienst
.bcztigen ' weJ,cher Arit immer. (Diems1geh.alte, 
Wochen-", Ta,gl>OIlm Thsw.) « art:d. , a' užÍIVá výrazu 

. » Be.ztig~ i v §§ 2~ 3 ,a 4. R<rvněž tlaikúřeJdiní f,cir
mulář · ČÍJSI. 295 má. v čr.IS!kém ' leA-rtu »s:l'U'Ž-eihní 
platy«, ,v n.ěmeck~ém y.&atk»D~e'Dls,the:ziige.«l. Ne
po'oh y.b:hl ted.y .filawr,h'OlV1aJt.e.l , :ž.á:d.a v· '0 :za!b.aIVlOOJ 
-dl U'ŽJníiko:Vý ch. »Beztige«, z'VJ,áště ano 'z , IQ\bBIa/hu 
celého .Thálv,talU, v němž s!e ž,áJC1.á zaihavenf jellliQlIn 
jediné ·třetiny pGfV'Lmrié . st/r.am,ě v jejiJm pl()s:úaJvení 
jako zlástupce ' firmy ·Ch., pHs.Iušej'Í:c.Ítch pla!f:ů 
(Beztige).. s V'ýhriadlo'U, ž,edIIU.ž:nÍÍku . mus'Í Izů.struti 
voLný,Oh 6000 Kč rO'ČThě; jalSiIliě pl,yine. že mru. jde 
o z.aihéL'vení »l5luIŽ,tthn:Íich plialt-ů« dlu,Ž.nílkoryClh po
d.el § 1 cit. .zák ze dne 15. duhmla' 1920, čís'. 314 
Sb. z . .cL ,Dl. Z ilO/bto 'o!h'slalhunávrh'U. také 'VY'Pi~ýv;á, 
·že jClS't ud.á.n i .pr.á:v:n,í d,ů vodza:bav,Qlv.aJllÝ!c!h pJIfu
tů , ž,e j,s'Ůu ·tlO pl,a'ty S'1'U\žebn;í~ jalk je mylstH 
cit § 1. 

293. 

Ujednání nájemce podniku se samostatným ka
pelníkem, že bude za určitou měsíční gáži s 
(d,voučleJLllým) oJ.'chestrem umělecky působiti 
v podniku nájemcově pod,le svých nejlepších 
sil ku p,rospěchu podn.iku, není smlouvou slu
žební (námezdní). Rozh. nejv. :s,oudru z 4. září 

1931.; R I 490/3-1. V,éÍJž. tOhč. 10948. 

POldIT:e § 1151 oblč. Zlák. vznikne slu'žehní 
s1mlllŮ'li"la , ' je-li někdro pOlv:i!nltln jinému kOI!lI,élJti ur
~i~lŮ'u dt01b:u IShllžby. Z Jl1.<)Jt:iJvů . třetí df,l,čí no!vely 

:;k obč, .záík. (viz zejlmén,a; s;t'r .-226 zp'r,ávy jus.tičnIÍ 
!komis'e) vY'pJ:f.v,á, · 'že pH ,Sll1užehlní sml'Ů'uvě jde 
o ífrrva!lIý pO!Jlliěr z,á vazJk,olvý mé:~1 iQ.:m~'SfŤ.rllIaIVarbe
Lem ,a remělSf'DlaITlceJIll, o práci p'Ůd vedením a po
d,1e ,tpOlUlkazů ,z,a'lri:ěstna'Vlélri:el'o'výdl , {} ,o\S.o'hnlÍ p'Ů
vi'lllDIOIS,t ,p·r,éi.'c.o lV'uí a Ol', oiS,olhnf ná'rok na práci, 00 
.z,á'V,Rzelk Z.arrněs'tDlall1icŮ'v 'ručiti z,a p'éči.aile j<iri,ak 
nilkovvv ,z,a.: zalar nebo rue.zd,wr pTáce~ j0nIŽ jde 
IDJa v'rub zaml lě6rtmaYVia:rt:ellU·v ~ úh'rnehl teidyo 0-
'slo/hni ' a ho,sip,oldář\SJk:é pod,řádéri.í . zamě6ltnalného 
do of.g,alD.ď;s.nirt:ľ podniku z.arrnělS'tllléL'VMe,l101V,ru, Sml'Ůu: 
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