
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: 

·18 



j .a,kýkoliv 
I bylo speciál
" kde 61C mlu
t . to jeslt (} jé
jenom pr ,o 
a,učuje nárok 
\: :této nrolvé .a 
10 v § 3 d:ár:e 
[,ensU(,é 6lUJžhy 
j-i'llialk ulSltlélino
?il5y z v lá š t
Il,ař. Č. 48 z r. 
s.lIU'Ž!hě VI() jen
ody zaIO'hOIV á-
1J)'r:á'Vlní lJ)řed
rozblQlI'IeID ~'Ý_ 
~'5 dtOJSlprvá se 
pouk8Jzuji n.a 
!l,dlků u'Veř'élj
~), jednak na 
:ladně obírají 
jenské služby 
ež mají býti 
[ s'Orud, pOtk ud 
'Mr,al; patrně 
za: \S'edm dní) 
'I/aiCÍ \S'O'Ud ve 
zhodi!; v roz
!Ilúi ro'z,sudky 
rčer:pam .argu-
pl{)lk];ád~l Zla 

kú ř€ldiní f,o r
~u »8:hl'Ž·etb'uí 
lezuge«". Ne-

'o :za!h.il'Vle'Il~ 
no 'z , oibSlalhu 
)·a.v ení: jemlOlffi 
]m plQlS:tlaJvení 
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Bi, že IllJU jdie 
llílko-v'Ý'oo po-
1920, čís'. 314 
ak é 'VypiLýv;á, 
I)Ivamý,dh pJI~ 
atk je ID ylsl1i 

~tatným ka
Isíění gáži s 
~ky působiti 
h nejlepších 
rllOu,vou slu. 
:Iru z 4. září 
D948. 

ne slu'žeÍbní 
:u klOiIli~ti ur
dj,I,čí novely 
~,á vy jus.tLčruí 
smJ'ouvě jde 
lm-ě'8rh:uaw arte
Klením a po
l' olS.ohnlÍ po-
'na prá,ci., o 

~i , ,alle jfuj,ak 
le~ jejIl1Ž jde 
n f.eidyo 0-

lm ěkSlhi&a'ného 
[iO/vaJ. Smlol1-:-

va IQ dílo, kiel'ié jE.st svuž-eihní SIDJIlQulV'ě nejlblci.:žší, 
Hší se od 'uí tím" ž,é při slIIl. l'oU'vě {) dlHo, jde 
o záY'8Jrek . pi()dlnilka..tele k výkOlliům podlle vlas't
ního p.I'ánu, v,llélJstními 1>,rtOlS'tředlky, 'PO přÍlp'8.lc1ě 6 
pomocníky nelho ·s ná!hl'tadn:ílky, se zárukou nejen 
l)a péči, :nrýhrž i Zla! zda'f dLI'a! a za ISlpr-á'vu pr-o. 
jeho

v 
. vooty, s ;pře,,:,zerM,~, nehezpečí ~,ezd.alru -:

,tudÍlz' v ,cellk u o Jedna'llIl 1Sa'U1'O'srta tlll!8'hú PO-Chll
k.aJ~eJIe. V o,oIThzffi1Jém 'Přírpad/ě není mezi S'DraIl!aJIIli 
slPm-né" že ž,altOlhcE! hyl slalillol3lDatlnýnn krupeLníikem 
'Ia fulo,y,ainý Iliájemcem vinálrny, že mezi nimi 
byLo ujeď,náno denní dodwv.á'ní hud;elbnich pr'O
(llrukcí žaJ'ohoem prlO 'podn:i& ža!ltOlvamél!.o po ur
čirl:oru veoorní d,oou, ž,e i:'Y'to p-rodwkce nleměl ž,a
.Ilohce IP'r-o'Vláděrtil jen ,sám, ,ný.hrž s p'řevzetÍlm jÍJl1l 
zjledlDléliThéJJIO hudiehnm\:1il. ja~<:o s'V'élho lJ).oma'c'nÍXIél, 

· a ,že li'l'lčenl zprůlS'oib u p'r{)rvtOlz-olv,á'll~ hudehnkh VIÝ
k'Olnů by 1'0 p'o'nCloháJ1,()I žatl'Ohci, ilderý se jE.!n Y'Še
,olbec:ně z.ruváz.a,I., ' že ,bude IPfus.ohÍ't.~ uměllleoky po-

· d~le s'v'Ý·ch nej,llepších sil, n~k,oliv tedy pod; V!e

'dJením a podle pou;k.atZŮ .žalo'vlanéh()l. PředmMem 
sm.1Oiuvy ib'Y'l: 1'ÚJdJiž výsl,ediek či:ThnoGlti ž,all1olbce 
jla:k'Ů slé!.miQIS~'él:f.tnéiho IJ)Od1niikatel'e. I z ujedmá'llí >O 

úpuwt'ě lpJ'lO ce.rý d'y,OIU'čl'enmý. 'O'Dkes;t'r j'flSt z.jevné, 
, 'Ž·e'Ž,alůihce niclb)nl reměsltnatlliCem ž:aI,o'vJanéh.o ,v 
jeho v1náreruské ži/Vn-o\Srti, nýhrž. že by1 \5,8Jffios.tatt
'fi'Ým p'ódlruiJk,ari:e1em, ' krterý dt8,JMíiho čliena orc:he
stf.ru sám si mě)] opa,ti,Nrti :aJ plrutirt, ž,alD'Vl(lnlému 
p ro. jeJlIO 'P'odmdlk dc.lltn:ě hudehní .prod'wk'Ci dtOa.arti 
.a za to oihd'I'ž,elti' pevll'OCU úpl,attu,. Byl.li v,Šia& ža-
1l00hoe 'V. objedlnJa!nýoh vyko:n:eoh ls.ammstarrJIliÝ, pro
v,álcMl-,H je pod.le v llaiSltníhtO' p

'
1á:uu , tS p-ři'VzEJt:úm 

pOIIDIů,ooéhohudlelbmiika. jim zj-ed'IlirunéhlO . .a. pla,oe-
' nléh,ó, a V;y,st'ulPo~v,a,l-lipr~'ti žalllOrva.néJ1u j:allw 
· 'slarmos1larlmly rpDdnIikarte1, :IlIe.llze hlO pOlValZOIV,artil' za 
zHzeil'oo '1lebo ťPIOIIDIol;méhp, ' p'raJCJolVn:ríJk,~ 'ža!lOtva
'ruéih'O 'v jeho, YiJnláreI).lS;l<:é ~ žiV1ll'otslti. Z ,toh'o plym'e, 
' že n,ešíl1o Q . shmehnf (n.álm,e.zdní) , poměr mezi Z!a

,měsrtna'v·altelem ,a j'eho: pO'm'Q'cmill<:'eml, nýbrž 'O' po-
měr mezi OIhěIIJJa slamitOlst~a;ta:iýríiř podJn:ika'ueliI, kt'E.'
rié ' jeiS't . pÓISIU'zoivatbi . p{),dll1e - · 'př·ed:pilsů osmloilI'vě {) 

'.ďílllo. , . ..' , " .. 

294 . . 
I.Přij~tím odbytného od Stát.ního pozemkového 
úřadu a 'přijetím ' přidělených nemorvitostí ne-

, ztratil zaměs·fiuanec nár·ok na pensi. 
ll.. .Pro placení výsluw.ého jest lhostejno, ' že za
městnanec nekoná sl u ž,bu, ač ještě není invulid
~~.,' (R'OIZh\:: 1lJeij:V. 6'oilldu z 2. ,červeIlice '1931, Rv 

I 837/3,1. .v áJž. lQibč. 1:00 17. 
Ad I.; PerlilSlÍJjmfun., n!oIfID:ále.m ze :dine 1. ledn.a 

1836, rolz'š~ř~l iž:ruliofV'runfý .. p.ředp~sy záklOlTha ze drne 
17. ikv,ě,tna 1896, čís,. 7-4 f'. z,ák. a, .ze drne 17. pro ... 
',Si-uCEl 1919, čís. 2 Sb~ ' z. ·a: n. IlJa' 'růk. 1920, urproa-
· vujíeí pelllsijlmt ,zaloiprutření 61i:,áJt,nich z,alIuělS'ÍIllatD!ců , 
na ISWté ZI(lUIllěsltoo,QJOO., k nÍ:i:nž ,p,artřil tehdy i ()Id
Y1oll:altel, s n,ě:kt'erÝ.mi odchylkami, které vzhJ,edem 
k tmJ},u, ~e výše p-eIl1sé, - !kdyhy na ni měl od
vlO'lIél!tel prán), jest lnesip'orná, tllepři'Chálze'ji prlo 
SOluZlE~ln lý p.řípad! v úv,a'hu.. PJ,a\tí proto' Ulslt.a,DoO'ven,í 
řeče.wýdl divou z,álklOlnů IS odchyl1mJIDIi , jež j,S{)U 
stl3.'D'O'voen.y v druhém p-e.msifjním 'nlolDmálu ' z ' l~oiku 

1921, i P 'l'O SOUlZlCillý případ. Podl'E' zákona .ze 
dlne 17. klVě't.na 1896, číSI. 74 f-. z,ák přis,lu.Ší 'nár,ok 
IlJa 'P~E"nlSi ulejelllJ zalillělS.m,aiD.,cům , , ki'eří dtosloužili 

, pO/čet let p-ředep6:8:!uý .· pro pensi nehoi p,r'O . iln'VH'
lidiltu ze s,lužhy ()dešb~ nýihd i z'aJIIl,ě,s'tlllan:cům , 

' krt:eří IDiWjí z.a · s'ehou I(lIS:P'o,ň dClSet llelt slhlŽ!by, 
otdtešilli v1Ě,ruk ze s.}UJžhy Q;olhro'v'oLně, případ pro
!p'Ulštění z. tresrtu Qtvš'em vyjímají.c (§§ 1-3) . Ku 
z,aměslt'lllélnlcům dl'\uhé \Sikupiiny p.altří i žaJl:Olhee, 
'krterý :n IE 6!p'o'Pnlě lS,loU/žil ž,a1olv,alDémru ,a jeho před
c.hť.lClicům dlaJ,e'lw 'vlJce -neždle6iet r'oků a do>s\tal 
ze s-lru.žby vÝIP'oly,ěď následkem pO!.lemk'O'vé re
f'ormy a 'neibyt1 ze ISIMu,ž!by pr,opuš,tě:n z treG1:u. To 
vY'Sltihl zcella sIP,rruvně ~ slQud prOlCe61I1tÍ , j-en'ž zá
sladlllJě ulZ'll!á~'1á, že ža~olhce právo lIla: pensi měl , 
má .1š,a~c Z,aJ tlO', že práv,a .t.OJ1'O po,zihy l, p'o'n>čv,adž 
sl'už·ehní ,s'mloUJvaJ mc:zi 61~'l',runléLmi by lla 'zrUlš·ena a 
ž®J1o'vla'ný Jest Zlpl'O,Miěll pO'VLnn'o'S'tí z nípw1 ntěh<o 
plYlioudch.. K Z'l'UJšenIÍ iS,mlloluvy d'o'š,lo pmlll\e l'IO'Z

srud/ku pr'O'C'E\5'Dlvh,o- so'ud'u předievším pro, nemo,ž
Illl{)jsi IP lnění, POllliěv,adlž rp'olz'cmlk,orv-á rdomn.a' vzala 
žalmi aJ1lému 'IDO'ŽlIliO'St, ruby ,ž,alohoe nla zl(lhr.amé:m 
.'Sltvilku ,ciále ,zaměslt.ná'va,~ ,a; ž,al'o'v,aTIý není po
v1nen, ,aby 15I1nIOU'ViU d:ál'e pilinU·, .k,d yž Ill,rus,1eďkem 
poze:m:k'o'V1é flefOl'lffiy 'IliemŮJže ,od. ža10lbce 'ŽJádati 
151ll1luv.e-Thé služ:hy. rodrre 'néÍJzoru JJro,cesl1í:htO \Sou
du dlolš'l'O 'V1šalk k 'e zrušem.1Í sml'01Ivy 'l s,am'Olt'uým 
záJholr·em.a ž.rulolbce pr,ojevi'} se zrušením smlouvy 
lS'oililllJlas ' Hm, že -přijali\ 'od Státního ptOz,emik,orvé11O 
Úř8d1U (),d\byJtn'é ff ŽEI .mIU ,by.1př:iJdlělen ZlbY't!ko'vý 
6~,éJbelk. N ež ·tyto diů-vod'y , které pl'lO'ces'ni s'olud 
uv,ád1í Pll'O Z,aJIIlíbntutí ,žaloiby; nelIDlQhoru oíď:ův'odtncrt 
žl8UiClby. P.ok!1,d jde především o n~mlO'žn0i5tf: ípl
'Iliěmí, ~defá rO!sltaltně 'h,ebyla. 'Ve s!po:ru 8J1li na
m1Mna, ,př,e.hHží pr'O!ces,ní \Sloud, že se žaitobce 
iJlledorn,áhá na ,ž.aJliorv,a;nté:m pllílicení 's.liužného, 'll.ýlbd 
v1~11l1:užritéhlO.; klteité 'llI·em.;i po!dmí-něllio ktOlllIá,ním sJ:u
lŽ·eIb a !k,teré IliaJOlpaik př,oolP'óklá'dlál ,' .žes,e · za n1ě 
'žádné 61ul~by mJE.{koinlajn. Souhlrusi'ti; v1šaik ·nenz.ealni 
. se ,sltťtJoo1,tstkem procesnHl'Os'o'ud'u j že odp'Ů'rce j·e 
zprQště'1l pt()\zeuniKo'V'o,U -rl8JÍo'l"ffi'OU ,z;á;v.alZlků ze lS:Iiu
ž.ehnÍah a! ,z&alo[parl:ř,o'V8JCÍloh sllllluv. Názor tenlro 
jesrt v 'P'řílk!rém 'r'olztp'olru s u61t.runlO'vením § ,9, d;rU!hý 
O'IdSitia:vrec, . ,aj § 17 ,záik'o'n'3. ze dlne 16. dtt,lihn1a, 'ČÍIS_ 

. 215 Sb . . z, 81 n., a' § 5{)iákollia ze d!ne 8. dubnia 
19'20, čís. 329 Sb. z. a; m, z nilchž s dq:srt:ari:-eik 'V'y
pliývá, že 0áholr:em ,pr,ávo "O'S'Olb" ply.no.ud tz 'P0-
měrcu sL'u1Žeibn:uho, z.alOlp'a;f:ř'o'-v,ad.ho, a Pia'Oll!tO'V'll]brO 
-nez,am.ilká. Dolk'OIru0e ""šaUc , n.el!Ze ml'livHil rO tOTIl, 

že Ž.atI~OhClEl ~'IDn, že p-ř:iJj,a,1 odlby'bné a že mu hy I 
přňdJělen ,zoy'tklQ!vý s-t:aJtell~ ~ \Se 'zl'IU'š'elním sl'uželb
ruihú plOmě'riU s'ouh.lla:sill. OhoiU . ,těchto, úplčllti db-
5Ua,lio Is,e 'ža1lio:bd za ,trO·, 'že mu hyI,o z,ábo'r-elill zne
rm.užně1nl{), alby d!á1e ,sl'Ou;žil (§ 75 záJk,cma ze dlne 
8. d'udmla 1920, číSi. 329 Sb. z. a , n.). 

Ad II.: JeŽ,to ne,I,de I{) plléllcenf ISlužmlé,ho, ný'hrž 
o Ipll8.lcenÍ výlsluržnélh,o" 8i 'Í'oti,o nepředtpo:kl.ád rá tr
'V,á'llÍ rsllUJžGilJ:nÍ'ho poměru polkud s,e ·týká 11wná'ní 
s.lrulžby, n.ýhrž na,oipl(llk uJlwn:č·ení '~,olh,o~'o poměru, 
nen'í 'opodlS,tat'ně'n náIZ{)ir. · ~8\, alll ž.a:I!Oihoe 'slllužlbu 
'nek'Olná, ,alČ ,jeMrě není jJlltv.a,u,ďní :a či:yři'C'6t let 
sLužby noolOklo,n:či:L, .není mu ž.rul'o'Vla!ný pOlvÍ'llJen 
pDatŮlt pe,Iit5GJ. ' . .' 

Zrozhodnlltí Ve"' věcech sociáln~ ' pojišťovacích. 
, ' 295. 

' Na~~Ýšen'í důchodu podle § 120' a)" iieiiižalova
·teJ~ého nároku. ' ·. U6lruels·éní vrch. po',j, .. 1S:o'Ud'Ú - v 

Pra'z.e; čj.' Cp-o 419/3J ze d;n~ , ·12 . /XL )931. . 

PojÍJšfo;v-rucí soud ,z,a'1l1ít1 žah>bu" jež se do
·málhala :zvýšení i:I1'Vla,l,idního '· důchodu , pod.Ie 
§ 120 a) 'poj. zák, u-v.áJdějíic , že žalllQibce je t~'v.a\le 

bezmo,c:ný tf,alk , .že Istále po,třebuje pOllTho'ci, oše
tření I(l 'Ů-bslu~ly ji'né os'otby. Zamít-nutí o:d rŮ'V10d
mě,no by]'o ~'iím" že nejtSo,u 'SB zfete1em na prtO'V'e
dE'TIIÝ dil'd(lalz znall,e'dký, podlé něholž může žallohce 
po flO'ViDé ptltd:ě chodi'ti, t.řeba Dle na dlélVší dlolbu, 
,ll že po'uze ohli,ze , po nerovné půd,ě činí ob.tfže, 
dú'uy ' 'předlpolld.rudy cit. , 'záko'IlJného Ulsta,n-o,vem-Í.. 
Rozs1.lJdék p'rlvnÍlho S!O'UdiU rnalpadlá odvoM,l1!ímža-



1oibce, !k1erý 'li'v'ád,Í, že. a,n~ 'po l'\()1\T1né půdě . llIllIoiho 
l\:Jl"'oků nemůlže učilnilti IéIJ že · je. p'l"O~O -od!kálzán na 
P0I!llOC iř.etí ·msoiby aJ vede o. tQ!Ill d1Ůika-z llIéíkař-
61kým .. vy\srv-ědčemírrn dr ... .K. aichorobopio,em v.e .. 
ře}né -neilllocm.1oe 'V B. Napr'od:i tomu uvádí ža
[\olvlaIVlaná 6Itlr;a1nl8i, že zryš'Emí důchodu ilnv.al1d1ního 
pod,I'e § 12.éll) poj. zlwk. rz dŮlv-odů ,tr'V·aJ,é bezmoc
:!110IS:ti jes,t ptOlue<C1háno V'o'llném'1l uvážení Ústřední 
6,o·ciJál!ní pOljiišť'()Ivny a že ,lila zvýšeni -t-o není ža
l,oViéut1e,l.ného· n,áDoku, ježrf:o ,podil!e § 220, odst. 1., 
hod 3 poDoj. zátk. jest po jiJšťovalCÍ SD'1ld p{),vlQ'lán 
flo.zlhodov.alti po'wz-e {) ž.altblbáJoh p'I"Olti výměru po
jiišť-olvny, jímžby.l, zcella" llIeho. 'zčásrti zam~tn.urt 
!uáJ'lolk . na dárV'kupo'j'iJš:Mní :UllIvahdiního -nebo 611a
.IlO'hniho, ,zIyýš€lní d<ůclruodu podaie § 120 a) poj. 
.záJk, .1lIení vlšcik dá'vlkoju, n8: n:i!ž by tpo,jištěll'ec Ill'M 
. nár()!k. . . . .. . 
q~IYIQI~'bí :~alobl~e ·nenÍ ,óplr:,áYlliě~' . . 'PřÍl5lv-ědiČit! 

61uS1 vyvl()d,um z,a:lIO'v.aJllIe, -zle . duc.ruodcenema 
,pr.áv1uí,ho néÍ!rloikullla' ZJvý,š-e.nív'E} Ism)'\51u § 120 13.) 
IP'Oj. · z,álk .. , !plyne t'o ja'snlě ,z Q<otSl{)lvu .to'h{)lÍo 'UJsrr.a
.no.v€lní (»Imů,že 'se :z.výš1ti« -o oOllltr. §§ 1ú9, 114, 
115.a; j., jež !JThllU'V'í V1ÝlS1lorVIIl'ěo »Thároiku«, § 112 
»:přÍ&Lulší ~) . 

· 296. 

Pojistné povinnosti . II bra.trsképokltidny podlé
hají i dělnIci sonki~mé firmy, zaměsfnan~na 
dole doděláváním · skrývkařských ' pT'RCÍ. . Ná;l. 
-nejv. správ. -soudu z 17. října 1931, Čí's. 15.018. 

Boh A 9430. 

N~.'ř . . ro-zhodnuH jes,t ·vybud01vá:no . na . .prá~nfun 
náw-ru" že dělníd, kteH jsou v podniku ho-:rni
cikémzaměstnáni pra·cemi ·'8 . p'r.ov,olze'Ij1, hor . pH
tno :soulVisídrni, . pp,d'léhají .poji~,tné povinnolsti II 

bratrské pokladny podle§ 2 zák. ,č. 242/2,2' né
jen ten:k:r,He, vy;ko-náv-él.jí-li práce ty~.· v příméin 

. praooV'nÍlm p'omEru k podni'ka:telli hlolr, nýtbrž · i 
tenkráte, - je-li ' jejich bez;pl'OIsÍ'řednrm zaměs-blll.
va-velempodiriiJkrute1 hoa:ll'ický, j.emu,ž. pod,uíYkatd 
;h'Or provedeni těchto ·pli·acízad:al:. .. : -

žev ·dan.ém p,řípadě 51ó {~ .. práoe, g'o<uvisfcí pří
mo s Ipr.o.vozem hor, ulsu:zuljé ŽaJI. úřa,ď 'jed-na·k 
ze skut,kótého . zjištěni, že p'ředD;l.ětem těchto 
prad bylo odlou,Ďení ·hlu·šin.y:Od :·ryhrazeného 
nerO'stu, jednak z p'ráv-niho názo,ru, že práoe; 
jež mají za účel ,taJwvéto odlu,op.yárií hlušiny 
od vym,r,azeného 'neros1tu, ~'Padaj~ · · · pod pojem 
prad .. w11.vi's,ídoh: pHmO' IS pr·ovo:ze:m h.or. žal. 
úřaa ~de sice nevymezil p-říill1'O 'P,r~V1nf p0j~m 
pr.ad ·sou,visLCÍclL přímo s proV'Qlzem .hor, leč 
přesto nelze Hci, 'že hy jeho sulbs-Ulmp'oe O'něch 
prací, jak je béře za zj~š{ěny, pod t'ell'to právní 
pojem byl,a nezákO'nnou. Nejv. 'Spll'. sOUld vylO'žil 
již vc'Ít <nálezu, že prl(llcemi, ~IOUlvÍ's<ídmi pHmo 
sprov-oz'em hO'r, dlužno .rozuměti ()ny práce, 
jež -náležejí pojmově již .k ,provozu každého 
oprávnění a' jež by podnika{lel hO'r byl opráv
něn prováděti .tiž na. základě vŠ'ť'ohecných před
pisů hor. zák. (zeJména §§ 5, 13, 40 a j.); i kdy
by nehyl,o speciálníiho .předpiJsu § 131 ob. ·hor. 
zák. z 23. ,kv,ětna 1854, Č. 145 ř. z. Že pak odlou
čení vyhrazenéhO' .n6lr()stu -od h1ušin jej obklo
pujíckh je poraCÍ takto' vymezenou, O' tom nelze 
pochybovati, IéV poku,d by snad, m:ěl!O' vývo<d'ům 
sUžnos'ti býti r()zuměno-, že sem 'sva,da;j:f jen 
pr á-ce, jimiž se zasahuje již pHmo dO' neros'tu 
vyhrazeného, býla ,by náll1litk.a ta.lmV'á úplnč 
hezd-ů v'odn-ou. 

P'Oněvadž pO'dle těch to úvah v těch momen
tech, k,te'ré Žlélrl. úřad uvádí jaka kriteria, svěd
čkío podřízenosti a' váza,nosti Frant. Č., tyto 
pods.fatné pojmové zna-ky služební sml'Ůuvy a 
Hm ani -sIuž,elhní poměr jako. záko-nný -předpo
kla-d pensi'jni půjistné p()vÍnnos'ti Frani. Č. ve 

· sm )11s1u .-§ . 1, odlst. 1. penSi. záJke ~'hleda ti. nelze, lil 

· žal,. úřad . jiný-ch ok'ŮTno,stL,: : které hy ó' !ÍO'lIí" . svěd-
· čily, neuvádí, .. h·ení nař. rozh'ůdlllurtí ve shodě se 
·zálwneru. 

297. 

Posudek není vadný, když znalec neudal zfrá
tu výdělečné způsobilosti v procentech, vysl o
viv pouze, že žalobce jest schopen vydělati vke 
než th~tinu toho, co úplně zdravý dělník jeho 
schopnQsti a vzdělání. Rozsudek vrch. půj. sou
du z 12. 11. 1931, . Č. j: Cpo 976/31/1. Sb. -úSP 

Cll 54. .. 

inalec · v 1. stolici sice neudal či~elně kolik 
% . činí ztráta výdělečné způs:obilostižal6bce, 

· avšak prohlásil,' že žalobce není tak . invalid
ním,. že hy nebyl způsobilým si vydělávati nej
méně jednu třetinu toho, :co si . .jiný . úplně 
zdravý dělník jeho: schopnosti a Vlzdělání .vy
dělávati může. Tím -přece znalec jélJsJlě řekl, že 

: ztráta výdělečné lJpů,sobilosti činí méně, než 2 
· tř.etiny, . čili 66.66% . -Vrchní pojišťovací · soud 
neshledává příčiny' pochybovati .· -o '. správnosti 

· tohoto znaleckého posudku. žalobce v odvolá
ní . sám . udává; že pracoval jakodělriík cihlář
ský . . Dlužno . tudíž i jinou . práci . nádenickou 
považovati za »přiměřenou« jeho dosavadnímu 
povolán.íve smyslu§ 109. odst. 2. poj. zákona. 

298. 

· K speciálnj- namáhavé, · pojištěncem naposled 
vykonávaně· práci není tř.eba při · stanovení 
invalidity . přihlížeti. : · Róz'sudek vrch. poj. s. 
ž. 12~ lL 1931, 'č~ď j. Cpo. 300/3·t~2. Sb .. ÚSP Cll '2. 

20 

Mylný · jest · názor, . ·~e ' při stanovení invalidity 
dlužilo přihl~dati k speciální práci pojištěrlCem 
naposled konané. podle §109, odst. 2. poj. zák., 
Č. 221/24 _ s.b. ,~ · :naopak je · rozhodn.lIto, zdali PQji
štěnec p.ro ·nemoc nebq . jiné .vady nemůže ·pra
cí přiměřenou jeho ·dosavadnímu povolání v.y
dělati ani třetinu toho, co tělesně a duševně 
zdravý zaměstnanec téhož druhu s podobným 
v:ýcvikemv témže · obvodě . obyce.Ťi'lěvycJ'ěláv.á. 
Jes! pro tento. srpor právně nerozhodno, .že . 78-
lobce nyní snad - nemůže vykonávati . specific
kou plráci svou dosavadní a nebylo třeba O té
to otázce konati · důkazy. Pracoval.:.li žalObce 
'vstrojír:pě, při čemž musil zdvihati těžká bťc
niena; dlUžno 'zajisté · jinou práci zámečnickóil 
pokládati ia 'přiměřenou jeho dosavadnímu za
rně~tnání. Uvedeným lékařským posudkem je!5t 
zjibtěno, že žalobce. i nyní tělesnou svou V~dílU 
dou není ve - své -výdělečné schopnosti · nrJme
zen v takové mÍŤe, že by- nemohl si vydělati 
ani ,jednu třetinu toho, . co jiný zdravý zá
mečník. 

: 299. 

Posudek znalce . jest neúplný, . nepřihlédne~Ii 
k vadě nebo .k chorobě, na niž žalobce si stě
žuje a která by mohla míti podstatný vliv na 
uznání invalidity. Založil~li pojišťovací soud 
svoje rozhodnutí na tomto neúplném znal~cIcém 
posudku, trpí řízení podstatnou vadou. Usnes. 
vrch. půj. s. z 12. 11. 1931. č. j . -Cpo 683/31/1, 

. Sb. ÚSP C{I 48. . 

Odvolatel, jenž v žalobě uplatňoval, . že pro 
své stáří pro svůj neduh (záduc.hu) a velké bo
lesti v nohou nemůže žádnou ani pořádnou 
práci vykonávati, uvádí v odvolání, předkláda
.Ťe lékařské vysvědče1;lí ze dne 4. června 1931, 

. že trpí · zkornatěnÍI!1 tepen . a . vleklým reulna
tismem, jež jej činí neschopnýin lr : jakékoliy 
práci. 



datL nelze, a 
V o'iom " svěd
"ve , shodě se 

neudal zfrá
ltech, vysl 0-
vydělati víc'e 
dělník jeho 

ch., poj. sou
l/1. Sb. ' nsp 

,íselně kolik 
)sti ,žalobce, 
tak : invalid
lělávati nej
jiný , úplně 
r'zdělání . vy
Sně řekl, že 
néně, než 2 
'ovací ,soud 
" správnosti 

~ v odvolá
hiík cihlář
nádenickou 
D8avadním'u 
loj. zákona. 

11 naposled 
stanovení 

~h. poj. :8. 

GBP Cll ::>2. 
[ invalidity 
)ojištěncem 
~~ poj. zák., 
zdali Ptljl
~může pra
IvolánÍ vy
a duševně 
~odobným 
' vydělává. 

[no,že . ?a
ii , špecific
;řeba o té-
l~" žl!Io~ce 
tezka bl~c'-
mečnickoll 
,dnímu za
dkem je"t 
VOR vadnu 
lsti · nbme
i Vydělali 
lravý zá-

'ihlédne-Ii 
Ice si stě
Ý vliv na 
raci soud 
:nalpckém 
tU. Usnes. 
I 683/31/1, 

1, že oro 
velké bo
oořárhlOU 
redkláda
ma 1931, 
1 reUIna-
rakékoIiy 

, Posudek soudního 'z;nálce lékafe, n'aněritž, 'za~ 
lož:Ú ",prv.ní soud " s.vé ' roihodnutí,ry.slovil, . že 
hlavni záv.adou ' .pracov?í ' schoI>nosti'o~~Qlatele 
jest rozedma: _ plIc 'vyišÍho stupně" ktera, Způso- , 
búje odvolateli 9btíže 'dýchací obz;láště ,v , no: 
ci" nepřihlí~el ,vsak, uznav ', na , ztr.atl} ' praCOVllI 
néschopnosh ,odvolatele . 60%.- ,k dalšI _o'dvolate
lem v řízení pře prvním soudem ' uplatňované 
příčině snížené pracovní schopnosH odvolatelé, _ 
totiž ke tvrzeným odvolatelem , velkým bole
stem v nohou. 

Nevzal-li pak soudní znalec lékař tuto záva
du tělesnou v úvahu, zůstal posudek jeho ne
úplným a založil-li první soud svoje rozhod- , 
nutí na tomto neúplném znaleckém posudku, 
neposoudil pracovní schopnost, resp. neschop
nost odvolatelovu ,sp~áVillě. 

300. 

U nekvalifikovaného pojištěnce, i když smzení 
výdělečné schopnosti je značné, ne však větší 
než 66% %, není třeba se zabývati otázkou, kte
rou určitou práci by mohl konati; je dále práv
ně bezvýznamné, nemůže-li pojištěnec z jiných 
důvodů, na př. pro hospodářskou krisi, neza
městnanost a pod. vydělati ani třetinu toho, co 
zdravý , zaměstnanec. Rozsudek vrch. poj. s. ze 
dne' 12. 11. 1931, č. j. Cpo 991/31. Sb. ÚSP C/1 49. 

Odvolatel vytýká vadnost řízení 1. stolice, 
již spatřuje v tom, že 1. soud prý nezjistil, co 
žalobce nyní může vydělávati. žalobce v žalo
bě sám praví, že je továrním dělníkem a na
po.sh~d zaměstnán hyl jako hlásný. Nekonal tu
díž práci kvalifikovanou. Dlužno každou jinou 
podřízenou p,ráci pokládati za »přiměřenou« 
jeho dosavadnímu zaměstnání ve smYlslu § 109, 
odst. 2. Není proto řízení v I. stolici vadným 
tím, že prvý soud neobíral se otázkou, kterou 
určitou práci žalobce by mohl konati. 

Tvrdí-li žalobce v odvolání, že napadený roz
sudek jest ' nezákonný proto, poněvadž žalobce 
ve skutečnosti nemůže ani třetinu toho vydě
lati, co zdravý zaměstnanec téhož druhu, dluž
no k tomu podotknouti, že po,dle § 109, odst. 2. 
poj. zák. pro nárok na invalidní důchod je to
liko rozhodným, zda-li výdělková schopnost 
pojištěnce snížena je více než o % »pro nemoc 
nebo jiné vady tělesné nebo duševní«'. Pro ná
rok na důchod invalidní je tudíž právně bez
významné, zdali pojištěnec z jinýoh důvodů, 
na př. pro hospodářskou krisi, panující neza
městnanost, nebo podobně, nemůže ani třetinu 
toho vydělati, co , jiný zdravý zaměstnanec. 

301. 
Neuznal-li lékařský znalec pojištěnku invalid
ní, bledě při podání posudku k tomu, že je děl
nicí, nebylo třeba zjišťovati dále výdělkové a 
pracovní poměry žalobkyně jako dělnice tkal
covské. Rozsudek vrch. poj. s. z 12. '11.1931, 

č. j. Cpo '2'51/31. Sb. ÚSP CfI 50. 
První soud opřel se, rozhoduje otázku, zdali 

jest žalobkyně invalidní ve ,smy.slu § 109 poj. 
zák., zcela správně o posudek znalce MUDr. B., 
jehož posudek vyzněl v ten smy.sl, že žalob
kyni, jako dělnici nelze považovati za 'invalidní 
ve ,smyslu cit. zák. ustanovení, - neboť , volná 
kýla na břiše a defekt pravé ruky činí ji trva
le ' in validní do 25 % a distorse levého ,~ápěstní
ho kloubu dočasně - do dalších 10%~takže je 
7,alobkymě , schopna ':praCÍ -:přiměřenou její si
lá~, ?chopnoste!ll, ' výevik~ua dosa",adnhnu 'po
volání vydělati , si víCe, než třetin-u toho, co 

tě1esně- a duševně zdravý zaměstnanec téhož 
druhu ď s. -, lJoďobným , yýcv.ikem v témže ohyo.dě 
obyčejně vydělává. ,', ' 

".soudní znalec hleděl , při podání po~udku 
k tomu, žeŽ.alobkyně jest dělnicí a nebylo tře- . 
ba zjišfov.ati _ dále , výdělkové a ,. pracovní , po
měry ' žalobkyně jako tkalcovské dělnice, " ne
boť ' nejde o nezpůsobilost k povolání; ' TI ýbrž 
o nezpůsobilost k výdělku vůbec, a může ža
lobkyně' jinou prací dělnickou se zaměstilati, 
než to dosavade činila. 

302. 

Druhého znalce možno navrhnouti u první sto
lice, nikoli však až v odvolání. Roz,sudek vrch. 
poj. -soudu z 12./11. 1931, č. j. Cpo 280J31/1. Sb. 

, ÚSP Cll 4'2'. 

Podle § 226, odst. 5. poj. zákO'na nové prů
vody v řízení odvolacím jsou nepřípustny. Ne
navrhl-li žalobce v 1. stolici druhého lékařské
ho znalce, ačkoliv tak učiniti mohl, nemůže 
návil'h tento činiti teprve v řízení odvolacím. 

303. 

Podléhá obchodní jednatel pojistné povinnosti 
pensijní podle zák. č. 89/20~ Nál. nejv. správ. 

sou-du z 23. září 1931, č. 12.6'2'2. Boh A 9389. 
Zákla·dním pře.dpokla,dem pro 'Pensijní povin

nO.Slt jest podle § 1 zák.č. 89/20, aby OISob.a, 10 

tejílž ,pensijní poY1nno,s't jde, hy,lla v poměru slu
zebnlID. 

Sliwžebním poměrem ,slU'šií opa,k ·rozuměti! ony 
vztahy, které vYlplývají i!}fO kompa,cisoenty z 
uz,avřené sm1louvy Is,l'wž.ební ve smyslu § 1151 00. 
z. ,o., po,dle něho.ž du'ž,e'hnÍ: 'smlouva vzniká, za
váž,e-li se ně,k,do ,k.o:nati po. ,něja]wu -dobu jiné
mu služhy. Podstatným ,pojmo.vým zfllatkem slu
žební ,smlo.uvy na st'raně zamětstna!ll,ce je -tedy 
závazek ,k,o,nati zaměstnava1el!i, služlby. Z této 
povinnosti v y,pl;ýv á, ž,el 'zamě,SIt.na:nec y příčině 
konání ,služeb jes,t vázán Ir,ozkazy za.mě~.tna- ' 
vatele, z če\h,ož pak 'Plyne pomě'r vázano,sti a 
po·dřízeno,sti zamě:Sitnance k 'rozJmzů.m zaměSiŤ'
na ya tele. Tak ju,diku~e 'll. IS. IS. ustáleně. 

J cLe tedy 00 to, zda v poměru' mezi! Fra·nt. Č. 
a s1'ěžlwjíd ~ ,i firmou, lze :shledati tytol podstatné 
pojmové znaky &lužehní smlouvy. Vzájemný 
jejich smluvní poměr byl vymezen jednak p'ři
jetím 'na!biídlky, kterou, učinil F.rant. Č. akciové 

Isp'o,lle:čnosti ;t>D-Slký,c;h ka,olinový'ch a šamoto,
vých závodů« v P. ve svém dopi,se z 31. května 
1921, jednak za1stulJ'rte1skou 's mJ:ouv-ou, uzavře
nou mezi nimi, z 1. července 1924. 

ŽaL úřad shledal ve smluvním po.mě·ru takto 
sjednaném pojmové zna.ky podřÍJz.enosti a, vá'za
~o&ti Frant. Č. ~ l:ozkazů~ ,s~t~l~y, a -to 'Prot~, 
z'e Č. byl zavazam k ,navlsteve kommmentu 
st-1ky, hyl povinen u za v í'ra,ti pro ni ob-cho.dy 
s jejfun s·ouhla'sem, ,k,ona'ti cesty za účelem in
formaCÍ neb ohcho,dů, byl povinen k poukazu 
fj'rmy navštívit] určité zákazníky ,a IS nimi po
dlle di'sposic firmou. mu daný'ch jednati, měl 
při,dělen uroČittý okrwh 'půlsobno,s:íi, byl 'Povinen 
podáv.ati fřrmě ,pravi-de.Jné zprávy o. své činn-o
sti, infOll"ma'ce o na~ikYŤ'nuv,Š:Í'chSle ,ob.chodnkh 
s:pojení,eh, vyřiz,ovatti objednávky jmén1em fir
my, ohstaráv,ati inkaso" výv'Ů'zní a dov.ozní, po.
vo.lení, -zla1stup.ovati firmu na· ' veletrzLch, vésti, 
skladiště ~hoži, prodávati zboží a zasfIati firmě 
o tom výJmzy. Z těehto ujednaný·ch a nespor
ný,ch smluvnÍich závazků FrantiJška -Č. do,spěl 
ža:l. úřad k záv"ěru, ž,e jeho poměr ke st'ěžujíd 
Sii firmě , ,lze kva-1.i.fik o'Va ti jak,o poměr &,I'U,žební, 

21. 



zakládající Jeho pensijní 'P,ojisinou' povinnost 
podle § 1, odst. 1., pens. ~ákona. Shl~dal "tedy 
v uved'e'ný,ch smluvních pov.innostech charak"
terilstické pojmové z,naky po,dřízeno,sti Fra-nt. č. 
a vázano,sti jeho k roz.kazům -st.,-lky. ' 

Leč neprávem,' nebo,ť , pr,oÚ : tomunuinů , "po,,: ' 
ukázali k tomu, že za,s,tupitehká ,sm;oluva, ,um~ ' 
vĎe'ná Fr,aut. č. se ,st--:...lkou, je smloiuv;QU dv,ou-, 
strannou. ' , Tako,véto ,smlouvy již :p'Ů'd:l,esvého , 
pojmu a práv'ní po'v,ahy ohsahujíi vzáj,emné po
vinno,sti a závazky obou ,smtiLvnfch stran. Sa
mosta tnosti obc.hodního zá~ tUipce (zpro,středko
vate.le, jed1llitele), jaký:i:n č. p'odle jejfho ohsa
hu 'byl, není vŠla,k :na. újmu, j'estliže v takové 
s!D,louvě jsou vymezeny u.rčité jeiho povinnosti, 
a je-li jeho pŮtsobnost omezena mfstně na urči
té území nebo ji:nak po určitý,ch, Istránkách. 
Takováto ,omezení vyplývají sam'Oozřejmě již z 
povahy věd samé ,a ze ~mlU'v:nÍlho poměru~ d,o 
něh-o,ž osoba ta:ko,v~ v,stlllPuje. Vytyčnji-li tedy 
ona uJednání .ra,ko S-QIUIČá:St smlouvy určité me
ze, ve ,kterýeh , Frant. , č. :při své ,ZlprosH,edJkova
tel:ské ' činno,s,ti jed:na-í-e1:ské .. po,dle těcht,o smluv
nich ,svých zá vaZ'ků mu~í, ,se pohyibov,aii, a sta
noví-li sle jim~ okruh jeho povinno,stÍ! a vůhec 
rámec ,jeJho činnolS,ti ,s u-rčitými po,vinnos'tmi, 
jsou tato ulstanovení' jen výplní ohs,ah-u: sj'edna
né smlouvy. Ta,kováto smluvní l1s'ta,no,venÍl, ply
no ucí ' , ze' ~amé 'pod-sta ty dvoUls'tranné smlouvy, 
'n.ezakláda'jí vša.k o sobě ještě pod'Hzeno,s,ti a vá
zanosti, oharakteúsujíd ,pojmově pomě'r služ,e'bní, 
a nečiní pro,to ještě ohcho,dního zrustujpce (jed
natel,e) nesamostatným z,aměst'nancem firmy, 
není-li tu zvlštních ustanovení, ,která by '00 jeho 
po,dHzenosti a vázano,sti k rOZJka!zŮJm {ifrmy 
s vědčila. ' 

304. 

Podléhá rýsovač v železárně pensijní povin
nosti pojistné? Náli. nejv. spr. Is,oudu z 2. září 

1931, č. 12.578, Bo'h A 9349. 

Pokudl oSlel týlče rýsova,oské čiJllllio,sti St---ovy 
v mechaliúckém oc1d'ěleni ,železáJren. ~těžl1j'icí si 
Slpoleč'nos,ti, má ža,ll. úřad! za zjiště'no, že zaměs't- ' 
nán] St-O,yospočívá v tom, že z doda,ný'eh mu 
výkres,ů v 'I,ihoyolném měHtkIU p'řenáš] ,n.a jed
notli vé 'pr'acovn~ 'kusy roz.měTY, 'po.ne!hné pro 
ji,ch dal:ší zpra,oová,nf soulsltr,u,žníky, hobl'iři a j. 
Tomuto zj'ÍlšM:ni nevytýká stížnost vladno'5'Í', 
nýbrž hr,oj] j.en ,proti hod-noICenÍl této činnosti 
jako převáž-ně dwševní. Jde tu tedy t,o-l:~ko {)- ře
šeni otázky právn;í, zda, totiž žal úřad -r ýlsovač
skou čin'nos:t St-O'VUI správně suhsu'ffioval' pod 
ulsta:novení § 1, odst. 2., lit. a) pensijního zá
kona č. 89/20. 

Stížnost 's/rovnává tUlto činno,st -8, 'čiJll'nolslvf ;l'y
Bova,čů ve stTo'jÍlrnách, z,a p 'ráci 'P,řeváž'ně du
ševní a zJa.kJládajfcí pensijní' povin:nolst poji,st
nolU', a dov'o'zuje, že činruo,st :rý,s'ovaoel ve stro
jhn ách jest 'pod,sta tně jedlnodUlšši ne,ž, či'nno,slt 
rý,sova'če v hUItÍ'ch a že s,e v pocrrohnostech od 
ní podstatně .různÍl, Kd'e.žto rý,s,ovač V'e strojí'r
ně pracuje z nejvě,tšÍ 'čásrti podle ,slo'ž,Í/tých vý
,k,resů, jichž přená'šeníi na modleM vyža,dIUj,e p-řelS'
ných a složitý,eh mHen,í a, výpo-čtů, jd:e v hu
tich pouze ,o jednodu,ché ,součá,s't'ky, zhotovené 
podl'e j,ednodu'chý'ch, každému děl:ní'ku ' sroz
umitelných výkres-ú, při ni.chž přenáJš.e.rul jed
notlivých r,ozměn1 llIe'vyžaduje ,slo'žitého měření 
a výpočtů, ný!b'rž ib·ěží jen oZ.Ť'Í!štění a význa
čení di'memí; v,níma,tel:ných pouhými :smysly.: 
Ve většin'ě 'Případů jc1e o ' z'hotovovánf-re-serv
ních součástek podle vzo,ru :bez vý'ktresu. SOIU-" 
částky, zhotovované ve ' s:tr,'ojíirnách; j1so~ ' každá 
jiná, v hutích jest všakvý,roba! sedová, takže 

měňeiií ' podle vÝ1kreisů, ' -byl jed'Ď.oduclié; . koná 
s,e jen jednou ft přenáJši B-e 'pak mecha\niok.yna 
všechnyvýrobkY, dIa-ML : Ve" "strojírnách , nu-tno 
p'řihližeti . také . k toleTa,nč:p.Ímu ,~,systému, což . 
vyžaduje zvláš-tni - pfe:s'no-sti , a: orpatr.noSlti ' při 
měření, .. ,čehož při ,op:ravách. modelů v hu1ích' 
není. Těmito ' poukazY . Jl!a rozdíil.no.u , činnost rý- . 
wva,čů v strojírnách' av hutí-ch snaží ,se" stíž;. 
nOlst dov'Ůditi, že 'nel,ze oha ,drulhy 'zaině'stnanců 
klásti na roveň, a že v p,ř'emáJš~'n4 jednotlivých 
rozmě,rů na model rÝ'5Ů'vačem v 'hlUltÍoch nelze 
spa'Íř-ova-tL více ' 'ne'ž činnos,t ma'nuální, byť 
kvalifik'Ůvanoou. , 

St~žno'sti nelze však dáti ' za pray;du. I když 
-lze ,př~p'UlS,titi, že činnolst rÝls,ovačů ve stroj,í'r
nách v .podr'Ůhno'stech se liší od čilllnodi, jakou 
vy;ko'ná vá v daném p'řÍlpa.dě Karel St, podl'e 
zji,š'Íění žal. liřadu ' j'a,ko 'rý:s-ova'č v železárně 
s:těžujicí S'l firmy, přece v pods,ta-tný'ch hodech, 
které jsou kriltle'riem pro řešen~ ot'ázky, jde-li 
o' pr áCÍ převážně ' .ďl1lševní, jeho ,činnost s čin'- ' 
illJO,s-tí rýs.ovaoe ve rstroj.h·ně se ~.ho,duje. Rýso
v,a'či ' voe .str'Ů'jknáC'h, ja,k v nálezech ,s,hora dto
v-aný-ch bylo vylože:no, .přenášejí míry, označe
né ve výkrese, na projekt-ovaný předmět dů,l
&ováním, t. j. " vYlrálženlíim jemný,oh dMků a 
lini~ na výrohku~ a ,ne:přenáJšejÍI vý'ktres na vý
robek způsohem melchanickým :nelb'Ů' chemic
kým, 'nýbrž mě'řením a 'P-o.č~táním, oož jde zřej
mě z toho, že -r'Ů'změry bývají Uldány ve výkre
sích' v Č-ls li cích. V 'P:o,dlsta tě 'ÍrUJtéž pr áciJ koná 
i St. Stě'žli'j~ci si ~p.Qol e:ČlLO,st Is.ama j,iž 've svých 
námitkácp' proti výměru pe'llisij'níh,o, ústavu 
tlv,ed'la, že St. j.es'Í z'amě,stnán 'tím,' že bílou zin
kov-ou barvou 'neho důlčÍlkem na'značuje na 
,jednotlivých odl'itdch neb výkovdch mÍ,sta, 
kotfe'rá neodpovídaji nrukreslJ.. St. pa,k při svém 
výslechl!! .uvedl, ž,e 'p'řen!ÍJš6~í, rw;:měru obstará
vá podle nákres'Ů, v ,nich'ž rozměry jsou, 'llved:e
n y v mě'řítku, 1 :5, 1: 10-, 1 :20 a,t-d. Z t-oho:to vylí
čeni oČÍnn'Ůslti St-ovy vyplý vá:, že j.eiho činno,s,t, 
Slpo,čivajíd v p:řená'š,enf rozměrů z nákre~ ů na 
zhoÍ'ov'Bný vý.robe k, ta,ké ,se neděje mecha,ni
cky, nýlhrž že vyp'očtenf rozměrů záLeží- v po
čírtání mh·y, 'Uiverdené ve výikr,esu, 'a že tedy táž 
k út'er'Ía, která vedla u činnosti rylso v:ačů ve 
,strojí'rnách k U'zn~ni jejich činnosti jako p'rá'ce 
převáž,ně du:ševni, přÍ! niž p'řen á:š,enÍl výJkresů na 
ž.eLezo nelkoná ise' ceslÍ'ou mechanidwu neho 
chemickou., 'ohjevují se také oU ČÍ'nnolS1ti St-...Dvy. 
Na věci neměn'Íi nic ,oko,lno'st, že prá,ce ry~ova
čů v huUch je .sna,d ne jjednodU'šlší, nelboť pen
sijní z,á,kon n eklad'e Zla, p'ŮIdm~ll'klU práce pře
váž,ně du'šeVlní, alby Z',púsob ,činnos,ti h yl složi
těj,šL Sejde vž,dy ,jen na ,p,ovaze činnosti samé, 
která - j,g'ou--l'i tu! j~naik dány znaky práce pře
vá.žně dUlš,evni - mů'že v konkrétníim pHpa,dě 
co do k v-aUty, Te'Sp. kvantity vý:ko,nú vykazo
vati růz.né odsHny. Ndze proto 'přisvědčiti stiž
no~,ti, 'spatřuje-li! ve zji,ště'llé činno,Stti St~nvě 
pou.ze čin:no'st ma!nuál'nL Mí'nÍ-U s,Hžno,st. že k 
níi ,stačí p'ouhé ,smYlsI,ové po,znatky, nellze s ní 
s ou.hlrasiti, nehoť eharakteT~s,tická známka čin
no,sti té jevÍ se v du'ševním zpl',a,cová'ní siffiy~l,o 
vÝ.ch po-z:natků , na' záJkladě ur.čiotýeh 'Ů'dhoTnýoh 
znalostí. 

p.o kud s,tížno's,t namMá dálfe', že na tír ání mo,
delů bHou ba,rvoIU a vyvrtávání důlků a rý'h o 
s,obě není činností duševní, nýhrž ma nu á.l.n Íl, je 
tvrzení toto 'S;JH áv-né, leč 'sHžTho,st p'řehHží. že 
tyto fysické úImny, po~ud je St. ta'ké prová,dí, 
slouží jen k toimr, · aby zachyHI,y vý~ledek jeho 
myšI,enkové čiim'os,ti, ted)o p,ráce dUJšev:p.Í, a jsou 
takto jen p'r.()istř'ť;dkem ,k výkoinu ' v1:alstrif hla:vnÍ 
jeho práce, anelze pák ty,to 'slóžkyoťlllmvé čin-
nosti St-{)V)r kl:áJs:ti 'pr,oti sobě. ' 
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Rozhodnutí soudů nižších stolic. 
Změnu nl8lturálního bytu v nájemní nemůže 
sama o sobě přivoditi ta okolnost, že z naturál
ního bytu po skon.čení služebního poměru jest 
placen Ul'čitý pem,z a jest jediné rozhodným, 
zda došlO' souhJasným projevem vůle stran ku 
přeměně bytu doposud zaměs.tnancem j'ako na
turálního užívaného v náje,mní byt. Na,tul'ální 
byt jako takový nepozbývá ,své ,po'vahy ji~ tím, 
že zaměSJtnava,tel z,aměstnanci pO' skol1lčení sIu
lebníhO' poměl'u ponechá výjimečně naturální 
byt prozatímně až dO' odvol.ání! Ro'z'Siudelk okr. 
CÍiV. soudu v Mo'r. 06~,ra-vlě ze dne 2,s./VIl. 1931, 

č. j. C IV 2012-31.'~) 

Zallll,ě.s,tnav.at·e1ka ža1llOlv,all8. zaměstlll:a'U'Cf) na vy
kl1ze'llí hy tu, jejž ,tent.o uŽLval za' dolby, kdy u 
Z'aměsí,narv.ruteliky byil v a:k~:i'Vuí služlbě, jatloo na
bur,~lnív~y.i1: za .nějž plai1:i1 ~oJik~, .č~t.~~nj udl"ž~,
v.a'Cl pr16'P'el'ineik 'ohn<os,em :>8 Kc meSlICll'e. V du
slediku ~()Iho, ,že žalovaný za:měs'tn,élJn8JC by1 dne 
12./IlI. 19127 plropuštěn z pl'láJce., by I zarrn<ě:stna va
,telkou v ylZván , aby dIOl 14 dní byt vyklid.il. ža
rovaný vša!k žádal, aby by] v bytě ještě pr,o
zatím ponechán a 'byllO - podle tvr.zení žaJujÍlcí 
zamě,sltlliéuv:atle'l(ky - Ismluveno, že v tOlll1ltOl h)"t,ě 
liůsiÍane ,n.adále do ,od'v,o,LáJní se s:t,rexny s'pr,áN'y 
závodu. žall{),vaný 'paJk -plati~ dále udržovaCÍ pří
sipěv'ek.. ža,lrOlVamý namÍ'Í'aJI, že by'v jemu př'~dě-
1~lný nehyl hyt,em ,n,aJturál!ním,nýhfižže byl pro
IlJajat 'za měsÍlčn.Í ruájemmé Kč 11''75. Po propu
ště.ní z práce IbyllO mu sděleno, že mrus.Í p1artit 
za by,t měsiční nájemné 5,8 Kč, Soud uZlnal p'odle 
ž,a;lob-y" ž,e ŽlaI,o'va!nýza.mě:s't '11atnec jes,t povinen 
byt IS pří.sJuŠenslÍ'ViJm !vykliďi'ti a žalují'CÍ ' slhaIltě 
uahrélJdit~ útraty, z důvodů: 

»Uva,žuje-.l'i ,se" že ,pQdle výpovědi s:vědij<:a. K. 
ža;l,ující stlralnal se žal,ovamým -neuza ,,-řela ;žálď
nlOtu nájemní smlouvu a že ž,al:o-vléllný b-y,L Ivyzván 
po p'oopušt'ěnf 'z práce, aby b)"t 'vyklirlH, nemohl 
-;oud dosp,ěti k náno'ru" že žalo'vaný po propu
š:t.ění z 'Prá'ce uza'vřel nájemní s.ml·ouvu S!f) ža
iující ISltranou, nebo'f, jak s'věde.k K. věro,hodně 
pOlÍvrdil, žalo'viaJný pliruti1 po'uze uďržo'vad pří
spěv'ek čéÍS,t:kou 58 Kč, v němž j,sou zahrnuty 
veškeré ho.tolVé IvýLohy a nellze v tQiID, že ialujiJcí 
sirana žád,ala po ,žallOv.alll,ém, aby pl.rut:iil po pl'lO

' pušt,ění z pr,čÍloe z b)"tu 'VyšlŠÍ udrž'o,vad pří6p,ě-
vek, srpa.třovaH ujednání nájemnésm:1oluvy mezi 
straoo.mi. Nel'ze protO' př:LsvědčÍ!H názo'f1l< žalior
vatnéhol, že jdre o Inájeun:ní poměr a má 11JaJopa\k: 

sloud 'za , .to; že ~.ruliO'valllénLu byl ' pOllleahwn byt 
pre:ka:rlls~Í'Cky a lž do odvolá:n:Í. Dllužu'o ''Poukázati 
na to, že na užÍtv:án~ bytu po slko'učenÍ s.~uželb
ního poměru 111~IVlzitlaJ:l-Uje se ,nC'h 'ra'l1lélJ ',lliá,jemcú. 
Změnu .n.artJU.~áln.ího hy,tu v nájemnw nemiŮ'že 

salIIla o s'oh,ě přiv,oditi ta oKol'nost, že z na,turál
ního by'tu j.eSlt pla,cen Uličiltý pelnf,z, iJ když terut,o 
obnoB převJ'1šuje půrvorď.ně pOlžaoovan:ý přísp:ě
ve:ka jest ro,zloodno výluadně, zdlaJ došilo za 
8ouhkl,su .stran ke změ:lliě :bytu , .(losud jako, na
hlTáLníloo , zaměs't:muncem , užÍ'vanélho 'v, :b)"t, ná
j,emní. Na~lurálh.i byt nepo,zhývá s:vré -p~olVahy 
jatko í,ruk.'o'vý tím, 'že slu,žhodtá:r'ce lS.véunu .zam~st
nanci po IsklOllllčení sl~uŽeb.níh()i pOPlěr'll' Iponechá 
V'ýjimeoIllě 'nla;huáol1ní bytí p'flo,zalUmně až na! .qd-
vQlánÍ ... « " 
Aby se z,aměs,1ll1J8!Ilec hlásil nemocuýni. U! za
městnavatele a přinesl O' své nemoci potvrzení 
pokladničního lékaře, Inení předpokladem ná
l'O'ku podle § 1154 b) občanského zákona obe,c
ného. RO'Z6'UJdeJk živ!IlIo'sltenlSkého soudili 'v Mor. 
OS'Íra!Ytě ze dne 2e./XII. 193,1, -Č. j. Ož, 4,11/3,1/3. 

žalovaná IStrrulltClJ př'ÍJpQuš:tí sice, že žailloblkyně 
vylzved'la si .(lIne 9. 'P:rQ6~nCe 1930 nemO'ce:nský 
lí6,tek, ,namÍi1:á v,šak;, že ža:llo'vaná svré OIIH~JllllocThěn.í 
v,ůbec wE;lhl.ásiJlal, ami ví,oe do práoe nepřišla, a 
t,ep'rvle po dlou'hé ďlohě n:ár,ok podle § 1154 ib) 
Dlbč. zákona up,llaJt'ňo'v'ái];a, tak,že žal<o'Vaná a'ni ill.e
v,ěděla, že ,žalobkyně dne 9. prols,i:nce 1930 'O'ne
mo'c.ně<};a a: pro ,nemOIC hyl;ru práce ne6'chop'nou 
déle než 6 ,nedělI, pročež žalobkYlni' za.žalO'vaný 
nárok nepřísluší a IliélJV'l'Ih:l1je -proto mmítuutí ža,-
luby. . " 

Z ,Potvrzení Okres'll.Í nemocensiké pojiJšfo'v!Il'y 
v Mor, OSltl'lét'Vlě ze dlue 2:7./X. 1931 bylo ,zji'Šltěn,o , 
že ,žalllOrbkYllliě h-y,La od 9. -pr'o:sÍnc-e 1930 alž d,o 
té dohy (2"!./X. 1931) 1lJE;lill:o'cná a: pr·O' -nemO'c 
práce nesohopná:. Tím jeot dokázán,o tVl'lzení ž:a'
llObkyfi,ě, ž,e byilla déLe než 8 nedě'L Qid 9. PI"l()'

sillrce 1930 ne.rruo'OThOU ,a, prrO nemnc ,prlwce llIe
,s'c.hopnou a přllslllUJŠí jí prolto n.árok 'P,od1le § 1154, 
o(ls,t. b) .. 

Nehaf nárotk tieI1t,~ j,eslt odůvoďněU, překáže
La-li Zla'lllě6't'nalIlci ,loona ti 's.l u:žbu stkulÍečně lllIem{).c. 
l'Lby s,e za\IIlěsltna;nec hlásil neml<Olc'llým u za
měolí,n,ava1e,Le ,a 'P'řiJllIélsiL o tQID 'Pot,vrz,e,ní polldad
niČlního liélkař~, není předpokladem nároku po
dle § 1.15·4 b) orbč. zák., nýhrž jen op:ai'r:no's't pro 
p rů v,od ní po'vilIllI101S't. 

Poznámky. 
JUDr. Karel K o II k a l. 

Advokát zástupcem chudých v pI'acovnÍm' 
řízení. 

, »Česká advokacie« přinesla v čísle 3,. nyneJ
šího ročníku článek, ,jenž se zabýv á úsekem 
mO'jí statě, uveřejněné v čísl,e 12. minuléhO' roč
níku tohO'to časO'pisu, pokud obsahovala úvah'Y 
o právu chudých v řízeuí pracovním a o zří-
7.f:uí advokáta jako zástupce chudých u pro-

'~) PráJV,nínánO'r tlU vyslovený Úrp~uě od!povídlá 
t.omu, jejJž vyslloiv'llj.e nejvyšší soud' ve s-vý,ch 
judikátech z 9./XIL 26 R II 383/26, ze dn.e 6./Vr. 
28 H v II 246/28. Pod.le obou služehnr byt ne
pozbývá oS,vé pov,ahy Hm, že po ,slkQlllčení služeib
ního pomě'ru zaměs.trua:v,rutet ponechá ' zaměs,t
JJJanlCi hjntvýji:IDečnrě ' a j>:r'ozaHnúlě na U,iČťtOfU 
d'Ú.bu; Jiho,srt'ejno j-e" zda zaměs,tnanec pl1a,H z by-
t u u Dč~tý p-eTh~z. ' 
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covních soudů. Autor nesouhlasí s mmerum 
v mém článku pro.jeveným, a domnívá se, že 
v řízenr před pra,cO'vními soudy může ' býti 
advO'kát ustanoven ' zástupcem chudé strany 
.jen pro podáni dovolacího spisu na Nejvyšší 
soud. Autor odůvodňuje svO'je mínění ustanO'
vením § 16 advO'kátního řádu a souvislostí, 
kterou , vidí mezi předpisy civ:ilp.ího- , soudního 
řádu o zmocněncích stran (§ 26--28) a O' zastu
pování chudých stran. Změnou předpisů o nu
ceném zastupování o.dvokáty, jíž ,zákon o pra.
covních soudech obsahuje, byl prý změněn 
i }J'ředpis § 64, č. 3 c. ř. s. 
Při zkoumání tohO'tO' mínění nutno si však 

uvědomiti. že té souvislosti mezi ustano'veními 
civilního. soudního řádu v § 26 a 27 uvedenými 
o tom, kdO' může býti záslÍupcem stran v civil-
'nímprocesu~a § 64 ,a n. civ. s. f., z níž autor 
vyvozuje svoje mínění, tu není. Naopak je tu 
podsfatný rozdíl. Ustanovení § 26 a 27 civ. s. ř., 



týkají se jen zmocněnců, které si strana sama 
zřizuje dobrovolně a smluvně. (Neumann, Kom. 
ZUl' Z. P. O. 1., 480.) Naproti tomu § 64 a n. c . 
~ . ř. jednají o zástupcích, kteří jsou chudé 
stJ.'1aně k její žádosti, al,e jinak bez ,jejího vlivu. 
zřizováni. Jejich výběr, postavení, zřízení 
i ukončení jejich za'stupoyání j~st normO'váno 
podstatně jinak než II zmocněnců dobrovO'I
ných. Doslov zákona o pracovních soudech mb
ní. v tomto bO'dě zře .jmě jen ustanovení o zá
stupcích smlouvou zřízených (arg" »mohoul se 
dáti zastoupiti«, § 23 zákona o praco'vních sou
dech). Již z doslovu § 23 zák. o prac. soudech 
tedy plyne, že na § 64 a n. c. s. ř. nedopadá. 

Pokud se all'tO'r d ovolává § 16 adv. řádu, jenž 
prohlašuje, že advokát není povinen obstarávati 
bezplatné zastoupení strany v případech, kde 
s,tra,na ne m II s í býti zastoupena advokátem_ 
nutno uvážiti, že ustanovení § 16 adv. řádu 
bylo právě změněno- předpisy § 64 Č. 3 c. ř. s. To 
vys,lovil již Nejvyšší soud vídeňský. (Rozhod
nutí ze 24. VII. 1914 R VIII 130/14, Glaser-Unger 
N Ř čís. 7001.) Změna tato byla pak jen zdů
razněna novelou k civilnímu řádu (čís. 161 11921) , 
která zavedla nyně,jší znění § 64 čís. 3 c. ř. s. 
Právě ani ve spoTech o' hodnotě vyšší než 2000 
Kč strana ne m u s í býti zastoupena· advoká
tem, na rozdíl od t. zv. advokátského procesu 
§ 27, odst. 1. c. ř·, . s., k němuž s·e slovně' upíná 
vlastní znění § 16 adv. řádu, jehož · se aurtor 
dovolává. Nicméně však i v takovém případě 
má chudá strana p r á v O' Ž, á dat i, aby jí byl 
zřízen advokát ,jako· z.ástupce chudých, js:ou-li 
splněny ostatní podmínky, tímto předpisem vy
žadované. Shora u'vedel1é úvahy nemohou pro,to 
než potvrditi závěr, že na ustanoveních o právu 
chudých nebylo zákonem o pracovních soudech 
ničeho měněno" ani v ustanovení § ť?4 c. ř. s. 
Závěrem je poznámka o cřtaci: nezastával 

.(sem nikdy s1anovisko, že .Ťen ve siporech, ,je
,jichž hodnota nepř'evyšuje částku 1000 Kč, chu
dá strana nemá nároku na ustano'vení zástupce 
z ř,ad advokátů a neodllvodňo'val ,jsem toto 
domnělé stanovisko tím, že ve sporech o tuto 
hO'dnotu jest zastoupení advokáty nepřípustno, 
.Ťak to tvrdí článek v »české advokacii«. Z mé
ho článku i z toho, co jest uvedeno shOlra, plyne 
toliko mínění, že § 64 Č. 3 C. ř. s. platí i pro 
řízení před pracovními soudy. Přesnost v ci
taci jest věcí 10)11ality především i vůči vlast 
ním čtenářským řadám. 

Pensijní pojistná povilll.Bost krámských v uze 
nářských závodech. Min~s1:-erstvlO sodál1ní péče 
vy1dlallO pod lčj .. 3121/1V-3/1931 o sporné do'srud 
ortáz:oo pem'l~j'ní po'jiGtll'é po-vinn()1srti k,ráJmský,dh 
a prodavačů uz.e.nářslký'ch zéÍJvotďů cllů.!J.;ežité 1"OIZ
hocllnutí, kterým ;pr'ojevHoná'ZlO'r, ž'e Itl(1['O, kl8.lDe
g'oúe poj:islíné p o,vittlJThOs,ti podléhá. Z dův,odů 1"0'Z
hodnrutí vyj-máme: P'Ůjem o:bohodníika 'Podle 
ži'vuo,si:ensikéhQ :ř-ádu nellze vytk,Md'a!t'ÍI úzce v tom 
slIDyrslu, že :by jirrni hyly po'uze os'oby za'll1:ěs· tIlJa'
né v ,živ,no,slt'E,lc'h 'olhchodních podle § 38 ,žilv'n. ř, 
UstailllŮ've'ní § 73 žilvl!]. ř. m1llu'V'í o 'Pomocnýdl 6i
,Jiálch v ,živn05ltech vůib€lc .a nel"Olzeznává mezi 'Ž~V
nostmi obchodními a výrobními (srv. nález bý
vlé1JLéh:o sp·rávlll.ího s'Ůlud:n~ho d1v,or'u BudlW. 4'8'58/9-
191()6). K tomu p'řils~upuj,e, že i Zla: piliél.ltIl106iti' pens. 
Zlállc .. Č. 26/29 .Ťe pro p OjÍJSlt'lliOIll p'Ů'vÍln:nols't zalll1'ě's'Í 
·nI8JIl!Ce smě'r,od:a1:'nýiID. niJkoli zaměslÍ'ná.I1Í" Q<l'tl.uh .zá
v'Ůiclu, v .I1IěIIll!Ž sle v yllw :nává, nýhr'ž způlS'olb Zla,
měS!t'náni loolllálllli prad :pře:v;á'žně d1usevnÍtch v·e 
s.mys,lu oclJst. 2, § 1, nebo p,řffiluŠIltOsit ZlarIlJěS!t'li,a!ll' 
ce - hlediJc ik ,jeho 'zlalIIlětSlimání - Ik lliělkteré ka-

,t:e~o.riri :sub. ·č. 1-6, oost 1. rtého;ž § 1. Ostťattnlě již 
z Itexta'ce uBltl8.novení § 1, 'ods't. 1. ,č. 4 pensI. zák 
(,>'olbrlél,t dál'e'«) třeha p.atk U SUlz,o'V>élJti , že Ziá:lW!llO" 
dár'oe 'Ylz,talhuje p'oj~slÍ!ruou po'vi,nnolSlt i ma os,O/by, 
,které nem.al,jí y,e slvérrn ZIélIlll'ěsltrnání k up ,e cik té 
z cl..ér 'Ť. 'll! {)I 's t~, j,alkté ruáleží Ik pojmu pr:ací klU
pecký'Cll. V;zhl,edellll k -tomu dll!Ulžino Ipojem 'OIb
' Cihlod:Il'~hQ poulOtcnílka. pOlcHe ž. ř. V'y'khi,d!aJti v tOlrn 
Slll1ysJtu, že Itlalk:OIVý:llli 'poill'Ů'cnÍlk1' ,jISIO'li vš,eohn y 
oSlOh1', které jsou převážně zauněst:IláJruy ;ž'Í!vno
s<te,nslk-ýmodlbyt'em ,z:ho'ží. t. j. pod'f()lbitti po,jiksl'bn'P 
p'o'v'Ílnn'Ůls:t1 VlšechtIl!y pr·otd!élJv;8l00 'V!ůibec, p ,okud 
.jSIOIU žÍ'V,n. pOlIIlooníky, hez ohledu ,rué1J 'no,. zde 
Imají k'upedkou zda'tllIOtS,t činl~koil'i. ži,vll>Ols:h:m
s'kj m polllto,c,nÍ:kielffi palk rozumí 'UlSit.áJená j-udi
tlooltura 'olS'O'hu, jt'již zl8.llDě6t.néÍJní 'll'álež.í 'k .pods!t'a
,tlě :žiVIThOsti ,fl, nespolČiv,á 1:'0I1Í!klO v podll'iz,ell'ýcb 
prKldG:h pomocný oh. Že 'ŽiV,ll{)'sltens:ký ,odlby.t zbo
,ží nellze ZIéL takov·é .podří.zení .pl~á,ce pomo,cné p 'o
Jd:ádlaJti je .zřejmé. ť,o!l1ě: ,~oož :iJ J. J. j-e .ve ISlpOfillé 
dlObě iz·arrněslt1náJ:[lJcr př,ev:áJžně žÍlv'nolsltelllSlkýmod.
Ib)"t,e;lll .wo'Ží, j-e ;olbc:hodním po:mo,cnfkean .podle 
§ 73 lált. a.) ·ž. ř. a jlélJko ta;kovlá podléhá ,pen.si'jni 
povÍlunos:f.i potd~e § 1, od6lt. 1., Č. 4 'penrS. zákoilliél. 

» PříručkI8 p,racOtvního p'rá.va« {)Id dr. J()tS'efa 
K'olt,ka, odlb. 'ré1Jdy mi.il1Ílsltefls,tlva slOdál:ní ,péče., ,uá
k'ludem »,čes.lwislo-velllského KVffilprusu,« na Slllí
.cJwvě. Kniha, jEljí.ž oena je 60 Kč, podává ua 450 
ISltralntéÍJch S{)lusiti8.ly;nlý v.ý:klladv,š,ech .právní~h před
pi,s.ů 'O prlá vu pralc'Ů'v,nim, ;př1hlÍIŽe-,jÍIC Ik t,omu, ,j.aa( 
.Í1ed'DlOltlifV1é, Ivellimi foztříšlÍtělné P.h:;rdipisy -o Ipr.aleo1v
ním .právlU do ISelbe zl(1ipadl(1jí a. sle d:olprl:i1ru.ji. K 
výklladu Je v~ždy 'na příJs.lušných illLslÍec,h podána 
úp1:n.á judiJk.a,tura :nalš'Í1oh nejvyšší,ch soudních s't:o
l.i'G a bývalý.cil 6'O'ud1ů 'žilVlnos't'ensiký'oo u ,nás , dál'e 
,je p.řÍJh'l'í1že.no ik jlld'i[<Ja:tuÍ'e , 'vydlaJll'é ;přetdJ 'váJl
k lo'U ,oom, kd1e Inlení :d06'ud 'oO)dlolhné ,judilic8,'trll'ry 
na,ší. K,níŽJka ,jest nepoIS1.ra,d,a!telln'Ůu' přhiuckoll 
všech, kdo'ž s r,o'ZitHšťělným :na,šim p'fi8JOQiVn~lll zá

'1(t() ,Ilodá,rs,t;v~m Ip,ř'ijdotU dto ,sty ku, 'Pro 'SlVoOU fo'rmu , 
i 'uepfáv,nílku 'V'eLmi přÍísrt:,up.niO'u, j,e ·nepo,srt:rEJd1a 
teJ'no,u zejména pro fUlnkci{)'lláře závodmí'ch vý
bo'rů .a odlb'o'r'o'v·ýtc,h oT.g:a:n.i6.ad a pro příSIE,dkí 
pm.c{);v,nÍtch sIQ,udlů a .llO'r:n~ckýdl rloZiruo!Cličích OIOU
clfl. Pod1''ŮbtníÝ 'V·ěcl1Ý re.ŤG:třik uTIwžňu,je Ive1u:n~ 
l'y·chJlé ~llif'o'rmo'Vání 'O jedlno't,1i:vý,clh .o1Í.ázik,ác:h .prá
va Pl',aJcDlv,níhol • ,p>olklud jde o záv·odru výbo,ry, 
Upo.zlo'rňuj-e nalkll(1daJte16lt'ví na ,tIO, že podle 1.'I01Z 
hlodln uti ne.Ť'vyJš,š·lho ISlpr,áJv,l]~h-o s'Ů.utdu ze dlne 7. 
d1ubllla 1926 ,č. 7384 jlsou 'llIáJk1aJdy :na potřebné 
knižní P'Ů'Il1IŮJcJky pf O záv-odlní výbm' :ho,t>o,vými 
výl'Ů'ruami záv'odní!h'Ů vý1ho'ru a h.l'lé\:z,enry jIS'OIU z 
po.l'O'v'Ílce zélJměs,tn.ruva1:'e1lle:D.1l. 

Příručka pro pracovní soudy. V knihovDJě 
Odib'Ů'l'o,véruo IsdruženÍ čes!ko6.llolv.en6Iktého bud.e 
vyd álna 'V ·neJbližší době p,říl.'lll'č1ka: OP'ro pr.aJco'vn.i 
s'o!ud1'. PHrUtčlka ibudeohl'llahoVlati vedU'e všech 
-n'Ů'Dem p'r'O'CtlSlní.ch, týkajid(::.h lSe :pra,clQtvníClh 's'o'u~ 
dů, také normy materiál'ní, upravu.jící pracŮ'v
nÍpo'l1l1ěl', p>oikud 'pro pHSiI ušnols:t .!pr>élJco'v'nÍlc;h 
soudlů lTIla,jí V'ýlzrua;m. Vpr,v,é Čláslti hude pHru:člk.a 
'oh6aJh'O'vati záJkon 'Ů prlaJcmilllilch so·udeClh, 'vešlkerá 
11Ja:řízení a 'výmlo'sy k 'tomuto .z,áJk'Ů!IlJU Is'e v,zitah:u
,jfcí 6 podI"ohnrým výildlaldem a výtaJhem 'nejdůle
ž'ÍJtěj,ších s'něiffio~ní,cil ma'Íe1rÍJáJlti.í, j'ud'i.klaltuI"U ai:p. 
Aut'ŮT,em -sbírlky j.e6,t JUDr.. Jrur. V>osil(a, mi:nÍt
s't:erislký raJdi81 minis'terslt'VlélJ iSlprafV1edlnolS'ti, k:terý 
jelst téUU't'Olrem záklo'na\. Jméno a ,utore, ki:erý jes't 
veřejU10GIÍÍ znám z čet!lltý'ch 'Vyll1iawjídch pu.bli
kad zaJručuje d,oik1o'llIélJl,o'U hodlThO,tu p'ř'Íp'ri8Jrované 
ho dHa. Ob,j'tdn.ávky př'ijímá YÝ'P'fl(1'VITha Odlbo
l"Olvéll'O sd,Tuž,e:ní če6Ik>OB;llQlve'll'slkého , PraJha 1., Na 
Pel'šltýně Č. 11. 
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