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ciálně poliJtick~ho., (bezp~eČl~,o ls,t, s?c. p'oj~,š'
těn.í :aJt,d.) ,nahyvaJI zv,lastnlho vyzn:amu. 

Událoslti posl,etcliní doby vedly k návrhu 
iI1a Inov'ou úp:r.avu tres~níeh ,slankcí, kterou 
vedle zvýšení peněžitých pokut zav,ádí se 
nové D,patře!I1í, v II u ce iIl á 's 'pi r á v a :9) 

Zastaví,-li nebO' omezí-HI držitel hor- provo
zování bez úřeldrrlÍ!ho po,volení ,a je-li nelhezpečí, 
že z,a.sta veníIllJ nebo ,omezením hude oh r·o:Žen 
zv-l~ště ,dŮJleži1ý veřej.ný zájem, zeyménlél bez
pečnos,t státu, neho veř·elj'ný pořádek a pokoj. 
m{Lže báňJský úŤlald ulsit~novj.ti k PTt()vo'z'Ování zá
vodu ,na Inelbezpečí a 'lÍtT.aty držitele hor vnu
ce.ného -sp'rávce a k provedení opatření, IS vnu
cenou Slprávou' spojených, vyžáJdati bi, je-li 
třeba, přispění okresního úřadu. 

Ve,dle -c1olsavadnkh .f.res!t.ních Slalnkci -
p'elllěži,tých pokui -- vnucená 'správ,a m,ůže 
býtú uv,a1:etna jen z,a dal,škh podm,í;nek, t. j '., 
j e-l i ,n e bez IP e č í, ž oe. z a IS' t a ven i II 

nebo omezenim hude ohrožen 

z, v 1 á ,š ,t, ě od ů ,I e ž .:iJŤ Ý IV e ,ř ej n· Ý z á
j e m, zej m é n a bez p eč Jl O' 6· t stá ť u 
II e b -o v e ř e j [ll' Ý p O' ř á ·d e ka P' O' !k O' j. 
Nejtě~žší "sankce - Odillě,tí horního opráv
nění - z-rus;f.á,vá za'chována. ZŮ,s.tává také 
vázána pO'uze na dos,avadní podmÍln:ky: j a
ko třetí /S,tupe.ň treS1tu, z,-rus,t!ane-.Ji pe'll!ěž.i,tá 
pokuta hez. účinku (SehaT.clinger, EniJsehei
dungen in Berghauangelegenheiten, č. 206). 

Těmito pro-středky zajišťuje právní řád 
tStálý ·provoz hOriních dě'l ,a z,ruIll:ěs,tlil:ání 
Oisaz,ens'tva. Nemů'že 'P:roto hýti, p'ochyhy 
o' tom, že v'eškeré p.rostředky, kterými 
právní ,ř.ád zajiš.ťuje -držení hor v díle, zla
jí'šťují ,t,aké 'zla,m'ěs,tmáni a práci phměřť:!
nému os,azen,sltvlU:. Záruka tatO' má ovšem 
,své hr,ainice v ú-či'nnosti práv:ní Inor'my v ho
spodářském životě. ReI.at~vní výz,nam' její 
účinnOis.ti je také rel:8Jcí zárl.lJky zam·ě:s,tua
nosti. 

Dovolená vysazeného zaměstnance. 
Ot.ázka, j'a.k vypočísti náhr,adu za dovolen-ou 

zaměstnanci, který v r-ozhodném ohd-o:bí před
cháze jících čtyř týdnů (§ 9, zák. č. 76/25) pra
coval omezeně, je stále předměfem zájmu, aniž 
se do'sud p-odařilo d-osÍci aut.oritativního řešení, 
které by bylo s to spornou -otázku roz,hodnouti. 

V č. 11 loúsk-ého roční-ku (X., str. 136) odů'V,od
niE jsme již náz,or námi v této otázce zastá
vaný, že totiž je v našem pi'í'Padě dennÍ' mzda 
pr'Ů náhT'Cudu rozhodná určena podítlem mezi za 
4 tý.dny vyJdéla'llOU\ mzdou a počtem zaměstnan
cových pra.covních (zamě-stnancem odpracova
ných) dnů.'·') Jestliže vys.azeni bylo takového 
rozsahu, že bě'hem 1'0 k u před rozh'Ůdným dnem 
(§ 3) počet hodin odpracovaný·ch zaměstnan
cem se zmenšil pr·oti pr,avi-ddné zákonné době 
pracovní o vÍtCe než 1/10' zmenší se náhrada takto 
vypočtená o lito, zmenšil-li se o více než o X, 
tedy o X. 

S druhé str,any háji se názor, že náhradu jest 
vypoČÍlsti podle denní mzdy, určené poměrem 
mezi za týden vydělanou mzdou a 6 pracov
ními dny, resp. podle částky, připadající na 
pracovní hodinu (t. j. týdenní mzda: 48). Kam 
až arg'umentace z,achází, toho budiž přítkladem 

g) Vnucená SIp-l'áva jako prostředelk zá6ahu 
veřejné moci v ohl~6,ti h'ŮIspO'dář,ské k O'chr'aně 
veřejného zálj-mu 'jest inst.ituci známou ,p'ž p,řed
přewa'tové.m.u. rprá Vlh Z čes.koslovenslkéhto zá:ko
nodárls.fví, jest rpoukázati zejména na normy o 
pozemkové reforměl (§§ 12 a n. zák. č. 1.18/1920), 
co d,o' dozoru ma výkon živnoB,ti a hos,podářství 
zeměděhkého § 19/U a III zák. č. 568/1919 ,a 
prov. nař. č. 597(19'19 (§§ 33-- 35), 5.prá,v,nÍ' výthor 
a doz.orčí vý!bor halllky podle čl. XXXVIII ba,n
kovnílho záJko'n~ č. 54/1932 atd. Soc. také § 11 
návrhu po/sl. R. T,ayerr~,e a boudr. n,a v}'ldání zá
ko'na,kt'e'l'ým se mění zálk. č. 91/1918 (č. t. 
1340/IH ·VOII. ohd.). 

-» Byl-li na pl\ zarrněstnanee vy,s'azován tirdně na 3 
dny a vydělal za l'o·zhodné 4 týdny 800 ' Kč, jes,t po
čítati náhra,du. takto: č.tyi'týde n'l1í výdělek o'bnáší 800 
Kč, denní však nikoli 800 Kč, nýbrž 800 Kč, t. j. 

24 12-
Kč 66.66 a náhrada mzdy za šestidenní dovolenou pak 
KIč 399.:Hi. 
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toto odůvodnění vyřízení jednoho z ú6tředních 
6tátnkh úřadů: 

»Z us't,anovenÍl § 9, .odst. 1.,' zák. č. 67/2'5, se 
podává, že o výši mzd.ové náhrady, která ná
leží zaměstnanci za dobu dovolené, rozhoduje 
poslední výdě'lek, kterého zaměstnanec prů
měrně dosáh1 bezprostředně' před nastoupením 
dovolené. Že jde právě o p o s led TI í výtdělek 
zamělstna'nců'v, je zdll'l"azně;n'Ů zvláště výrazem 
»bezprostředně«. Toto stanovi6ko zaujal také 
nejv. -soud. v nál:ezu, otištěném ve shír·ce Váž
ného pod č. 8227/28.'''''') 

Volil-li zákon pr'o výpočet průiměrného vý
dělku dohu Č'tyř posledních týdnů, učinil' tak 
z ohledů sociálnich, aby chránil zájem z.aměst
n.ance a aby vyloučil příp,ad, že by se náhrada 

*") V tomto rozhodnutí ze dne 17. VIII. 1928, Rv I 
1755/27 (v »Pra,covním právu «, roč. VII., str. 72), nej
vyš.ší s'oud, í'e,ší však otá,zku jinou, t. j. jak vypočísti 
plat za dovoleno·u (§ 9), neměl-li z, amě.stnanec 
bez p r () stí' e dně po ř e cL e d n ,e m, kdy měl n a
s t o- u po i ti d o vol e n o u, v ý děl k u, j s a ne m 0-
ce n. V odůvodnění potírá nejv. soud názor, jako by 
zaměstnane'c, který v této době byl nemocen, neměl 
vůbec nMoku na dovolenou (z toho, dův-odu, ž'e ná
hradu nel'z,e vůbec VY1>O'čísti), a prohlašuj·e takový vý
klad za, očividně slovíč,káí'ský, »neboť podle, něh-o by 
ten, jenž byl nemocen v bÍ"eznu, nebo vyjma duben 
kterýkoli jiný měs,íe pi'edJ kritickým dnem, jímž, je 
podle § 3 plJ.'avidelně 1. kvMen, nárok na náhradu 
měl, ten' však, je,ruž, byl nemoce·n v dubnu, tedy p·rávě 
Č1tyi'i týdny bezprostl',edně' pí'·ed 1. květnem, nárok 
ten neměl, por,otože Plr-ý ho nelz.e vypo'č,ítati, jež.to děl
ník čtyÍ'Í bezp'l>ostí'ed'ní nedMe pI·ed tím dnem neměl 
v-ý-dělku. To. by byla podivná sprav,edlnost, kte'rá by 
závisela na nahodilé okolnosti, a to docela nerozhod
né, již je proto, žet i ten i onen pracoval 11 měsí0ů, 
a p,i'ece, jeden by nárok měl a druhý neměl. Zřejmo, 
že tak zákonu rozuměti nelze, tí'ebaže jeho slovné 
znění bylo, . ta,kové, nýbrž že tu je U·eba rozumného 
výkladu: zákon totiž ph t,omto svém doslovu myslí 
na oby,oejný. pravidelný pÍ'Ípad, kdy dělník pracoval 
C!elý rok, nebyv vůbec nemocen, takže pak použ-itá 
styli'sa:ee naň slovně dopadá, nemyslil však na pÍ'Í
pad § 6, pod,le, něho'ž nemoc dělníkovi naprosto ne
škodí a doba její plaotí jako dioba práce. Zákon míní 
to tak, ž.e nemůže se p'Í'iČ1Ítati výděl,ek bí'e,znový, nýbrž 
dub!l1ovJ'r, když dnem kritickým je 1. květen, a to j,e 
zi'ejmě správné, poněvadž rozhodnJ'r musí býti posled
ní výděleik, co'ž právě zdŮTazňuje ještě výraz »bez
pros-tředně« , takž,e, neměl-li dělník v posledním měsíci 
před b'itiekým dnem, jsa nemocen, výdělku, jest bez
prostí'edně posl,edním výd,Mkem jeho výdělek z mě
síce pi'edposledního. tedy z března, a kdyby tu i byl 
býval nemocen, tedy z února at.ď. « . 



mzdy za dobu dúvúlené vyměřúvala púdle mz
šího výdělku, který zamě-stnanec bral na pL 
jen za týden 'Přímo předcházející nástupu do
vo.lené. S druhé strany ustanúvení § 9, údst. 
1.; zák. č. 6,/25, vylučuje, že by záko.núdárce 
hyl z'amý'šlel, aby se náhrad.a mzdy z,a d.obu 
dovú1lené Hdi1a průměrným výdělkem, dOBaže
ným za úbd.obí delší, nebo dokonce za pOBlední 
rok, p.očítaný ke dni, pro. nástup dov.olené ro.z
hodnému. 

Pro. vý.počet náhrady mzdy, která z-aměst
nanci náleží za dobu dov-olené, odkazuje § 9, 
údiSlÍ. 1., zák. č. 6'7/1925, na zásady § 12, odst. 
2., zák. č. 221/24. Ale výp.očet, při kterém by 
r.ozhodúvaly tyto. zás.ady, může se týkati tolik.o 
případů, které § 12, 'Odst. 2., zák. č. 221/24, vý
~l.ovně zahrnuje. Jsou to pří'Pady, v , kterých 
jde o sml u ven -o ll> mzdu týdenn~ uebo mě
síční, tedy .o mzdu, která je ,sjednána pevně za 
celé týdenní .období, bez úhledu na počet pra
c.ovnfch dní, anebo .o mzdu, ujednanou za měsíc 
vždy stejnou částkou bez ro-zdHu, kolik dní má 
ten či .onen měsí,c neho k.otlik je v měsíó pra
c.ovntch dnÍ. 

Druhá věta § 12, .od.st. 2., zák. č. 221/24, ph
myká Be logicky i svým umístěním přím.o k 
,~ětě první, takže u z,aměstTIance, který nebyl 
plně z-aměstnán »po celé t,akové .období«, t. j. 
týden nebo měsíc, je denní mzdou podíl mezi 
mzdou vyděl.anúu v tomto ohd.obí a počtem 
pra-covní1ch dní zaměstnance p o. u -z e v tom pří
padě, když byla vý-sl;o"V'ně s ID 1 u ven a mzda 
týdenní nebo měsíčnÍ. 

Neplatí tedy zásada, stanovená druhúu větúu 
§ 12, o.dst. 2., zák. č. 221 /24, tam, kde byla mezi 
zaměstnavatelem a z.aměstnancem smluvena 
mzda z.a prac.ovní h.odinu nebo z-a prac-ovní deTI, 
a kde tato. hodinová nebo denní mzda se jen 
vy plá c í v týdenním úbdúbí. Nemůže Be pak 
řečená zásada již vůbec vztahov,ati na z-amést
nance, jejichž pr,acúvní výkú~ vzh~edem k tak 
zv. ob'lllezenému prúvozu trva v Jednom p.ra
cúvním d n ,i méně než .osm pracúvnrch hodin 
(arg. »púcelé takové 'obd.obí«, t. j. týd.·en nebo 
měsíc, v 2. větě § 12, . odst. 2., zák. č. 2,21/24). 

K tomu třeha ještě púznamenati, že § 12, zák. 
č. 221/24, byl »změněn a doplněn« § . 6, z.ák. 
č. 184/28, na znění zcela .odchylné. Nelze roz
umně předpokl.ádati, že by byl zák.on.odár·ce 
chtěl, aby pr·o výp.očet denní mzdy pro .obor 
z,ákon.a o. dúvúlené z-aměstnancú platil.a údchyl
ka ·od úbecného pravidLa, platného po,dle zá
kona D Bociálním pojištěnÍ. Odv·olává-li se § 9, 
údst. 1., zák. č. 6,/25, na zás,ady, dané ustan.o
vením § 12, údst. 2., zák. Č. 221/24, sluší túmu 
rozuměti tak, že zákú1,1.odárce vyslovuje vůli, 
aby se zásad, platných podle zákona 'O súciálním 
pojištění, užívalo. i 'Při výpočtu mzdové náhr,ady 
z,a dobu dovúlené podle zák. Č. 67/25. Nelze 
prDto považúvati citaci S 12, ·odst. 2., zák. Č. 
221/24, v § 9, odst. 1., zák. Č. 67/25, za něco 
trv,aléh.o a nehybného, co by nebylo dotčeno 
změnou, přivDděnou núvelisací zák,ona o súdál-

. ním p.ojištěnÍ: vpů'V·odnim jeho zné!ní; tú by 
bylo čisté slDvičkářství, které by odporovalo 
zřejmému úmyslu zákonodáreem sledovanému 
v ,dotčeném ustanDvení § 9, ods-t. 1., zákúna o 
d.ovolené zaměstnanců. 

Z ustanD:ve:ni § 9, odst. 2., zák. Č. 6,/25, plyne, 
že Be zvýšení nebo snížení náhrady mzdy, která 
náleží z'a dobu dov-olené, týká náhr,a,dy, vyp-o
čtené podlé usta,novení 1. údstavce téhúž para
grafu, a odpovídajícl

v 
te<!y posled~ímu prúměr

nému výdelku, d.o6!aZenemu z.amestnancem za 
čtyři týdny bezprostředně před na's.fDupenÍm do
'\Dlené. Zvýšení mzdov·é náhrady má býti ja-

kýmsi paušálem za příplatky za práce p,řes čas 
cl za nepra"V'idelné prémie při zvýšeném pra
coV'ním výkonu, kteréž příplatky a údměny se 

. do. průměrného výdělku nepočítají (púsl. věta 
1. .odlStavce S 9). PodmínkDu tohotD (10%) 
zvýšeníi je, aby pracovní doba byla v roce p.ro 
dovolenou l'o'zhodném zvýšena,. aspoň o desítinu 
nad praoo'Vní dDbu, která je jako pravidelná 
zavedena v podniku, závodě, díl'ně a p., kde za
měBtn,anec pracuje.Praco·valo-li se te>dy na pL 
p-o jednu část rúku pravidelně 8 ho-clin, po další 
část rDku pravidelně , hodin, nastalo by zvý
šení m.z,dDvé náhrady za dobu dDvúlené jen 
v tom příp.adě, že by se počet pr.acovních ho
din dotčeného zaměstnance zvýšil celkem o 10% 
nad p-očet hodin, ,odpl'aoovaných v první části 
roku při pr.av:i.delné Shod. době pracovní, resp. 
při pravide~né ,hod. (lobě pracúvní v další části 
roku. 
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NaprDt.i tomu snížila by se mzdová náhrada 
o lito nebD ~, kdyby během r.oku přede dnem 
rozhúdným pro náB'tup dovDlené byl' počet pra
covllkh ho-din více než 'O 1/10 nebo ~ nižší nežli 
v době, která je základem pro vyměření mzdo
v-é náhrady.« 
Odůvodnění cit. vyřízení vyž,aduje si několika 

polemických pDznámek. . 
Užív,ati jako argumentu o d v Dl á n í na § 12, 

odst. 2. zák. Č. 221i24 tak, jak to činí kl'itiso
v,ané vyřízení, je neodůvodněno. 

§ 12, odst. 2. cit. zák. stanoví, 00 je pokládati 
z,a den ním z d u, byl a-I i sml u ven a 
m z d a pod 1 e ji n é ho č a s n é ho měř í t
k a, t. j. t Ý cl ne ne b orně s í c e. 

»1) Je-li smluv·ena mzda týdenní, považuje se 
z'a denní mzdu šestý díl její; js,ou-li však práce 
nebo služby vyko·návány pD sedm dní, považuje 
se za denní mzdu sedmý díl týdenní mzdy. Je-li 
smhl" ena mzda měl'5íční, považuje se za denní 
mzdu dv,acátý pátý díl její; jsou-li však práce 
nebo. služby vykonávány pD celý měsíc, :Te 
denn] mzdou třicátý díl mzdy měsíční. Nebyl-li 
zaměstnanec pD celé takové období plně za
městnán, .Ť'e denní mzdou podíl mezi vydělanou 
mzdou v tomto Dbdobí a počtem jeho pracoY
ní ch dní.« 

Zpráva sociálně politického výboTu (č. t. 4795) 
púslanecké sněmovny po(]ává motivy túhot.o 
ust.ano.v'ení takto: » Jak známo, uznal nejvyšší 
správní Búud nálezem ze dne 18. května 1923, 
Č. 1162, že výdělek, .Ťehúž zaměstnanec nabyl 
za týden, má býti dělen , bez úhledu na to, 
kolik dní zaměstnanec pracoval, a že podíl mezi 
výdělkem a čí.slicí , je směrúdatným pro zař',a
dění z.aměstnance do mzdové třídy. Když nemo
censké pokladny prováděly tuto. myšlenku, se
zn,alo se, že pojištěnec tímto ZPlI'sDbem ve velké 
části. přÍ>p,adů j'e z,ařacf,ován asp.oň o jednu třídu. 
často vš.ak o dvě i tři třídy níže. Je samúúej
mo, že tíim pojištěnec je proti dOB,avadní praxi 
značně poškozován, onemo.cní-li. Je však poško
z.ována 'také nemúcenská pDkladna; j,e sice prav
da, že pokladna vyplácí po.jištěnci z,ařaděnému 
dD nižší mzdové třídy také nižší nemocenské, 
když za něhD dost.ala nižší pDj.istné; ale .je.Ťí 
všeobeoná režie - honDrář lékaře, cena léků, 
nákl.adys-právní - zllstává ste.Ťná u pojištěnce 
zařaděnéhD dD nižší mzdové třídy .Ťako u po.Ťi
štěnce vyšší třídy mzdové. 

MimD tú vš,ak výpočty pro p.o.Ťištění invalidní 
a starDbnÍ byly založeny na rúzdělení ve mzdové 
tř.ídy tak, jak bylo v platnosti před citovaným 
nálezem nejvyššího. správního. sDudu. Nález ten 
zplIsobuje vš.ak, že nižší. mzdové třídy jsou P.o
měrně daleko více Dbs,azeny, nežli jak bylo 
předpokládá'no, čímž by byly zpú>sobeny poru-
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chy značného výz'namu. Proto vý,bor setrval na 
zásadě obsažené ve vládním návrhu, podle které 
po,jištěnc~ zařaďu,jf se do mzdových tHd podle 
své deThllL mz.dy a, jest-li smlwvena' mzda: týden
ní podle podfIů mezi. smluvenou mzdou a: čí.
sl~m 6. Pouze pro případy, že práce nebo služby 
jsOU ve skutečnosti vykoná vcí.ny po 7 dní1 (mě
šíd a že ·tedy ,týdennÍ (měsí,ční.) mzda je place
na z.a 7 dní tměs~c), připustil vý·bor v odstavci 2. 
§ 12 děleni této mzdy číslicí 7 (30).« 

Odv,olává-li se § 9, odst. 1. zák. č. 67/25, na 
§ 12, odst. 2. zák. Č. 221/24, tedy proto, aby sta
novil. že zaměstnanci přÍ'slušÍ; »n á ·h rad a 
m zd y, od "p o v f ,da ,j í c í: p r ů: měr n é m u 
výdělku z posledníi.ch ' čtyř tý'd'ni't 
bezpros ,tředně před nastoUipením 
d o vol e n é p od I e z á s ad § 12, o d s t. 2. z á
kO 'na ze ,dne 9. říj'na 1924, č. 221 Sb. z. a 
ll., o poj i š t ě ·n í z a' m ě st n a 'n cfr prO' p ř í
pad nemoci, invalidity al stáří«. 

.),Pr'Ů'měrný: výdělek z poslednkh čtyř týdnu 
bezprŮ'středně před nastoupením dovolené podle 
zásad § 12/II« jest výdělkem zjištěným vzhledem 
k 4týdennímu obdobÍ: podle zásad tohŮ'to para
g.rafu. Je-li' trváníl dovolené určeno po.č'tem dnů 
(§ 2, zák. Č. 67/26), jest tře,ba zjišťovati průměr 
dennÍ. Z toho vyplývá, že jest náhradu za do
volenou vytpočísti ,ja,ko prů:měmý denní výdělek 
za obdohí p 'osledních 4 týdnů. O tom, jak tento 
průměrný denní, vý;dělek se má z.Tistiti, na to má 
dáti odpověď § 12/II, zák. Č. 221/24. Odpově'cf ta 
je zcela určitá, a nemiHe vz-huzovati poch-ytbno
sti: při mzdě smluvené podle týdne šestý, resp. 
sedmý díl, při mzdě smluvené za měsí.c dvacátý
,pátý, Tesp. třicátý díl. Tuto zásadu ,jestapliko
vati také na § 9/1. zák. č. 67/25 (arg'.: »podle zá
saJd ... «). Zákonodárce 'nemohl poU'žíti prostě 
us'Í8Jnovení\ »podle § 12, odst. 2., zák. č. 221/24 .. «, 
ježto tímto předpisem .Te upraveno z.ŤištěnÍ. de ll
n í, h o v ý děl k li' ,ze mzdy tý,dennía měsí.ční 
a nÍ'koli denní,ho výdělku ze mzdy čtyřtýd~nnÍ. 
Mohl se proto odvolati pouze 'na zásady, na 'kte
rých .Ťe § 1.2/LI vybudován. Tím se však na věci 
nic neměnÍ. Základem výpočtu .Ťest úhrnný vý
dělek , ,docílený za poslední. 4 týdny bezprostřed
ně přecl nastou'pením dovolené. Denníl průměr 
,jest zjistiti podle zásad § 12/II zák o soc. 'PoL 
t. ,Ť. podle ,clvacátéhočtvrtého ,dílu (pracuje-li se 
6 dnŮ! v týdnu), resp. dvacátéhoosmého ,dílu 
(pracuje-li se 7 dnu v týdn"Q.). Nebyl-li však za
městnanec 'po celý tý,den plně zaměst'nán, ».Test 
denn1 mzdoUJ podíl mezi vydě'lanou mzdou 
v tomto období a počtem ieho p r 8' c ·o v TI í. c h 
d n í ,*) podle druhé věty cit: § 12, odst. 2. J estli-

") Že také pro obor sociálního pojištění jest denní 
výdělek zji':;ťo'vati podle s k u teč n ě o d p r a c o v a 
n fr c h dll Ů:, o' tom podává dr. Galla·s pře,svědčující 
důkaz v komentáři k zákonu o sociálním pojištěni 
(dtru,hé vydání 1925, str. 100): 

»Podle ustanovení tohoto zákona :ie při smluvené 
mzdě denní mzdová třída dána vřímým zařaděním 
podle tabll'llky uvedené v odst , 1., § 12. 

Jinak stanoví s'e mzdová: t:r-ída a její podklad, denní 
mzda (dříve denní pracovní výdělek): 

a) pi"i smluvené mzdě hodinové násobením počtem den
ních hodi.n vracovních, zp'ravidla tedy osminásobkem 
mzdy bodinové, 

b) pH smluvené mzdě týdenní tím, že se mzda za 
týden vyd'ěIaná dělí: 

1. šest'- tam, kde zaměstnanec vykonává práce nebo 
slu:bby pouze šest dní v týdnu; 

2. sedmi tam, kde zaměstnanec Cna Vř. pracovnice 
v domácnosti a zemědělská: čeleď, kočí. šoféři, vrát
ní, ponocní, hlídači a ' pod.) vykonává práce nebo 
~lll'žby po sedm dní, i tehdy, když mu VI'isluší ná
hradní odpočinek podle § 12, odst. 4. zákona o· osmi
bodinné do,bě p~acovní ze dne 19. pro.since 1918, Č. 91 
Sb. z . a n.; 

o) pi'i smluvené mzd'ě mě,siční tím, že ~e mzda, vy
dělaná za časové období jednoho kalendá:í'ního měsíce, 
d ě lí: 
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že tedy pTacoval zaměstnrunec pouze tři dny 
v ' týdnu, .lest denní\ mz,dou' d van á c t Ý díl 
čtyřtýdenního výdělku a nikoli díl dvacátý čtvr
tý nebo dvacátýosmý. 

Ve shora cit. stanovis'ku zaměstnavatelově bylo 
ubto ·argumentu, ž~ pro účel § 9 zák. č. 67/25 
neplatí § 12/II, zák. čís. 221/24, nýbrž § 6 zák. 
Č. -18'4/28. Než toto tvrzení nemá žádné opory 
v právním řádu. Zák. č. 67/25 v § 9 dovolává se 
zákona Č. 22,1/2,4 a p·otomnÍJ noveHsace ,tohoto zá
kona sama o sO'bě nemůže býti změnou' ,zákona 
č. 67/25. K tomu bylo by třeba výslovného usta
noveni, kterým by byla provedena změna §. 9, 
odst. 1., z.:ik. Č. 67/25. Téhož mí'nění jsou Říb.a
Freudenfeld ( » Pl'acŮ'vní právo« 1931, str. 62).'b") 

To jest nejen »rozumně předpokládati«, nýbrž 
také s rozhod'nosltí tvrditi, aniž by tento postup 
hyl »čisté slovíčkář-stvf, ,které by odporovalo 
zřejmému 'Úmyslu zákonodárcem sledova,nému 
v dotčeném ustanovení § 9, odst. 1. záko'na o :do
vo'lené za:měsina'nců\« . Opačný postup je čirá 
libovŮlle, která obsah norem mění podle s'vých 
potřeb (zkrácenÍ zaměstnanců nčl! náhradě za do
volenou), ,při čemž dovolávati se zřejmého 
úmyslu zákO'nodárcé ,je,st tím ne,js.nazšÍm avšak 
také nejuezpůsobilejším argumentem.~'*'·') 

1. dvacetipěti tam, kde zaměstnanec v neděli· a ve 
sváteik: nepracuje, (jako v pÍ'Ípadě' lit. b), č. 1.), 

2,. tř'iceti tanJ., kde zaměstnanec vykonává (jako 
v přípll!dě lit. b), č. 2,) práce nebo služby po celý 
měsíc. tedy i v neděli a ve svátek neb ale,spoň v ne
děli; 

d) při p l' a c o v n í dob ě o mez e n é n a p ř, n a 
d vad n y v t Ý dnu tím, i e sem z d a vyd ě 1 a
ná za tyto' dva dny a určen.á na živobytí 
poj i š t ě n cen a cel é o b dob í č a s o v é j ,e d
noh d t Ý cl n e d. ě líp o č t ·e m jeh o s ~ u t e č
n Ý c h p l' a c o v n í c h dnů, t e d y v n a š e m p l' í
pad ě dvě' m a. 

K osvětlení uvedu pÍ'Íklady k jednotlivým eventuali
tám: 

ad- b) 1. Činí-li týdenní mzda Kč 9().- a vykonává-li 
dělník práce po 6 dní v týdnu, jest jeho, denní mzda 
Kč 15.-, v důsledcích 0eho·ž se zařadí do IV. tÍ'Ídy 
pojištění nem00enského a tEdy B. pojištění invalid
ního a s,tarobního. Sti',ední denní mzda pro výpočet 
voji'stného a dávek pojištění nemocenského jest Kč 
16.- . 

ad b) 2. Činí-li týdenní mzda opět Kč 90.- a vy
konmá-li dě,lník práce, po- 7 dní v týdnu, jest jeho 
denní mzda Kč 12.B6, takže se zařadí do III. tHdy 
pojištění nemocenského a · třídy A. pojištění invalid
ního a starobního. Střední denní mzda pro' výpočet 
pojistného a dávek pojištění nemocenského jest Kč 
12.-':'. 

ad c) 1. Činí-li měsíční m~da Kč 650.- a dělník 
v neděli a vel svátky nepracuje, jest jeho denní mzda 
Kč 26.-: zařadí se tudíž, do VII. t.řídy pojištění ne~ 
moe,e.ns,kého a tř'fdy C. pojištění invalidního a st.arob
ního. Střední denní mzda pro výpo-čet poji'stného a 
dávek pojiMění nelIIl.ocenského je Kč 27.-. 

ad c) 2. Činí-U měsiční mzda opět Kč 650.-, vyko
nává-li však dělník práce i v neděli, jest jeho denní 
mzdll! Kč 21.67, takž-e se zru-adí do· V. třídy pojištění 
nemocenského a třídy B. p·ojištění invalidního a sta
robního. Střední denní mzda pro výpočet pojistného 
a dávek pojištění D'lmocenského je Kč 20.- . 

ad) d). By l - I i děl n í k z a m ě st n á n t l' i dny 
v t Ý d' n II a j e-l i jeh o v Ý děl e k z a ty to 3 
dny K,č 9G,-, čin í den ním z dat ř e t i n u v y
děl a n é m z d y Kč 90.-, t. j. Kč 30.-: zal'adí se 
tudí'Ž do VIII. třídy pojištění nemocens,kého a tř'ídy 
D. pojištění invalidního a starobního. By 1-1 i b y 
dělník zaměsl tnán čtyři dny v týdnu a 
v Ý děl e k jeh o z a t y to 4 dny čin í Kč 90,-, 
bud e jeh o· d 'e n ním z d o u čtv I' t i n a vyd ě
lan é m z' d y KČ! 90.-, t. j. Kč' 22.50, takže se zařadí 
do IV. tEdy pojištění nemocenského a třídy C. vo
jištění invalir~ního' a starobního. 

"") § 12 zákona čís. 221/1924, Sb. i'. a n., byl pro obor 
pojištění z.měněn § 6, zák. čís. 184/1928, Sb. z. a n., ale 
pro náhradu podle § 9 zákona o. dovolených platí stále 
j,e,~,tě staré ustanovení ... 

*,,") Případnou jest co· do takovýchto argumentací 
anekdota o zesnulém p,residentu rakouského· nejvyšší
ho soudu Steinbachovi, kterou pI'ipomíná » Veřejná 
správa« (roč. 11., str. HlO): (Steinbach) »Piedsedal po
radě senátu, ve které byl spor o výklad určitého 
ustanovení odpů,rčíbo zákona. Asi dvě hodiny bylo de
batováno. co si Dři něm zákonodárce myslil. Nakonec' 
ujal se Steinba,ch sám slova a pravil asi toto': »Do-



Jest to patrným ze.jména v našem přípaďě, 
kde dovolaný § 12, odst. 2., po změně, p,rovedené 
noveloU! č. 184/28, obsahuje ustanovenír pro účel 
§ 9 zák. Č. 67/25 naprosto neupotřebitelné: 

» (2) Pro zařazení do mzdových tříd je směro
datná mzda pojištěncova, docílená za určité 
časové období (den, týden, měsíc).« 

lKdy;by' melo býti použitO' § 12, O'dst. 3. zák. 
Č. 121/24 ve zn. nov. Č. 184/28, pak ovšem by t,o 
znamenalo podstatnou změnu:") Než pro takové
to použití neposkytuje zákon Č. 67/25 nižádné 
opory. 

Poukazem 'na ;předpoklad (§ 12/II) mzdy smlu-
. vené podle ohdO'bí týdenního nebo mesíčnírho se 
rovněž mnoho nezíská. Takovýto výklad hy do
volá'ní § 12/II, zák. Č. 221/24, v § 9; zák. Č. 67/25, 
činil bezvýznamným: cit. § 12 'Z.jišťUJje denní 
mzdu na zárkla,dě mzdy týdenní nebo měúční', 
k'dežto cit. § 9 na ,základě mzdy, docíJené za ob
dob~ čtyřtýdenní (bez ohledu -na to, podle ja
kých mě'říiek, byla mzda vyměřena, ať již to byl 

volte také mně malou poznámku. Ustanovení to' jsem 
koncipoval já (býval úi'edníkem v ministerstvu spra
vedlnosti), a bylo schváleno beze změny tak, jak jsem 
je navrhl. Co jsem si pi'i něm myslil, nevím.« 

") Dr. PIe s k o t »Výklad«, str. 46: »Pracuje-li po
jištěnec méně nežli šest dní v týdnu jenom nahodile, 
jest j-eho zařadění do mzdové tÍ'Ídy provésti podle zá
sady, obsražsenét v odst. 1. a 2. Jde-li však o poji&těnce, 
který zpravid'la pracuje pou.ze omezenou do,bu v týdnu, 
má zá'konodároe za to, ž·e by mu působilo oMižse, aby 
pl-es to byl zai-aděn do tÍ'Ídy, jež by odpovídala jeho 
denní mzdě a aby platil pojistné podle této tÍ'Ídy. 
Dále má zákon za to, ie takový pojištěnec rozděluje 
svoji mzdu, docílenou pouze za několik dní v týdnu, 
na celý týden. a že musí proto l'ozděliti také nemo
censké úměrně. Proto u těchto pojištěnců jest děliti 
jejich mzdu vydělanou v období týdenním (měsí0ním) 
nikoli počtem skutečných pracovních dní, nýbrž šesti 
Ú:lvacetipěti). Tím se stane, ž·e poměr jest nižší nežli 
skutečná denní mlZda, pojištěnec dostane se do nižší 
třídy, že j;e za něho placeno niž·ši pojistné, ale ovšem 
že také má: nárok na nižší důchody jak v pojištění 
nemccenském, tak v po'jištění invalidním a staro·bním.« 

Srv. dále G a II a soJ a no š t í k llVýklad«, str. 73 n.: 
ll Od,st. 3. obsahuje ustanov-ení, jak určiti mzdovou tÍ'Í
du, kdy tli zaměstnanec 1. zpravidla koná práce nebo 
služ<by méně ne,ž 6 dní v týdnu, nebo 2. nekoná-li prá
ce nebo služby po celé týdenní nebo měsi'ční praoov
ní o-bdobí. Jde tu na pl'íkla,d o zaměstnance podniku, 
v něrnfŽ, je z-a,veden pětidenní pracovní týden (t. zv. 
anglický týden), nebo o zaměstnance, kteří z jakých
koli důwodů: 'Closo,bních, hospordáí'ských a pod,.) pracují 
pravidelně a u jednoho a téhož zaměstnavatele méně 
než po šest dnů v týdnu. V prvé ' řadě bude se zde 
jednati o p,odniky, v nichž. je zaveden omezený pro
v·oz. Pracuje-li na pl'. v podniku po delší čas nei 
4 týdny (§ 13, od~t. 1., posL věta) pou-z-e po ti'i dny 
v týdnu, zůsrtávají i po- zbývající ětyH dny v týdnu 
zaměstnanci k firmě v trvalém pracovním poměru. 
I když v tyto dny si najd-ou jiné zaměstnání, bude 
nutno' toto zaměstnání posuzovati jako zaměstnání 
pl'íléžitostné, povinnému pojištění nepodléhající. 

Takoví zaměstnanci nebudou zal'aděni podle své den
ní mzdy, nýbrž podle průměrného výdělku, zji,stěné
ho dělením skut'ečné mzdy, docílené za týdenní období 
mzdové, ·šesti. Důvodem p'ro toto ustanovení byla okol
nOM, ž,e dosavadní ustanovení § 12, odst. 2., posl. vě· 
ta, znamenalo pro zaměstnance, kteÍ'Í nebyli plně za
městnáni, příliš VelIké zatížení, neboť měli platiti ze 
zmenšeného výdělku stejnou částku na pojistném, jako 
kdyby byJi zamě,stnáni po plných 6 dní v týdnu. 
V případě nemoci byla pak částka vyplacená na ne
mocenském za týden mnohem vyšší, než činila mzda 
za th pracovní dny. Tato okolnost byla mnohdy znač
nýmsvodem k simulaci a mohla vésti částečně 
i ' k ohrož,ení finanční rovnováhy nemocenských po
jišťoven. 

Ústl'ední sociální pojišťovna doporučila proto již 
svým oběžníkem Č. 8 z roku 1926 nemocenským po
jišťovnám, aby určovaly zařadění takových - zaměst
nanců do mzdových tHd tak, že mZlda vydělaná za 
týden dělí se šesti. Zákon upravuje nyní tuto otázku 
ve shodě s í'ešením, jak je uvedeno v nálezu nejvyš
šího správního soudu ze dne 18. května 1923, Č. 1162/23, 
po~e s tím rozdílem, 'Že pro stanovení mzdové třídy 
má býti celkový výděle'k, jeho'ž zaměstnanec v časo
vém obilobí jednoho týdne docílil, dělen šesti, nikoli 
sedmi. . 

Uvedli jsme, že podle ustanovení odst 3. lze postu
povati jen u zaměstnanců, kt.eÍ'Í pracují pravidelně 

den, hodina nebo snad mzda akordní). Proto -
.jak bylo vytknulÍo - zákon o dovolených ne
spoko.Ťil se pouhou citací, nýbrž dovola'l se z á
s ad § 12/II. Touto zása-dou jest, jed'nak že při 
mzdě vyměřené podle týdne jest bráti v úvahu 
6 nebo 7 dnů, při mzdě vyměřené podle měsíce 
25 nebo 30 dnů, jednak, že jest bráti v úvahu 
počet .z a mě st n a tll c o V Ý c h pracovních dnů, 
a nikoli počet kalendářní'ch dnů v týdnu nebo 
4 'ÍýdniL 

Že .jest výklad námi há.Ťený jediné správným, 
vYlplývá konečně z ustwnovenÍ' druhé věty dru
hého odst. cit. § 9. Toto Ulstanovení by bylo z'by
,tečným, jestliže hy měl -býti pořijat 'názor opač
ný. Jeho význam je právě v tom, 'že výše ná
hrady za dovolenou má :býti sní,žena pro ty. 
1OO0ž pTacova1i omezeně nebo byli vysazeni. 
Obsahuje však také ochra'nU' těchto zaměstnan
ců, aby 'nebyli po'škozováni při sebe menším 

.o~ezepÍ pr~~c~vn~ doby. Kdyby byl,~sP,rávnýrp 
na'Zor, ur-cu.Jl.Cl' nahradu podle -kalendarm_ch dnu, 
pak by -byla zamě'Stna-nci omezeně pracu.Ťícímu 
náhrada snfžena z iéhož důvodu dvakráie: .jed
nou tím, že se náhra,da urču.je po-dle dvacátého
čtvrtého , 'resp. dvacátéhoosmérho dílu výdělku 
docíleného za menší počet .jeho pracovnírchdnů, 
po dl'uhé ,tím, že tato zkrácená náhrada .jest 
zmenšena o lito, resp. o X, ježto klesl počet ho
,din zaměst'nancových. Tak ovšem nelze právní 
řád vy,kládati, při.jali-li jsme zásadu' .Jeho logic-
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a trvale u jednoho a tého~ zaměstnavatele. Tato pod
mínka není v zákoně výslovně uvedena, ale pH bliž
ším studiu této otázky podává s,e sama sebou. Mělo-li 
by sle toto ustanovení vztahovati též na ony zaměst
nance, kteÍ'Í nemají stálého zaměstnání a j,sou sjedná· 
váni na denní práci na jeden nebo více dnů, vedlo 
hy to k nemožným důsledkům. PŮjde na pÍ'Íklad o po
jištěnce pracujícího za denní plat Kč 20.- po 4 dny 
v týďn.u, každý den u jiného zaměstnavatele. Mělo-li 
by se též na tohoto zaměstnance vztahovati zákonné 
rčení II n e,b o: nekoná-li práce po celé týdenní období«, 
mohl by zaměstnavatel žádati, aby pojištěnec byl za
l'aděn podle, mzdy (20.6) Kč 3.33 do mzdové tl'ídy l /A. 
V pÍ'Ípadě nemocí dostal by pak Jen KČ' 2.70 denního 
nemocenského. T'ento postup' zp'ůsobil by v obou dru
z.ích pojištění značné a ničím neodůvodněné podpojiště
nÍ. Ne~bývá proto, než aby ph zaí'aďo-vání do mzdo
vých tHd byli pI'esně od sebe rozlišováni zaměstnanci 
pracující zpravidla (t. j. po delší dobu) u jednoho a 
tého,ž. zaměstnavate~e méně ne-ž 6 dní v týdnu, od ta
kových, kteH jen nahodile nevykonávají práce nebo 
služby pa celé týdenní období. J e-li tent~Tž zaměstna
nec v období jednoho týdne nebo měsíce phhlašo'ván 
rŮ'znými zaměstnavateli, bude nutno zal'aditi jej do 
mzdové tí'idy vždy podle sjednané skutečné denní 
mzdy, nikoliv podle částky docílené dělením této mzdy 
šesti. 

Podle návrhu odbo-rné komise Ústř'ední sociální po
jišťo,vny mMa tato výjimka při zaf-aďo,vání do mzdo
v~'ch tÍ'Íd platiti po~-e p·ro zaměstnance, kteH zpra
vidla pracují méně ne~ 6 dní v týdnu nebo kteÍ'Í pH 
omezeném provozu nejsou po celé týd,enní nebo mě
síční období plně zaměstnáni.« 

P o spí šil - N e u b a u e I' l) Výldad«, str. 44: ll Bere 
se tedy na rozdíl od původního zákona Č. 221/24 šestina 
týdenní mzdy i u osob, které pracují po sedm dnů 
v týdnu. Touto novotou se tedy u těchto osob, jichž 
jest podle důvodové zprávy k novelisačnímu návl'hu 
Ú. s. p., stl'. 172, as,i 26% všech pojištěnců, múže do
sáhnouti zaí'adění do vyšších tl'íd a tudíž zlepšení 
dávek. Šestina ne,bo pětadvaeetina je také měl'ítkem, 
pracuje-li dělník méně než 6 dnů v týdnu nebo 25 
dnů v měsíci, ať už je to důsledek všeobecného zaÍ'Í
zení v záJVodě, v němž pracuje, nebo jen u jeho sku
piny zaměstnane,cké ne,bo dokonce jen u něho samého, 
ale musí to býti pl'avidlem. Výraz ll zpravidla« byl 
pI'evzat do textu novely z textu navrž.eného Ú. s. p., 
kterým se dojista zamýšlelo uvedený způsob dělení 
pl'ipustiti tam, kde zaměstnání méně než 6 dnů v týdnu 
nebo 25 dnů v měsíci jenom llpři Qbmezeném provozu« 
není pravidlem, tedy v pl'íp'Rdě sice výjimečném, ale 
PI'ece jen tehdy, když jde o stav aspoň do jisté míry 
déle trvající. V praxi ovšem nebude lze nikdy na 
výjimečné zaměstnání po kratší dobu bráti zřetel, a 
dá se pro to i nalézti opora ve všeobecných zásadách 
o určování mzdy, resp. pracovního výdělku pro po
jištění nemocenské a invalidní (staro-bní). « 


