
provedení a o zabavených věcech. § 10 pak 
mluví o protokolu prohlídky. 

Nuže, jaký mají tato ustanovení dosah 
pro právo platné a jaká obmezení ukládají 
zákonodárci pro budoucnost ? Je třeba při- ' 
pomenouti, že jde o ú:s t a v n í zákon, jenž 
ruší všechna jemu se příčící ustanovení 
starší, a jemuž nesmí odporovati žáaný 
nový zákon obyčejný, jinak by nebyl 
platný. 

Ze staršího práva je důležitý v tOlIi ohle
du zvláště rakouský zákon ze 1'7. června 
1883, č. 11'7 říš. zák., dosud v platnosti za
chovaný, o živnostenských inspektorech. 
Tento zákon dává v § 8 živnostenským in
spektorům možnost prováděti prohlídky dí
len a bytů dělníků jednotlivých závodů 
jeho obvodu. Nelze pochybovati, že tato 
ustanovení zů·stala v plném rozsé;lhu v plat
nosti. Pro tako.vou živnostenskou inspekci 
neklade uvedený ústavní zákon žádných 
mezí, než aby se konala podle zákonných 
ustanovení, orgánem k tomu povolaným. 
Tímto zákonem jest uvedený zákon o živno
stenských i!llJsipektor.ech 8J zejm. j·eho § 8 lB. 

proto prohlídky, vykonané na jeho zákla
dě, jSo.u zcela oprávněné. Ovšem třeba je 
dodržeti ještě i formality, předepsané §§ 8 
a 10 ústavního zákona, jež v zákoně o živ
no.stenských inspektorech uvedeny nejsou. 
Tento závěr je tím samozřejmější, když 
uvážíme, že ustanovení II. hlavy ústavního. 
zákona o ochraně osobní svobody atd. byla, 
místy doslovně, převzata z rakouského zá
kona z 2'7. října 1862, č. 88 říš. zák. a že zá
kon o živnostenských inspektorech z r. 1883 
by I už stylisován úmyslně tak, aby vyho
voval tomuto zákonu. 

Jaké meze stanoví budoucí úpravě záko
nodárné? Možno říci, že takřka žádné. Jen 
tol.ilk, že ·některé věci 'ID us· í hýti ulpraveny 
zákonem, nikoliv cestou nařizovací. Jsou to: 

1. Případy, v nichž je dovolena domovní 
prohlídka. 

2. Orgány státní moci, jež k tomu jsou 
povolány. 

JAROMíR HLA V ÁčEK: 

3. Meze, které při prohlídce nesmí b)-ti 
překročeny. 

4. Řízení, podle něhož je nutno postupo
vati. 

Ale ve ,stanovení obsahu těchto norem 
může zákonodárce postupovati úplně libo
volně. Jen ve dvou Isměrech je obmezen: 

1. Nesměl by vyloučiti ustanovení §§ 8 
(druhá věta) a 10 úst. zák. o svobodě. 

2. Pokud jde o orgány inspekci provádě
jící. Tu 'ze slova »Isoud nebo úřad« (§ 8) a 
»orgán« (§ 9) tohoto zákona třeba ,souditi, 
že n e ID Ů Ž e inspekci provozovati osoba, 
kterou není možno považovati za tento ve
řejný orgán, na př. zástupce nějaké odbo
rové organisace, Svazu průmyslníků a pod. 
Taková osoba by ani nemohla býti přibrá
na k domovní prohlídce. Naproti tomu ale 
n e n Í nutno, aby osoba prohlídku konající 
byla přímo (placeným) státním úředníkem. 
Známeť v našem právu řadu státních or
gánů, které nejsou složeny z profesionál-

. ní ch úředníků, ba osoby v nich činné ne
jsou vůbec ve služebním poměru ke státu 
a nejsou ani placeny za své práce. Tak na 
př. místní školní rady, různé volební ko .. 
mise a pod. Nelze popříti, že tyto osoby 
jednají j m é n e mst á t u, tedy jako stá t
ní o r g á n. 

Kdyby šlo o to, přibrati k živnostenským 
inspekcím i na př. zástupce odborových or
ganisací a pod., bylo by zcela dobře možno 
věc upraviti tak, že by se u živnostenských 
inspektorátů zřídily i n s p e k ční k o m i
,s e, složené jednak ze ž i v n o st e Ii s k'ý ch 
i n s p e k t 'O r ů, jednak z o b č a n ů, d e I e
govaných na určité období (na př. 
2 roky) o db o r o v Ý m i o r g a n i s a c e m i. 

Taková úprava by se doporučovala nejen 
s hlediska ' právnického, ale i s hlediska so
ciální politiky. Zástupci odborových orga
nisací by dodávali váhy a morální podpory 
zásahům svědomitých živnostenských in
spektorů, naproti tomu by byli určitou 
ochranu proti liknavosti inspektorů nedba
lých. 

Přehled judikatury pracovního práva za rok 1931. 
A. Služební smlouva. 

1. Všeohecn.á ustanovenÍ. 

§ 1151 o. z. o. (§ 1. zák. Č. 224/22.) 

1. O pojmových znadoh služební smlowD'Y. 
Podstatným zna.kem jest na straně zaměstnan
cově smluvní závazek k.onati služby (práce) a 
z toho Y)'lplÝ.va.ŤícI poměr podřízenosti a váza
nost] Irolzkazy zaměstnavatelovými. (.Boh. A 9455, 
PP. 314.) ~~) 

") Prejudikatura: Boh. A 4330/25, 800H29 a j. 
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2 . .plro pojem islužební smlouv.lJ .ie rozhodným, 
zda .tde <O osobní hosp.odářskou zéÍvúlo'st 'Zamě'st~ 
naného v podniku za.městnavatelově. (V áž. obč. 
1'1287, PlP. 327.)'~*) 

*fo) Stejně nejvyšší soud v rozhodnutí Váž. obč. 2592, 
4148, 4245, 4292, 5451, 7845, 9617 (P. P. č. 46 a 122), lO,4{)2 
(P. P. č. 213). Srov. však k tomu judikaturu nejv. 
správního souoo, jak se podává z nálEllZůI Hoh. A 3157/24, 
3977, 4330/25, 'ť129/28 7548, 8001/29 (P. P., roč. VIII., s,tř. 
75), 8172 (P. P. č. 16), 8550/30 (P. P. č. 114), nál. z 31. 
V. 19~0. ČI. 89'28/30 ve sb. ÚSP., roČl. IV., ó. 48, Boh. A 
88'4'5 (P. P. č. 180) aj. Zejména v nál. Č. 3977 a 7548 
výslovně nns. vytýká zásadu, že »Závislost hospodář
ská ne pat ř í k pojmovým znakům služebního po-
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3. Kesmlauvé služební se nev'.lfža.duje, aby' 
blIla lI-,;e'dnána i určitá doba pro 'v.lÍkorn služeb. 
(Váž. obč. 10983, FlP. 2-81.) 

4. SmluvenJj poměr pracovní či rodinn.zí poměr 
mezi pěstounem a schooankou?"') (Boh. A 9214, 
l:>;P. 254.) 

5. Prá'vní poměr mezi pojišťovnou a jejím 
akvis~féTem, jemuž měla b.zí.ti za zprrostředko
Dané obohod.lJ nahrazena získavate:lská p'rov'ise, 
není smlouvou služebnf. (V áž. obč. 11~87, PtP. 
327.) 

6. ',Právní pov'aha vnitřního pomě,Tu mezi pro
kurislou a princip'álem. (V áž. obč. 11289.) 

7. Smlou'oa damo-vnickti ,;es,f smlouvou služební. 
(V áž. obč. 10470, PP. 224,) 

8. U jednání ,nájemce pO'dniku se samostatným 
kapel:níkem, že bude za wr,čf;fou měsíční gáži 
s (dvau člennJjm) ,arches.frem uměleck.l/ pů.sobiti 
v pO'dniku nájemcově padle sv'ých :n.ejlepšÍtch 
sil k 'prospěchu pO'cmiku, není smlou,vou slu'žeb
ní (námezdní). (Váž. ohě. 10948, 'PP. 293.) 

9. Smlauva .o ch,ování a opa,f.rování bJjka je.s.f 
po případě smlouv'ou služební. (Váž. obě. 10982.) 

§ 1152 . 

10. N á:rok uplalňov'a..,nJ} z tohO' důvodu, že ža
lobce konal žalovanému bezplatné služb.lf 'v'zhle
dem na ,danJj slib pozděJšího předání nemov'Ífo
stí a že .fento slib neb.lJI splněn, není nárokem 
z obO'hacení, nJjbrž nárokem mzdov'.1J<nt.. (Váž. 
obč. 10.982, PP. 358.) 

11. U jednání celk:cmé odměn.lf, zůs'tane-li za
méstnanec -ve služb'&oh zaměstnav'atele, není ne
určité; předpolclá.dá se, že zamě.s.fnanec bude ko
nati zaměstna'oaieli :služby po tak dlouhau do
bu, ab.lf O'dměna za ně přislíbená b'.lIla přiméřená 
délce a ifozsahu ·v.l/konan.zích ,prací. Celkově sta
noventi mzda ,;esr(; splatná po ukončení ,p'řimě
řené služební do'b.lf. (V áž. o,bč. 10983, PP. 281.) 

12. Parvalil-li správní rvýbarr spolku jeho za
méslnanci ,dra-halní přída'vek, jenž při pozdějších 
Daln.zí.ch hromadách .s.polku při zk'oumání bilan
cí neb.l/l nikdU p.ozastaoen, bylo U'snesení s,prá-v
ního vJjbol"u v'alnO'lL hroma-dou schv'áleno (§ 863 
abč. zák.), a lo nejen pTa minulost, n.zíbrž i ,pro 
budO'ltcnals.f. (V áž. obě. H131.) 

13. N ovoTočné se stalo V.lfplácením a přijímá
ním po celou dobu služebního poměrusoučá'stí 
zamě1s,tnancov.l/ odměn.l/ za konané prá,ce. (Váž. 
obč. 112-42, P,P. 33-5.) 

Naturál,ní byt. 

14. Pro Ipojem naturálníhO' b.lftu Jest l'hoslejnO', 
je-li úplata za závodní b.lft označav'ána' jaka 
»b'yfné« nebo »,činže«. (Váž. obč. 10767, RP. 266.) 

měru« , ' nýbrž jimi jsou jen pod říz e n () s t a v á
z a n o s t k r o z k a z Ů m z a m ě s t n a vat e lov Ý m. 

*) Soudní praxe zpravidla neuznává úplatnost prací 
osob zaměstnaných, které jsou v blízkém rodinném 
poměru k zaměstnavateli. N. s. neuznal, že sc-ho·vanci 
příslu,š,í nárok na mzdu z práce, konané p-ěs:tJounovi 
(Váž . oM. 2134, 5684, 6888), zletilým dětem (Váž. obč. 
2415, 3276, 3464, 3'837, 7073, 8544), přiznal nárok pastor
kovi, který konal služby otčímovi, ao chtěl nastoupiti 
službu jinde .()Váž. obč. 2415), dospělému synovi, který 
po í'adu let konal práce otci v naději, ž,e mu bude 
odevzdáno jeho hospodářstvÍ (Váž. obč. 9173) a ,snaše, 
která konala práce v tchánově hospodářstvÍ očeká
vajíc, že tohám je předá podle slibu mužovi (VáŽl. oobč. 
9246), zeti, který konal práce v hospodářství své tchy
ně (VáŽ. obč. 9739, P. P. 125), neteři za konané práce 
hospodáí'ské a ošetřování v nemoci strýce (Váž. obč. 
lOfr66 P. P. 156), manželce, konala-li před sňatkem 
sv érn'u pozdlějšÍmu manželi čeledínské práce, nebylo-li 
se zl'etelem na budoucí sňatek ujednáno, že služ'by ty 
bude konati bEllzplatně (GillW. 16028) i nedošlo-li k za
mýšlenému sňatku (GIUW. 15128). 
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i? N atwrální byt nepazbývá ,své povahu tCm, 
že zamě.stnava:tel po skarnčení služebního poměru 
ponechal zaměstnanci naturální: b.lIt -v.zíjimečně 
a 'pr.oza#m na určitou dobu. (Váž. o,bč. 10767" 
PiP. 266.) 

16. Z toho, že při propočítání služ(!bních po
žUků hadnota b.l/tu bula stanoo'ena určtt.zím pe
něžit.zím obnos'em, nemůže b.zíti dovozováno, že 
jde .o nájem.. (PP. 2'29.) 

17. }>irávní poměru služebních byfů neb.lfly za
sažen.lf záko,n.lf o ochraně nájemníků, núbrž pod
léh8Jjí sowk'TOlmému prčÍ!vu. (Váž. obč. 10897, 10767, 
,PiP. 2'84, 266.) 

DOlvolená (zák. č. 67/25). 

18. Zaměstnanci jesf podle zákona o placené 
dovolené č. 67/1925 Sb. z. a n. ponecháno na .v,ůli, 
zda 'se ,chce domáhali dovO'lené, a zaměstna'vatel 
,není povinen, a:b.lJ mu fi nabí'zel a vnu'coval. 
Zaměstnanec pozb~lÍ-D,á nároku ma dovolenou, ne
uplatní-li své prrávo na ni ,o ,tom kterém slu
žebním ,rO'ce. Zaměstnanec, nenasloupivšf bez 
dů-v'Odu dovolenou, není oprávněn žádati mfslo 
ní 'peněži.fou náhrélldu. (Váž. obč. 1'1163, PP. 322.) 

§ 1157. 

19. Z toho, že zaměstnavatel panechal u za
městnance b.zí:ka, ač věděl, že .ie:s.f zl.zí, a že ne
apatřil b.zírka nosním kraužkem, neZze v.l/'vO'zovati, 
že zanedbal pO'vinnos.fi zaměstna,va,felO'v'.lf péče. 
Zaměstnanec jesl tu cho'vatelem b.zíka ve :sm.lfslu 
§ 132.0 obč. zá:k. Tohoto předpisu nelze použUi, 
jeZe-li o úraz sama chovatele. Chovalel měl' sám 
zasaditi b.zíku nO'sní kraužek. Tím, že se zamě's.f
nanec zavázal zaměstnavateli b'.zí.ka' dále o.patra
vati, ale pad padmínkoLL, že ho zaměstnavatel 
po.iistí proti !Úrazu, -Dza,l na sebe -risiko úra'zu, 
spojené s opa.frováním bJjka. (Váž. obě. 10982.) 

20. Spauštění pytlů obilí s V.1JŠŠích pateT po 
desce, položené na schod.lJ bez a!patření proti 
.přesm.l/knu.fí se ,přes p'O's,t:ranici, .ie nebezpe,čné, a 
proto .te na zaměstna-vateli, ab.lf buď schO'd.lI po 
straně tak opa,tříl, a:b.lJ 'pytle při spouštění ne
mohl.lf přes poslrarnici přep a,dln au ti, nebo kdyby 
to neb,l/lo dabře možno, ab.lf 'spouštění, pytlů za
ká,za:l nelbo n ep'řip'U slil. Za opominutí hospadář. 
adJunkta, že ,takoDé spauštění PUtlů nezakázal, 
ručí zamě's,tnav'atel podle § 1313 a) O'bč. zák. jako 
za s-vé. (tP.P. 214.) 

§ 1158 n. 

2,1. Zamě,stna..,nec, kter.zí b.lfl zjeldnán na. u'rčUa'U 
dobu, má podle §§ 1158 a 1162 všeorb. obč. záJk. 
p:rá'vo na ponechání D.'e s,lužbě :tak dlouho, do
ku.d uJednaná doba neuplyne, nebo pO'kud pro 
zaměstnaoatele nevznikne ďůležif.zí důvod k před
časnému prop'ušlění padle § 1162 všeob. obč. 
zák. Tato 'práoo zamě.slnancovo nemůže b.zí,fi 
pracovnísmlou-Dou ani z,rušeno, ani abmezeno. 
(V áž. obě. 10971, BP. 264.) 

22. Byla-li při smlaJuvě služební ujednána zku
šební doba iednoroční, nemůže po wp{lf1nutí 
pTvního mě'síce dáti za,měs,tnavatel zaměstnanci 
o.zípověď. U činil-li ta'k přece, má zaměstnanec 
nárok na zap'lacení mzd.l/ za celOlU zkušební do'bu. 
(Váž. obě. 10970, Pf? 282.) 

23. PrO'puštění vedoucíhO' úředníka kancelá'ře 
Sva'zu čes,koslovens!kúch s,pořitelen není věcí, do
túkající se celého Sv'azLL čeS'ko.slovensk.zích spo
řitelen, přikázanou k rozhodnulí úsUednímu v.zí
boru Svazu. Svěřen-li v.zíbě'r úředních si'l a .te
jich jmenování řieZitelst'ví Svazu, p-ří'sluší mu i 
výpověď úředníka kancelá'ře Svazu, aniž se -V.lJ
žad.tuje 8'ooválení ú.sfředního v.zíboru Svazu. (V áž. 
obč. 111'50.) 



KonkurenčnÍ. doložka. 

24. Úmluvu mezi zaměs.fnava,telem a zamě'st
n a:,! cem, jí! se zamě:stnanec obmezu.ie ve pro
spech zamestnav'a,tele pro dobu p'O skončení slu
žební!w poměru ve své o.1Ídělečné činnosti, .iest 
povazov'ati za pří'čící se dobTJjm mravům a ,tu
díž ~a nicolnou zejména lehd.lf, .ide-li na' stra,ně 
zamestna,ncově' a. závazek, .ienŽ' .ies,t podle 
okolností přípa,du neslušn.1Ím z:fížením zaměst
nancov'.lJ v.1Íživ'.lf a: omezu,;e .f'eha vúdělkov'O'u svo
bodlU způsobem, přesahujícím mf.ru nezbl/t:nosti. 
Obča,ns.ký zákoník nemá přímých ustáno'vení 
o konkurenčních doložkách a při reda'kci třetí 
dílčí. novely k němn nebyla, jak plyne z mate
rialíí str. 360, úmyslně řešena tato otázka a bylo 
poukázáno k obtížím, ba k nemo'žnosti, nalézti 
v této věci všeohecným novým ustanove:ním 
uspokojivé východisko, k němuž lze dospěti 
v zák.o.nech zvláštních. Nezbývá !proto, než při
hlížetI v souzeném případě, jež'to ne.jde o ob
chodního vomocníka, joonak k všeobecnému 
ustano.vení prvního odstavce § 879 obč. zák., 
jedma,k k ustano'vení § 36 ,zákona o o,bchodních 
pomo,cnících ze dne 16. ledna 1910, čí's. 20 ř. zák., 
v němž .jsou sice stanoveny podmínky účil1llo'sti 
konkurenční. doložky ,jen ohledně zaměstnanců, 
.jťjichž služební poměr .jest upraven zmíněným 
zá'konem, ale jehož zásad lze ohdobně použíti 
při !posouzení" zda a pokud se :konkurem,ční do
lož,ka i v jiných pří!padech příči dobrým mra
vům. Po,dle těchto zásad jest úmluvu mezi za
městnavatel'ema zaměstnancem, jíž se ,zaměst
nanec o.rruezuje ve prospě'ch zaměstnavatele pro 
dobu po. skončenÍ. služebního. poměru ve své vý
dě'lečnéčvnnosti, považ,ovati za příčící se dobrým 
mraVll'm a tudíž za ,nicotnou zejména tehdy, 
.jde-ili na 'straně zaměstnanco.vě o závazek, jenž 
podle okolností. případu je neslušným ztÍ'žením 
zaměstnancovy výživy a omezuje jeho výdělko
vou svobodu, zplllSobem, přesahuoŤí,cÍm míru ne
zbY'tnosti. Jen tímto výkladem mů'že se zaměst
nan,ci jako straně sociálně sla,bší dostati :potřeb
né .ochrany proti přehmatů'm zaměstnavatelovým 
při protichůldných hospodářských zá.jmech. (Váž. 
obč. 11221, PP. 33'2.) 

25. Dobrým mravům p,ří,.Čí se úmluva, že se 
bude zaměstna,nci strhov'ati každ.1Í měsíc ze mzd.LJ 
wr.čitá část a že ,peníze taktO' zadržené Ipropad
nou v případě nedodržení konku:renční dolož,kN· 
(Váž. obč. 212'1, PP. 332.) 

II. ž i v n o s ten 'š t í p o moc n í c i. 

26. Otázku, zdali jde o osob.ll us.ta,no'D'ené pro 
V.llŠŠí v.lÍk.on.lJ s~užební 've sm.lJslu § n, odst. 3. 
ž~vn. ,ř., ~ll'OSuz~'v'at~ je P?ldle pov'ahy v.ýk01'l:ů 
:techto osob a mkohv se zretelem k 'v.lJkonum .li
ných zaměstnanců téhaž závodu. (lBoh. A 9386, 
PP. 286.) 

27. Předpis § ?? žžvn. řádu o čtrnádiďenní 
'D'úpověd:ní lhů.tě není dO'tčen předpisem § 1159 
obč. zák. (V áž. obč. 11242, PIP. 335·f) 

28. LhostejnO', že zaměstnav'a-tel nesdělil za
městna.nd 'P,ři Ipropuštění propouštěcí důnod po
dle § 82 ž. ř., s.tačí, prokáže-li ho ve ,sporu. (Váž. 
obč. 105312, PP. 242.) 1,*) 

29. Ustanovení § 1163 obč. zák., podle něhož 
ne.isou pří pu,stné záp,žs.lJ a poznámk.lJ ve v.lJsvěd
čení, jež by znesna,dnil.lJ za,městna.nci získání no
vého místa" platí i p.ra vysvědčení, jež jesl po
dle § 104 živn. řá:du učební pán povinen vydati 
ručedníkoD'i. (Váž. ohč. 11133, PP. 306.) . 

") Pre.judikatura: Váž. obč. 949. 
"") Pr~judikatuTa: Váž. o,bč. 219, 7259, 7384. 
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30. U s,fanov ení § 113 (3) ži.vnostenského řádu 
pro Slovenska o vÚ'povědní lhů:fě tříměsíční není 
do:nucovacím předpisem. (V áž. obč. 10833 PlP 
278.) , . 

IrU. Ob ,chodní pomo"cníci. 

31. Smlouvu s obchodním pomocníkem ,;est na 
straně zaměslnavatelavě považO'va,ti za, obchod 
(Váž. obč. 10661, prp. 225.)*) . 

32. PO'kud b.lll obecní zamě'stna,nec smluvním 
ú'řední,kem podle zákona o obchodní oh pomoc
nících, nikoliv o'becním 'Ú,ře.dníkem 'De sm1jslu 
zák. Č. 443/1919. (Váž. o,bč. 11294, PlP. 341.) . 

Odměna. 

v 33. Slib fi,rmlJ (veřejné obchodní společnosti), 
ze bude z uznalO'sti poskytovati svému za.mě'st
nanci doživotní důchod, iest vedleiším obchodem 
(čl. 2?3 obch. zák.) a nevúžaduje ke své pla,tnosti. 
formy notMS'kého spi'su. Za splnění .tohoto zá
vazku jsou pr&vi veře,;ní slpolečníci sO'lidáTně a 
celým svÚm jměním. Vyhradila-li si firma, sli
blf.tfc placení. :v.1J'sZužnéhO', že bude s to slírbenú 
za'TJ'8Jzek plnl'h, mohlo b.lJ se o nemohoucnosti 
s,!lněnív zánaz.~u mluD'iti te]YTve, kd.l!b.l! b .lfla zjiš
ten a, ze ,ne]enl veřejná obchodní společnost, 
nJJb.rž ani veřejní společníci nej.sou s to, ab.lJ mu 
ze svéhO' jmění dostáli. (Váž. obč. 11185.) 

34.' N árO'k obchodního pomocníka na občasnou 
remuneraci se může zakládati na. smlouvě, orb
ch?dní zv.lf~los:ti D' mís.fě, kde .lest závod za
mestna,v8Jteluv, nebo zvyklosti v.llfvořivŠí se 
v podniku zaměsltnava:felové. Ke v'znirou ná.rolw 
na uikl'adě ZD'.l!klosti .v.lJtvořivŠí se v podniku za
městna'D'a,telově s.f8Jčí ča'soD'á p'ra'v,ž,delnost v'.Ý'pla
t.1J rremunerace a není na závadu, že se .le.ií 'D''ýše 
měnila TJ' .lednotlivÚch .obdobích podle bilančních 
v'ýsled:ků a Ipodle usnesení správní rady za.měst
navatelk.lJ, ,k,terá jest akciovou spO'lečno:s:fí. (V áž. 
obč. 10661, IP1P. 225.)**) 

Skončení :služebního poměru. 

35. Smluvil:lJ-li s:tra,n.lJ (obchodní pO'mocník na 
Slovensku) 'D'ýpověď čtrnádi,denní, iest .futo lhů
tu nahraditi Lhůtou měsíční. (Váž. o,hč. 10833, PIP. 
278.)***) 

?6. Výrok obchodvedoucího o šéfovi, pronese
ny k novému strojmistru, »N a M ... ův slib nic 
nedejte, ten svému slo'D'u nedostojí«, zakládá vel
mi závažnou urážku, jež ,hrubě 'porušu,;e snL1jsl 
p'TO čest" a zálro'Deň je v něm s'pa.f.řava,ti ,;e:dndní, 
pro ktere se obchodv'edoucí ,;eví b'ýii néhdále ne
hodn'ým za,mě.stnaD'atelov'.lf důvěry. (:PP. 283.) 

37. .Jde 'O ztrátu dllvě'rN k zaměstnanci, za
mlčel-li 'zaměoslnanec zaměstna'v'a,teli ,při nastou
pení sl'už:by ,své trestní odsouzení pro zločin 
7)pronevěr.lJ. (Váž. obč. 1'1187, PP. 3'20.) 

!e~ K Ipojrr:u »věornosli ,ve S'~užbě« a »pazb.lJ,tí 
dUD'e7'.lJ zarmestna'D,a,felov.l!«. Zakon nevymezuje 
~yto dva po.Ťmy; pojem věrnosti není ostatně p 'o
.Trnem ;převáž'ně právní'm, .jest spíše pojmem 
mravním, .jistě však pramení věrnost z mravní 
potřehy, a,byzaměstnanec dbal opTá vněný'ch zá
.Ťmu zaměstnavatelový,ch, pokud je po,vinen po
dl e služební smlouvy d,bá ti těch to zá jm ú. Po
zbytí d'ůJvěry u zaměstnavatele je ovšem po
všechně ,dŮJSledkem 'zaměstnancovy nevěry, ale 

*) Prejudikatma: Váž. obč. 1163. 
"") Prejudikatura: Fuchs 22, 82, 151, 154, Váž. oM. 

8560. 
""") Pro obol' práva platného v historických zemích 

srv. Váž. obě. 10000, P. P. 
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roů1že bý,ti způ:sobeno také takovými jednáními 
nebo opominutími zaměstnancovými, podle nichž 
nestá vá se silce zaměstnanec nevěrným, ale přece 
jen se stává nehodným zaměstnavatelovy dů
věry. Čím 'V.1JŠŠí a odJpovědnější Je p'o:slav'ení za
městnance, tím dů:lklivě.iŠí .test .teho pov'innO'st 
k vě-rnos,ti a povinnos.t zachovati si zamě'sinava
lelovu dllvěru. (V áž. obč. 11092, PP. 308.) 

39. Není t'ře.ba, ab.1J zaměstnanci b.1Jlo zvláště 
zakazováno jednání, činící ho nehOldn.lÍm zaměst
navatelovy dů'Věry. (Váž,. obč. 11092, BP. 308.) 

40. V tom, že v'edoucí ředUel rozsáhlého. pod
niku ~neb.lll propuštěn ihne.d, .takmile se zamě'st
.na'va,fel dověděl o jeho počinech, za7cládajíckh 
propo-uštěcí důvod, nelze nutně ,sp'aHovaii mlčk.1J, 
ale poznatelně pro.ievené up'uště:ní od !pŤe.dča.s
ného propu,štění. (V áž. obč. H092, PP. 308.) 

V Y'svěd čení. 
41. Zaměstnavatel není povinen hodnotiti ve 

v .lls'Vě,dčení služb.lJ olbchodního pomocníka c.o do 
jej'ich jakos'ti. (V áž. obč. 10833, PP. 276.) 

IV. Země'dělšif zaměstnanci. 

42. Přijetím odbytného od Stá.tního pozemko
vého úřadu a při.tetím .přiďělen.1Ích nemovitoslí 
neztratil zamě.sfnanec nálrok na pensi. (Váž. ohč. 
10917, 'PP. 294.) 

43. Promlčecí lhůla u 'služebních zaopalř.o
VElcích požitků činí tři léta. Promlčení služeb
ních zaop'atřov'ací'ch požitků nepřerušuje ,se je
jich uplaiňov'áním u Státtního pozemkového 
úřad'u, n.1Íbrž .ten domáháním ,se .tich u soudu. 
(V áž. obč. 11002, PP. 291.) 

B. Pracovní doha. 
§ 1. zák. č. 91/18. 

44. U stanovení zák. o osmihodinové době pra
cODní mají pov'ahu iuris cogentis a nemohou 
býti dotčena dohodou stran. (Boh. A 9062, PlP. 
227.). 

45. Předpisy zákona čfs. 91/1918 nevz'tahují se 
na obecní zaměstnance, jichž obec použív'á .iako 
sV.lÍch vÚkonn.1Ích orgánů v takov.1Ích oborech 
obecní sp'Táv.1J, v nichž se PTo.ievuje .ie.tí '-[1!Tchno
stenská moc na území obce. (Váž. o:bč. 113011, PP. 
344.)'~) 

46. Zákon č. 91/1918 nevztahuje se na obecní 
zřízence policie požár-ní a zdravolfní. ('Boh. A 9200, 
PP. 234.)**) 

47. Spadaly-li práce dozorce veřejn.1Ích obec-

*) Srv. k tomu Boh. A 7433,/Q8 (P. P., r. VIII., s,tr. 
21): )) ... Je sice pravda, že určení vzájemných poměrů 
mezi zamě'stnavatelem a dělníky, a tedy i stanovení 
pnwovní do'by, je předmětem volné dohody, leč samo
zřejmě jen potud, pokud zákon neklade této volnosti 
mezí. ZákQ>n č. 91/18 však kategoricky stanoví, že 
skutečná pracovní doba zaměstnanců nesmí trvati zá
sadně déle" než osm hodin ve dvacetičtyřech hodinác-h, 
nebo nejvýš1e! čtyřicetosm hodin týdně a výjimky 
z této zásady přiJ?ouští toliko v určitých, taxativně 
vyjmenovaných phpadech (§§ 6 a 7). :Ze § 1 cit. zák. 
o osmihodinové době pracovní je normou kogentní 
(donucovací) a nikoli dispositivní, t. j. takovou, která 
by pl'ipouštěla jinakou úpravu pracovní doby přes 
zákQ>nnou maximální mez osmi hodin denně nebo čty
řicetiosmi hodin týdně zúčastněnými stranami, podává 
Se zpŮJsobem vylučujícím v,eškeru pochybnost již ze 
slovného znění této normy (arg. slovo )>llesmí«). Že 
torruu tak, plyne i z toho, ž,e zákon vydán byl k oc-ma
ně dělnictva v zájmu veřejného blaha, tedy nikoli 
snad jen proti vyko,i'isfování zaměstnavatelem. Se zá
konem by však bylo zcela neslučitelno, aby se dělníci 
př'edem použití tohoto zákonného práva mohli vzdáti. 
Nemůž,e tedy nikterak býti ponecháno libo'vůli za
městnavatele a dělníků, zákonem vymezenou maxi
mální pracovní dobu dohodou překro,čova-ti.« Také 
Boh. A 84113/29 (P. P., r. IX., str. 4.). 

*'II) Srv. Bo,h. Ai 8~3/29. P. P. 13. 

si 

ních .iatek p'řevážně v o.bOlr zdra,votní a pot'ra'vi
nODé policie, b.1JI obecním zřízencem zdravotní 
sl,užb.1J, na něhož se nevztaho'valy přoopis.1J zá
kona čís. 91/1918. Lhostejno, že konal některé 
práce jiného druhu. (V áž. obč. 11301, PP. 344.) 

48. Veřejné .obecní jatk~1J ne]ze poklá~a'ti ani 
za pod;nik podrobenú živnO'stenskému řádu, a.ni 
za ,podnik po ži'vnostensku p'rovozov'an.lÍ ve sm.1J
slu § 1., odsl. 1. č. 91/18. (Váž. obč. 11301, PP. 
344.) 

49. Do osmihOldinné dob.1J pracovní jest čílati 
také dobu pracovní p'Olwtovos:ti. (Boh. A 9062, 
PP. 212,7.)'~) 

P r á cep ř e! S čas. 

50. Zaměstnanec nemůže 'se domáhati úpla:fy 
za pTáce přes ča's, ,které konal z vlastního. po~ 
pudu bez příkazu a, v0domí zaměstna'vatelov'B a 
jež zaměslna'vatel &ni doda,fečně neschválil. 
(Váž. obč. 10504, PP. 228.)**) 

51. By'lo-li 1J'0zhodo~ání o tom, zda má bý.ti 
pracováno přes Č8'S, v.1Jhrazeno předs,favensfuu 
společen.stva, bylo odňato l~bODůli zamě,stnwnce, 
ab.1J p!racoval přes čas bez v.lÍs.zovného pNkazu 
předs'fav'e:nsf.va. Ve volnosti v'.1Jhrazené zaimě,s,t
nanci, atb.1J si zařídil dobu příSl~upnos.ti obchodu 
podle mí,s.tních ,poměrů, nelze ještě -spatřovati 
příkaz předs.fav'enstva k p'rád přes Ča.s. (V áž. 
obč. 11'165, PP. 3211.) 

5'2. VmluD'a st'ran O' ne.dovolené práci přes čas 
.iesl nicQltná a nezá'Vazná a nemůže z ní b.lÍ:fi V.1J
vozován smluvní ná:rok na odměnu za práci přes 
ča's, n.lÍbrž zb.lÍoá jen žaloba .o náhradu škod.lI a 
z beuM'Vodného obohacení. Určiti v.lÍši odš1kod
ného lze podle § 213 c. 'ř. s. (Váž. o,bč. 10504, PP. 
228.) **,.<) 

53. Byl-li zam.ě'slna.nec za všechnu práci, již 
vykonal, odměněn podle počtu v'.1Jroben.lÍch ku
Sl/'. nemá ná'Tok na další zvláštní odměnu za to, 
že na zhoto'vení kusů, podle .iichž počtu tb.1Jl od
mělíován, wacov'al déle než osm hodin denně. 
(V áž. o,bč. 111115, PIP. 305.) 

54. Od náhrady při'znané 'zaměstnanci 'pro bez
dů'vodné obohacení zaměstnavalelovo neip'lace
nou praoí Ipřes čas, jesl odpočftati, co zaměsl
navalel zap'latil za zamě'stna.nce na po.iišfov'acích 
příspěvCÍ>ch mu předem a bez Jeho .odporu, že 
takto blJ,Jdou odměněn.1J práce přes čas. (Váž. 
ohč, 10889, J>'P. 275.) 

55. Mini.slr soc. péče není sám bez dohod.1J se 
Ztúčaslněn.lÍmi ministr.1J 'kompetentní zamítnouti 
žádost za schválení kolektivní smlouvy podle 
§ 7, al. J zák. č. 91/18. (BOrh. A 90'15, PP. 212.) 

56. Strany, které sje.dnal.lI rkolekiivní smlou
vu, mají procesní náTok na to, 8Jb.1J o .te.Ťich žá
dos,fi o schválení' této smlouvy podle § 7, al. J 
zák. č. 91/18 b.1Jlo rozhodnuto kompetentním úřa
dem. (B-oh. A 9015, !PlP.212). 

*) PodLe náL nss. ze dne 8. ledna 1924, Č. 2~.391/23 
,(Boh. A 3067) j,est skutečnou do,bou pra,covní ve srn. 
§ 1./1. zák. Č. '91/18 rozuměti dobu, po kterou dává 
podle účelu a povahy konkrétního podniku zaměst· 
naneo ve shodě se zaměstnavatel,em tomuto SV()U pTa· 
covní sílu k di,sposici. Do této skutečné doby pracov
ní j,est podle nálezu nss. z 25. X. 1927, Č. 3660 (Boh. 
A 6833, P. P., 1'0'0. VII., str. 24n.) čítati té,ž 
p o hot o vos' t k p r a c o v ním ú k o' n ů m, což podle 
n'ss. jas,ně plyne z § 7, bodu 3. cit. zák., jenž' s,ta
noví zpm;ob, jak lze prodloužiti pracovní dobu, když 
zDměstnaneo je na služebním místě v pohotovosti, 
ale skutečná práce nevyžaduje více než 6 h()din 
denně. 

"") Pr,ejudikatura: Váž. obě. 6609, 6983,. 
*"") Prejudikatura: Váž. obo. 8817 (P. P., roč. VIII., 

str. 167), 8818 (P. P., roč. VlIL, sn-. 183). 


