
Dr. JIŘí ,RLESKOT: 

Přehled judikatury sociálně pojišťovací (zák. 221-24 
ve znění zák. 184-28) za rok 1931. *) 

I. Rozsah pojistné povinnosti. 

A. P o měr s luž e b n í a p r a c o Dní. 
(1) Na právní povaze S'lužební'ho pomě'ru za

měst.nance ,k zaměstnavatelti nemělllí nic oko,linnst, 
že jest s hledi'ska mravního pokládán vzhledem 
k dlouth:oletému z aměs'Í-nání: v rodině zaffilěs,tna
varte!e ja.koby za člena rodiny. Také poukaz na. 
to', že zélJffiěstnanec, pO'něvadž je chura/V, nemá 
ani no:rmál'ní I))Ta'covnÍ: vý:ko'llJ1Q.sti a že nemlIže 
zastá va't], práce, .jež by ,jinak osoba, jSOUc:L 
v pracov:ním poměru, musila zastá va.ti, .je pro 
otázku v.znÍiku služební: (pracovní') smlouvy, 
iJ.'esp. slulžlebního (pracovní-hO') poměru právně 
bezvÝ'znrumný, nebO'ť pojmo'vým z'nakem jeho 
není, aby oSO'ba zamělsltnalll,eov,a hyla Slchopna 
fy,sick)'l vykoná v a,t:ú všechny práce, jež zpra
vidla ve ,stejném nebO' podobném slThžební\Ill po
mě,rtJI koná osoha jiná, nOTmá,lně zdravá, a ruby 
z'aměstna v.atel byl s ,to, aby využil pracovní 
scho'P'nosti zaměst'namcovy vž,dy ste.jně. (Ns.s 
z 15. Vl. 1931, č. 7885/31. Svépomoc, 1931, č. 134.) 

(2) Zamýšlená adO'p'ce za:měst1:naJnce nevylučuje 
.Ťej z pojistné povinno,sti, a to ani podle zákona 
č. 268/19 (zá'k. čl. XIX-1907),aui podle 'Zá:kona 
č. 221/24, ježto zákony ty ;takového vylučovací
ho dfuvodu neZlna1.Ťí. Není' pak, ani: předpisu, .Ťenž 
by bránil zal'ože:nÍ! nebo tTván~ poměru služeb
ního mezi osvojitelem a osvojencem. ROIzhlo'dným 
.Ťe's,t podle obou ,citovaných norem .Ťedině" zda 
v 'kon:k!rétním přípa'dě .ŤSlOU či ne.Ť'sou dány o'b
jektivni znaky poměru slu,žebnwO' (pra,covní'ho). 
(Nss z 15. V. 1931, č. 7432/31. SvéI))O'illo'C, 193,1, 
č. 133.) 

(:3) Pďacov.nÍ poměr na zkou,šku nebrání1 vzni
ku pojist.né povinnos,ti, pro nějž ,je zceJa lhostej
no, JbY'la-li osoba, o kt.erou' .Ťde, při.jata; .Ťen ua 
zkoušku nebo v milosr.dens'tvíl, nebo,f oko,J;nosti 
ty zru důvod vylučujíd vznik smluveného po
měru pracov.ního záko,nem uznány ne.jsou. (Nss 
z 15. IX. 1931, č. 13.4212/31. Věsi. Ú. S. P., příJ. A, 
1931, č. 86.) 

(4) Sktl'adač uhH" krterý byl najat :k vyklá,dání 
u.hlí a dal se ,k ,dilspos:úcím pO'dle příkazlIl, uza
ví:rá s firmou' poměr slu.žební 'a' niko!liv smlou:vu 
o dílo. Na věci nic nemění., že pro,vedením prá
ce - slo.ženLID uhlí z va'gonů - .byl smlu,vnÍ, po
měr uko'nčen. Ro'v.něž .řenerozhodno, že byl 
placen za: výsledek \Své činnoSlÍ'Í (akOirdem). Pod
léhá tedy poji,stné po,vinnos,ti. (Ns-s 1. X. 1931, 
Č. 32.077/28. Vělst. Ú. S. P., příI. A, 1932, č. 88. 
BP 283.) 

(5) P;ráce farské hO'spodY'ně podléhá po.Ťist.né 
povinno'SH p,odle zákona, 2211/24. (Nss z 10. XI. 
1931, č. 16.282/31. Svépomo:c. 1932, č. 199.) 

(6) Zákon o spo'lečenstvech výdělkových a 
hospodář'ských z 9. duhna 18,73, Č. 70, nevyl'llču
.Ťe mezi Olenem ru společens;t:vem :pracovní; poměr. 
}s.ou-li frun:kce člena dru.žs,tva 'a zamě:stna'llce 
dru:žsiva práV11ě slučitel:né, jest bez rozhodují- , 
c.í:ho významu pro posou'Zení pojist.né I))Qlvinno
sti jednotli.vých členlI za:měs,tna'll.cu 'společenstva 
tdruž'Sltva) - okolnost, že .jsou 1))0:dHníikry druž-

+) Přehl~d tento naV'8zuje na loňský, v němž zachy
ceny byly nejdůležitější judikáty sociálně pojišťovací, 
pokud' měly přímý vztah k pojištění za dobu od pů
sobnosti zákona (1. VII. 192ú) až do konce roku 1930 
(pÍ"Ípadně i po,čáte,k r. 1931). Poněvadž jde nyní o za
chycení celého roku 1931, budou se sna.d ojedinělé 
judikáty op'akovat. 

stva. (Nss z 2. V. 1931, Č. 6558/31. Věst. Ú. S. P., 
příl. A, 1931 y Č. 76.) 

(7) Veřejní zaměst'namci .Ť'sou podrobeni poji
štěni podle zákona 2211/1925 teprve tehdy, :ne
podléha.Ťí-li nemocens:kému pojiště:ni podle zák. 
Č. 22,1/1924. (Nss z 1. X. 1931, Č. 14102/31. Věst. 
Ú. S. P., pří[. A, 1932, Č. 89.) 

B. Z a' mělY t n á rn í D e dle .i š í 
a příležitos.tné. 

(8) Námezdní zaměstnáni .Ťest vedle.jšfm tehdy, 
když, sa:O'vná:c.o jsouc s jinou (samostat'nou) čin
nosti 'nebo se životním :po'sltavení;m do,tčené oso
by, .jest s hlediska sociá!l:níhlO'a hospodář:ského 
povahy I))odřadlné. (Nsls 'Z 2. IX. 1931, Č. 12 . .636/31. 
PiP 281, Věst. Ú. S. P., příL A, 193,2, Č. 83.) 

(9) Po.jišfovacíi zákon vYlluču.je z poji.stné po
vinnols,ti pouze z.a:měs.tnán'f vedle.jší a přHežit.ost
né; 'není' však na pře'káž:ku vzniku p'ojis,tného 
po,měru okolnOIS,t, že .Ťso,u: práce vykonává'ny ne
PTavidelně. (LNss 'Z 15. V. 1931, Č .. 7431/31. pp 263, 
Věst. Ú. S. P." Pří\!. A, 1932,č. 79.) 

(10) Nepravidelné zaměsinánÍ neníl důJvodem, 
vylučujídm z'ruměstnance z ,nmceného pojištění. 
Zaměstná,nr není! příl1ežtitostným .Ťiž prot1:o, že 'za
mě:stnanec vyhledává si výživu :L .Ťinde. (Nss z 1. 
X. 193,1, Č. 32.077/28, PIP 283.) 

(11) Není ipřetkáŽikoueristence poji.stnéJh.o P.o
mě'ru podle § 2, o,dstÍ. 1'. zákona Č. 221 /24,že 
p;rá,ce ,ŤIS'O'lli ~o:nány Illepravidelně, j.ežto, zákon 
vy'lu,ČJu'je z !p.oj.ist'llé po'vinnos,ti tpowze zaměJst
nání vedle,jší; neb.o přiležitolstné.. Tomuto' vý
kla,du S'VěJdČL ,i. § 248, 'Ůds't. 1." Ilit. cl}, který vý
slovné uvádí osoby nep,rav.idelině zamělstna'né 
jako1ž'tO' povinně: P.ojiš.tě:né a připouští' pouze, 
aby naŤize:nim u ,0lslQb ta:kový,ch hy.ly t>'Ťano,ve:ny 
jisté úlevy p'řÍl prr.ováJd-ěaJ.í' nuceného pojištěnÍ. 
(Nsls z 15. V. 1931, Č. 7431/31, Svépomo'c 1931 
Č. 132, p'P 263.) 

(12) U ná.delnílkla a ' ne:zamělst1:ina,ného' .Ťe každá 
náme:z,dníi p'r á,ce UJ jediného jehlO, zarněJstna va tele 
v .obo,ru jeihlO 'Poc1ni:ku ,zaměs:iná'ním ,hla vaJ.ÍIIn, a 
Hetbaf:rva,la kra,t.ši dobu, je normálním zdro
jem výžÍ'vy, ta.kže se nedá mluviti: o práJci !k.o
,nané pHle'žittoetně a zaJdáJdá se ji po.Ťis-tný po
mér. (V.ps .z 23. XI. 1931, Cpo. 407/31, Svépomoc 
1932 Č. 190..) 

(13) OB,oby, které ,na základě dřívějšÍ' 61lu,žby 
stát'nÍ požÍlvajÍJ o.dpo6vnýc:h ne1b zaoipatřovadch 
P.oŽ:iltklI\, nejsou, 'Z tolhoto dlIlVodu vy,louče:ny po,
dle § 5, lit. a), resp. § 6, li-t. 'c) zákolna z po
jilštělllí, jrSou-li , :ZiamělstnáJny zp"Ůisohe:rn ; uvede
ným v § 2, o,dlst. 1. z,á:lron;a . '~} ~Nss z 9. V. 1931, 
č. 7089, Svépomoc 193,1, č. 141.) 

(14) Do,oo'sné 6luJspendova'ný ka1nceJář6!ký ředi
tel, vykonáva'jícf v d'oibě suspense p'r&oe ji.nak 
poji>stné povinnosti podlé:hajíd, nep.odléhá po
vi'll'nému poj.ištění, .Ťes1tE1že ,řeh:o, činnorS:Ť jevÍ' se 
zRměsňná,ním v edlejšfun , po.ď:rUJžným, t. j,. 'tako
vým, j,ež nel'ze v konkrétním pHp,a,dě' 19' MedÍ6lka 
hospodM61kého a sO'ci:áJnmo h'O,dn.o-titi za žilVotní 
posta vení a ' záJkil.ad j-eho 'eX'Í's,te:nce. (Ns,s z 3. 
XI. 1931 ,č. 11.948/29/6 Svépomnc 19312 č. 179). 

96 

"') Nemusí v,šak podléhati pojistné povinnosti, 
jestliJže zaměstnání jejich' j,e ve smyslu ~ 2 zaměst
náním vedl~j ším, t. j. v poměru k celkové hospod'ái'
ské a so'ciální situaci dúchodce - první zřetel lužno 
bráti na výši jeho důchodu - us'tupuje do po'z.adí. 
Mú'Že p'roto, býti i výdělečné zaměstnání pensisty 
podle okolnosti případu i zaměstnáním vedlejším. 



21-:24 

'ěst. Ú. S. P., 

lrobeni 'Poji
~ tehdy, ne
f podle zák. 
~102/31. Věst. 

jší 

e:.řšfm tehdy, 
s,tat'llou) č~n
dotčené 0080-
lo8podář:ského 
č. 12.636/31. 

č. 83.) 
poj.i,stné po
L pří1ež.it.ost
[ p'ojis,tného 
Duává'ny n.e
l/31. \PiP 2.63, 

!íl důJvodem, 
l!O 'PojištěnÍ. 
Ir010. že 'za
Je. ('Nss z 1. 

.Lstného po
. 221 /24, ,že 
rež,to, zákon 
l'ze zaměst
~omuto vý
I, který vý
zaměístna'né 
luští' pouze, 
r ,9tanove;ny 
D pojištění. 
)omo,c 1931 

)- .ře ,každá 
,ěstna va tele 
.hla vlllÍlm, a 
,l,ním :od,l'o
) práJCi Iko
o'.Ťistný po-
, Svépomoc 

ě1 j š.f 6!1 utŽb y 
)atřova'CÍ-ch 
)učeny po,
wlna z po
ID; uv,ede-
9. V. 1931, 

, ř6~ý ředi
l' á,oe jim.a,k 
)dléhá po
J\S:t jevÍ' se 
t. j,. ,tako
's' Meďi6lka 
za žirvotní 
(Ns,s z 3. 
č. 179). 

povinno-sti, 
I 2 zaměst
é hospodtáf
~í' e-te-l lužno 
do pozadí. 

IÍ pensisty 
dlejším. 

(15) Zaměstnání posluhovalčky je vedlejlším je
jím zamělSt,nárrrfun, !podle § 2 !poj. zák pojiJs1né 
po,vinno'st'~ ne;podléhajk'Í'!D., když h:lav,nÍim z.a
mě6:tná'ním jejím j.e vedeni domácnolslti j,ejiho 
llmž,e, zaměstnaného j,ako děl\n:í.ka u města. I 
když Hmto vedle.řším 'zaměst,néÍJnim phvydě
lává -si pOIS,lullwvaok,a na, krytí výdajů, doméÍJc
nositi, ve které jes't ž.iJvenai 161etá dcera do'sud 
nevydělávají'CÍ, přece jen hla'vním zdrojem 
př1jmů bYlI, vý,děile:k malnžel'Ůry a ih:lavnÍm za
měls,tnáním ma,nž.e,lčjlným vedeni ďomruooolSti, 
takže její zamě'stnáníi 'po,slu:ho'li a- pralnÍlm prá
dla ' ,nutno p,ovažovati zla vedlejší. (Vp-s: z 14. III. 
1931, Cpo 199/-31 Svép'omo,c 1931, ,č. 155'.) 

(16) PoeluhovaČlky Inejsou vy.ňa'ty z !p'oj-istné 
povÍlnnolS,ti podl,e -zák , č. 221/192'4. ~Ns,s z 2. VI. 
1931 č. 6556. Boh. A 9299, pp 253.)-

(17) »Se:oo!nnÍ práci« nel:oe p-ova'ž'ov,ati za »prá
ci fpřill.elŽ.ito'stno'll« (Ns s z 28. V. 1931č. 8255 
pp 2,59 Věst. Ú. S. P. ipříl. A 1932 Č. , 80.) 

(18) Neni úsrudkem nesprávným neo nelogic
kým, jestliže uZlnáno' je, ž,e rolníic.L j;i,dh'ž hla v
ním příijmem .je výJtěž.ek !rollnic1víl Ia :kteří jen 
v úmnímobdoibí !~dyž v h06!podá!řstvíl je mélllě 
.pTáce, zabývají se jinnu prad - v daném přÍ'
padě po 4 týdny ;pra-cí leenr ~ vylm'návaji tyto. 
p'ráce j,alko ve dl e.Ťší) ,zamělS;tná:ní.'~} (N6IS z 10. 
II. 1931, č . 1991/31 VělS.t. Ú. S. P. rpHli. A, ,č. 70, pp 
21 1.) 

(19) A,ni přiJj;eJtím phhlášky ,ne:mneen-skou po
jišť-ov.nou Inevzniká pojÍls't'ný poměr, .Jes,tliž,e za
mě,stnéÍJnÍÍ p'oj~ště'Il'cOVO bylo :oaměs,tmán:í.rn v,e
dlej,šiím. (V,ps' 'z 25/V. 19'31 Cpo. 391/31, Svépo
moc 1931, Č. 114.**) 

C. Trvání pojištění. 
(20) PřerušenÍÍ p:rá,ce mŮlže býti důsledkem jak 

zrušení ,pl'aclQv,ního pomě'ru, tak ÍI rpouihého do
ča6rnélho zra!sta'vení provozu bez eouča6,ného 

u.roOtnčení pra,covlllÍho poměru. PojiJs1n~ poměr 
nezaniká však p,ouih,ým za's,ta'vením prace. ný
brž jen zaJsltavení.rn PTáce v dŮJsled;ku ullrončeni 
pra,oovlnÍho pomělru:. (N&'>, z 3. XI. 1931, Č. 
12.389/29, Svép,omoc 1932, č. 176.) 

D. F a k.t i c k é poj i š tě ní. 
(21) Fakti,eký pojistlIlÝ poměr může býti zalo

žen přihláškou: podanou na zákla,dě souhtla'sné
ho a svohodného- pro j.ev u' vůle sltran. Nedobro
vol'ná, vý,hrů'žkami zřÍJzenoe p,ojišťovlny ZpŮ60-
bená ,phhláška 'k .pojištěnÍJ 'o,soh, ~teTé podle 'zá
kOlna po'ji6tné 'pO'vÍlIlill.os<ti nepodléha.ří, není

' 
na 

překážku, aby zamě'stnavatel mo!M .s ÚStpěche.rn 
pOp'í'rati vZll'~k záv,a'zkŮJ z pojiště,nÍ. (Nss z 10. 
X. 1931, Č. 14.716/311, Věs1. Ú. S. P. příl. A 1932, č. 
90.) 

. (22) VznikuI faiktic:kého pojistného poměru ne
brání, jestlwže zamě\Stnavatel podalI- p'řihlášku 
,na základě UJpo'ZOrnělll1 nemocenské pojiJšfovny 
na zákonné ná,s'ledky nep,řÍlhlášelnÍ. (Ns,s z 3. 
XI. 1931, Č. 15.'743/31, Věs't. Ú. S. P. přít A 1932, 
Č. 91.) 

(23) A'lli' rpřij,etím pBhláŠiky nemocemsJmu po
jišfovln>011 neVlzlnLká poj,Í1stný pomělI" .Jestli,že za
městnánÍ' p'ojilštěncovo hylo zaměstnáním ve
drlej-šLm.'·') (VP6: Z '23. V. 1931 Opo 391/31 /1, Své
pomo,c 1931, č. 114.) 

(24) Předpis náhrady podle § 20, odst. 2. zéÍJk. 
jest oddůvodně'n i p'ři ,f,a,kJtickém po,jist!llém po
mě:ru' j'es1hže nemoeellls:k.á poj~šťovna přij'a,la: 
'Přihlášku po vzniku po.jiIS,tného připadu. (Ns's 
z 10. XII. 1931, č. 14579/29, Věs,t. Ú. S. P. pHl. A 
1932, č. 95.) 

Podle, názor,u VTClhn~ho pO'.Ťišfovadho soudu 
vzniká fwktvcké pojištěni také p'řih:lá,šikou u 
mflstně nepř:ús-luišné lnemocelll.slké ,poftŠlťo,vny.'~) 
(Vpe z 22. XH. 1930 Cpo 2274/30/3, Svépo,mo,c 
1932, č. 212.) (tDo-koln1če,ní.) 

Z rozhodnu tí ve věcech pracovních. 
366. 

Byla-li učební smlouva neplatná, an zaměst
navatel nebyl vůbec oprávněn učiti určitému 
řemeslu, nebyla platná ani v části, podle níž 
měl učeň pracovati zadarmo, a jest učeň opráv
něn domáhati se na zaměstnavateli odměny. 
Rozh. nejv. soudu ze 7. I. 1932, R II 3921/31, Váž. 

.obč. 11.3,14. 
žalobce se domáhá! na žalovaném zaplaceuí 

přiměřené odměny za práce, jež pro ně-ho vy
konal, byv jím přijat do učení: řemeslu. Je ne
sporné, že učební smlouva, o kterou šlo, byla 
neplatná z věcného důvodu, ježto žalovaný ne
byl vůbec oprávněn vyučo'vati' mechanickému 
řemeslu. Úmluva o. bezplatnos,ti s 'e týkal<l' jell 
smlouvy o vyučení řemeslu, ale, byla-li tato 
základní smlouva neplatná, nemůže pla'titi ani 
její součást, že žalobce jako učeň měl praco
vati li žalovaného zadaTmo, nebo'f nebyl splněn 
její podstatný předpoklad, že si žalobce zí'ská 
svou Ulčňovskou prad průkaz zpús'obHosti k bu
do.ucímu provozování živnosti. Byla-Ji. smlouva 
stran od původu neplatná z di'wodŮJ věcných a 
vinou žalovaného, jest uvážirti, jaké právnÍl dů-

") Tímto judikátem Nss. značně porušil dosavadní 
p-raxi, která hleděla sro,vnávat zaměstnání hlavní 
s vedlejším vždy v téže delší časo,vé periodě. 

n ) Tento judikát Vps. liJší ,se podstatně od stálé 
~~d~k~tu'r:Y ,Nes., kter~ právě PQc1stB;t~ praktic!réh~ :Q0-
Jlštem VIdl v tom, ze ze zaměstnam nepodlehaJlClho 
povinnému pojištění vzniká pojistný poměr, přihláškou 
podan'ou v domnění, ie šlo o zaměstnání pojištění pod
léhající. 
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sledky z toho plynou pr.o obě strany. Ve smyslu 
§§ 877 a 934 obč. zák. má ph zrušenÍ- smlouvy 
býti uvedeno vše do předešlého stavu a podle 
§ 921 obč. zák. je při jednos,tranném Ulstoupení 
od smlouvy dbáti toho, aby žádná stralna ne
měla zisk ze škody strany druhé, aby se na 
její úkor neobohatila. Ve smyslu těchto zásad 
je řešiti věc i při neplatnostÍl smlo'Ulvy, po,kud 
zákon nestanoví něco ji'ného, na příklad v 
§ 1174 obč. zák., ale o. výjimečný případ toho. 
druhu tU' nejde. V soulzeném případě není mož
né, aby vše bylo uvedeno do, předešlého stavu, 
nebof práce, které žalobce vykonával ve s,luž
bách žalovaného, nelze vrátiti' a žalovanému 
není mo'žné, aby napra'vil skutečnost, že žalob
ce nedo.sáhl výučného listu, ač byl jako učeň 
z,aměo8tnán. Pro po.souzení' žalobní'ho nároku 
záleží tedy na tom, zdali a' pokud byl žalobce 
konáním neplacených služeb pro žalovaného 
nes,pr,a'Vedlivě zkrácen, a na druhé straně, zdali 
a pokud se žalovaný na úko'r žalobcův obohatil 
výkonem jeho služeb. 

36'(. 

I. Obdržel-li horník byt, jenž byl zřízen při 
podniku pro jeho zaměstnance, jen jako činný 
zaměstnanec a nebyla.li s ním uzavřena ná
jemní smlouva, šlo o byt naturální, jímž je byt, 

.') Judik'ltura Vps. o faktickém pojištění vnáší zma
tek do tohob institutu, který by1 stálou judikaturou 
Nss. vyjasněn. (Viz pI'edešlQu poznámku.) 


