
~ny DkTesní soudy, u ktle<rý'Clh nebyly ZrI

umy p:eacDvJ.N sDudy a pro. něž tonD ustanD
vení je illlOIVOru kompetenční illor:mou. S na
hyU1U účinnlo,sti zákDna § 42 nemá CD činiti . 
Podle této. úvahy 'prý oikresmi slOUldy, pro. j,e
jichž Dbvod byly zH,zeny pracovní ,soudy, 
.nejsou 'PTý od 1. ledna 1932 přís1uš.ny k rDZ
hodDvání 'P'11aJC101vníoh sPDru. 

. V ,důsledku toihD vyvDlán hyl v některýdl 
-soUJdních olkTesech stav, z,a k,telJ.'1éhD není žád
IIlJéhD Ol~g,ánu, který by o. sIPo["ech z pT'acov
iIl~hD poměru ["DZ/hDdDval. DlOsavaldtní [(Jom,pe
tenční nmmny byly mušeny a okTesní soud 
svDji přís1ušnost pDpíral. 

TDtD po/pření pHsluš'lJ!osti wesníoh soudů 
v'e ISIhDra rtuvedených otkresech. je po. našleill 
názoru po ,práV1ní stránce nespr:ávné. 

Podle § 42 -cit. záJkona o p(l'acovníah 'SDU
,dech je dána př'íslušnDst ouesILÍdh s,ofUidů. 
Toto. ustanDvení nabylo účinnosti tdne 1. led
na 193:2. ÚčinnDsti nabylo, aniž bry účinnolst 

byla vaz,ana podmínkou z,řízenÍ nebo urve
den~ v činnDst praoovního lSoruJC1u. To. ZllJa

mená,že veškeré spory v § 1 -cit. zákDna 
tiV'etd.ené pa~ří k Dbesmrímu sDudu, poknd 
není pno tm"ÍJstně přÍlSlušný soudní obes zří
zen pracDvní sDUJd. Jestliže § 42 uJŽ.í~á vý
Tazu ») ••• ~ří.Zlen ... «, p.ak je 'iDmu I'Io'zumět 
tak 'že v ,tom kter,ém soudním okr'esu ne.ní 
píl~a~Dvní soud v ,ČiDJnDsti. Jediné tento. vý
klad také odtpDvídá pod!o[bnÝ'm p'Hpadům 
tminulým, ,příkladně 'při zHztenÍ krajského 
sOl1Jdu v Kla,tDveoh nehlO tpři zíl1zenÍ Dk<resnÍlho 
soudu ve ZI:úně. 
Právě uvedený'm posltu:pem některých Dkr. 

s.Qtuldů oV'šem vznikaly značné š!ko.dy žaloll
jídm zaIIllěsrtnancům. Zvláště j'es,t p'oukáza ti 
na 'llhů'ty § 1162d 'Obč. zák., § 3,4 'ZáJkDna, ,čís. 
20/10 ,ž. 'ř., a p., jichž hělh není zajisté prácvě 
uvedenými okoLnosrfmi staveni. 

SpDr byl vyřízen 'PTlaxí 1:teplrve ,rDzhodruu
tím nejv. s,oudu z 6. VI. 1932, Rl 423/32, 
uveřej,něném ve ,sh. t. 1. č. 400. 

Z rozhodnu tí ve věcech pracovních. 
383. 

Rozdiel medzi skončením pracovného pomeru, 
pI'epustením a výpoveďou. RO'zh. nejv. soudU! 
z 6. II. 1931 , Rv III 667/30. Pravny obzor 383. 

Ur,čité a nepochyhné zjištění, zda žalobce byl 
z práce pr-opwš.těn bez výpo'Vědi', č1 dostal vý
pově'ď s ostatním dělnictvem, je nevyhnutel1

-

ným základem pro ro,zhodnut:íi sp,oru, prot,ože 
v každém z ObOll případi'll končí pracovní po'
měr v jiný čas a také nároky dělníka v obou 
pří'Padech j's,ou jiné, jak nařizu~Íl záko·nná u~ta
novení, zejm. § 21 zák. 244/22 a § 123 zák. žIvn. 
Stačí tu, jen u'P·ozo'rniti na to, že předčas'ným 
prop,uštěním děltnÍ'ka bez zákonné (důležité) pří
činy neskončí' se pracovní p'oměr, spadající- pod 
z:ákon č. 244/22, ihned, nýbrž že toto propuštění 
pIaN za výipověď a sJu'žebni (pracovní) poměr 
trvá do' uplynu tíl zákonné nebo smlu!Vené vý
povědní lh-ůty a končí teprve až projitím tétO', 
a teprve jeho skončením přestávají veškery zá
vazky zaměstnavatelovy z něho a o'všem i ná
roky zamě'stnancovy na mzdu bez prá,ce (§ 21 
zák. 244/2.2). 

Tot'éž platí il pro propUJš.těn~ pomocníka v 
živnosrtenském podniku, ov-šem s. ro'zdíllem, že tu 
neplatí obmezen~ mzdy podle § 21 zák. 244/22 
(§ 123 živn. zák.). 

Byla-li však dělniku dána výpověď, která se 
přfčí! platnému právU! (smlouvě) , nemá tato 
žá,dných právních ,účinků, tak jako by vůbec 
nebyla dána. 

384. 

Nárokr podle §§ 1162 a) a 1162 b) obč. zák. jest 
uplatmti ať žalobou o plnění, nebo, pokud ne
jsou splatné, žalobou o určení do šesti měsíců 
od zrušení služebního poměru (§ 1162 d) obč. 
zák.), jinak uhasnou. RotZh. nejv .. 6t()100U z 8. III. 
, 1932, R'v I 1834jJ1, V <Íiž. olbč. 11.467. 

žaltOIĎou, ziKll8llllO'U iDJa soudě dne 2. srpna 1929, 
OIO\ffi,átha1Ja. sle Ž1ruLohkYJ1ě 'nla! ŽallloIVia!Ilk.m zrupltcení 
mzdy ,od 22. prOlSŮIIl100 1928 dio 31. s'l'pnta 1929, 

,brdk, že ji .ž,a,ltO'vlrun.ý dtne 22. ptrolSti:nce 1929 bez
důvodně P'DopThsltil" .ač hyl10 ruyedlThéÍJllio, že ji bu
de mmi v'e sLuJžbě a,ž d/o Ismd,i. Ža'IIOIĎa vylta .z;a
mÍ!tlDJUrtla StOluruy V1šech tH ISlt'Oil:iJC, Nejvyšším SoOu

dtem z tědl!tiO dúvodů: 

Odiv'o,llruCÍ so:ud, zawtlIlJu'V lll<Íirolk na zaipllClJcení 
mzdy od 22. pl'o6inc'e 19-28 dlo 31. srplIlJa 1929, ,nlE-'
po'chyhÍJ1 (§ 503" ,čÍS,. 4 'Co ,ř. 1St.). P{)dle :U'3\t,alllJOtV'enÍ 
§ 1162 d) .ohč. ,zák. !illThsí ,nrurioky z předič:aslné!lm 
ZImšení slU'žebtn.~ho poměru, l1'V,edené v §§ 1162 Iru) 
.a: 1162 h) <l!hč . .z.áJlc .. , hýti ;V,Zll'eBeln'Y n.a soud dto 
š'eBIti mě,sÍtc'ů .ode dlllle, kdy je by.lio lize up1ai:'ňovlalti, j,:itn,aik zla.DIÍiktl1JOiU. PodLe ttOlh()'t,o 1lJStta~novení 
'není ptOlcl1.yihnolsti, 'že zanikl nárok žalobkyně 
!lliCli llllzdlu <lrl 22. p'rtO'stÍ/nce 19,28 do, 22. :břez:na 1929, 
,nehoť n.a :t:uJto .mIZdu. p'Otkmdl ISte : t:ýče na: její Z,aJ

pl,ac-e:niJ, měla žalolbikyntě podíle § H62'b) <llb!č. zák., 
předp<llkJ,ádlajíc sip'r'álvilllo,st jejího údiaje, že byla 
'Prto~[ Iwj,edmiánÍ lbezdtůtV'odtruě prop1llŠ1tětrua, nátoolk 
ihrruedi ;po s'vélID Pf'Otpwš,t'ě,ní, ž,ailiolb:ky,n.ě V1ša:k po
dJrulla žaLolbu rte-prve po šesti mě6ÍCÍloh .až dtne 2. 
srpna 1929. o.tázktOlu jlestt, zdla' ,žtaLolblkynlě je p,re
ikl'udbiVlátna i s <l$tt.a'ÍnÍ ,pt01žatd/otv:a'no'll' :mZdlO'll, to 
jest ,Zla dlobu od! 2.2 .. hřez:nta! dlo' 3'1.. ,smptna 1929, od 
jejíž 6p.Iialtru06'ti do 'Podání ,žtaloiby ješ,t,ě šeSlt mě
tsků 'neup.1Yilllw101. DotSllio'v 2,álkotnla' (§ 1162'd,) ojbič. 
zák.)" ISlhotra u'V,e,dlený, m'oihill by 'Vlzlb'uz'olv,aJti po
chybllto'sit, zdta iž,a;]IOIbla, '00' se .týtč-e mzdy zla dla
bu od 2'2. Ibtřez,ua 1929, j'EJ pmrme:š.ká,llta, tkdfylmrě od 
jlejí S'p~alt:nlo!slt.i dio pOldlánÍ ž,a.l,olby šest 1II1ě6~cŮ'ne
uplynu10,. Leč hledtfc Ik:e ISlIIlytSlllU a ik účelu, uve
deného mLs't,č)' . záJkotI1a, }esi:, ;ptQ.ClhyhnoslÍ' ~IU vy
l:OtUoiti. účelem ulStan'OtVletllJ:1 § 1-162 dl) dhč. zálk. 
jesli:, alby ;při lP,ředlčrus'Dlém Zlrušemf sLuž:elhuiho po
měru hylila tQitáZlka 'Dle:oďůlVsOdlně!IlJolsti, pokud se 
Ibýče předtčas,lJJo:s:t.i z:rušelllQ t1J.,áJmezdnílho pOIIIl.ěru, 
j,alk:tO!ž i {)rt,ázlka nláflotk:ů ta :zátvlaJziků z rttO!ho ,V'.ze
šlrý,ch; po pHpa'dě VIZlC:ház,E-lj,:úC~c:h hyLa ,OD Jlsejjdfří
ve ,romodnutta'. DůvodelIIl ik t'O[llJll' ýelslť je:n [)Je
slnad:ruo,srt porolějlŠílho dtoUcla,zlOlVíá:nf 'o předJČia,slltOlSrt:'i, 
ptOIkud 6'e týloe lbe:zdlŮJV'odllltOlslti p,r,otP'1llši:ěIlli, :aiLe 
llejméllJaJ mnolhtd.y v'elmi naléhavý záj'elIIl' ,SI Vra'll, 
b'Y lIIlezi Jl.lmli hylo Drizy zýedrnlánOl j,aSIllI()t. S irfun 
(by 'ovšem ,Dlebylo .lIze 's,rtOtv,nlCllti, kdylh)T po pří-
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385. 

Lehota, stanovená v § 23 zák. č. 244/22 Sb. z. 
a n., je lehotou prepadnou; nárok uplynutoo 
lehoty zanikne, či už boOI zamestnávatefom 
uznaný alebo nie. Rozh. nejv. soudu z 16. L 

193-1, Rv III 374/30. Pravny obzor 576. 

žalobkyňa, kto rá bo>la u' žalovaného zamest
na'ná ako bJospDdyňa, vypovedela slu:žebn)T po
mer dopisom ZD 16. decembr 8J 1925, na ktDrý 
žalDvaný Ddp'oIVedal dOp'~som z 31. decembra 
1925, v ktorom žalohkyňw žiadal, aby za stala 
na sIVo jom mi,este aspoň do februára. 1926 ; vo 
1926, do,kiaf nenaj'de náhradu. žalohkyňa ,skutoč
ně v mieste zostaLa; VD íehruáru prijal žalovaný 
novú ho,s!p od'yňu a ža~ohkyúU! 21. febr. 19>26 služ
by s!prDstil. žal~obou, podanou 26. októbra 1926, 
d omáhl8. sa žalobkyňa medzí iným náh.rady 
mzdy za trojlffiesa ónú dobU! výrpoIVed.nú. Súd 
prvej st oli,ce t ejto žalobnej žia'dDsti nevyhovel, 
ponevá,č výpoveď bDla daná a p r ijatál uiŽ v de
cembri 1925 a do februára 1926 uplatňovaná 
doba vÝ'PDvedn<Ío uplynU/la ; odvolací súd žalobu 
zamietol, poneváč nárok ,je podfa § 23 zák. čÍ'S . 
244/1922 Sb. z. a n. p'remlčaný. 

NajvY'šš.í súd dovolaciu žiadosť zamieto1. D o
v od y : Okolnost, zda se žalobkyně dohodla se 
žaLovaným dne 31. pro-since 1925 na tom, že 
b ere Zlpět svou' výpově'ď, danou dne 16. pro
slinoe 1925, je prO' rozhodnut'í sporu zcela bez
vý~namnou, protože, i kdyby tO' bylo pravdou', 
nic by to ,nezměnilo na právní stránce ro,zepře, 
že jde O' náro/ky, které si čin~ zaměstnaný proti 
zaměstnavateli z důvodU! předčasného pro
pUlštěni bez dŮlll€ž~té přfčiny podle § 21 zák. 
Č. 244/1922, a těch mUlSila s,e žalobkyně podle 
§ 23 d i. zákona domáhat,i! do 6 mě'sílců od pro
pu,štění. Lhn1ta tatO' neníi Ilhi'l/toul promlčecÍ , 
nýbr,ž lhůrtoU/ propadnou, nárok k tétO' lhůtě vá
zaný pro.Ťitím lthůiy, nebyl-li v nr u soudu vzne
sen, zanikne, ať byl žalovaným uznáván čili 
nic, p rotože UJznán] nebo neu,z.n:á'ní nároku nemá 
pra o1ázkUl včasnDsti žaLoby žádného významu. 

386 

Je. ponecháno především dohodě stran, aby sta
novily dobu nastoupení dovolené (§ 1, zák.) se 
zřetelem na dobu přiměřenou provozovacím po_ 
měrům, a to včasně - to Jest v přiměřeném 
čase před poskytnutím a nastoupením dovolené. 
Nedohodnou-li se strany o době nastoupeni do
volené, je stanoviti čas nastoupení dovolené 
soudem se zřetelem k zvláštním poměrům toho 
kterého případu tak, aby sice 'Především byly 
-chráněny zá.Ťmy provozu podniku, ale aby zá
roveň bylo dbáno i toho. že dovolená má po
skytnouti zaměstnanci možnost. 'aby se zotavil. 
RDZh. nejv. soudu z .15. IV. 1932, Rv I 353/3,1, 

Váž. oibč. 11.574. 

Jádrem sporu ,je p'rávnf otázka, zda žalobci 
přísluší proti žalované ,zaměstnavatelce zákon
ný l1árook, aby mul stanovila nasloup,ení dovo
lené podle § 17 zákona z,e dne 16. lledna 1910, 

us. 20 ř. zák., prave Jen v době od 1. května 
do konce řídna 1930. Dovolatel v p·o dstat ě správ
ně do·vozuj'e (opíraje se při tom o' výklady 
Maryera a Grlinberga v komentáři k zákonu o 
obcho dnÍ/ch 1P0mocnídoh 9t r . 215 a 216), že doba 
na,stoup eni dO'volené v tom kterém služebním 
ro'ce není v § 17 b l:íiže stanovena a že zák on po
nechává předevš:úm dDhodě stran, aby stanovily 
nastoupení d·ovolené se zřetelem na dobu, při
měřenoU! prO'vozovacÍm poměrům, a to vča/s'ně 
- t o ,jest v přilffiě,řeném čas·e pře,d poskytnutím 
a nastoupením dovolené. V § 17 zákona Čís.Lo 
2>0/1910 ř. zák. s-e sice mluví j en o zřetelÍ' k pro
v'O'zovaCÍJm poměrům a není t.am výslovně ře
čeno nic o zájmu, zaměstnancově , avšak, uváží-li 
se, že účelem dovolené je za.městnaneovo zota 
veni a že si zákon přeje doho,dU! obou stran, 
nep'ouech árva je lihovůli zaměstnavatelově, a by 
čas naslŤoupení dovol ené sta novil. jednostTanně, 
jak sám chce, p lyne z toho, že je dobu' nastou
peni dovoLellé, nedohodnou-li ge o' ní strany sa
my, stanoviti s.oudem se zřetelem k zvl'á štní:m, 
p~měrúm tohO' k terého· případu' tak , aby sÍ'ce 
především byly chráněny zájmy p rovozu po'd
nikllJ, a le a by zár·oveň bylo dbáno il toho, že do
vol/e.ná má p os·k ytno'llii' zaměstnanci možnost, 
aby ,soe zotavil, a že tuJd~ž, pokud tO' p rovoz !pDd
nikul dovolulÍ'e, dovolená: nemá připadnouti do 
doby pro zotavení zaměstnancovo naprosto ne
pří-znivé a nevhodné. Připomenouti ,j e, že zá
kon Čí,s. 20/1 910 ř . zák. nem á vůbec podobné 
wsta noven'Í jako na· p-HkLa·d pozdější zákon ze 
dne 3. dubna 1925, ČíE . 67 Sb. z. a n. (v § 12: 
»D ovolená udílli &e zpravidla v období od 1. 
května do ko'nce září, « ), a zákon ze dne 1. čer 
vence 192,1, Čí:s . 262 Sb. z. a n. (v § 10 : »Dovo
lené bu:ďtež pokud možno wdfI,eny v dob ě od 
1. května do 31. října.«). 
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Pozosfává-li odškodné podl'a § 19, z. čl. XXVIII 
1900 zo zaplatenia požitkov za dobu, o ktorn bol 
zame~tnanec neop'r ávnene skorej prepustený zo 
služby , počiatok tejto doby počítať t:reba 000 
dna prepustenia zo služby i v tom prípade, keď 
zamestnanec už drierv obdržal požitky, prislú.
chaJúce mu na dohu po prepustení zo služby. 
Rozhodnutíl nejv. soudu z 30. 1. 193'1, Rv III 

734/30, »PráV1ny Dhwr « 589. 

Žalovaný prepustH z.o služby žalůbníka na, 
základe bodu a), § 16 z,ák. čl. XXVIII 1910, z toho 
dOYDdu, že ž.aIDbník ublížil syuDvi žalova'D.ého 
na cti.. 

Správne vyrielml od'VD·1ací súd, ž·e výrazy, 
použité ž,alDbníkom voči sy no'vi ž/alo,vaného, n e
do,týk.ajú 6a jehD cti. Tieto v ý razy lze pova ž.o
vař llen Z'a kritik;u, týkajúcu 6a odbDl'neŤ zn,a
l,osti syna žal0,vaného , ktor é 8:a však jeho cti 
nedotýk.ajú. 

žulovaný pr,eto nemal pr,áva s.lužebný pomer 
okamžotým prepustením žalobníka zrušit , ná
sledkom ooho v smysle § t9 cit. zákona m.á. ža
lobníko,vi dať plné ,odšk'Qdné. 

Je nesporné medzi .stran.ami, že toto Ddšk,o.dné 
proostavUl.Ťú jednoročn.é požitky . žalobníka ; 
sporné bolo, či . t.áto· jednoTDčná dDba má sa po
črtaf dlOtyč'D.e .ŤednDtlivých položiek odo dňa 
prepUlStenia, t. .Ť. do dňa 2,4. janlUlára 1930, 'alebo 
D>dO dň'a 1. apdla 1930, v'Z,hfadom na to, že po
dIa Blužebnej .smluvy žalobník .už pdjal plat 
do dňa 31. maroa 1'930. . 

Na.Ťvyšš'í súd pri,jal za správne stanoviskD ža-
10va'ného, že Dkolll>osť, že ž,alobník už pri!jl;ll 
sv-oj plat do' konoa mesw,ca mar,ca 1930, ne
muže byť d6vodom, aby jednoročná lehota hola 
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počítaná teprv úd 1. apríla 1930, čím by hol:a 
výpoved'ná lehota predlžená o via,c než o' dva 
mesiace - lež uznal správnym, aby výpovedná 
lehot,a počítaná holO' údo dňa prepUlsteni,a (24. 
januára 1930 až do 24. janu,ára 1931) a aby 
z jednor'Ůčných púžitkov odpočítané boly tie 
sumy, kto.ré žalúnnÍ'k nespOTne už prijal. 

388. 

Zákon o osmihodinové době pracovní č. 91/1918 
v § 6, odst. 3. a (., odst. 4,. zaručuje »zvláštní 
odměnu« jen za dovolené hodiny přes čas, ni
koli též za práce konané proti zákazu § 1, 

odst. 1. téhož zákona. 
Zaměstnanci zbývá i v případě nedovolených 
prací přes čas cesta žaloby o náhradu pro bez
důvodné obohacení zaměstnavatelovo a poško-

zení zaměstnancovo. 

Rozh. nejv. 6ou,du z 5. II. 1932, RL 1088/311. 
»Soudc. lásty« 1012. 

Odvolad! soud právem .zrušil výrúk rúz6udku 
prvn:íiho. so.udu, jímž byla z.amítnulÍ,a ž,alobní žá
dúst o z,apl.ace'Ilí 6585 Kč z,a hodiny přes Č'8.'S 
j'en z toho d ůVúdu, že pro. púdnik, ve kterém 
žalúbkyně byl.a zlaměstn.ána, nebylo, uděleno· po
vúlení k prúdloužení pracovní dúby ve smyslu 
zákúna ze dne 19. prosil1!ce 1918, Č. 91 Sb. z. a n. 

Podle ustálené judik,atury netvyššiho soudu 
(,rozhodnurtí Č1S. 8717, 8818, 10.226. 10.504 Sb.. n. 
s.)*) zaručuje o,všem záko'l1 O' o.smihodino.vé dúbě 
pr,acúvní č 91/1918 Sb. z. a n. v § 6, údst. 3. a 
§ 7, ,odst. 4. »zvláštní odmě'llu« jen z.a dovúlené 
hodiny přes čas, ni.koli též za práce kúnané 
proti zákazu § 1, odst. 1. téhož zák. Ale z toho, 
že sml uv n'Í! nárúk na údměnu za nedúvúlené 
práce př,es oas nemů<že býti' vyvozován ze' zákú
na č. 91/1918 Sb.. z. a n., neplyne ještě nikterak, 
že by se zaměstnanec nemohl vůbec domáhati 
na z.aměstnavatel:i náhrady tohO', 'úČ byl přip,ra
ven svémocným prúd:lu,žúv.ánÍ!m zákúnné pra
covni dúby se Btrany zamě'stnavatele. Zaměst
nanci zbývá i v případě nedú'V,olených prací 
přes čaS' cesta ž,albby o. náhradu pro, bezdů
vúdné ,ohohacení z,amě'stnavate'IDvo a púškozeni 
z.a:městnancú·vo. Kopodstatně'Il:íi takového nárú
ku na náhradu postačí, prú,káže-H se, že se za
městnand nedio'stalú od zam~tllta:vatele · z,a vy
konané přeSČa60'Vié práce nále'žité náhrady a 
že na jelro úlwr byl .tJmi zamělstnav'Rtel bezdů'
vúdně ohohaoen . . Výši odškúdného mů<že 'Pak 

,soud určiti podle § 273 c. ř 6. 

389. 

Podnikatel hor je vůči báňským úřadům odpo
vědný za dodržování předpisů zák. o osmihodi
nové době p'racovní, tř'ebas jde o práce náleže
jící sice přímo k provozu hor, avšak zadané 
podnikateli stavebnímu. Nález nejv. správ. BúU
du z 16. III. 1932, Č. 4089, Boh. A 9755. Prejudi-

katura: Boh. A 9539/31.,**) 

Nař. rozhodnutfun byl potvrzen trestní! nález 
revírního háňského úř.aď.u" .Ťí:mž bylla 6t-l'ka 
uznána vinnou přestupkem po.rušení předpisů 
§§ 1 <Cl 6 zák č. 91/18 o 06illlÍhodmú'Vé dohě p.ra
covní. St-11m prúti tomu fo,rmluje v púd'st.atě 
t ytú námitky: 

") V ))Pracovním právu«, roč. VIII., str. 167 (Váž. 
obč. 67117), roč. VIII., str. 183 (Váž. obč. 8818), ě. 166/X 
(Váž. oM. 10.226), Č. 228/XI. (Váž. obě. 10.504). 

.... ) 'Zadá-li podnikatel hor určité práce, které nále
žejí přímo k pr'ovO'zu hor (hloubení větrací šachty), 
podnikateli živnostenskému, ne,z,bavuje se tím své od
povědno-sti nauroti ÚÍ'8Jdům báňským (§ 187 zák. hor.); 

' nález z 9. XII. 1931, Č. 18.266. 

V p.rvní řadě popÍJrá SVúU trestnÍ: ,odpúvědnost, 
ježi.ó nešlo o zaměstnance její, nýbrž o. z'Rm<ěst
nance stavebnÍ) firmy K. a spol, jíž st-lka svě
Hla hl<oubeni vě'irad ša,chty na 6vém dolu. Ná
mitku tuto nemúhl nss uznati důvúdnúu z těch- . 
že důvodu,' ze který,ch v nál. Búh. A 9539/31 
pHzn.al báňskému úřadu do·zorči moc nad veš
kerými pracemi, ktel'é po-dle své techni.cké po
vahy náleže.Ťí k pro-vú,Z'Ování húr, bez úhledu 
na tú, v jaké soukrúmoprávnÍl fúrměsi púdni
k.utel hor pr,acovní sHy úpatřil, tedy i když si 
je úpatřil 'l1ikúli smlouvúu pracovní, nýbrž 
smlouvou ,o dÍllú, uz,avřenou s jiným podnikate
lem. Z téže příčiny uznal nss v cit. nálezll' pod
nikatele hor .z.a údpovědna z'a prúvozováni ho'r, 
v jeho. celi",tvústi, z čehú'ž plyne i jeho odpo
věduost z,a dúdržová'nÍl předpisů zák,ona Č. 91/18 
'0 ,o,smihodi-nové d.ohě pracovní v podniku hor
nickém, neboť i tyto . předpi6Y vztahu .Ťi 'se na 
jednu ze 'stránek provúzování ho,rnického pod
niku. Z to-hO' arci neplyne, že podn:ik,atel ho.r 
vstupuje i na půdě sodálního pojištěnr 'Ila' m~sto 
zaměstnavateI:e dělní'ků, s nímž majitel dolu 
smlO'uvuo dílo uzavřel., neboť v térbo reI.ad ne
běží již o v lastníi pr·ovozúván~ hor. na které 6e 
kompetence báňského úřadu' podle § 187 hor. 
zák. vztahu.Ťe, nýbrž o povinnost, S'po'čírvajíd vý
lučně a veskrze na právním pú-měru pra'covnÍJm. 
Tím dost.ává se údpovědi vývodům zá'Stupoe 
st-lči'na, jimiž tent.o při veřejném ústním li,čenÍ 
snažil se per analogLam dúvoditf:i, ž,e podnikatel 
hor nemůže ani z,a zachúvání! předpisů o o.smi
h{)dinové době pr.aoo,vní bÝ.ti č:iněn {)dp-ovětd·. 
ným 

390. 

P'ředpisem dl'uhého odstavce § 3 zák. Č. 91/18 jest 
závaz:ně stanovena minimální výměra pracov
ních přestávek k oddechu, kdežto jinak pone
chává zákon v prvém odstavci § 3 stanovení 
pevných přestávek volné dohodě zaměstnava
te!lů a zaměstnanců. Nedošlo-li ke zvláštní do
hodě mezi stranami o pracovníoh přestávkách, 
platí jen ustanovení druhého odstavce § 3 zák. 
Ro'Zh. nej'v. soudu z 19. IJ. 1932, RvI 2267/30, 

V áž. ohč. 11409. 

V druhém odstav,ci § 3 zákona ze dne 19. pro
since 1918, čís. 91 Sb. z. a n., jest pro zaměst
nanoe starší než 18 let ustanoveno, že jim musí 
hýti iP'o:skytnuta llE~jdéh~, pO' pěti hodinách ne
přetržité práce !přestávka a'slpúň čtvrt hodiny, 
ale že j. tyto přestávky mohúu odpadnouti, když 
za pravidelného ohodu výroby jest zajištěn 
p1řiměřený čaJs k oddec:hu. Tím jest závazně 
stanovena miniimální výměra pracovních pře
stávek :k oddechu, kde-lží-o .Ťinak púnechává zá
kon v prvém odstavci § 3 stanovení pevných 
!pfestávek vol'Ilé do'hodě Izaměstn.avatelů a za
mě,stnanců. (V ten s!illYisl vykládá předpis § 3 
zákona ,čís. <)1M918 Sb. z. a n., i výnos mini
sterstva sociální péče ze dne 21. bh'lzna 1919, 
Č. j. 4751/II1-19, uveřejněný ve věstníku tohúto 
ministerstva.) V souzeném příp'adě nedošlo. k 
zvláštní ,dohodě mezi stranami o pra'covních 
přestávkách, takže tu platí jen ustanovení od
stavce druhého, § 3 Zíákúna čís. 91/1918 Sb. z. 
a n., nikúliv us.tanovení !prvého odstavce téhož 
paragrafu. 

391. 
Zákon o osmihodinovej dobe p'racovnej platí 
aj ' pre zamestna.n.ca v podniku zemooelskom. 
Rozhodnutí nejv. soudu z 30. I. 1931, Rv IV 

323/30. Pravny Obzor 590 . 
Z napadeného rozsudku odvolacího 'soudu vy

lučuje se však důvod, že prý již pú'Vaha slu
žeb žalobců (hospodárski ,správcovia) sama 
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o sobě vylučuje použití zákona Č. 91/1918 na 
jejich pr1áci. Zákon (91/1918) platí bez každé 
pochyby i pro 'Osúby zaměstnané v podnicích 
zemědě1ský;ch a žalobci náležejí ve skupinu 
O'zna1čenou ve 4. 'Odst. § 1., totiž osúby zaměst
nané pravidelně a žijící mimo domácnosti hos
púdářovu na rozdíl úd osolb pojatých v 1. a 2. 
odst. § 12. 

392. 

I. V řízení před rozhodčí komisí pO'dle zák. o 
záv. výborech nutno přísně roze,znávati mezi 
rO'zsudečným výrokem a rO'zhodovacími důvO'- . 
dy. - II. Rozhodčí komise není oprávněna od
pírati pl'O svO'ji ne[pI'ÍsIllŠnO'st věcné rozhO'dO'
vání ve spO'ru mezi závodním výborem a sp'rá
vO'u závodu o přeložení člena záv. výboru dO' 
jiného oddělení závO'du. Nález nejv. spr. soudu 

z 4. V. 1932, Č. '2'003, Búh. A 9878. 

Dělnický závodní výlbor Poldiny huti v K. 
stěžoval si u rozhodčí komi'se v Kl a-dně, že ře
ditelství závodu, p~ře<lúživši člena závodn.íhú 
výboru Oldřicha L. z oddělení kalírny na ná
dvoří, překáJží túmuto členu ve výkúnu jeho 
funkce, vztahující se na oddělení kaJ:írny, a 
žádal, aby jmeno'Vaný člen hyl znovu přikázán 
do tohoto záv. oddělení. Rozhodčí kúmise po 
'provedeném ústním l:ÍJčení vydala nař. nález, 
kterým stížnúst 'Záv. výboru i s. návrhem v ní 
úhsaJženým odmítla pro svúu nepřisluš·nost, 

O stÍ'žnos1ti výboTu uvážil ns,s takto: ,Piřede
vším sluší zjistiti, co jest ohsalhem enunciátu 
nař. l"ozihůdnutí, neiboť nss může p~řezkúumati 
výrok rozhodčí komise jen tak, jak komisí byl 
vydán, a nemůže do jeho enunciátu vkládati, 
co v něm ohsaženo není. N emŮ'že ze,jména zcela 
jasný právní 'Obsah enunciátu nahražo·vati ob
sahem jiným, třebaže slnad rozhodovací důvo
dy poskytují materiál ke konstrukci enunciátu 
s jinýlm OIbs,ahem, než ja~k komisí by.l formulo
ván. Tento pToeesní formalismus zaveden byl 
dú řízení .před rozhodčí komisí pr·ovruděcím na
řízením k zák. o záv. výboreoh Č. 2/22, jež 
v § 35 U'sta'novujoe-, že pro řízení p'řed rozhodčí 
ko'misi platí .suhg,idiárně ustanovení civilního 
prO'cesu před .soudy, zejména tedy také přísné 
rozeznávání metzi ro:zsudečným výrúkem a roz
hodovacími důvody. 

(Enunciátem nař. rOz1hodnutí odmítnuta byla 
pro ' nepřÍ'slušnost ro'zhodčí k'Omise záv. výboru 
s návrhem, ahy přeložení člena záv. výbúru 
Oldřicha L. na nádvoří bylo zrušeno, a aby 
tento Ibyl zpět přeložen dO' oddělení kalírny. 
Návrh ten byl podle proto.kolu o jednání p·řed 
rozhodčí komisí dne 4. listopadu 1929 :preciso
ván v ten .smysl, »aiby přesazený Oldřich L. 
byl 'Zlpět přesazen do oddělení kalírny .Púldiny 
huti« (§ 235 civ. ř. ,s.). 

Ns-s musil tedy ke stížnosti záv. vý1boru zkou
mat, zda rozhodčí komise byla 'P'řfslušna roz
hodnouti o řelčeném návrlhu záv. výboru, .Ťak 
při ústním líčení před roz'hodčí ko.misí hyl for
mulován. 

Spor vznesený závodní.m výborem lP,řed roz
hodčí komisi týkal .se práv .člena zruv. výboru, 
ježto z.áv. výbor UfPlatňoval v něm proti za
městnavateli tvrzené právo člena záv. výborlll, 
aby byl ponechán v onom závodním oddělení, 
v ně:mž vykonával funkci mluv.čí'ho za dělnic
tvo a zprostředkovatele mezi zaměstnanci to-

\ ho1'O oddělení a .zaměstnavatelem. Poněva,dž po
dle mfutění 'záv. výbúru byl Oldřich L. přelo
žením do oddělení jiného v tomtO' Sivém právu 
'Omezován, domáhal se záv. výtbor ochrany to
hoto . jeh'O práva před rozhodčí komisí. 
PO'něvadž podle § 26, 'Odst. 1., jest rozhodčí 

komise IPovú1ána ro'z'hodO'Vati ve sporech me'zi 

záv. výlborem a p'Odnikatelem o rQlzsahu práv 
členů záv. výboru, a o' takový ,s'púr právě šl'O, 
nelbyla žal. ro'zhodčí kúmise oprávněna rozho
dování ve SpOTU .před ní vzneseném pro svoji 
nepříslušnost odpírati, nýibr.ž byla pO'vinna věc
ně r01zhodnouti a v enunciátu vysloviti, zda 
tvrzené právo čle·na záv. výboru je mu podle 
zák. o záv. výborech vskutku poskytnuto a je-li 
tomu tak, zdali bylo správou závodu nelzákon
ně porušeno. Odepřerv.ši toto rozhodnutí, ocitla 
se žal. rlQ lzhodčí kúmise v rozporu se zákonem 
a bylo p'l'úto nař. rozhodnutí zrušiti !podle § " 
zák. o ss. 

K tomu budiž poznamenáno, že nss nemúhl 
hleděti k tomu, že rlozhodčí komise v důvodech 
svého rúzhodnutí zabývala se i věcně sporným. 
právem ,člena záv. výbúru, nebúť, jak již :bylo 
uyedeno, vývody tyto nedošly výrazu v enulll
ciátu na'ř. rozhodnutí. Nemohl se proto nss za
ibývati meritem otázky a zkoumati, zda podni
.katel jest pú zákonu rozvrhem členských 
funkcí, který záv. výbor p-rovede, úmeZE'<n ve 
svém di'spOlsičním právu. přikázati zaměstnance 
do urrčitého pra·co'vního oddělení podle volné
ho svéhú uváženÍ. 

393. 

I. Rozhodčí komise PO'dle zák. o záv. výborech 
není přislušna vysloviti, že propuštění funkciO'
nářů záv. výboru sp'rávO'u závodu je »bezúčin
lJlé«. - II. Třídenní lhiHa stanovená v § 3, lit. 
g) zák. O' i:áv. výb. ne,platí pro uplatňování p·rá
va členů záv. výboru, plynoucíhO' z ustanovení 
§ 22, odst. 2. cit. zák. ---' UL Zastavením činnosti 
závodu ve $lysIu § 25, lit. b) cit. zák. není jen 
zastavení jakékoliv pracovní činnosti v závodě 
vůbec. Nález nej. spr. soudu z 4. V. 1932, čís. 
'2'002, Búh. A 9877. Prejudikatura: ad I. Boh. A 
7531/28, ad II. 4558/25, ad III. 2742/23, 5547/26, 

5787/26.*) 

!Rozhůdčí komise lPodle zák, o záv. výtborech 
v B. vydaJa po Iprovedeném ústním jednání O' 
stížnosti závodní.ho výbo'ru ve st-Mině pile v 
L. proti propuštění zaměstnanců, mezi nim~ i 
členů záv. výboru z práce, nále'Zz 15. března 
1930, kterým prúhlásila vY'E0vězení členů záv. 
výboru Petra K., Jana F., Jana B. a !Plavla D. 
a náhradníika záv. výboru Jana L. za pr,otiJzá
kúnné a prúto' nepŤÍiPustné a bezúč'Ín'llé, odmítla 
však jako opozdě'nou stížnost protri prúpuštění 
dělníka Petra F. V důvodech uvedla rozhodčí 
klQm1srt', že se propuštění ,členů a náhradníka 
záv. výboru stalú Ibez ,slQruhla·su ro'zhodčí ko
mise. Námitku podnikatelky, že k propuštění 
nebylo tohoto :souhlasu zapotřebí, poněvadž ce
lý provolz pily ibyl zalstaven, rozhú'dJčí kúmiJSe 
zamítla IZ té přÍičiny, žel zastavením provozu 
pily nebyl zrušen záv. výbor, ježto ani pak ne-

") BI d I. B o h. A 7531/28 (i:tál. nej. spr. ,soudu z 7. 
XI. 1928, Č. 29.768): Rozhodčí komise je pÍ'Íslu,šna roz· 
hodovati o příslušnosti propuštěa:J.í člena závodního vý
boru, není však příslušná rozhodovati o platnosti 
(bezúčinnosti) jeho. 

a d II. B o h. A 4558/25 (nál. nej. spr. soudu. z 31. III. 
1925, č. 6635, v »Prac. právu«, roč. VI., str. 74): Návrh 
závodního výboru, aby rozhod,čí komise uznala, ž,e pro
puštění ull'čité oso.by z práce bez souhlasu rozhodčí 
komise odporuje předpisu § 22, odst. 2. zák. o zá.v. 
vý,bo'rech, není vázán na třídenní lhůtu., uved·enou 
v § 3, lit. g) tohoto zákona. 

a ·dJ III. B o h. A 2742123 (inál. nej. spr. soudu z 9. X. 
1923, Č. 15805, v »Prac. právu«, roč. II., str. 99): Zrusta
v·ením oinnosti závodu ve sm. § 25 zák. o záv. výbo
rerch ro,zumí · se zastavení výroby v závodě. B o h. A 
5547/26 (nál. nej. spr. soudu z 1. IV. 1926, č. 19.517/25): 
Zastavením činnosti závodU! ve sm. zák. () záv. výbo
re-ch míněrw jest z.astavenÍJ výroby v závodě a nikoli.v 
zastavení jakékoliv činnosti vůbec. Boh. A 5787/26 (nál. 
nej. Sp.!". soudu z 16. VI. 1926, Č. 12.807): Zrušení závod
ního výboTU podle § 25, lit. b) zák. o záv. výborech 
není podmíněno tím, že počet zaměstnanců klesl pod 30. 
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klesl počet za'lllě'stnanců po 3 meSlce pod 30, a 
také rln',ovoz pily nehyl úplně zas ta V'e-n. OkDl
nDst, že pila sama nepracD'Vala, neu:znala ro'Z
hodčí komise za rOlzhodnou, kdyžtě správa zá
vodu prorváděla práce ve skla,dišti a v lese, tak
že nelze mluviti o úplném zastavení zárvodu. 
StížnolSt záv. výboru proti výpovědi oČlenů i1 

náhradníilm záv. výboru nepovažO'vala komise 
za ,opožděnou, ježto zákon žádné lhůty pro ta
kovouto .stížnost nestanovÍ. Naproti tomu od
mítla komise pro zmeškání zákonné lhŮlty srtí:ž
nost záv. výhOT'll p'l'oti prDpuštěnídělníka Pe
ha F., podanDu ve smyslu § 1', lit. g) zák. o záv. 
výborech. 

Stížnost obrací ,se toliko 'proti onDmu výr-o-ku 
ro,zhodčí komise, jenž Sle, týká propuštění 
svrchu jmenovaných členů záv. výboru. 

Maje rO'zJlOdnuti o této stížnosti, musí nss v 
první řadě zkoumati příslušnost rDzhO'dčí komi
se k vydání na'ř. rozhodnutí. Rozhodčí komise 
svým výrokem prohlásila prúpuštění funkcio
nářů záv. výboru a) za protizákonné a nepH
pustné, lb) za. iheczúčinné. 

K výrúku prvnímu (ad a) byla ro'Zhodčí kO'
mise :zcela nerpo0hylbně pHslušnou, neboť podle 
§ 26 zák. .o záv. výborech jsou rozhodčí komi
se povolány rozhodO'vati o stÍ'žnostech podle § 
22 zák. o záv. vý1borech a o sporech ,mezi záv. 
'výborem s jedné strany a púdnikatelem se stra
ny druhé o rozsahu púrvrinnO's'ti a práv členů 
záv. výboru. VýrDk, kterým se propuštění čle
nů záv. výborru prohla,šru'Íe za pr'ot~zákonné a 
nerpřípuJstné, jest vs'kutku rozhodnutím O' roz
sahu práv členů záv. výboru a rozhodčí ko
mise je tedy k výrDku tako.vému příslušna. 

Jinak má se však věc, pokud jde O' výrok, že 
pl'opuštění uvedený,ch frunkóonářů je lbe'Dúčin
né. Nebo'ť 00 tO'm, 'z,da jednostranný !projev za
městnavatelův, smě'l"l1l.Ťící k propuštění ,zaměst
nance, je ,s toO, aby 'P~řivodil zamýšlený účim.ek, 
který je pDvahy souJkromoprávní, rozhodčí ko
misi ,judiko'vati nejpřisluší. Stačí v té 'příčině 
poukázati na ustálenDu ,judikaturu ns,s-u (srov. 
na ;př. Bon. A 7531/28). Bylo pr,O'tO' tento druhý 
výr,ok rozhodčí komise (ad b) zrušiti prú nezá
konnolst. 

Púkud jde o výrok prvý (ad a), !bylO' třeba 
vypořádati se nejprve s námitkou pO'dnikatel
ky, že rozhDdčí komise měla sH'žnO'st záv. vý
boru odmítnouti jafkO' ,opožděnúu i po'ktud S·('< tý
kala členů záv. výboru, ježto nebyla pOldána 
v 3denní IhiHě § 3, lit. g) zák. 00 záv. výborech, 
kteráJžto lhůta pO' náhledu stížnús,ti 'Platí i pro 
stížnosti podle § 22 zák o zá'V. výbo'rech. 

Výke této nebylo lze 'Př.iIS,vě,dčiti. Neboť 3.den
ní IhiHa § 3, lit. g) cit. zák. jest stanovena to
likD pro uplatňúvání nár,oku v tDmtO' předpÍlse 
llyedeného, nikoli však i k u'Platňorvání p-ráva 
členů záv. výlbO'ru, plynoucího z ustanovení § 
22, odst. 2., cit. zák. V tom ~měru budiž pouká
záno na dťlvúdy nál. Boh. A 4558/26. 

Ve věci samé namítá stížnost, že v da,ném 
p~.ťípa'dě byla st-Ika oprávněna členy záv. vý
boru prorpus-ti,ti 'Z práce bez souhlasu rozhodci 
kom ÍJS,e , .ježtú v době, kdy propuštění se stalo, 
n~byli ,již ,členy záv. výbDru, poněvaJdJž záv. 
výbor již ex lege zan:iJkl zastavením výroby v 
pile na dobu delší 1 měsíc púdle § 25, lit. b) cit. 
zák. Skutečnost" že i :po zastavení výroby v 
pile rpr:aco;valo se ve sklaldišt!Í a v lese pH nava
']ování d'říví, je podle náhleclu st-lčina bez vý
znamu, ježtO' ke zrušení záv. výlbor1u p-odle cit. 
u,stanovení nepovažu.Ťe ' se úplné zastaveni zá
vúdu, jak lza tO' má žal. úřad, nýbrž j~n zasta
Y~ní výrobní činnOlsti v závodě. 

,Stížnosti nutno v tomto búdě dáti za pravdu. 
Jak nss ustáleně jucEku.je (srov. na př. Boh. A 

2742/23, 55,47/26, 5787/Q6) , sluší zastavením čin
no:sH závodu ve smyslu § 25 lit. lb) rO'zuměii za
sltavení výrDby v závodě a nikoli'V zalstavenÍ ja
kékoliv pracovní činnosti vůhe,c. Narproti tomu 
nař. rozhodnutí vychází z právního názoru, že 
to.liko úplné zastavení všeliké práce v závodě 
na dobu ddší 1 měsíce ,působí ex lege zánik 
záv. výboru podle cit. zákonnéhD ustanovení. 
N ázo'l' ten je však, jak v cit. nálezech 'hyl,o opě
tovně dovDděno" právně mylný. V důsledku to
hoto. mylného právního názoru nezabýval se 
ž,al. úřad otázkDu, jakéhv druhu byly f.ny prá
ce, je,ž pD zastavení výroby v pile byly j eště 
konány ve skladr:iJšti a v lese, a zdali je snad 
možno práce tyto kvalifikovati ,je-ště jakú prá
ce výrobní, tvořící článek celého výrobního pro
ce.su či jako. prá'ce směŤující pouze k expedici 
výr,obk'll závúdu nebo k pouhé doprav ě SUl ové
ho materiálu do závodu a lze-li snad i tuto :10-
prayu uznati za článek proc('<su výrobního. 

Ježto pak toto zjištění bylo opominuto ná
sledkem zmíněného mylného, názo,ru právního, 
.slušelo nař. rozhodnutí také v tomto hodě zru
š:iJtti. podle § 7 zák. o ss. 

394. 

1. K nároku nep'rávem p'ropuštěného člena zá. 
vodního výboru nevztahuje se předpis § 1162 d) 
obč. zák., nýlbrž ,platí o něm ustanovení § 1486, 

čís. 5 obč. zák. 
II. ČlenOlVé rozpuštěného závodního výboru 
setrvávají ve SIVých funkcích až do p,ravoplafné 
volby svých nástupců. Rozh. n e:Í'v. ,souldu' z 31. 

HI. 1932, Rv II 6/32 V árž . obč. 11516. 

§ 2,1 zák O' z,áv. výhoTech nař,~ZUIje, že činnoBt 
je:dlnotili:Vého čI,ena ,záv.odn:fih'O' výboru' k-ončÍ 
rozvázáním pracorvn:fihiQ nebo, sllliŽehn:fih,o' pomě
,ru Be záyoldem, ztrátou, vo,liJtelno'st:iJ a po,sléze 
nálezem rozhodčúi komise po .pílSemné stfžno:sii 
podniJka tele nebú rpoiJhvi:ny zaměstnanců k vol
běoprávněných, že 'člien závodního výboru ne
kOlná Bvé ,povinnosti, že je 'hrubě, 'P·o,rušil, nebo 
že porušil' ,po,vinno6It mlčenlivú6 ti. § 20 ciJt. zá
lm'na vša:k naři:zUlje, že členové r,o.zpuštěného 
zá vodního. v ýbo'r Ul Be'trv,aj~ v činnols.ti až ,do do
by, kdy hudúUl pr,a;yop'laltně .zvoleni jej,i:ch ná
stUlpci; r'ozho,dčfl ,komi'se však v tomio p'řipadě 
nevydala nález proti žal,obeii 'jak'o, jednDtlivému 
člienul výboru, nýhrž rozrpustila. cel)ý závodní 
výbo'r a setrvali tedy členúvé rozpu;štěné'ho zá
vo,dnÍJTho výhonl' ve svý'ch fUlllkcích a lž dO' pravo
pl,atné volhy nás,tulpců. ,Pr,oio právě nemo,hly 
býtii výpovědi] dané ž,allovaným ,ž,alohci: platné 
a účinné. Ž,e se núvý 'Závodníi yýhor, zvolený 
dne 3. ,července 1929, vzdal dne 1:1. července 
1929 či.nnosti, nemá význlamu, poně'Vadž se 
v činno6t zavázalo nepráveIlll, poiku!d volha ne
by:la pOltvrzena r,o:zhodčill kom~:í!. Žalbvaný hyl 
p;)ovtÍln~n př~jmo~,ti p,r~ci, když jil jinde ~ale~l, 
hm vsa'k neizallllikJ. name.zdllllJ pomer meZI nl.lIIl 
a žalúvaným, ,když o,dvolatel, neználIlJ() z ja
kých dů,vodů~ neucZnaI. za' vho,dno žalohce vy
pověděti zno'vu, .Ťakmtile dne 1,2. 61rpna 1929 by
la potvrzena volba; z,ávDdnÍJh'()I výhorl1 ze dne 
3. če,rvence 1929. Odv'oJad 'solud má ' za tú, že 
pl'Oee6nÍ' soudce správně neuznali ž:aJobu za 
preklu:do,yánu, neboť z dlOslo'vU! § 1162 ,d) a 
1162 b) obč . .zák. jest patrno, že sou~ený pú
měr nelz.e podřa:d.itiJ pOld, 'taib záJko.nná u's1:ano,
veni, nebo'ť tuJ ne.Ťde O' předčasné prop'uště'nÍ, 
nýhrž -o ' neplatné propuštělll~, za'kázané zá
konem. 

Nejvyšší sould nevyhověl dovolání. DůvDdy: 
Jde hl' o nárok neprwvem pro'Pu:štěného člena 

zárvcdnílho ,'ýbOl'll nla pla,cen] mzody, Že se na 

126 



iením Cln

zuměti za
,tavení ja
Droii tomu 
názoru, že 

v závodě 
lE'l!;e zánď.k 
ts fano vení. 
byl,o opě

_sledku to
abýval se 
r f'ny prá
byly j eště 
li .Ťe snad 
jako prá

bní.ho .pro
(: expedici 
vě SUl ové
i tuto :10-
obního. 
linut.O' ná-
právního, 
hodě zru-

člena zá. 
!t § 1162 d) 
mí § 1486, 

() výboru 
mvoplainé 
)ruJd u' z 31. 
.516. 

že činnoBt 
,ru' končí 
jho, pomě
a posléze 
~ stížnos1:i 
ců k vol
~hO'ru ne
ušil, nebo 
W cirt:. zá
puštěného 
až ,do dO'
jej,Lch ná
o' .pHpadě 
notHvémn 
f závodní 
ěnéhlO zá
do pravo-

nemo,hlv 
I,ci platné 
" zvolený 
července 

ěrvadŽ' se 
voH)Jél ne
'vaný !byl 
le nalezl, 
me'Zi nÍ1lll 
IIltO z ja
lohce vy-

1929 by
!1 ze dne 
za to, že 
aloou za 
162 ,d) a 
,z'ený po
á usiano,
mpuště'nÍ, 
zané zá-

Důvody: 
ého člena 
Že se na 

-takO'vý nárok nelvztahuje p-ředpilS § 1162 dl) ohč. 
zák., nýhrž, že ,o n.ěm platí ms,tanovenÍ- § 1486, 
čÍl5i. 5 ohč. zák. O' tříletém :promlčenÍJ, bylo vy
llože,nO' v ro,zhodnurt:íd:lJ čí/s. 3935 a 6963":) Sb. n. 
.S., na, něž 'se dovo,latel odkazuje. P,okUld se 
týká O'tázky, zdal trvá pra'oo-vni poměr .mezi 
žalobcem 18. doV'ola.tele.m na-dále přle~: 1:0, že do
vola,te] dali ž,alobóJ ,dnel 13. č'ervence 1929 
čtrnáJCti.dennÍi výlpově'ď, zodpověděl ji odvo.Iací 

-t;'oUJd! na záklladě zji.š.tě'ný.ch okolnolstÍ právem 
'kladně aJ dovollad s,o-ud 6chvalluje jeho' dův'ody, 
jež se s,hodujíl .se zákonem (,sr olvne.Ť též 'roz
h o,dnulti Číis. 3935, 4082, 4:296 a, 9348 Sh. ,no IS.

1d
:). 

395. 

Podle ustanovení § 8 lit. b) zák. č. 39/28 
-o ochraně domácího trhu p'ráce záleží jen na 
chjektivní kvalifikaci cizince, který má býti 
-zaměstnán, nikoliv na subjektivním názoru za
městnavatele Ol jeho důvěl'yhodnosti. Nález nejv. 
sp'r. soudUl z 19. 1,V. 1932, IČ. 6392, Boh. A 9833. 

396. 

Přestupku § 8 zák. č. 11'(/1883 ř. z. zabráněním 
přístupu do živn. místnosti Qrgánu živn. inspek. 
,ce a odepřením výpovědi jím požadované může 
se dopustiti také pouhý zaměslfnanec živn, 
pod,mku. Nál1ez nejv. sp,r. ISOUdlU z 28. V. 1932, 

č. 10.609/30, Boh. A 99'25. 
. § 8 zák. č. 117/1883 ř. Z. UlpralVU\je v odsia v

dch! 1.-3. pOlvi'llno,sti ja.k majitele živnostÍ< a 
jeho námělSflm, t.ak ios,ob v podniku zaměs.t
naIIllÝ:oh. V ,odst. 4., který j.ed~ně obsahu'je 
tre6'Íníi ,samkcÍi, pralv] se ,pak, že, přestupku živn. 
úřa,dty stilhatel:ného' - pokud oVlšem nemíi dána 

,f5,kutková podstata .přestu,pku ,stiJhateJného podle 
všeob. 'trest. zák. - dop,ouMíi se kaž,dái z, OBOU 

v pře,dehá'Z,e,jíicíich o,Gstavdch: ozn~čených, kte
rá: odepře živn. :Íons.pektoTul VS'ÍUIp' do máistnosH, 
kterré ma'jíl býtiJ pro,bJlédnU'ty, nebo 6e vyhne 
výpo'vě,dím od níi .pož,a,dovaným atd. Z o]w,lnolSti, 
.že p'ředcház,ejíd o,dstaJvec 2. neukládá pOUlze 
maJj~te<l:iJ žÍlv,nosii, resp. jehO' náměsltkOlVÍ pov,j.n
nOlSti vůči žÍlvn. :Ílnspekto,ru,vi při prová;dě:n:Í 
reVÍls:e v závodě, nýbrž i. osohám tam (lamě'st
naným, pJ:yne beze všíi poohyhno-stil, ž,e .přeBtup
ku v posled'níirru od6:t~'yci cit. § 8 OIz,na,čeného 
se může dopustit] ne.tolilko Živ:no6ltnÍlk sám, 
reep. jeho námělS'tek, nýhrž i osoba v podn:iJku 
mměstnaná, - vyj'Ina o všem nepředlolžení 
-scnvalo'vaderu listin at.& - a nemá' ,opačný 
názor s t íiž,nos ti opory ve zně:ní záJkona. 

397. 

Jde o p'rázdninovou věc ve smyslu § 224, č. '( 
cřs. nejen jde-li o vlastní nároky mzdové, nýbrž 
·také, jde.li o nároky na náhradu škody, jež 
tkví ve služebním nebo námezdním poměru. 

:Padá sem najmě nárok zaměstnance proti za
městnavateli na náhradu škody, opřený zejmé
na i o předpis § 112'5 obč. zák. Ro'zh. nejv. S'Oli'
'du ze 7. L 1932, Rv I 1921/30, Váž. obč, 11.308. 

") V á Ž. 0.' b Č. 3~35 (ro.zh. neojv. So.udu z ll. VI. 1:)24 
Rv I 291/24 v »Prac. právu«, ro.č. IV., str. 8.): Nárok 
na mzdu č'].e,na závo.dního výboru, pro.puštěného bez 
-.so.uhlasu rozho.dčí ko.mise, neU'eba uplatňo.vati v pro.
padné lhůtě § lJl62 d) o.M. zák. 

"''') V á ž. o. b č. 4OS~ v )) Prac. právu«, ro.č. IV., str. 
,tiO. V.á Ž. ob č. 4296 (ro.zh. nejv. soudu z 22. X. 1924 
Rv I 1421/24 v )) Prac. p,rávu«, roč. VI., str. 74): Bez
účinně pro.Puštěný člen závo.dního výho.ru má vše{!hna 
lJráva ze smlo.uvy V á Ž. ob č. 9348 (ro.zJl. nejv. So.udu 
'Z 8. XI. 1929, Bv II 599/29): Byl-li člen závo.dního. vý
-'boru bezdů'Vo.od'ně pro.l?uštěn-, jelSt vyho.věti jeho žalo.b ě 
() určení, ž,e praco.vm poměr trvá nadále, třebas před 
l.'o.zsud'kem prvního So.udu nastoupH práci u jiného. za
městnavatele. 

žalobky.ně opřela SVThJ nárok na náhradu 
škody o to, že ji žalovaný zjednal ku práci při 
mlácení za mzdu a že ph výkonu t'éto práce 
U'trpěla úraz zaviněním žalovaného jako svého 
zaměstnavatele, Zavinění spatřu'je v tom, že ,ji 
žalovaný u'stano'vil ku práci" o' nÍ'ž vědě1" že 
žalobkyně není k ní způsobilá, že bylo při mlá~ 
cenÍ> použito nebezpečného s,troje a že žalob
kyně byla na příkaz žalovaného zaměstnána 
,jako pracovnr síla při' t.ako'vé práci, která: je 
podle § 7 zákona ze dne 7. července 1919" č~s. 
420 Sb. Z. a n., u děti pod 14 let zakáJzána, takže 
pracovníi smloli'va' mezi ní a žal-orvaným byla 
prý neplatná. Pro pos'ou:zenr povahy tohoto. 
sporu je rozhodným tento žalobní, přednes, z 
něhož plyne, že jde o spor, tkvió v námezdním 
poměru mezi zamě'stnava,telem a zaměstnan
cem, z něhož práv ě' ialobkyně odvozuje nárok 
na náhradu škody, opřený zejména: také o před
pis § 1157 obě. zák., stanovící povinnost zaměst
navatelovy péče při služebních úkO'nech. Kdy
by nebylo bývalo námezdního poměTu mezi 
stranami, nebylo by do'šlo k tomuto sporu z 
uplatúovanéhTo žal'obkyní právníhO' důvodu. Tu
kovým sporům přiznává zákon právě pro jejich 
povahu, že jde o poměr mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem, z důvodlL slOciálně poliUckých 
výhodu urychleného řízení a prohlalšuje v § 224, 
čís . 7 cřs. v doslovu zákona ze dne 19. ledna 
1928, čÍls. 23 Sb. Z. a n., všechny spory ze slu
žebníeh, námezdnfch a učebních smluv mezi za
městnavateli a zamě,stnanci jakéhokoli druhu 
za věd prá;zdninové, v nichž sO'udní: prázdniny 
nemají vliv na počátek a uplrynutíl lhůt (§ 2,25 
cřs.) . Je proto i s'Ouzený spor po-važovati za věc 
prázdninovou. Ustanovení § 224, čís. 7 cřs., se 
v.ztahuje nejen na v lastní' nároky mzdové, 
nýbrž i na nároky na ná'hradU' škody, jež tkví 
ve služebním nebo v námezdním poměru. (Srov 
číIS,. 9335, 9390 a 10613":) Sb. Z. a n.) 

398. 

Nároky na náhl'ladu z ,pracovního poměru ve 
smyslu § 4, lit. cl, zák. o živn. soud,ech musí 
plylIl!outi pÍ'Ímo z pracovního poměru. Nárok na 
ná:hfiadu škody z ned.ostatečného zařízení pro. 
voznÍ místnosti sem nepatří. (Nejv. Sloud ,z 14. 
IV. 1932 R II 114/32, RichiterzeÍ1'U!ng, fIO,Č. XIV., 

str. 140.) 

žaliujieí 1-)1\8; z,aměstnán.a jako pomo,ená síla 
v k 'uchyni žallrovani&ho, který p'ro'v,ád ,ěl ,lwstin-
61k!0-užirvnm"t, a uŤ:r/pěla tarrn úraz,. IZ ,krt'eré>ho 
V\z ll'~kl zaž,a'1oTKLný n.áTok 11,a úhroo'u 'škody. ža
lU'jíd IInUJsrÍ'la 'čalsluě ráno v kuchy'ni roz6věco
vaii a při snaze dosáhnouti vypinače, který hyl 
UJffi'~sltě.n nad 6IcJlOd:y, Jež vedl,y dO' kllwhyně, 
Z'Thlllčně vy'so/ko .a nevhodně, zi:na:tilar.orv'ThO'váhu, 
pDO'to,že 5e mUB'il'fr nakl.áně'ti hlOdiIllě dopředu, a 
přepadla'. 

Jediná Be .o námoik ,IlJél ná1hr,a,duškoďy podlle 
XxX. hll,a-vy 'v,šooh<ec. ,obč. z.ák" o k,t,erétrn mají 
l':ozhlOtdioVlérti ř,áJd 'llIé B,oudy. Na t,om nem,ěni mc 
Ok()!~l'IO:S!t" ŽE! ž.aluljíc.í v době úrazu ,s,e nacházela 
proiii žalO1V!alnélll1JUJ ve s,lužehním poměru, protože 
-nárlok na llIálhradlU škod.y ;nep'lyne přímo i toJwto 
pr.aIC;/GlV'JJ.íhoo J)OIměr.u, nýibrž z 1:'Oho:, že -ža'1U1jíicí 

") Váž. o.bě . ll335: Spo.r o do.platek mzdy za práci 
pI'es čals jest věcí _prázdninov,o.u (Rozh. z ,7. XI. 1929, 
B I 867/29). 

Vái. obě. 93llŮ: Spo.r o. náhradu ško.dy Po.dle § 31, 
pný o.dst .. zák. o. o.bch. po.mo.'cnících, je-st prázdnino-
vo.u věcí ,(iro.zh. z 21. XI. 192,9, R I 923129). ' 

Váž. obě. J{)613: Jde o. prázdnino.vo.u věc, do.máhác]i 
se zaměstnanec na zaměstnavateli po sko.nčení služeb
ního." poměru náhrady ško.dy z o.Po.menutí 'zákonné a 
smluvní povinno.sti k ohlášení k pensijnímu Po.jištěnÍ 
(PP. 245). 
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utr,pěla ,šk,odu náJs,l,ed~(elID .nedo6;iaiečnéh.o o'svěi
l,OHldho ~ařízení slkJ1epn,í k'uohy,ně. Pro sipory 
t:dhoto druhu není pHsloliš,no6,t živnolS:tenského 
sOudu podl,e §§ 1, 4, l~t. c) zákona č. 218/1896 
odŮ'v,o,dlllbna. 

399. 

L Náro.ky zaměstnanců čs. státních drah, ůdvo. 
zené z nůvé úpravy plato.vé, průvedené půdle 
§ 210 platůvého. zák. a vládního nař. č. 15 192'( 
Sb. z. a n., jsůu svůu povaho.u náro.ky sůukrůmo~ 
právními, růzhůdůván.í o nich je však těmito. 
prá.vními předpisy přikázáno úřadům správním. 
II. železniční zaměstnanec může se domáhati 
podle zákona č. 21'(/1925 Sb. z. a n. soudní ža~ 
lůbůu nápravy nesprávné výměry služebních 
příjmů jen, po.užil~li dříve ve stanůveném po.~ 
řadu opravných prostředků správního řízení, 
předepsaných § '(O vládního. nař. č. 15/192, Sb. 
z. a ll., t. ,j., po.dal-li včas námitky průti ro.zhůd. 

nutí ředitelsfví k ministerstvu železnic. 
III. Nesprávnůu výměrůu služebních příjmů je 
vyro.zuměti nejen nesprávný číselný výpůčet 
příjmů, nýbrž také po.užití nesprávné základny. 

Rozh. nejv. soudu z 16. IX. 1932, Rv I 50/31. 
Dovolámí především vytýká napadenému' roz

sudku, že se neohíral námitkou pr,ekluse ža,lob
ního nároku, uplatněnou již v řÍ'zení v první 
stolici žalovaným československým státem a 
opřenoU' o předpis § 2 zákona ze dne 15. října 
1925, č. 2\17 Sb. z. a n. 

Ustanovením § 105 ústavní lis,tiny (zákona ze 
dne 29. února 1920., Č. 12-1 Sb. z. a n.) bylo stra
nám přiznáno právo, aby v př:úpadech, ve kte
rých sprá;vní úřad podle zákonu o tom vyda
ných rozhoduj'e o nárocích soukromoprávních, 
dovolaly se po vyčerpání opravných pr,ostřed
ků cestoU' sp,rávní nápravy pořadem práva. 

§ 1, v o'dst. 2. a 3. zákona či:s" 217/1925 Sb. z. 
a n., jímž byl proveden § 105 ústavní lis,tiny -
byly vymezeny druhy žalob, kterými 'se mohou 
strany, dotčené rozhodnutím spráiVního úřadu, 
u řádných soudů nápravy domáhati a v § 2 
stanoví zákon pro žaloby propadné IhMy jed
nak 90 dní ode dne, kdy bylo straně dodáno 
rozhodnutí správního úřadul, .Ťenž rozhodoval 
o věd s konečnou platností!. jednak 30 dní, do
volá-li se strana rozhodnutí ne ,Ťvyššího správ
ního s,oudu za podmínek v O'dsi. · 2. § 2 vytče 
ných. 

žatobu takovou, ,je podle odst. 4. § 2 doM. zák. 
podati li! soudu věcně a místně 'Příslušného 00-
dle obecných ustanovení ' a .Ť,e k ní podl'e § :; 
zák. Č . 217/1925 Sb. z. a n. připo'.Ťifi. ro'zhodinutí 
správního úřadu a v případě § 2, odst. 2., též 
rozhO'dnuH nej'vyššího správního soudu v prvo
vise neb ověřeném opise a udati, kterého dne 
bylo straně doručeno. 
Soudům bylo se ne.Ťdříve zabÝvati ot,á,zkou, 

zna vůbec Jde o nárok v ~ 1 zák. čís. 217/1925 
Sb. z. a n. do,tčenÝ, a v kladlném přín.adě, zda 
lze o něm rozhodnouti pořadem prFív('l , Fl no 
případě, zda byl uplatnějl v p 'ropadné lhů,tě 
podle § 2 zákona čís. 2'17/1925 Sb. z. a n., poně
vadž k těmto okolnostem je sou.dům hleděti 
z moci úřední. 

Žal/obce domáhá se ve sku~'ečnosti' žalobou 
nápravy proti dodatečnému .leho přeřaděnf a 
snížení jeho služebního platu, provedenému 
výměrem ředitelstvl ,<:,tátních drah v P. zp dn p 

4. května 1927, Č. 2316, ve smyslu vlád. nař]zení 
ze dne 5. března j927, čÍs . 15 Sb. z. a n .. S nlflt 
nosH O'd 1. l.pnna 19?6 a výměrp.m ll'Vp"eŤnř--TJVm 
v Úředním lilStě ze dne 21. května 1927 a dovo
zuje, že to,to přeřadění stalo se 'neprávem, t. .Ť. 

nepřípust'Il)rm způsobem a že též úprava j,eho 
poitků byla proveruena nesprávně. , 

Napadá tedy v podstatě nO'yo'li' úpravu služeb
ního platU!, provedenou ke dni 1. ledna 1926 ve 
smyslu § 210 platového zákona čí-s'. 103/1926 Sb. 
z. a n.a jeho prováděcího na Ťfzení ze dne 5. 
března 1927, čís. 15 Sb. z. a n., a spatřuj'e ne
správnost nové úpravy hlavně v tom, že mu 
nebyla zap'Ů'čHána jeho soukromá služba, která 
se již dřívějším pravoplatným výměrem ze dne 
18. prosince 1924 byLa podle záko'na čís. 22211920, 
Sb. z. a n. započítána a že i převod dO' nových 
platů byl proveden věcně nesprávně. , 
Konečným cílem žaloby ,je ve skuiečnosti ná

prava nesp'rávné nové plat,ové úpravy žalobco ... 
vy ve smys'lu vl. nař. čís. 15/1927 Sb. z. a n. k 
1. lednU' 1926, třebaže se žalobní' žádánÍ' p.reju
diciálně především domáhá ne,jprve obnovení 
dřívě.ŤŠího výměru o propočítání služební doby 
a podle něho zařa,dění do platO'vé stupnice 5436-
Kč a podle toho teprve změny úpravy po'žitků 
p0dle vl. nař. č. 15/1927. 

Žaloba vycháú z předpokladu, že služební 
poměr žal10bce jako zamě'sotnance čs. státp.ích 
drah je soukromoprávnr, což vyslovenO' bylo 
zřetelně již v § 19 statutu' pro státní sprruvu že
lezniční (vyhl. min. obch. a žel'ez. ze dne 19. 
ledna 1896, Č. 16 ř. z.) a znovul zdůTazněno v 
odst. 4. § 1 vlád. nař. ze dne 5. března 1927~ 
Čí's. 15 Sb. z. a n., a je tedy předem řešiti .otáz
ku:, zda soukromoprávní nárok, o který ve spo
ru ,jde, byl dosud, platným zákonem přikázán 
k rozhodování úřadům správním (§ 105 úst. li
sifiny a § 1 zák. Čí,S'. 217/1925 Sb. z. a ' n.). 

Nejvyššrí soud .Ťiž v rozh'Ůdnutí' ve Sb. n. s. 
9875''') s'e touto or/:ázkoul zabýval a dolíčil, že ná
roky zaměs,tn.anců čs. státních drah, odvozené 
z nové úpravy platové, provedené p'Ůdle § '210' 
plat. zák. a vlád. nař. čí-s. 15/1927 Sb. z. a n., 
j,sou povahou svou' nároky soukromoprávními, 
že však zákonem, t . . Ť. § 210 plat. zákona a § 70 
vlád. nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n. bylo rozhodování 
o nich přikázáno úřadům správním. 

Lze proto o,dkázati k těmto důvodům a jen 
ještě k nim dodati t'Ůto: 

Vládní' nařízení čís. 15/1927 Sb. z. a n. bylO' 
vydáno v rámci zmocnění, daného vládě v § 210, 
odst. 1. plat. zák., neboť v § 70 Ulpravi'lo slu
žební! pomě'Ty zaměstnanců čs. s'fMních 'drah 
pokud ,jde o opravu nesprávné výměry nebo 
výplaty služebních po'ž,itků přeslně po,dle zásad 
vytý'čených pr,o pragmatikální zaměstnance 
státní v § 151 plat. z. a použilo téměř dos'lovně 
těchto ustanovení, o'značivši ,jen .ještě ,jasněji 
v odst. 2. § 70 ústřední úřadl, k němuž lze se 
odvolati - 1. ,j. ministerstvo železnic. Toto 
vlá,dnÍ nařízenÍ. vydané v mezích zák,ona (§ 55' 
ús-t. list .) na základě zmocnění § 210 plat. zá
kona a ,jsoucí svými oředpisy v úplné ,s'hodě se 
zákonem, řádně podepsané (§ 84 úst. list.) a 
vyhláŠ€né, má moc zákona a soudy jsou jeho 
předpisy vázány. 

Z ustanovení § 70 vl. nař. čís. 15/1927 Sb. z. a 
n. však zřetelně VyPlývá. že ro'Zhodování: Ctudi
kování) o nárocÍ:ch, týka,Ťícíieh se nesprávné 
výměry nebo výplaty služebnÍ'ch pří.Ťmů, podle 
toh'Ů,to vládního nařízení upravených, bylo 

Ol) Rozhodnutí ne,j. soudu z 2. V. 1930, RV I 1164/29'. 
v »P. P.«, Č. 149: O sQukromoprávnÍch náro
c í c h z a mě s i na n cli čs. stá t ní ch dra h, o d
voz o van Ý c h z nes p r á v n é ú p r a v y s 1 uže b
n í ch p r~ í :i m li pod' I. e n a říz e n í z e dne 5. 
b řez n a 1927, čís. 15. Sb. z. a n .• r o z hod II j í p o
s tup e mst o I i o ú řad y B P r á v n í a z a m ě s t
nanec nemli~e se dovolávati nápravy 
p o řad e m s o u dní m, d o k u dne v y č 'e r par 
op r a v n é pro 'S tře d k y s II r á v n í (~ 105 úst a v
ní listiny a zákon Č. 217/1925 Sb. z. a n.). 
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.stejné jako, 1.lJ státních zaměstnancŮ! přikázáno 
úřadům v něm vyjmenovaným jako úřadům 
správním, nebo,ť tímto ustanovením bylo jim 
přiznáno právo, aby rozhodovaly o námi.tkách 
proti první úpravě (výměru) služebních pHjmů 
zaměstnance čs . s'tátnÍ'ch drah, t. j., aby pro-
11esl výrnk (rozhodnutí) o námitkách a' v něm 
skutkový podklad ,i: své právní posnuzenÍ' o 
.sporném nároku' řádně odůrvodnily, tedy zcela 
,obd'obně jako při s1átní:ch zaměstnancích prag
matikálních správní úřady. Proti tomutO' rnz
hordnu1í úřaJdu přiznává dále § 70 vlád. nař. 
ozvláštni opravný prosHedek odvolán~ k mini
steretvu železnic, které má knnečným výrokem 
'o sporné úpravě platové rozhndnouti. 

Nelze protO' s'Ouhlasilti s názorem žalobcem 
hájeným, ž,e prý výrazUl »úřad« se v § 70 vlád. 
nař. užívá jen ve smyslu jakO' srtátní orgán a 
když s,e mluví O' rozhodování: úřa1du. že prý se 
-tím nemysH jud.IÍJkování (nalézání právem), 
nýbrž že tato rozhodnutí j!You prý jen pouhými 
,projevy strany (z:aměstna'vatele). Než i stejný 
do'slov § 70 vlád. nař. s § 151 plat. zák. svědčl 
-tomu, že byl i prO' zaměstnance čs. státních 
·-drah pnu žit s,tejný po'stup při rozhodiOvání (ju-
dikování,) jako ll! zamě'stnanců s,tátnÍICh a že 

·takto zákonem, t. j. § 210 plat. zák. a' § 70 .jeho 
-prováděcího nařízení Čí!Y. 15/1927 S1.. z. a n. bylO' 
-rozhodov-án:ú (nalézáJní právem) přeneseno na 
úřady v § 70 vlád. nař. jmeno;vané, jako na 
úřady správní, <třebaže jd'e o nárokY' SooUJkromo
právni u nepragmatikálnf.ch zaměstnanců čs. 
s,tátních {Lrah. Mylný je též názoT žalobcův 
v dovolad odpovědi há.Ťe'IlÝ, že prý Ulsríunovení 
§ 70 vl. nař. jest ohdobné předpisul § 83 služ. 
řádu, neboť § 7.0 vl. nař. má zcela jrnou" novou 
úpravu sríižnnsríního práva aJ v důvodo,vé z.právě 
Ic § 70 vlád. nař. se výs-Iovně zdůrazňuje, že 
instanční postup, pokud j'de o výměru nebo vý
p latul s'IUlžebních př:újmů, nastupuje na mí,stD 
předpisUl § 83 ,sIUlžeh. řádu. Již, v ro,zhndnutí ve 
Sb. n. s'. 9875 bylo vyloženo, že nesprávnou vý
měrou je ro'Zumět1 nejen číselný výpo'čet pH
.Ťmi'l" ale též použití nesprávné základny, t .. j. 
nesprávného !Ykuikového nebo právního po,d
kladUJ při nové úpravě příjmu, a právě o ta
kové okolno'sti žalobce v pndstatě svůj žalohní 
nárok op~rá, i když dovozu'je, že mu .Ťde o to:, 
aby byl žalovaný stát ulznán povinným pone
chati v platnosti pŮlVodní úřední pro-počftání 
slulžebni doby, provedené vým,ěr.eID ze dne 18. 
pro,since 1924 a podle něho provésH převod do 
nových s,lužebnkh po'žitků ve smY'slu platového 
í?:ákona, -neboť tím má býti ve slkurtečnoSlri změ
ně'n výměr o poslední úpravě jeho požitků po
dle vlád. nař. Čí,s. 15/1927 Sb. z. a n. 

žalob-ce mohl by se tedy podle § 105 ústavnÍ' 
listiny a § 1 zák. ze dne 15. října 1925, Č. 217 
Sb. z. a n. , dovolávati nápra'v-y rozhodnutím úřa
dUJ o své platové úpravě, provedené podle vlád
ního nalřÍ'zenl ČlIS. 15/1927 Sb. z. a n., pDřadem 
pr IÍJva , kdyby byl dříve vyčerpal pořad s,toEc 
sprá,vníeh, řídě se ustanoveními § 70 vlád. nař. 
Č. 15/1927 Sb. z. a n. Měl totiž proii pů'vodnímu 
úřednímu výměru: ředitelstvl s4átní'ch drah pn
dati včas! námit.ky a vyvolati tím rozhodnutí: 
úřadu (t. t. nález o' sporném nárokU') a proti! 
tomuto měl se za,se po-řadem stolic správních 
v § 70 vytčenÝ,ch brániti odvoláním k minister
stvU' železnic a vymoci si konečný výrok (roz
hodnutí) tohotO' správní'ho úřadu o svém spor
ném nárole-Ul. 

Než toho, opominUJI, podlav podle tvrzeni v 
od'Sot. 4. žaloby pro,ti výměrUl () prvn:ú platové 
úpravě. t. j. proti p,řeřadě'llí a snížení slu1žeb
ního platu, jen stížno'st k ministerstvu' želez-

nic, ba nehránil se ani proti! výměru, jimž ho 
ředirtelS'tv~ s,flátních dra,h v P. vyrozumělo, že 
stJ:.žno'si j,eho ministers,tvUJ nepředloží, po-něva.J.ž 
ji povaižUlje ,za neodůvodněnou. 

žalobcem dovolávaná Ulstanoveni § 70, odst. 5., 
6. a 7., vl. nař. čís'. 15/1927 Sb. z. a n., nehodí 
se na' souzenou' věc, neboť předpis odst. 5. předl.. 
pokládá, že s'e srtala nesprávná výplata s.Iužeh
nich požitkŮ!, buď pro,ti obsahUl výměru, upra
vujícíhO' nnvé :8,lužebni po'žitky, nebo že nebylo 
vča's uči'ně'nD z moci' úřední opatření, O' nové 
úpravě plato;vé, t. j. podle odsi. 1., § 70 vlád. 
nařízení. 

OdSttavce 6. a 7. vl. nař. rovněž mají na mysli 
jen po'Zdějšíi změ,nu neblO zru_šen~ výměTU, vyda
ných podl,e vlád. nař. čfs. 15/1927 Sb. z. a n. 
o nové úpravě pla10'vý'ch po:žitků. 

Výměr ulpra:vujíd požitky žalohcovy podle 
vl,ád. nař. Č. 15/1927 Sb. z. a n. nebyl však pD
zději ani zrušen, ani změ'n ěn, ani se mu n.edo
stalo menšlÍch požitki'l, než byly mu tímto vý
měrem přiznány, a mohl proto, jen proN ZpÚSIQ
bu vyměřeni služebních příjmi'l z moci úřední 
pOUlžítiopravných prostředk'Ů! v § 7'0, odst. 1. a 
2,. vytčených, t. j. námitek, případně odvolánÍ. 

Tím, že žalobce nepoUlž:úl srtanovených oprav
ných prostředků v pořadu správníma nezískal 
slÍ konečné ro'Zhndnuti minilstel"stva železnic o 
nyní zažalovaném nárokul, připravil se o' zá
konný předpoklad, aby ř,ádné s'ouJdy mohly rolZ
hodo'va:ti o MtD věci, ježto n enÍ/-li tu konečného 
Tozhrodnu\ti poslední opravné s,tolice správní 
(srnv~ ,dlQslov z,ákona § 105 úsrt. I. a § i zák. 
217/25 Sb. z. a n. »po vyčerpání všech oprav
ných pro,!Ytřecl'kŮl«" t. j. v řízen:ú správním), jes,t 
o jehO' žalohní,m nár'okUl pořad' práva vyloučen. 

Ro,zsuldky nižších slQudú i Hzení dosud prove
dené jlS'ou' tuldí'ž zmatečné podle § 477, Č. 6 c. 
ř. s., a .Ťežto k nepřípUlsrtnO's,ti pořadu práva je 
v každém období Hzeni hledJět] (§ 240, posl. 
odst. c. ř. s. a § 42 j. n.) , bY'lo je z úřadu k do
volán] žalo'vanéhJOl zrUlšiti: a žalobu odmítnouti 
a z té přÍ'č'Ílny se dovolací soud .ŤÍ'ž ani neobíral 
další: otá,zkoUl preklUlse žalobníhn nároku ve 
S'myslu § 2 zákO'na Č'ÍIS'. 217/1925 Sb. z. a n. 

400. 

Dříve, než jest pracovní soud skutečně zrlzen, 
přísluší spory uvedené v §§ 1 ~ 2 zákona o pra
covních soud.ech (č. 131/31) k věcné příslušnosti 
okresního soudu, jebož místní příslušnost jest 
určena plOdle § 3 cit. zákona. ROlzh. nejl. soudili 

IZ 6. VI. 1932, R I 423/32 }UJr~stl:e:n.z.e:irtlUlThg 1503. 

Je Is:uce :pr'av,d,al, že :z.áJkolTh 'o' !pI'IaClOIVln~ah sou
dech z 4. ,če:rvelll!c:e 1931, Č. 131 Sb. Z'. a' Ul., pooeHe 
§ 43, oc1lSt. O, !llJaíbyl liči.llIUlOIs'ti 1. Ledlnla 1932, 
RV1Ša:k '8~,ěižlO'vla~elík,a plřehl:íž'li, že v § 412 byl rv~t 
zřetd na ,tl{)l, aiby sip'olry u.vedelllé v §§ 1 ,a' 2, PIO
kuJdJ nehudl8 'Zlři'ZIE.I}1 'P'l'ia'colV,ní :s,oud nebo 'oddlěllení 
olk'resU'Í:ho ISloudu pro sipOlry prooOIV:n.í, tlaik:é IV 
a11lezidohí mOlhly býti přied[olženly a pr.o!Íedln<Í;ny. 

P,o\kud tloho IUlení dOlSi(l)Že'llO, p!Ť'Ísll uM plodlle § 
42sipory u'vedené v §§ 1 oCl 2 ,k IvěC'nlé p'ř:Ús.luš
nlQLS,t.i oilClfl8's'll'Í,h o ,wud!u a 'o,h,Led:ně .Ťehlo' m]·~,tlllí 
pŤilshlš'ruOIS.ti p],a1tí usi:anlovelllL § 3. N el:~e (přeoe 
mHi ,za to, že hy ,z,áJkolllJod1ároo ohtě1,v !předhodnté 
doihě .od 1. lled:nla 1932 010 6Ikute:č:ného ZlřÍ'zen1 
pr,aJcov'll1d1 lSIO!ud1ů UleblQ .odld:ěllElu'í 'olkreslllÍlch SIOlU
dů P'I'IO Pl"l(l("olv,ni ,slPo'ry 'P1{)11lI0cma:ti 'z.a!IIléS1:tlliamCe 
:S j'8!jáJc:h InwDo~cy z pflaCiolv:ní" slu.Žle'hruí nebo u
čelhní smllotll'vy bez nutné slOu,dlDtÍ 'O,ClhTI8JIliy. 

MY'lnýlm je .náZl()lr s.t:ěŽQV1atJ:elJky, že v'Y!hláš:ka 
:rn:l!I!:hslt,m lS'PlI'lavle:d~lnlols1i ze (17. břez:rlJaJ 193,2" Č. 44 
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Sb. z . . a lll., Dlení v \51{)'1lhIKlJSU se zákonem č. 131/:;1 
a IS § 4 v1ádmílho :rua:ř~zení ·č. 180/1931 Sb. z, a 1Ill. 

V1ádl8l Ibylla ke 'zhzenlÍ z'vláštn1-ch IQcLd,ělelIllÍ prlo 
p!racov,mí slP'0lry u olkr'e's!Ilích soudů výs101Vlné 
~ll1oall'ě.rua y § 4, OdlS't. 2., zá!kolna, Č, 131/1931 Slbl 
z. ·a '111., 'V":1ádin'Íim .na,řiz.e:n:ÍJm z 1. XII. 1931,. ,Č'ÍlSI, 
180 Sb. z. an., v § 3 na;Hd'LLu', že !ID.i, j. tlaik:é II 

dk:.reellÍJho :sio'ucl!u v K. jest zřiditi oddlěLE 'ní prlO< 
prlél1oov:ní slpolry, a v § 4, 'Odst·, 2'., pory·MillílJ mi
'DtÍ6:tra slprlruve,dJ1nolsiti., aiby určil den z.ah,áJje,níčin.
,n{}st~ pr,a:oOlvních. !sl{)udů I(lJ ,o ·dděl,ení o,k'reiS'nk:h 
soudlů p.ro sipl{)'ry pr8Joov:nÍ-, Ulv,e.dený,ch v §§ 2 ,a 
3, TylhláJš!ko!u U'veřej,ně!ll'o'U ve Sbí,rc.e 'Z,áJ'k,OllllŮ 18! 

rua:ř:úzení. 1'10 se stalio 'Vy'hlášk,ou miDJÍlS'tlr.élJ !5'pra
vedH'lllO!sti ze 17. hř'ezllial 1932, u:voeřej:ně'lll{)ru pod 
Č. 44 Sh. ,Zl. a; .n. z rOlku 1932, ve lk,te.r,é ID. j ,. byllo' 
si: ano've:Il!O:, žle t,aiké odldě:lení ·o,k,rIEls,n1ho lS'O'UdIU ry 
K. pno prur-OI'\rní s,polry ~aihájísv'ojriJ č'Í'nnl{}st: dnle 
1,. z!álř.f 1932. 

P,olThělmdtžža:!:CJlba bylo ;podána dne 22. ú,uolrlé\l 
j932" :tedy v cl!o:bě mezi 1. ledlnl€lIIl 1932 a 1. zá·řím 
19312. j'esrt: PlQdle Š 42, zák Č. 131/1931 Sb. z. a n., 
prlO teThto I5lpor věon.ě i 1uÍlSltuě p.řisluš:ným dlo
v'Io'll(l,ll'Ý 'okresní 6!0'll.Q. 

40.1. 

Byla~li smluvena výpovědní lliů.ta, zaměstnava
teli však ponecháno p,rávo ,ještě před uplynutím 
výpovědní 1hůty smlou'Vu zrušiti p~oti zapla~ 
cení sllllJll1veného odbytného, aniž by důvod, k 
ok,amžitému propuštění musil býti soud.em zji
štěn, pl.atí také pro takovýto nárok na odškod
nění šestiměsíční preklusivní lhůta § 25 zákona 
o obch. _pom., resp. § 23 zákona č. 244/22. R'o-z,h, 

llIE'j-V .. s,cmdu z 18. VI. 1932, Riohtterz,eŮ'tiUl1lg, r'olč. 
XIV., Č, 10, s;t.r. 2.1'7. 

Z -Oib~S:aJluu: slilll~(Ulvy se podlá:vá, že ~:přel1Uš~ÍIm « 
ri{)'ZUIlUl se »)'Zlrusenl« srml,o!UYy. Dokeno'li uanl!u
VIOlU byl nlílJ jeld:nté st'r,am,č vyt,čen záID()Inruý dlŮJv'otd 
p ř€ldlč;als:nlérhio plr'o[JuiŠtě-ní pod,l,e § 27 ,č. 1 Ziák,o ll/a. 

o olb-ch. pom., na druJlté s~_r,runě smluveruo', že Z.al

městna.iy1at'dl -nellllus,i t'enbo d'ů'v,od s'oludně zjišť,o'
ry;a!Di, a iklO/Thelč:DJě byl pw :tlent.o ,př~pad ry)lP'O,čeft 
š,loody z [pIř1edlča;snM1o p.I'IoiplUště,llli, kte1ré zlallllě.st
'lllUlruCll podle § 29, z-álk.. ,č. 20/1910ř, !Z,., I'Iesipi. § 2,1, 
,záík. ,č. 2,44/22 Sb. z. la JlJ." ipřÍJs;l!UiŠí,. Nárlok žal'Orb
cuv n.a: ,nráJhradlu ušLého- ZÍlslku z d/ů'v0<dlu ípfer:u
še'llÍ .s~uJŽlElhn.]; ISlffilo'u'vy .r.o'vná se 'zúellílJ l1IáTlO-kru 
nJ3. !Illálll!r.aidlu š,lw<Cl.y z předčasného 'l)'r,o/p:llJš, t1ělllí ve 
tSmyslu 'S)h'OIDaJ Q.olv<o,lla,n'ÝClh -zá,kIODln"jcih UJs:tlwnto'
ve:ní; tP,llatí -p'TtOt1oo- něm předIPis § 34 Ziárl,Jo:na z 
1. lledna 19110, ČJ. 20 ř. :Z., res'p. § 23 'Z-álk1olna z 13. 
oerv-enoe r. 1922 č" 244 Sb:. z. Iru ,ni" 'Žle zejlD1érua 
mu:s~ bý:ťi 'u.pl,wt:ruě'Th cll()l šesttli ,mělSJiců p'o ll'plyDJu.tí 
.dne, kdy 'lllasltalo p'r'OjpllJštělll~. TaltlO l:hlŮJtla j-e.slt 
preklUlSl.ůvmtí .aJ musí hý-ti k .ní hle:d:ě'fi'O- z úi~adlu ... 

402. 

I. Je~li úraz způsobený silosfI'ojem úrar.zem pod
nikovým, mají místo pouze předpisy § 46 zá
kona o. úréMo.vém pojištění, které § 4 zákona o. 
ruče'ní za škody z provO'zu jízdních silostrojů 

nedorznaly změny. 

II. Procesní soud jest vázán rozhodnutím úra
zové pojišťo.vny, že úraz jest úrazem podlIŮko
výru. R'OIZh. llIe'jv. s<ourdtu z 2. čerrvm_a 19312, R v 

II 3<29/31. V áž. ohč. 117.15. 

Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích. 
403. 

I. Ani podle zák. č. 221/24 nepojí se vznik po. 
jištění k pouhému faktu konání prací nebo 
služeb, nýbrž je třeba, .aby k tomuto faktu 
přisto.upil titul p-J'ávní, smluvený p-oměr pra~ 
covní, služební nebo. učňovský. - II. Sjednání 
smlouvy služební může se tu státi také konklu
dentními činy. NáJl. ne.Tv. spr. 60udu z 9. II. 
1932, Č. 1998, Boh. A 9658. Preju-dikatura: a,d 1.: 

Boh. A. 6480./27, ad II.: 7632/28, 8001/29.*) 

Jak po,dl-e zák. č. 268!ť9 (§ 1), tak po,dle zák. 
č. 221/24 (§ 2) jest předpo,kladem pojiatné p-o--

") B o h. A 6480/27 (nál. nej. spr. soudu z 14. IV. 
1927, Č. 6399): .. , vznik pojištění nemoe. a jeho zánik 
nepojí se k pouhému faktu vykonávání či nevykoná
vání praoí neb služeb, nýbrž že tu jest vždy spojitost 
se smluvním poměrem, takže pojistný poměr vyžaduje 
ke svému vzniku 1. uzavření smlouvy služební (učňov
ské), 2. zahájení prací neb služeb na základě této 
smlouvy, ..... , musí tu tedy býti vedle momentu 
právního (smluveného poměru pracovního) i moment 
faktický (zahá:iení ... prací neb služ-eb ... ). Srov. Boh. 
A 3634/24 a 4308/25. 

B o h. A 763'2/28 (nál. nej. srp,r. sú'udu z 13. XII. 1928, 
Č. 20.750/27, v »Prac. p,rávu«, roč. VIII., str. 44): .,. Od 
obou stl'a'n, tako'vý pracovní poměr uzavíraHcích, po
žaduje se souhlasný projev vůle, pozŮtStávající v tom. 
že j-edna osoba - zaměstnanec - p·rojevuje ochotu 
k jistým s lu.ž'hám, a druhá osoba - zaměstnavat-el -
tuto po-hotovost přijímá a s ní disponuje, ať již sou
hlasný projev vůle se stal výslovně, ústně či písem
ně, nebo ml-čJky, činy konkludentními, zejména faktic
kým započetím práoe bez odporu se strany zaměstna
vatele, výplatou mzdy a pod. 

B o h. A 8{)01/29 (nál. nej. spr. soudu z 4. VI. 1929, Č. 
11.132, v »Pra,c. právu«, roč. VIII., str. 75): Aby pak 
do~lo ke 8'illlouvě služe·bnÍ. tl'eba pojem souhlasné vůle 
smluvních stran, tudíž -nabídnutí služeb se strany za
městnance a přijetí této pohotovosti se strany zaměst
navatelovy, což s·e oVf';em může státi i mlčky (činy 
konkludentními) na příklad tím, že zaměstnanec s vě
domím zaměstnavatelovým koná pro něho· práoe, (služ
by) a podí-izuje se jeho disposiční moci. 

vinnosti, a 'by 'otSoba, o' niž .Tde, ko-nala práce 
neho služby na záklla"dě (.smlli'veného) poměru 
pr-acovní.ho, slUlžebnÍlho nebo u'č-Ď-o,vského a ne>
ko-nala .Ťich .Ťako ve.dlejši, zaměstnání neho pří
lež.iJt-ostně. Z předpi.sů těch plyne, že 'Vznik 
p-oj:i1ště'll,í &e nepo'jÍJ k pouhému faktu' vykoná
vání praCÍ! neb 61u-ž.eb, nýbrž že k tomuto faktu 
mus-] přiBtoupiti .ŤeMě práJVní t ilt ull (t3m.Iuvený) 
poměT pr,acovní, oSlUlžehnv nebo učňov,ský (sro'v. 
Boh. A 6480/27). 

Je61t mimo< spor, že první p-ře.dpolklad - vy
konávání pr'ací neb sllu:žeh - j'81St v daném pří
pa'dě splně'n, sp-o-rným je&t, ja.k .Ťiž řečeno', 
zdali mezi 6-těž-o;va1:Jelem a Annou, Ch. byl v kri
tické době pomělr pralcDvnr (6llUžebn~) 'PtJdle 

-c~t. norem. 

P'oměr praco'vní (Blužebnv) tu jest, byl,a-li 
mezi stranamil mzavřena smlouva s,lulžební po
dle § 1151 o. z . .o., jež vzniká, Zlavá'že-li se 
někdo konati .jinému na- nějaký čaB' služby . . 
Nezbytným p-o'žadavkem takovétD smlouvy &lu
žební je6t tudílž vzájemný s.ouhlas, pozůs,táva.
jíc:íí v tom, že jedna, osoha - zamětStnanec - dá 
Syoru prac.o;vn:Í' schopnost drmhé osobě - za
měs,tnava'ieli - k diBlposli.eil a tento .j~ .diIS'pD'
nu.je. K n_ámi'tce 6tížno6ti, že o' ně.jaké smlou
vě sllu-žební meZÍ! zmí'ně-nými stralllami nebylo 
vůbec .jednáno, a nebylo také ni!c ujednáno, 
dlužno up-oz·o-rniti, na to, že s.jednání smlDuvy 
,služební miUe se \Stáhl ne.Ťenom výslDvně, nýbrž 
i mlčky (činy ko-nku.dentními), na pHklad tím. 
že zamě&tn1anec BI vědomím zamělstna'vatele 
koná pr'o něho práce nebo služby a zamě6tna.:
vate I 6lužby ty při.jímá ao,dmě-Ďu.te ať již 
mZdDu. v hO'to-v-oati nebo- v nartU!rá!liJkh (srov. 
Boh. A 7632/28, 8001/29). 
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4{}4. 
Zaměstnavatel, porpíraje p,la-tnost p'racovního 
poměru a tím i poměru pojistného, nemůže 
s úspěchem uplatňovati námitku, že zaměstna. 
nec p,N uzavírání služební smlouvy ho uvedl 
v podstatných bodech v omyl, když i po zjiště
ní omylu ve smlouvě pokračoval. Nál. nejv. 
SipL soudu z 3. III. 193'2" Č. 1392/32 Sb. ÚSP. 102. 

405. 

Jde-li Ol to, zjistiti, zda to klte;ré zaměstnání jest 
vedlejší, nutno je srovnati s jiným zaměstná
ním nebo životním postavením téže osoby. Sa. 
mozřejmě lze srovnávati tato zaměstnání nebo 
životní postavení jenom v témže časovém úse
ku, neboť jen v takovém přílpadě jsou vedle 
sebe a srovnání schoplllY. Nelz,e tedy srovnávati 
zaměstnáIÚ nebo životní postavení v době p,řÍ. 
tomné se zaměstnáním nebOl živ;04:ním posta
vením v době minulé, stejně jako nelze srov
návati tam, kde jelS,t jen jedno zaměstnání nebo 
životní postavení. NáUez, nejv. 'spr.áv. sou,du 

ze 17. V. 1932, 7831/32. 
NejvyšošíJ správní- Boud již ve 6vý'ch nále.zeeh 

Boh. A. 4285/24, 5486/26, 808'3/29~') a jirnýc'h vy
slolvH, že vedle'j'š,iim zaměsitnáním jes't 'O·no, 
l()teré, poro'vná'n-o j60UlC,g j~nými zaměstnáním 
neho jiným ž,ivotnÍlm pOlstlavenÍlm téže oB'oby, 
jeD,t 6' hJediJska hOtSpodářs·kého a Bociálnmo po
vahy podř,a'dné. 

J de-liJ tedy QI to, zjilstiti, zda to které zamě'st
nánii jest vedlej,šf, nu'tno .le IsrO'vna'ti .s jiným 
zambstnámJm nebo životnÍlm pOB,ta vellÍm téže 
OIs,oby. SamozřejIIl1ě lize Bro'vnáva ti ta-to zaměst
nání neho. životnili rp'o'stavení' jen v témže ča·so'
vém ú6'e,ku. neboť .len v tako,vém pHpa.dě jsou 
vedle ,s eb el a sr'ovnán~ schoo·pny. Nelze tedy 
6II'olvnáva'Ť:u zaméstnání' nebo. životn] po·starvení 
v -době přítomné 6e z,aměrStnáním nehoo ž:Ílvot
ním postavenÍlm v době minulé, s,te.tně jlako 
nelze s'rovnávat~ tam, kd1e. jest jen jedno za
měl5'tnán~ nebo· žilvotnÍJ .po,st:avenii. 

406. 

I. Z pojištění podle § .3 zák. č. 221/24 nelze vy
jímati práci domáckou z důvodu, že Je zaměst
náním vedlejším. - II. Při posuzování, zda jsou 
dány předpoklady § .3 zák. č. 221/24 pro pojištění 
domáckého dělníka, který koná p,ráce domácké 
pro několik zaměstnavatelů, Je bráti v počet 
úhrn těchto zaměstnání. Nál. ne:rv. spr. soudu 
z 2. IV. 1932, Č. 5185/30, Boh. A 9791. Prejudika-

tura: Boh. A 8328/30, 8921/30, 3599/2'4. 

Zák-on Č. 221/24 neprovedl zásadních změn 
v okruhu osob povinných pojiště:ním podle § 3 
tohoto zák. proti' dřívě.lšímu zákonu nemocen
skému (§ 1, o·chst. 2., zák. č. 268/19). Nahradil sice 
slovo »p,ravidelně« dřívě.tŠího zákona výrazem 
»z povolání«. Změnou tou však nechtěl zálmn 
Č. 221/24 nic měniti na dosavadn:Ílch p·oJmových 
předpokladech nuceného po .jištění domáckých 

"') Boh. A 0083/29 (nál. n~j. spr. soudu z 3. IX. 1929, 
Č. 16/301) v »Prac. p,rávu«, roč. VIII., str. 94. 

") B o h. A 8328/30 .(nál. nej. spr. soudu z 2. 1. 1930, Č. 
1l.1154/28) v »Prac. právu«, roč. IX., str. 4,0. B (} h. A 
8921/30 (nál. ll'ej. spr. soudu z 2. XII. 1930, Č. 18.718) 
v »Prac. právu«, roč. X., str. 42. 

B o h. A 3599/24 (nál. n~j. spr. soudu z 10. V. 1924, č. 
8345): ... Je,stliže zákon ~) nemoc. pojištění v ~ 1, odst. 
2., váž,e povinnost domáckých dělníku na p-ř~d1J()klad, 
že osoba, o j~jíž pojistnou po,vinnost jde, koná ž,iv
no,stenské p·ráCle pravidelně a nikoliv příl~žitostrrě, vy
svítá z pl'o,tikladu tohoto tolik na jisto, že jest po
žadavkem zákona, aby konání dotčené prác~ nebylo 
s~ zřetelem k o·bvyklému zaměstnání zjev~m toliko 
nahodilým, (}j ,edtnělým, nýbrž trvalým a tvoHlo tak 
řádný zdroj příjmů- Ols;oby pracující. 

dělnÍků, nýbrž volil pouze výraz přiléhavěJší, 
přesnější, neodchýliv se tím od výkladu, který 
judikatura i praxe dávala výrazu »pravidelně« 
v § 1, odst. 2., nemoc. zák. Stačí tu poukázati na 
nál. Boh. A 3834/24, kdež se vykládá výraz »pra-. 
videlně« tak, že ,jím není míněno .Ťen opakování 
práce v urči,tých ste.jných obdobích čas'ových, 
nýbrž p,ráce, která .jest pravidelným zaměstná~ 
ním dělníka, to .Ťest právě tím zaměstnáním, 
které ho činí přÍJSlušníkem oné zvláštn~ kate~ 
gorie dělníků, kterou zákon zahrnu.Ťe pod výraz 
»domáckého dělníka«. Že nebyla zamýšlena n,i-. 
jaká změna pO.Ťmových znaki'l tohoto p,o.jištění, 
,-lošlo výrazu i materialiích zák. č. 221/24, a to. 
v důrvodové zprávě k tisku 4186/23, k!dež se k § 3 
praví: »Pojis.tná po,vi'nnost d-omáckých ,dělníků 
upravena shodně s dosavadním zněním zákona 
o .nemocenském p'o.ŤištěnÍ.« 

Z toho ovšem plyne oPTávněnost úsudku, že 
tento zák. Č. 221/24 neměl ani v úmyslu měniti 
něco na výkladu, .Ťehož se do,stalo pO.Ťmu do
máckého dělníka 6 hlediska sociálního. pojištění 
v judikatuře tohoto soudu a neshledává ·nss pro-o 
to překážky, ani se nedovolal svých nálezů, vy
daných za platnosti § 1, odst. 2., nem. zák. Tak 
bylo vysl-oveno v .n·ál. Boh. A 8328/30, že povin:né 
pojištění domáckých dělníků .jest posouditi vý-. 
hradně podle odst. druhého § 1 nem. zák., .jenž 
Btanoví samostatně a odlišně od odstavce 1. 
téh-ož paragrafu po.Ťmové znaky po.jistné p'ovi,n
nosti domáckých dělníků, ze.lména neobsahu.le 
ustanovení, vyluču.jící v-edle.Ťší zaměstnání z nu
ceného pO.ŤištěnÍ. Nelze tudíž ani při po,suzo~ 
vání poji'stné p,ovinnosti podle § 3 zák. Č. 221/24 
vylučovati z povinného pO.Ťiště·ni práci domáckou 
z důvodu, že .Ťest zaměstnáním yedle.jším, resp. 
že není zamě·stnáním hlavním a hlavním zdro
jem výži.vy dělníka. Bude třeba .len zkoumat~, 
zdali pracu.ŤÍ'CÍ .Ťe.st příslušníkem oné zvláštní 
kategorie dělníků, kterou zákon zahrnu.Ťe pod 
vÝJ.'az domáckého dělníka, čili zda domácké 
práce jsou konány »z povolánr a nikoh pouze 
příležitostně«, t . . j. trvale a pravidelně tak, aby 
tvo,řily i'ádný zdro.Ť příjmll osoby pracu.jící, a 
nikoliv oJediněle a nahodile (srov. také Boh. A 
3599/24). Okolnost, že dDmácký dělník pracu.Ťe 

. pro několik zaměstnavatelů, .nemá vlivu na po
jistnou povinno·st; cit. § 3 stanov]; po.Ťistnou po-
vinnost výsl-ovně i pro tento· případ (»na za
kázku jednoho nebo několika zaměBtnava.telů«). 
Při zkoumán~, zda .jsou dány shora zmíněné 
předpoklady po.jistné povinnosti domáckého děl-o 
níka, který domácké práce koná několika' za
městnavatelům, .jest ovšem hráti v počet úhrDi 
těchto zamě·stnání, .ježto .Ťen pak bude lze SOou
diti, zda domácká práce .Ťest konána z po-volání 
a nik,oli pO'llze příležitostně. 

Na otázku, který z několika zaměstn'avatelů 
jest povinen domáckého dělníka pO.ŤÍ6titi, zák. 
Č. 221/24 nedává výslovné odpo-vědi. Z toho· však, 
že ustanovení § 169 odst. 2. a 3., která řeší o.táz-. 
ku tu pro případy pojištění podle § 2, odst. 1., se 
podle odst. 4 téhož pa'ragrafu na domácké děl
:níky nevztahu.lí, nutno dovoditi, že okolnost, 
které z několika zaměstnáni domáckého dělníka 
jest hlavním a které vedle.Ťší, .Ťe .Ťak pro po.Ťist
nou povinnost, tak i pro závazek zamězStnava.,. 
telit do-máckého ·dělníka pO.Ťistiti,nerozhodná. 
NaHzení, .j·ež by p·O této stránce stanoví,lo vý
jimky, dosud vydáno lllebylo (§ 248, odst. 1.). 

407. 
Nemocenské pojištění nevztahuje se na ústavní 
léčen'Í příslušníků pojištěncovy rodiny. Náklad 
s tím spojený, pokud není uhrazen nálll'adovou 
částkou, určenou ministerstvem veřeJného zdra ... 



v otnic tví v dO'hodě s ministel'stvem sociální 
péče, musí hraditi ílo.Jištěnec, pokud JeJ měl 
podle zákO'na učiniti sám. Rozh. n0j. 60udu z 

1. IV. 1932, Rv I 370/31. Váž. ohč. 11522. 

Podle § 95 poj. soc. zák. ze dne 9. října 1924, 
čís. 2,21. Sb. z. a n., má nejen pojištěnec nárok 
na :nemoceruské ošetřování, t. .j. zdarma lékař
skou pomDC, jakož i potřebná léčiva a jiné 
therapeutické pomůcky pro sebe, nýbrž i pro 
příslušníky své rodiJny. Pokud se tý,če léčenÍl a 
o·šetřov~ní ve veře.Ťné . nemocnici, rozeznává zá
kon v §§ 149 a 150, zda Jde o pDjiště'nce sa
mého, či o pří<;lušniky jeho rDdiny. O hrélzenÍ 
nákladů za léčení a ošetřová:ní příslušníků ro
diny sta'noví § 150, že náklady na jich léčení 
a oš,etřování ve veřejných nemocnicích poji
šťovny platiti nemusÍ. Poskytne-li však na po
ukaz pD.jfšťovny léčení a ošetřování, je poji
šťDV'na povÍlD.na nahraditi nemocnici » určitou 
část« nákladů ve výši, kterou ur'čí ministerstvo 
veřejného zdravotnictví v dohodě 6' minister
stvem sodální péče. Co tedy zákon D ·sociálním 
pojištění stanoví ohledně ti-ctích osob, může se 
vztahovati jen na povinné pojištění ze zákona, 
nikoliv na případ, pDkud třetí osoba ke smlou
vě zvlášť ·nepřistoupila. N emooCnice, pokud se 
t ý'če zemský fond, nemá p.roti nemo·cen ské 
pojišťovně nárok ani p·ovinnost. Zbytek léčeb
ného mms'Í hraditi osoby, jež na základě veřej
no-právního titulu jsou k tomu povinny, totiž 
osoby z titulu příbuzenského k výživě povolané, 
podle § 1042 Dbč. zák. Podle § 150 cit. zák., 
není nemocenská pojišťovna povinna zaplati'ti 
náklady těchto ošet.řovacích :n·ákladů za přísluš
níky rodiny pojištěneovy. Ne.jsou totiž pDd'le 
zákona sami příslušníci, pokud se tý'če poji
štěnci, ohledně svých příslušníkŮ! pojištělllí,co 
do 'nákladu na ostatní léčenÍ. Z t.oho plyne, že 
pojištěnec v případě ústavního léčení pří",luš
níka rodiny jest podle zákona povi'nen, náklad 
tento 'nahraditi nemocnici, .jelikož - .jak uve
deno - na tentO' případ se .jeho nemocenské 
pO'jištění nevztahu.Ťe. 

Nejvyšší s'oud nevyhověl dovolání. D ú v o
d y: Dovolání opřené o dovDlad důvody § 503, 
Č. 3. a 5. c. ř. s., vytýká v pravdě 'napadenému 
rozsudku .jen mylné právní posouzení věci, ale 
činí tak neprávem, llleboť odvolaoí s'oud správně 
vystihl rO'zdíl mezi předpisy §§ 149 a 150, zá
kDna ze dne 9. ří.jna 1924, čís. 221 Sb. z. a n., a 
správně vyložil, že 'se podle těchto' předpisů. ne
mocenské po.jištění :nevztahu.Ťe na ústavní léče
ní příslušniků pO.ÍÍštěncovy rodi'ny (§ 96 zák.) 
a že tudíž náklad s tím spo.jený, pokud není 
uhrazen náhradovou částkou, určenDu minister-

stvem veře.ŤnéhO' zdravDtnictví v dohodě s mi
nLsterstvem sO'ciální péče, musíl hraditi poji
štěnec, pokud .jej podle zákona měl učiniti sám. 
DovDlá'ní se protO' odkazuje na správné důvody 
napadenéhO' rozsudku, .jež se plně kry.Ťí/ se 
zdejším rozhodnutím, uveře.j.něným ve Sb. n. 
s., pod čÍls,. 11.046~<) a souhlasí se stanovi'skem, 
zaujatým ministerstvem zdravDtnictví a těles'né 
výchovy, v oběžníku ze dne 26. dubna 1928, č. 
12.888, otištěném v knize dr. Jiřího PleskDta 
»Zákooll o pO.Ťištění zaměstna'nců pro případ ne
moci, invalidity a stáří« v Praze 1931, str. 194. 
Dovolání neprávem odkazu.je k zdejšímu roz
hodnuti ze dne 4. září 1930, R I 339/30, uveřej
něnému ve Sb. :n. s. pod čís. 10.106-1:;<), z jehDž 
důvodů .jest nad veškeru pochybnost .jasno, že 
se nevztahu.je na případ, kde ústavní' léčení 
bylO' po:skytnub rO'dinnému přÍtSlušníku pO.Ťi
štěnce, nýbrž samému pO.Ťištěnci. 

408. 

I podle zák. č. 221/24 jest za počátek ornemocněni 
pokládati O'nen termín, kdy u pO'Jištěnce vznikla 
potřeba lékařské pomoci a léčiva, třebas v oné 
době ještě pracoval. Nál. ne.Ťv. spr. soudu z 3. II. 

1932, č. 1389, Boh. A 9640. 

Podle ustálené judikatury :nss-u .Ťe pDkládati 
za počátek onemocně'ní (vznik po.jistného pří
padu ph nemocenském pO.ŤištěnÍ) O'nen termín, 
kdy u pO.Ťištěnce vznikla potřeba lékařské po
moci a léčiv, třebélJS i v Dné době .ješ,tě nepraco
val a nerozhodu.Ťe, kdy onemocnělý se odebral 
k lékaři neho- do nemocnice, pokud 6e týče, kdy 
došlO' k faktickému poskytnutí: lékařské pDmoci 
a léčiv; u těhotné ženy pak nastává PO.ŤÍ,stný 
případ .Ťeště i tím okamžikem, kdy v době šesti 
:neděl před slehnutím zastavila námezdní práci. 
Tak vykládala praxe a .Ťudikatura ns/s-u po.jem 
pojistného případu (onemocnění) .již za platnosti 
dřívějšíhD nemocenského· zákona, a zákon č. 
2211/24, .jenž je vybudován na ste.jných záBadách 
(arg. § 95, I, č. 1, II, č. 2) nemá ustanovení, jež 
by lllutilo k uchýlenÍ! se od toho výkladu. 

409. 

Je-li namítáno, že důchod je nízký, protože 
byLa prémiová reserva nízko vypoětellla, má po
jlšťoYé!cí soud. řízení přerušiti, až bude p'ravo
platně rozhodnut ministerstvem sociální péče 
spor o výši prémiové reservy. US.IlJesen!Í· vr1ch. 
p/olj. :soQlllldlu 'Zle dlll'e 12. XI. 1931., č. j. Cpu. 486/31. 

Sb~ ÚSP. 57. 

Rozhodnutí soudů nižších stolic. 

Placená dovO'lená nepřísluší těm, kteří v roce, 
kdy na dovolenou by jina,k měli nárok, před 
jejím nastoupením byli p'ropuštěni z práce z dů
ležitých důvodů, které opravňují zaměstnavate
le podle právních předpisů zrušiti pracovní pO'
měr bez výpovědi. ROlzsude:k íPracDvníhD soudu 

v NáchDdě z 12. říJna 1932, Cpo 23/32. 

Strany nespO'rně přednes,ly, žle; žalobkyně byla, 
zaměistnána u žalova.né strany jako přadle.na 
nepřetržitě od roku 1925 do 211./V. 193,2, kdy ná
sledkem těhoten.stvÍ přestala pra·covati, pobí
raia ·od 21. /V. 1932 .až dO' 23./VI. 1932 dávky tě
ho,ten.ství a plremii za kojení a dne 23. VI. 1932 
byla okamžitě prop'l.lštooa z Ipráce. 

žalobkyně domáhá se náhrady za dDvolenou 
v r,oce 1932 v nespDrné výši 121 Kč 45 h, kteTá 
.Ťí prý pHsluši, ježto práce dobrovolně neopu
s,ti1a. 

.) V á ž. ob č. 11046 (rozh. nej. soudu z 2. X. 1931, 
R I 580/31 v l>Prac. p,rávu«, roč. X., str. 143): Nahra
dila-li nemocens·ká pojišťovna část nákladů spojených 
s nemocničním ošetřením příslušníka pojištěncovy ro
diny, jest nemocnice oprávněna domáhati se náhrady 
zbytku nemocničníoh nákladů na tom, kdo jest ze zá
kona povine.n pe,čovati o ošetřovanou osobu. 

U) V á ž. ob Č. 10106 (rozh. nej. soudu z 4. IX. 1930, 
R. I 339/30 v »Prac. právu«, roč. IX., str. 85): Zapla
cením zákonné úhrady nemo'censkou pojištovnou ve
řejné ne.mocnici jest nárok vel'ejné nemocnic,e na ná
hradu ošetřovacích nákladů pojištěnce vypořádán, 
takže nemocnice nemá nárok ani proti třetím osobám. 
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žaionmá. slrnut! odpÍ,tá náhra.du za dovolenou 
yyplatiti, ježto žalobkyně více neIŽ 4 neděLe ·ná
sledkem tě.hotenství nepraoovala; a ' proto byla 
prý Žc.1.,lova.ná strana op,rávněna k okaInžitému 
prop,uštění ža.}.oihkyně z práce. 

Podle § 82, odst. h) ŽiV11l. ~. mŮ1že zaměstnava
tel :zrušiti ppaoovní poměr bez výpovědi, trvá-li 
II zaměls.tnance nez:a'viněná nezpůsobilos,t ku prá
ci pře~s 4 neděle. 
Nelzaviněu,á :nezlpůsobilost k práci nemusí býti 

jen dús.Iedkem nem{)ci, ,nýbrž i z jiné příčiny, 
tedy i pro těhotenství'. 
žalobkyně přes,tala následkem těhotenství 

pracovati {)d 21. V. 1932 po dobu delší 4 Illeděl 
čl byla proto žalutící strana oprávněna. p{)dle 
§ 82, odst. h) živn. f. dne 23. VI. 1932 k {)kamži
tému prO'puštění jejímu. 

Bylo-li zde toto oprávnění žalované strany, 
pak nepřísluší ža:l{)bkyni nárok na náhra\du d{)
volené, ježt{) podle § 11, zák. {) plaoené dovolené 
nepřísluší placená dovolená těm, kteří v r'Ůce, 
kdy na dO'volenou by jinak měli nárok, před 
jejím nastoupením byli propuštěni z práce z dů
ležitých důvodů, které {)pra vňují zaměstnava
tele podle- právních předpisů zrušiti pracovní 
poměil' bez výp'Ůvědi . 

PříslušnO'st pracovníhO' soudu ve sport'ech do. 
máckých dělníků. Usnesení pra'c{)vního soudu 
v Aši z 9. IX. 1932 Cpr. 13/32, usnesení kraj
skéhO' soudu v Chebu z 15. X. 1932, Opr 13/32 
(Mitteilungen des deutschen Hauptverba:n-des 
der Indu6trie, roč. XIIL, č. 45, str. 550). 

Ježto žalo,bce s ohledem na to, že měl vlasÍ"1.í 
stroj a 'na tomto stroji také jiné než žalované 
firmě vykonával práci, dále že zaměstnával cizí 
pomocné síly a podléhal daňové povinnosti ne
:jen co do obratové daně, nýbrž i co do daně vý
dělkové, není jeho smlO'uva smlouvou, která hy 
podle § 1 a 2 zák. z 4. VII. 1931, č. 131 Sb. z. a U" 

odůvodňovala příslušnost pracov'ního soudu a 
proto soud musil ve smyslu § 25. dt. zák. vyslo
Yíti svojí věcnou nepříslušnost. 

Krajský 60ud v Chebu jakŮ' soud' ,rekursnÍ 
žalobcův rekurs zamítl, napadený nález potvrdil 
a důvody soudu první stolice doplnil takto: 

Okolnost, že žalobce byl žalovaným přihlášen 
u nemocenské pojišťovny a k sociálnímu poji
štění, není ,ještě rozhodnou pro právní p{).vahu 
pracovní smlouvy žalobcovy a žalovaného a 
nemůže býti při zjištění prvního soudu domněn
ka ~lužební sml{)uvy z důvodu této .okolnosti 
býti vzata: v úvahu. 

Ochrana podle ,~ 22 zák. O' závO'dních výborech 
ne·přísluŠí členu závodníhO' výboru, byla-li mu 

. výpověď '.t pracovllího poměru zaměstnavatelem 
doručellla před zvO'leuím. Nález rozh. kom. v 
Přesticích ze dne 25. října 1932, ,čj. Rk 1/32. 

Podle p1řednesu stran je nesporno, ž,e M. E. 
hyl v kaolinových závodech zaměstnán pO' 19 
let a to v dílně zámečnické a že dostal výpo
věď, která mu byla doručena poštou 1'7. X. 1932. 

Když tO' žalující strana tvrdí, že nejde o hro'
madonou výpověď, aspoň ne v oddělení dílny 
zámečnické, a že E. M. je zv{)leným čl'enem zá
vŮ'dnrul{) výboru, zvolen byl dne 18. X. 1932, a 
ž,e tudíž p{)užívá ochrany zákona, žádá O' vyho
vění žádosti. 

žal{)vaný naopak tvrdí, že jde O' hromadnou 
výpověď v oddělení cihelna, j~ž za,s'ahuje, sa
mo sebou i jiná Ů'ddě'lení omezení práce a že 
M. ještě členem závodníhO' výboru v d'obě vý~ 
povědí nebyl, ježto volby byly až 18. X. 1932 
a y)"porvěď dmučena 17. X. 1932 a ž·e proti vol-

bálll podány jsoll k rozhodčí komis,i námitky 
pod č. j. 1238/32 právě i proti 0500ě E. M. a 
žádá zamítnutí žaloby. Soud má za prokázáno 
z pr:.ednesu stran a svědeckých výpovědí, že ka
,olinové závody mají již přes 2 roky špatnou 
konjunkturu a Oomezují stá1e výrobu a propou
ští ,dělníky, tak Žf"; z původnmostavu dělníldt 
kol 1.200 jest jich dne.s zaměstnáno 430 a že 
dnem 14. X. propuštěných hromadně 20 děl
níků z oddělení cihelna a z {)ddělení oprav'llá 
dílna 3 dělníky, mez:i nimi M., ježto omezenf 
výroby v jednom oddělení za,sahuje i ,do druhé~ 
ho a jde-li o ',hromadnou výpověď v oddělel1Í 
jednom, jde i' 00 hrOllTIlél.dJnoilli vÝ'P'orvěd' v odd(~
lení ·opravná dílna, nehOoť nelze děliti výpo.,. 
věd1i p{)dle výpovědi, nýbrž ·pokládati nutno 
výpově.ď všech 23 dělníků ,za' jediilý celek, hro
madnou výpověď. Posléze nut.no tuto výpověď 
dělníků pokládati i za pokračující článek dří
vějších výpovědí, jež se dějí již Iňes r{)k, prá
vě následkem špatné konjunktury a · omezení 
výroby, a je to stále jedno a t{)též hromadné 
vypOovídání, jež jen ze sociáLníc:h dŮVO'dů děje 
se pO' pa-rtijfch. 
R{)vněž má soud za prokázáno, že dostal 'vý

pověď dřív, t. j. 17. X., než byl zvolen 18. X., a 
že ještě prav{)platně zvolen není, že výpověď 
působí od {)kamžiku doručení a ne od projití 
výpovědní lhůty a ž·e E. M. členem záv'. 'výbOoru 
v d{)hě výpovědi nebyl a dosud pravoplatně 
není. Neplatí tedy na něj ochrana zák{)na podle 
§ 3, odst. g) a § 22. zák. č. 330/1921, .Ťako i roz
hodnutí nejv. sprá'V. SOUlď!U Čí!S. 6841/27. BD
huslav a roz. 12.223/22 p{)tvrzuje a rozhodčí k{)
mise ,souhlas k výpovědi dává. *) 

KontrolO'r výroby koná vyšší nekllpecké služby 
ve· srn. §. t. zák. O' obchodních pomocnících. Roz
sudek praeovní'ho ,soudu v Praze z 1. s.rpna 193e, 

Cpo III 728/32. 

Vžalohě domáhal se kontrolor Č., aby jeho 
pracO'vní výkon byl posu:wván za druh vyššíC1h 
služeb podle § 1 zákona o obchodních pO'ID{)cní
cích ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. z., {) s,lu
žební smlouvě obchO'dních pomO'cníků a jiných 
zaměstnanců v pod{)'bném postavení. V žalO'bě 
odůvO'dnil sv'oji žádO'st tím, že popsal ,druh vy
konané práce, ku které je př,edpokla-dem odbor
ná znalost výkresů a všech záznamů, podle kte
rých se stroj{)vé ,sO'učástky mě'ří, porO'vnávají a 
kontrolor ro'zhoduje, zdali má Ibýti ve výrolbě 
jednotlivých kusů pokračováno. Sám také ,je ab
solventem Státní průmyslové šk{)ly v Mladé Bo
leslavi a žal{)v'élná strana také při jeho p,řijetí 
do služeb kladla na odho,rué vzdělání důraz. 

žalovaná ,stra1na ,namítala, že :se jedná o ~H"á-

*) V nálezu z, 4. XI. 1922, Č, 12223 Boh. A 1617, nej. 
spr. B,oud vyslovil právní větu: »Okolnost, že zaměst-· 
nanec jest při volbě závodního výboru. podle' zák. č. 
330/21 kandidován, nepřekáží zaměstnavateli, aby i ve 
volebním období rozvázal jeho pracovní (služ,sbní) po
měr, pokud není jiné zákonné překážky.« Na tomto 
názoru setrval nej. ·spr. soud také pokud jde o členy 
volebního výboru (Boh. A 3262/1924, 3373/1924, 3427/1!)24). 
Přítomný nález do·v-olává se však právě cit. právníeh 

vět neprávem. Jde o jinou otáz-ku: Pracovní poměl' 
v době zvolení trvá, byl však před · zvolením vypově
zen. Jde o to, ~da v Ý1>o'věď, která byla dánlli před 
zvolením má právní účinky i v tom přílladě, že' před 
skonč,ením vvnovědnf lhůty vypovězený byl zv-olen 
členem závodního výboru. 

A tu nelze s ouhlasiti s názOTOOl, že pracovní pOmel' 
uplynutím výpovědní ihůty sk.mčí i te,hdy, nebyl-li 
dán s,ouhlas rozhodčí komisÍ. Právní situace vYPOVč
zeného zvolením se podstatně změnila, ježto tf'ž nabyl 
zvolelD.Ím nároku na o·chranu podle cit. ~ 22. Propuště
ním v druhé větě § 22, odst. 22. jest rozuměti skutečné 
ro·zvázání pracovního pom~ru (Boh. A 5004/1925). Proto. 
má-li v naznačené situaci dOjÍti ke skončení pracov
ního poměru, l)ylo by ti'-eha k tomu souhlasu roz,hodM 
komise. 
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ci manuelní, že .žaloibce byl třidi,č a nikoliv kon
trolor a nabízel o tom důkaz vý,slechem sivědků, 
kteří však dl'Umz .a manuelní práci neprovedli. 

Prllvodním řjzením bylo zjištěno, že žaloboo
vy praoovní výkony spočívaly v kontrolování 
rl'lzný'ch součástí automobilů přesnými měrkami, 
různými měřidly a pomocnými nástroji jdoucí
mi do tisíciny milimetru, podle výkresu, a roz
hodováním, z~ali má býti v opracování jednotli
výdl kusů pokračováno. 
'. Tyto výkony spadají pod pojem vy,šších ne

kllpeckých služeb ve srn. ' § 1. zák. č. 20/1910 
~. z. o obchodních pomoonících. 

Jewli vy,plácení illcmoceflLSkého p,řcl'ušeno obdo
bím, trvají-cím déle než osm týdnů, zalpočítává 
se toto období .dtO doby, po kterou jes,t vyplá,cefi 
nemJocens,ké, jen tehdy, bylo-li v tomto období 
l)oskytováno . nemocenské ošetření. R()IZIS,. 'Po~. 

soudu v Litoměřicích z 4. I. 1932, Cro 39/31. 

.Ná1iO~ ,ž1čdolbeůrv . I)Jél! (l,afp1acell1:Í Illlemoleooského 
ia ·dlolhu 'od: 9. květlll,a Iéllž dlo, 25. 'září 1931 jie z,á<
rvis1ý na Itom, .zdiaH ,doba od: 31.. ool'lV1ellJoo 1930 
aJŽ do 26. lZIálří 1930, Ul' níž ž,aJl!olhc:e lIJJetplo'Mnd ne
lIDooenskou IPodlp'olr'll~ .nJalotp.ak slt,áL v p'raoolVnÍlm 
lP'oměru, musí hýM ,z,atp()lčtCillJal dia llhůtly § 95-I-2 
rliálwlnla -o \Soc. PŮlj. ,či: nri.JooJtiJv:. Jedlnlá Sie 'V daoo:m. 
plipadlě ,() ,oibdlolbi, ikt,eré ,t,rv,allIOl die1š'Í dlOlbu olSlIDlÍ/ 
Itýdll/ů a ISII'uši Ipodle jalSlnlooo 'Us~lalll,olvleni § 915-1-2, 
poshf;dlní ()Idls~alvlec 'Z-áJk'o'na 00 SIQIC. pOlj.,. ,flQ!Ílo1 Q:bdiOhí 
'zfa!pl()lcLs~i, hyJ:ol-lli: v l1lIěun pŮlslkytlll.'U.itQ p'0luze OŠ'E.'
lnl'OIVláJrui. Plrv:n.í slQlUJd Ilně1 iPrlO~IO 'vylš'etJřirtli, zdJali 
'žaJlotboe, ja!le .ž,a1oIv,élIná lS't,OOlrua trvrdlůl:al, v dJolbě od' 
31. VII. aiŽ dlO 26. zálří, 1930 byl !llJemolc.en~ t~ ,j. 
zdl8lH IPlQ'uřefboVléL1 MJmlřsiké tp'OlffiOd a IMlků., ,třehalŽe 

. byt1J při rj:,orrn p,r,éÍJce stelllOtp'elli, ,polllěvadlž n.ial t,omrro 
zjůlštěmí ,závilsero ,zap()lčt,eni ,této pelI'IiJoldiy. 

K ,oldt5'tl'la1Jlěiú této vadly 'PlíÍ:plU,s,tH .aJ pr'olVed'l po
jiJšťlQlv.aC'Í kSlOlUdI ,důik,alz IZll/a1cem a z,j.iiŠť'Ulje :na. z.á
kladlě j,elhJo po,s'l1Jdlku. že žlaJliolbcev diohě, 'od 31. 
VLl. I8iŽ db 26. '.záJH 1930 llejplŮrtlř,C!hQlv1a'L liéik,a'řsklé 
iJJ'OIIDto'Ci <:lIm ,LékŮJ. Tím odlP,adá 'v(šl(1;k pir~ed~po'kl~lId 
;pro ZJélfP'OIČIÍ'eIli tolhotlo ()hdOlbí do librWty § 95-.I-2 
~álklŮlna .o SIOIO. poj . .a první lS'o'lld :tll.lIdtÍlž :I1iejpVdlY-
bil, ,ŤleISIH,iiže k tlOffi'utlO lolbtdlolhi 'llteip!řilh~éJdUI. . 

K pojmu vedlejšího zoa,měsfuámí,. po.dle § 2, zák. 
č. 221/24. R(),zh. zeUlllslké1::uo Ú'řladlll' 'V Pra:ze z 3{). 

VIII. 1932" čj. '416.'042 ali 1932/13-2658/6/31. 

ZamJě.siná'nÍ .jefSlt Iteník'l1álté 'v'E.dleJjš':í'm -ve sm y\Sl.u 
§ 2 du. zák., J{iď:ytž IV poro:V!nM1:í 's jinoiU lčitlllno3i:í 
nebo ž,Ív'otnim posta V'enmn té které osoby s hle
dwa lroSlpo'{)'MlSllOOho jlelst :poIVlaJh.y tplodlĎooné. N€
'ni t,edty It~'eblCL,ab'Y ISltlály [llroQ!ti ISlolhě dlv'ě výdlě
Ječné činlll'o!sH iéže oSlohy, :ntý-ll:Jorž Il~o,zllnod;ujÍ!c:í 
jeslt. Zdodl 6 hlledlilska oolsIPodlálřl<!;lkéhlO Ul'eha. sociál
:níhlŮ jerví s'e , činllllŮlS:t, 'o, J.lIÍ'ž tlll jOle" , zlalIDlětst'ná uDm 
pod~l1.Žllfý:rn, :t j, talklQvým" jež .llI8Illze IS hl'ed~'5:kla 
pná V'ě 'vytčeného h,odlniO'tilti na živlo~:n:] pVlst-.:lIV'em 
,(;11 zálkllaid eXllSlte:nce dioíčEmé ,o!s'oiby .. 

V klÚlll/kretilliÍlm tplřilPrudlě :bylo 'zý~št.ěl1JO\, .že H. 
byla u firmy -břil. F. Z.allll'ě1stnéÍJnla, ,od 15', lledllliR 
1931 do 5. čerVlna 1931, ,jest ú,pllnlě :nem<;l;jeillá a 
pOlS]uhlU. bylla jedliil1i)~m Zdl'lO"j'eun j'ejí vrýtžilV'Y. H. 
udiélllta. 'PH 'vý.sh~loh tl u m ěSlt:slklého . ú,ř,a(lll1. v L., fu 

v l \(JfOe 193.1 b y l ,její malll,žlel .delší dohll be,z Z,Cl

w!ěst:nlá,n:í iélJ opo 1:elll &U8 ,žÍ'v1la ze slHilio výd(ěllk.' LL 
za. iplŮlsl'llIDru li ulv'čdenoé fiu'llly cellOu 'rIOrllUrum Tut() 
'V'Ýp'O',:,ěď pOltV'rdil její ma.nžel F. H. a rj:~'1 dlaHí 
,s ,,:OOCl. 

OIk.lflelSnl IlJeaIlJoicooslká p<l'j1šť()'V'Ilia, v L. 'popirá, 
žle pOlS-lIUh8l. ,z mlž pllYinu;l H. měsični pHjem 140 
Kč, mOlhllaJ hýti h1,aIVlll~m ,zdIIiOj~ jeJí ~rýžirv'Y, 
kd.\y.ž IZ IruÍ rměl,a .žiJvlÍlt pět'ÍlČlJe.lllnvlU rlod!illlli'. DáJlle 
piO'Pí1'lá pOlj1šťovna :Slprávm:o,s,t údlajů F. H. (}I výši 
jeho IInzdly. :resjp. IPIHslP'ě-vk,ů na dlOmá.oololSlt. K. 
těmito lllámllitikJám nel)ze hDiÍJti .zřete:l jakO' IOOIZh,od
nÝI1ll tpl1'lO řešení tS.p()ll'íIlJého p:řÍJpladIU" P'rlOlt!OIže při 
pVIS:UI~OIVlámtÍ Ip'olvaih.y Izarrn.ěsitllltáni lVrlčiJtlé IŮISO!by ne
llZlEl IpolrtOlvlnléÍJvl(1lÍi vflC1.1ě1elČn.0Il1 jedi ČilllllOst 6 výIcl\ě
l'e'člnlO'U .cr1ll/[lI0iS,tJ ()lslOlby jillnté, :byť ,hubo, jiná oSlOlha 
!by]iéli 'IIl,al11JžeLem, sdtí:lledliefun 15 1ll,L 61pol.eČJlIOIU dlo~ 
!I.U,á'CllIOISlt IélJ na tato dlomrucnlOlSlt [)I~alV'.ÍJdIe:Dně při-
1S[)Í!v,a,jillcNn. T:ai1OO ik 1lIéÍJrruiItlce rpo"j:išť'01V1l1:Y.. ž'e ob-
6 t.a1r,áfv,á!IlIÍ 'V llEllS ttllJÍ d'Oll1ltéÍJCinlolslti zaihÍlrlc1.!1ovéltšl čá!s t 
dleIlIn.Í1P fla!C,O'V JlIÍ dlahy, ;llIe!llze p,řilhrl]ž'eÍiil, prvrtiO'ž-e 
hI.a/y'p:Ílm 'zalměs,tJlJéÍJnÍlIn mohou bý't1 i tprá/ce rora/tiši 
dlOihu ilrvajíd. AII1~ ,""ýlše v;ýdlěllkIU lllIelllií l'lOIZlhlO:dlu
j'Íc'.í ,pl'lO ZlOid'POiVlěd(ěniÍ otáiZik.y .. zda ,pmswUlh!ai H. byl.a 
ZI8.IffiIě!sltnéÍJnÍJm hkwnÍtm č~ v.edJej,šÍlrn, n;ý1Drž 1'0'Z
lU.'odlu\je iPodi~e srVlTichlU 'Ulvedioolého Qc.rÍ'tieriIaJ j,edliullé 
j:Qjf loe:lkiOl\olá ih,06jpodlálř,S/ktá. a ISlOdáll1l,l Sm'llla ce. 

Z 11OIlllO,ž,e ,jedí lIDIalI1žeL byl hěthelll1 té dlOihy, k:d y 
hyil.la u fli/I'lffi'y ,zaIIllJě,sibnláma., po deLší lčaiSl belZ Zla
lll1IělS~tIIlJáJni ,v ,t~~~e H. jej ~ dě1~ ze ,Sť:éihlQ, výd'ě1lku 
IV ,te diohe ,ZlJV'l.ll8J, ai ,z dlu'V'oldlu 'vyse U'voo!em.yoo 
p:lryme, :že její Z8lIIllěiSltnám.í j.aJko poISllulllOrv,ačky 
Ql fy .hři F. bylo její:m -ZM:UměsltThán.írrn hLavním 
V'C ISIlIllyslru § 2 cit. ,z,áJk. a pOld!}iéh,aI1o: tudrrž polVlÍlll
\Ulé.llllu pojálšt!ě!n:í ipOIC1le t'olhoiŤo z,álkona. 

Nebyl-li po změně v obsazení pl'acovnHw soudu 
(§ 412 c. ř. s.) opakován výslech svědků, nýblrž 
pl~acowú soud se spokojil s přečtením p,rotokolů 
o jej,ich výpovědíCsh, jde o vadu, jež nebyl'a 
zhojena Qpomilll.utínl vý,tky lJO(lle § 196 c. ř. s. 
R!olzslooeik. krajsikého ISlotUldlll 'oilVů,l'ní!h.o v Pr;wz:e 
j.a[co ,o,(LV/ouiélJcíhlO lVe -věCíCIC!h 'P'l"aIOOiVlll1Í'ch' 'Ze dlne 

~. lříj,ni8J 1932, 'čo j ,. Opr,. 131/32.,15. 

Podlle § 50-:7 zlálk. ,o' IpraJC. sOluJde'dh. má odivoJlalc.Í 
f.;'o,Uldl· pl ['lOJjedlnJél~.i věc ZllIOrvU IV ;me,zÍJoh umčenrý,ch 
n'álvlr,h!y :81'01'13))] ov \QId:vo1á;n;í,. A 'Í'llža,luj:ííd str:aTIJa 
;]J\ř,eJd!e;vlšíim i\r;y'trý.k,á" .že pirvn't :S'Oi1lď: porušiL Z1á
~aldlll 'vyS!]OJVtemlOlU :v § 412 d JV'. ř. It:íim, že ,přes .ně
,k'ol]lilkJE.lr,ou ;Zffi.1Iělnu lVe lS'vlém ()ib;slal~en~ ,po!kIialčorval 
v Iprlo'vádě\ui sl\Tlědeclkýcih diůlkl8.lz,ů. ,all1iž bty, Z(Il!OlVlt 
r:;JYlš,e] 6lviě!dlky IPI'eclltilm. j'1ž vylsrllecihnlUlté. aJ že t.atk 
Y J laIS!tiruě '\")i1diá'n hyl l'IOlZlSudiek ()\dI jim.ýdl ISIOIUJdIC'll, 
'lle,ž IpŤ100 kte'l'Ý·mů hyly l()IIliy slvěd~,Clké diůka'zy 
p rOIVlelClleny. 

Že pfrVlui soudi 'POS!tu!pQ'V1a1 talk, ja[( ,oicllvolla
't:elJm ťvmdlí, je ipIélJtI'l1lJé .z,e 6Ipiislů, ,ru j,e pr,o;i]ol př,i~ 
slyědlČ'ilt~ vÝ\,lo!diŮJm vlclIvloMmi, fu jd1e ,tu o rvoou 
,i:-íozeIl1'1, k~lelf,á nemůže býti zJlJOij1eml8: amiliOfPOUninu
tím Iyýtlk. y rpodule § 196 civ. ř" 

J]Z Z ilOlhlO ~ŮIVlOldlu ,odlVlO'~alCÍ slOlUldl. Hellě se :Slho'ra 
zllllÍlnlělruým 'ws1IaJllIOIv'Cln.íJm. § 33 ,~á,k. I()f ,p:001o. SOIU
diE-leh, IQtplalkiolVla'l veškeré dJůlkruz,y 's'v.ědleaké IčlJ ,není 
třeha IzIk()lUlllllélJtil, ,ZJd,Clt ItIŮltO .opa']mIVlálnl hyllb hy ,Slnad 
nutným i tprlO dáLe V)irýJ\.IéllIlJé ll'es\pl'Iá.V1Ilé houln()
cení dltlkl8.fzů., Ire6\p'. 'p'TO ,odlJJO!r se s'P~s'y. 

,1.;'.' , : 

Poznámky. 
Roz(lělení mamlátÍl mezi sw'užené listiny při 

. volbě do . závodníhO' výboru. 
Při volbě závo,dního V-)7IhO'l'll mohou podle § 13 

Ilař; . č . . 2/,22 Sb: z. a:. :n. zástupci 'návrhťl různých 
yolebních skupin předsedovi volebního' výboru 

předložiti společné prohlášenÍ, že listiny ~vých 
skupin navzájem sdružu,jí. 

Toto s'druženÍ má ten význam, že ph rozvrhu 
manelátťl se k nim hledí .Ťak,o k celku. . 

Byly-li takto pHkázány mandáty volebním 
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skupináni;' jde órozdělení . ll1wudáH't mezi jed
notliv-é sdružené listiny . . Tento rozvrh 'Pl'{)vede 
rovněž. volební výbor .(§ ·21 vol. .riař.). PH.:tom 
l1iá Poship{)vati volební VýhOT »podle zásad uve
dených v §§ 19 a 20« (cit. § 21). 

Toto p.říl:i:š všeobecně z:ně:jíd ustanoveJlÍ o »zá
saďách §§ 19 a 20« iav·dává příležitost ke sporům 
o tom, zda rozdělení ma'l1dátť~ .mezi jednotlivé 
sdružené listiny .Test provésti podle volebního 
čísla, podle kterého byly r{)zvrženy mandáty 
vůbec (§ 19 vol. nař.), či zda jest rozdělení pro
vésti podle n o v é h o v·olehního čísla zjištěnéh{) 
podle počtu hlasů odevzdaných pOUle sdružené 
listině kandidátní. 

Př.: Volby jedenáctičlenného záV'. výboru 
účastní se pM volebních skupin, z nichž 1. ' až 3. 
a 5. iSlkupina listiny sdružila, čtvrtá účastnila se 
volhy Isamostatně. Hlasů bylo odevzdáno: I. -
245, II. -'- 188, III. - 333, IV. - 157, V. - 408, 
celkem 1331 hlasů a volební číslo tedfy bylo 111. 
Podle tohoto volebního čísla připadá skupině 
IV. jeden mandát (zbytek 46 hlasů), sdhlženým 
listinám 10 mandátů (zbytek 64). Nyní .Test roz
děliti 10 ma'ndátů mezi sdružené listiny 1., II. , 
III. a! V. Použijeme-li volebního čÍl5.Ia 111, při
káží 'se I. skupině 2 ma'ndáty (.zbytek 23), II. sku
pině 1 mandát (zbytek 77), III. skupině 3 man
dáty (zhytek O) a V. skupině 3 mandáty; zbýva
.Ťíd 10. mandát připadne II. skupině vzhledem 
k největšímu zbytku 77 hlas,ů. Naproti tomu, po_ 
užijeme-li pro tento rozvrh volební'ho čísla po
čítaného podle počtu hlas.ll odevzdaných sdru
ženým listinám (1174) a podle počtu mandátů na 
ně připadajících (10), t. .ř. volebního čísl.a 107 
(1174: 11), vypadne rozv'rh takto: I. skupma 2 
mallldáty (zbytek 31), II. skupi'na 1 mandát (zhy
iek 81), ln. 'skupina 3 mandáty (zbytek 12) a V. 
skupina 3 mandáty (zbytek 87), takže neohsa
zený 10. mandát připadne v,zhledem k ne.Tvět
šímu zbytku hlasů (87) skupině V. 

Pro shora na:značenou otázku :předpis § 21 voL 
nař. určitou odpověď neipa.dává. Jestliže v~ak 
stanoví, že jest použíti zásad §§ 19 a . 20, .rest 
mHi za to, že totéž platí i pii stanovení ,voleb
ního čísla. Při tom nelze se dovolávati toho" že 
podle zásad §§ 19 a 20 jest vypočísti nové vo
lehní číslO', neboť byl-li rozvrh malndátů ' me·zi 
sdružené a s'am06ta~né Hstiny pr{)veden podl~ 
určitého volebního čísla, platí toto číslo i pro 
rozvrh mezi sdružené listiny. Jinak volébnf vý
sledek by nutně byl zkreslen. Totéž ;platí podle 
v{)lebního ,řádu do obcf (§ 48). Zvláštní ustano
vení obsahuje § 47 voJ. řádU zem. nok'r. zastu
pitelstev. 

Určeni .počtuěie!lll zá~odllího výb~)I'u p,ři,711uá
_ cené )lraCOVtlll dobe a vys'azem z prace. 

>~ M i t ,t e i ] li 11 gen {] e 6 Deu' ,i. ,s o 11 e il1 

H .a li p t voe r II a illI d. e s cl ~r I n cl ~ ~ .t, r iJ .e«~ (r,?,6. 
XIII.) č. 31, sltr. 3~2-28,,) 'refe'l'uJIl '0 ' prruv-::nmffi 
st.aiJ):()'Vislk Ul ZJéll1l1Jěs tUléilvrait,e:lslOO úaH'Erdln y v . {)It<Ílzc.e, 
00 j.e p1r.áJvem, jes.tlÍlž,e v plooln.iku bOO'em1J funlk
čn'Í:hlO ·olbdlO:b'i mění se pOloet znmČ6,tlnalllOů hucť 
p'roOOllelz'8n'í ",ý,r'0'by nebo kclryž z tlbhOlŽ dtů'v-o'Cllll 
jSIOIU .ZJaJ1nesltinalnci v práoi (l)()flLZe v tu'r:nrwseoh. 
. Vychálz,ejí,o .z JlJá:z'o-r'u, že pr,o: počet 'č1e}]ů zá
vlůJdnÍihlO výboru jes,t rozhodným pOloet z,almě.sit
U811WŮ v den :v·ytplSání v'olby, dlO,síPÍlvá tiélJt,Ol 'ÚSitlřecll
llJa k ÚJsud[(u;, že z!lThěna· v počtu z.aJmětsltlnalnc.ú 
.během iiu,nilclčMho 'obd'Obí zů's:t'á'Viá bez j'alk,%IOI
dGO'li:v viltivu :llIa SliQlŽ,Ellli závoduú;ho vý'bOlr:u. Ti()t~ž 
pl\ali:i, by:lla:-lJiJ Ipráoe 'TOz'v:rž:enao IV tul~nlUSI Itléltk, ,že 
'V ,Utr:člif.ý ,č..'1J& j,e 'zam:ěSltlná.na 1PI()1U1Z,e čá\Slt' zmmě6rt-
1l1Jallllcll , . ;ktdJežto zhývají.cí ne!P'l'la' C'l1'.Ť~i . 

K tomu j.est po'Z.na'luenati', ž,c . ,tj.-t'o :sklt!Jtečuowti 
ne'mai.Ť'í l"O"" nělŽ vJÍ'í'una zJiš.tění p:olčbučleu'LŮ zá
v.()!dlníhlo výIbO'f1l.l v tom s'lllylSlu ~ že· i 'Y~ tailw'vérn!ťi() 
pi'ípléllCUě j'e hr'Mdi v úVIél,hU oeJikJový 'Počet ' zk,llmě.slt
nam.,cll, t·ediy niJlwl'i p011ze Ollly, :kteH rprá!v1ě .iV den 
YY!pl'3á,ni w;lhy pracu.ji, n;ýlblf'Ž i ,o'nly, kltICl.ří . v 
t1e:nttO . čas jStQiU miJno skutlElčné zalJll,~stThálDí . . Zá
kOln o z,áJ\íodlnrr.ch výbO'l'C'ch oélJllÍ ,- § 1~ all1lÍ v .§~ 
7, 10, 13 :a 14 ,n:eklladle po,ž.~da,v~lk Hep.Í'B:l''ltšělnoéllw, 
Bt~le, ~aždlé!h? ~illev !,a~,tilcky vvyk?~áJvlélinl.éihlOt z~
mestlrurnnÍ. nyhr~z zada 21a/Il1esrtnallll lit r 'V'. a 1 ~'~( 
(§ 1)., tlHlIIlJěs~lčmí zaměsi'Dlá,ní (§ 13), 1whol ne
rpřetr.ž'itté zralměstlnání! ,a<llesiptQň 12 měsiiců (§ 14). 
TOlto SltléllllOlVÍtslko jes,t kryto tla!ké judli.!k:<;t.f'ttrolll 
n.e j. SlpT. :sou{Lu, s,l'iv. HoIh. A 2.718/1923, 692,3/1912,7, 
4709/1925, 2974/1923, 5,157/1925). . . . 

Přh'ážka k dwchodové dani a sl11Žeblú ' l~olliky. 

P.řeclh:ordlllJáJ př:iTr.á,žka .k dlani dli'tlch-odlOlvié .aJ k da. 
lni z t,aJlrtlŮém ,za rbeTll!í léta 193'0 ,a 1931 hyula vy.,. 
~llIělřenla: záJk,olueun Č. 177/31 ,z dlůc.hotdlu prř'evY'šu~ 
j'fci1llo 300,0.00 Kč. Zá!k'olnerrn č. 1.2'0/1932 hy1a tatlo 
hrauwc.e, pdkud jde o Ipřirážlku k dléllIril z dlúch.ordlu 
za be'fiITí rvtk 1931, s.niž.enra; n,a; 15.000. Kč. 

}dlEl IŮ i!O, zdla taito př1r,á,žka :a ev'ent!. jet jí! 'zwý
š'~inlÍ, 'vl2.1tla(huje :SlCltlalkré il1ia claň drl'uchl()dIOIVlO'll, 'Vy': 
hi,ra!l1io!U ze ,51lu.ž,oo,niÍrch po,žiltik.!ů. ' . . 

K .této ,0.fiá.Z'Cíe j'e6: ~ 'ŮdplO'vělděti: z,á}J'Ů'r,ruěz téchto 
dů vodJt'!: · , . 

J,alklO § 2, ,zátko č. 177/31, tlalk § 1,. ,zlák. č. 120/32 
lLvádí, že rptřiÍtrá'ž,oe jelSit podooiben dtůoololdl ipDrdrtOf
bellllÝ dani d,ŮiC'horlové, . vyměřené 'podllle uSltlaJlJOI
velnlí §§ 18~22" po prřÍJplélldlě § 34 záJfuollla t{)o .pNimýdh 
dlwn·í:cth. Z :toho vyplývá, ,ž,e 'P'řilrrálžlc:e n.ej's'oh,l 
'P1()d!rIOlbeny s~U!žethlilií ,ptOlžiiíky., z·e kt.erý·ch jeslt vy
měř:erua dlaň důdwdo'vá , 61rážikIŮU pl()d:l,e ' UJSltralilio
venlÍ §§ 28-3J. NElptOdMrhají tled1y pHrráž·oe IillJzdlol
vré djlliC!hlOdy až dlo :u:ejlvy\šši hrraruce urVloole:né .v 
§ 30, 'h .j. z PtOIŽjjti&Ů, vyplá'C'elllÝ'ch týdlIliě .a!Ž v.t' 
výši 453 Kč a z . pOlžiilků 'V1y,p~'<ÍlcenÝ'eth mě,s'Ílčn:ě 
a(ž ,\T e vý:š'ř 1963 Kč. '. . 

K ,tlo!lllIll jes1/: uIPozolrn1t.i;že 'Vlliádluí 'IlIaivrrh zá
kOln/U! (): prře:cihodlné pNlrážlee k ,drnntÍ ď'ŮchtOreltolvé 
(,č. j. , 1465/111 .v,oll. olbrd.)v dlÍ1JVIodlo!v,é IZp,rlárvě lllV,á-
dlL výJsltQIVll'e: . 
- ~\ ZiélJ1llě6;tn,a.ruoi, jimž jes,t .daň dŮlchodo'Vá. s;ráže
:n:a :pOl~lle § 30 záJkolllKl o prříuných dlč;Lll'Ílch. lD'ejpř.i;", 
ahá-zeJí - 'PtOlku!<1 jde 'O silUlžehní pož;~tky _ prp 
vyl~iflántÍ přir:áJ~y v,ůhec : v úV.alhu, ježto' j'ej:iJdh 
sluz;eib:ná poOIŽ.ilttk y, . Jllepř'els'alm,jke IOIČI11Í čáJstky 
23.556. ~č, TI'CjpŤlElvy,šruj-í :ruejJllÍiž,ši hlr.a'U,ilci ďŮJooodlu 
pro ul'()l~e:llí přirá&ky rOlzh,oldmIOJU.« . . 

DůvlodlolVlá lS!p'r.áJv.avllád\. náv.rlhu zákolIliaJ 10 'zvÝ
šení 'bMI? rplwrážlky (č. j. 1872/IIl vl{)il, .. obrdL) palk 
pOlrvlrtZiU]'e tentOl (Tházor takto: . . 

>-, Ta.~to pI'IÍJr,áJžlklélJ nevztahuje se ~a- hJ'lwbé ~1u
žehnípl{)lžit~y~ z ,n:i,chž 'Se d'aň Slr,á,ž,í pl()dITle; § . 30 
Z. o pl". dl.; ,reZ·ÍJOI podlLe § 2. Orosit. 1/.,( zák:. Č. 1 n _ 
19~1 ,Sb. z .. a l1;~.a ,t,? i p-od'l~ ~rvllhtOrv,runéih,ó jehů 
Zln,eUl se .trato I pll'l:raJZka .lVybIlr;a pouze k diéllIl.i d-ů'':' 
chl():dlolv,é 'Vy,mě'J'oivl8.Jl]é pod'lle §§ 18:-20, popř. §. 34 
z . .o př. RiélJn.ilkiO'1iv k drail1Í vybír.ané · S.<lJzJbOlU · v 
§. 30 u,'v,edle1IliQllL. Je. ttOlt'iž JélJd1IIl~n.Í1sltr<l!tivně a te<ch
mc'k Y illJ€[}}IOIŽnlOi, l8Jby ',srrážJrorv,á dlaň, . která za r. 
1931 ibyl~ již úrpl:né Iél: lZa r. 1932 rtléměř i poll/o'va,ce 
i?Y~~ \,';,rlalze;na. a rolďlv'edenal,hy1a d/od:aIVtlČ!ně ,zvy-
solv'arua .. « . 

ZevlšeCih těchto. dlů'v:odů j'e6 tmíti mtlo' že: mú 
přeohodná ptI-:Í:líá!žka ik dlalll'l drt'fchúrd/Q'vé p~rdlle ' : zá
k-o~n.a ,č. 177/31., a.ni podllie zák. č. 120/32 :n:erv.ztl8r 
hu'j,e !Se nlaľ hrubé 'P'olž~tlky, z mch!ž se· d,aň dh1-
dlJOdoivá ,,"yb~rrá .s.rá.Žlkou podale § '. 30 záiklo.na O> 
'P'Hmý'c.h dlamcch, i . . j. illJa ,sil'11želhní pOlž:Í!t!ky 'vy
pawcené 1Jýld1nrě alŽ dro' výše 453 KČ ' 18! '00. BII'užébnrf 
lpo'žiltky Tyrpl:ácemé - měBiÍlč;lliě 'arž dia 'V!ýlš'e' 1963 Kč. 
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K pGVllílC SIlužehniho p1'Ú,VIl železničních 
zaměstnanců. . 

Otiskujeme v tomto čísle (č. 399) rozhodnutí 
nlej'V)'1Šš'ílho sO'Ud!u ve ,něd slu,žehnlÍh a !pomě/ru 
ll.e:leznručnÍch ·ZIélIIllJffii,n,aiITCŮ 1S1t,á'tinrch drah,. · Nel,ze 
p'ro~ím allli dJOIhléd'lllO'l1ti, jak hlluibolký zá6,an 
do 6lltruželbn~ho práva i'ě/ch no zruměs,t.nalIl,ců torflO 
l'olzhodmlUtí Zll/rumená. Je !Sice pra:vdCl!. :re IIlIa 6rta
'lllOlVLSlko v něm vYrSll()lvené pros,t,a'Vil se n re!i1VY'š1šií 
oourl ji'ž rdlřXve v fOlz,hodlnrutí 9.875 VráŽIll.Ý, a'vša!k 
f()lzhodl11U1ti tro prá'vem bylo o,zJlrEl!čenrol ZaJ po
v,r,cihnf, 'nelbOlť jenom Jre'tml1(} s'e .dotýkallOl j,ádor,a 
,o,tá:zlky" j-iž 'IlIyui ne,j;vy,Šší 6 10'1001 l'o/zhod~ sllolvy, 
Ž e lve 'V ě c IÍJ Ú P ML V Y P 'o' Ž, i Í' k. Ú T' O' rZ h I()o -

duj :f} mi'ndsteretvo ,žele'znic ja,kr(} 
úřad /správlllÍ sprá:'vnim a,kt.elDl o' 'll.á
r olk 'll; iS,r()Iuk r (}o m o 'P'l"á'v;1]; í aTI. aJ že te1l'tlo, 
s:prr á:vn.i ,ajk~ ]lZe ,u,a/p,ooinlOulti po/uze ta!k 'z: V • :ž,a!
Iohau 'o př~e/z,k!Uim ipodll!e z,álk'o,na 'č . 217/1925. Je 
jislt~, ,že tímrflO r'o\zlllO'd!niU't'~m ,p()lSilel11o rhurlle s,ta,
norv ilslkro ž ellelznilční bYlr,ok rtalcie p ,r,o:ti 'Zl8.lmě6t'nra -
n:eakoé 'lllJalSle, nelbOrť existuji již ip'ř~prady, kld,1y 
ž,eleZ!llirčn!í erá:r ,odv,olá\v,á s'e ,na zm1Il1ěné iS't la~lQo
yisko n:e;jv'YlŠlšÍJho ,soudu i ve !v,ě,cech pemstijní'ch" 
a,č:k:olhiiv ,jlf) J1Jald vlŠi pIC:JóClh yb 1lI0st, ž,e mllŽe :Sle V zÍrn,
h:o'V,art::i IláZlOlr l11:eJvy,šš,ího SOudlll !pI{)lUIZ:e IDa piO
lJiJtlk y atktlÍJv:IllÍ .až,e v pensi,jtlll'ch ,věcre:ch želoo;llÍJč-

1J1J~ch 'ZrélUIllěG,t'nla,nců, k rte!ré d ll1!eB ip,a'tlř:Í .p,řed řádmlé 
srOrudy,. !pIlaltí třitl1etlá :llhiů11a prrolIIi.l,Č!crei (:Slrlv. V áž'nlý 
10.481). Mi\illrOl to 'll,enuůžre lSe Iv,zit.alhlo'v.a~i ,ta/ké n.á
zO'r tlen 11118. jÍJThá r'olz,lwldilllutí mi.nJÍJst:ersltlv.a! 'žel,erz
nlůe, k,ter;á 'Sre netýktalji úp,rléLvy !pl{)lž.iJtiků. oÍ,edfy rua 
'P,l', ziha'Voelní lz.amělStnranoe d'efitnitiJvy,. 'zr:uiŠE;ln~ PI'lél'
oo\V,IllÍJho rprolm,ěru 6 nám a p '. Vyskytne 618 zde 
ISlkU'ti8lČIlJě ,řada př'ímro llIerřrešitellli"Ý'c.h olÍ'ázrelk 'V t,a
Jc,Oi"rýc:b .prřípatderoh, ikrd:y spo'r 6,ánn .o slOibě Ise ú;prréllvy 
rpo:žitfkrfl 1Ilie'týka'j~cí (spl{)lr I() d1efim.iItirvu) prlo,j.eví 
se v úpll'lélw:ě požiltků !p.lra't,olrych. , V'žd1yť jtiJž 6,amo 
610lvo »ú'PrtalVla prožitků rplatJoivých« bude ,zďlrolj-eun 
ř,atc1y . spomů. Spadá 6em z,l"UiŠ,eillÍ. pl'lélloorV!fi~ho, prO
mě,ru ameib'O zaLSlt.av-e.ní VÝlylaJty po žiifikú ? Dar1šÍiII1 
bi,zal'nÍID důsledkem .Ťe stav, podle něh.)ž mini
steT/Sltvo zelezUli,c rozhodu.je ve věci Sllrulžehnlch 
poměrů 61ryClh izamě:soflllla,nc.ú jedno'u j:aíko 6[p'ráv
ní úi"aldl (JpOlk11dr jde tO úp'r,a:v'U ,a!k:tÍJv:ll'ícili. !p,Q;žiif
ků), jllirud,y jtalkro kterrákoli ji:nlá 6~lrallJa v !proměru 
e;.irViln~Ill , (Vle 'věci požitků J}el11is~jn~oh), \polS.lré;zle 
pak někdy V' ,témže akt.u čálSltre:čně jalkl() sp,r,á'v:ni 
ú'řad, . čáJSrDelČIlrě jra!kl() s:trra.naJ. NejneIPa:'~znriiyělj'šíiill 
dIŮiS,1edk'e/Ill ()fV1šeun je', že se zde lJI.fr.ta !k ža,llon.ě 
z pr.aroolvmúlhro pomrěru zlkrl'lBJClU'je 'z uo,rm'átlln~Clh tH 
l!et nléll pouhé třJ měsíce. T () oD v IŠ e IJl1 IV 6 ' o' II -
v i ti I tO ;s tJ i s: ,e spl e t i t I() u IP r á' 'V' ni í 6 , i ť u
a c í, 'V y :b v oře n o tl 'o i t, (}o 'V a Th Ý Illl rl' 'o' Z fl ro ~ 
n U 1i í JIl, V 'll' í, ž S e v y S k y ,t:n 'f) j tir 6 ' i ě ř a : cl ,a, 
n e ř 'e š iI tel JlJ Ý ,o h· o ,t á 'z, e k. z u a m e lili á P' r, rO 

z a mě 19 It 'llJ laJ rll 'o e p ,r á v.a 11 e z 'll. ,a I, é h or t ě ž
!kJ o 'll, h 81 pří ID O' II re cl. o z i r ll. o u Ú ~ ID U IV ' 
jeh oQ (Jl á r o k u n.a ro c ,h r a: 'll. u p r á 'V I11r i. Věc 
je 1ím ISpÍiše rzáJmž'J1lějlš'Í.. ŽrE.1 drov,aJné rrolzJrordrnlUlŤ:IÍ 
nejv)'lŠšilio rS,o<udlu illIenlÍi ,JlJiik'Íler;aJk !přesrvlrolč'ÍJvýun 
prá v'ě v otáJzce, zda 'V dianém 'P,řiJpardlě jde ,I(} 

l5fP'rráJvni ialkt lIl1itn.isl1:ell':S.Í'VtaJ ž.elreizD.!i'c, :nehlerd~re mi 
k tomu, i7~ ;sle VůbE.IC nevy'pOlř,árda:Lo 6 podJrob.nroiU 
a:rgrulUlJerutarei žalohoo'V'o'll;, kie:iý 'Ze/j,ménJa o!bsáhl
lým po'llIkalzem :llIa [}1Jaltl0riáJHe z,áko,na Č. 217/215 
a i ,nraJ CleUlý histori,cký v'Ý'vorj tO,tát,ky t:é dlQlViO
zo'val, ž'e niíkde nebyllQ ,n~kd.y .ani prolffiyŠll'ení na 
11Or, ,alby mimi'Sltel'lSt'vu ž,e!;ezniJc v 'ta-k,o'vý,cll,to p'fí
parllech hyl 'Přiznán ooalrtalkter sp,ráv'ni.ho úř!ald lu 
nléllrélza,j~cíhlO lP'rá'VlO. . Dp. F. K. 

Volha m.ístopředsedy ' závodn.ího výboru 
z menšiny. 

Záv.odní výbor volí ze sebe většinou hlasii 
předsedu, místopředsedu a zapisovatele. K ž á
d o ,s t i ID e n š i n y, t v o ř í c í a s p o ň % č I e
II ů, je mís top ř e d sed u z vol i t i z ril e ll
Š i n y (§ 10, odst. 5., zák. o záv. výb.) 

Byla vznesena otázka, zda mís,topředsedu volí 
menšina či závodní výhnr, kte,rý .Ťe při vólbě 
(výběru) omezen na příslušníky menšiny. Po
chybnost při zodpnvědění této otázky .Ťe1st oďfl
vodňována analo'gií volebního řádu do ohcí. 

Podle § 62 řádu volení v ohcích, prohlásÍ'-li 
před volbou obecního starosty v ohcích, v nichž 
bylo voleno podle zása,dy. poměrného zastoupení, 
menšina, mající aspoň X členů obec. zastupi
telstva, že činí nárok na úřad druhého námě'st
ka, vol í h o s a m a nadpoloviční větširlou, 
o s t a t n í , členové zastupitelstva v o' I í pak 
obecního starostu a prvního náměstka nadpolo
viční většinou: Podle tohoto ustanovení volbu 
provádí m e n š i n a; při tom .Ťest upozorniti, 
že není vázána na př'íslušníky me'nšiny, nýbrž 
pouze na členy obec. za6tupitelstva (Boh A 460). 

Použití analogie - i když hychom chtěli při
znati vůbec možnost analogického použití vo
lebního řádu do ohcí prO' volhy do závodního 
výboru - není ovšem ~a: mfstě, :řežto možno 
výsledku dojíti výkla,dem odst. 5., cit. § 10 bel. 
použití této analogie. 

První věta cit. 5. odstav,ce označu.Ťe závodní 
výbol' jako oprávněný k tomu, aby zvolil ze 
sebe předsedu, mís top ř e d sed u a zapiso
vatele. Ve druhé větě, aniž by označoval sub
.Ťekt , který o volbě rozhodu.Ťe (... .Ťe .. ~ zvo
liti ... ), ustanovuje, že místopředseda má býti 
přisluš·níkem menšiny, .Ťestliže t él' t o menšina 
použije svého práv a. O tom~ kdo z menršinového 
místopředsedu zv'olí, ustanovu.Ťe první věta. 
Zásada v ní obsažená (volí závodní výbo,r), není 
nikterak omezena větou druhou. Naopak: kdy
by měla menšina' sama rozhodovati o osobě z.vo
leného,bylo by třeba k tomu výslovného usta
'novení, a to proto, ježto, by .Ťím byla tepTve sta~ 
novena výjimka ze všeobecné zása,dy prVní vě
ty. V tomto směru .Ťest ,p~ukázati na § ·62, řádu 
volení · v obcích, který tento příkaz výslovně 
stanoví slovy: » .. , menšina ... , v o líh o' s' a-
ma., .. «. , 

Jest proto trvati na tom, že upla'tnf-H menšina 
svoje právo na § 10, odst. 5., cit. ,zák.; volí mí
stopředsedu závodní , výbor, který jest při vý
hěru omezen na příslušníky men.šiny. 
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