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světlíl, proč se na tut.o iTIls,tituci spoléhal, 
.aby uvedl, p-rooč p 'ř ~! a 1 6ás,t n,~r~dy, 
proč se s ní 's p o:k O.J II? , Tedy.: Jud~~
tura v. h. '1'. soudu je ve svem lloeJvl.a'st,n-eJ
šÍm jádře vadná, proltoože je v .roZJporu ,se 
z,ákla-dním pož.ad avkem apl,ika-ce právla: ne
správ'll'ě interpretuje, illi:,ti'tuc:i promlčení,. je 
jí cizí po-ds'taia pravnl pres-ump-c.e a Jen 
proto může -ten1tos'oll'd ukládat ne ve stra
ll ,ě ,žalované vyvrácení presumpce, nýhrž 
zal,ohci ch'lkaz ,o 10m, Č e h o 'ž cl o 'k á z á ll. í 
má p '1' e ,s II ID P cí b ý .t' i n a,h l' a z e Jl. o. 
Bylo řečeno, že prvn-ím p-l'eoelrpokla:d:em 
správné aplik,a,ce práva, je hez-va d:nost in
terpretaC'e právnítCIh inslt.itucÍ. Ale ,i při 
správn.é t,akO'v'é i'nte:rpretaci mů.že s,e a:pli
kace ,dosta'Ťi na sces.tí, když z,ji 'š1ťuje pr,ávn-ě 
r,el-evan,tní s,kurt,e čnlOs:ti , vzhle.d'em k :ni'lll'Ž 

není prelSump-C'Í. Tady pa'k ro'zhoduje soo
ciá,l,uě a ,i,ndiv1.cluáln:ě psyc:hologi'cké ú.s.tT,o
,jení činitele, kt.erý ,si má uč:i'niti p'ř'edst,avu 
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o ,této 's.kutečnosti. Je-Ii 's'ou.dce toho mÍ:nění, 
že v poměru sJ'užební-m jest 'rovná siV'ohod,a 
rozho-dov,acÍ u ,ohoru smlurvních s,tran, pak 
v,ězí v' bludné př-eocLsltavě. (Srv. k 'tomu po
drobnou .a,nalysu :scmluv1'1Í »vollIloslti« za

·mě,s:tn.an'covy v člán.ku ,dr. 'Pavl:a Levého 
v Č. 4. »lPrac, práv,a« z 20 . .dubn,a 1931.) 
Není potřeha hliž'šÍ'oh výkladů k posouzení 
náz'Olro-vé hludill,o'sti soudu~ který klade za
m.ě'Stlllamci k tíži, že se n,e:pukusliol ž.á,d:a,t za
d,ržoenou 'mzelru p-ř.iopětném (!) nasrtoOupen-í 
's.lužby po nálV'l',artu z vojny ,anebo ph jed
n-ot-livých výpla'tách či p'ři jiných (?) příle
žitost.ech, .k'terý pak 'pr,avÍ, .že zaměs.tn,a1nec 
při j a 1: bez výhr,adya bez protestu ,č.ást 
svého nároku., Č'Ímž se ,Sl.po -o' k ,Qi j i' 1 k úplné
mu 'naroW1á:ní. Co říci o judikaJtUiře, která 
pl:ete 'IlJa za'měs.tnance hi-č z t,olho, ,že :se illUJSí 

živ'l-ti prací svých 'rukou a krterý !prý plrato 
,n~m,á: ?,t~,1et zhytečll1ě ,s' up1.atňO'vániID ,srvý,ch 
nar-Dku? " ) 

O zavírací hodině obchodních místností. 
Zaoho-váv á'ní záko'nem sta.novené oSIDli

hod,íllJné 'cl-oby pr,a'ooovní j ,e zahezpečeno po
hrůžko·u pokut , ,a v pHpadě' neclohytll'osti 
yězenÍ,m, pr:axe vš,ak u'kaz,uje, že tyto sa,n,k 
ce vždy nepos,tačují. Zaměs:tiUava,t:elé j ,s'ou 
s:j v,ědoomi, že prokázat.i přestoupení před
piS-ll 'o dél!ce pr,aco'vní doby je ",dmi ob,fi,ž
Ilým la v žiVlllositech obchodníoh a jim 
po,cl.o,bný'ch vllllsii:ně m,o·žným jedin,ě sV'ědec
t-dm zaměs't:n andL Za.měs,tna,nec pak llle
odvažuje s e d:o,s,vě-clčiti pravdu z ohavy 
o z,trátu místa. V nyměljší n-o-spodář,s:ké kl'Í-s,i 
je tato ob-ava tím intensivnějšÍ', a It.ak j 'sme 
sv,ě.dky toho, že - a'č j ,e dán zvÝ~šlel1Ý ve
l'-ejný záJem, ahy -co il1ejvfce os,oh D-Y'11O za
més'tlnáno v pracovním pochodu, třehas jen 
-omezeně, - pracovní cloba zamě,sltnanců 
ohchoclnfch v praov'ý 'opak zájmu veř'ejného 
í ,jeji-c:h, ,ne,jenže ;nlení do,c1rž,ována, ale do
konce je ~ pro'c11užoválla. 

Veclle ,s,nah o dalš} 's,nad z.kráoe.ní pr,acov
ní doby je pr'Ot,o nutno hl ed.rut i ÚČi'I111ě/,j 'ší 
prostředky, které by zabezpečovaly do
držová:Illí pr,aoovní doby již nyní záko:nem 
,stanovené. K tomut.o cHi hy v-ec1ly všecky 
p-ře,dp.isy , · lez hy UtIIložň-ovaly, případ/ně 
usnadň'ol'T.aly kontrolu živn'ostenskýoh in 
sp ektlorů nad délkou poh-yiu zaměsltnainců 
v mísltě 'zaměstnálllí, 'na pl>. předpis 'O po
'yiIJ1,ném vyvěš'ov,á,ni rozvrhll ,pra-cov,nÍeh ho
chn v ctÍllně neho korám1Jě pro k'až:elého za'
měs:tnance, k tomurt'O cíli pak vedou t éž 
snahy o lepší ú,pravll uzavíra-cíchhodi,n 
krámů v ži"V'nos,tech ohchod-ních a jim .pří
buzných. 

Teoreticky vzato, .nelilí' nutno vždy spoj-D
vati dobu, po ktel";ou je povoleno, aby krá
my byly otev,ře:ny, 'S' pracovn.í ,dobou, za
městnanců, neboť je možno zaří-di,ti. ~ce:la 
snadno s fořídálllí pra-covil1Íc:h sil a tak udrže.t,i 
1 epřetržiltě pTOV-DZ t'řeba .po c-elých 24 hoo
din denně a při , to,m zacho'v'ati zákonem 
's.ta<lloOv-enou pracov,ní dobU'. StHdámí takové 
exis:fuje však jen ve velikých ,pocllJllicíeth, 
v menšÍ-ch a stř'edUlÍch v'š,ak někde :na p-a 
pÍ'ře anebo ,ani v této f'QiI"Il1Jě a nezakryiě j ·e 
pak porušován 'zákon. Svádí k tomu vědo
mí bezhes:1:rnos,ti ,i ,ty, kteH by se jiTIak bez 
obtíž,í p:řizp,Ů<s,ohih. PoeTniky ohchodrní 'pa1H 
v převáž;rué vě'i:šině' - posuzováno-li pocHe 
počtu 'zaměstlUanců - k podDJi'kům střed
ním nebo malým. StH,dáni zam,ěsltna:nců 
v jejich. krámech zaříizelilo není a ZJam,ělS~-
1 i,aJl.ci jsoou v nioh přci.'držovárrŮl k prá ci po 
cellOu dohu, po leterou jsou 'krámy ot'ev~ře
Jly;a '~,am'no,~e ,j,ešrtě, ně,jaký čas, po uZc'lv'řen'Í 
kram-u. 
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Je proto ~cela přiroze.né, že z.am.ě,stn.an-ec
Iké o:rglail1'i'Sace všecky a oOhchodl1l.Ího po
mocnictv.a zv,lášiě ,snaží tSe, c1osÍÍc:i zl,ep'še'ní 
v úpravě uzavrr,acÍ ,ruohy krámů. 

'V ze.m,i, České a MoravskosleZJkb je ot,y1.-

,., ) Ne-ro'zváJdím a.ni bHže la,ci·ný a rgn,ment proti 
,jndika'tulř-e, k,ter,ál .Ťednou- clohu' 3 a' pŮ'l, ,roku. ne
ulzlloává za clos-tate'č:ný konkl.u'dentn~ fakt pro 
yzdání Ise náro,ku:, dlabu však o málo,dielší' al1'O 

a kt.erá létn~ nepřipadá 11a to, že i,l1stituce pl' omL 
čen~ m'ěla ,odstraniti vratkoSlt a' nejJilSltntu pra
meníd ze soud.l1 , kdy už doba praš,h:)" od' vzniku 
ng lť,okŮI ,je dostí dlouhá k presrnmlpci zániJku to
hoto nároku. 



'racÍ a zavírací doba krámů up,ravena zákO'
nem č. 19/1910 ,ř. ,Z., JehO'ž uslf,anov.ení jsou 

. v živnos'tenském 'řádu zařaděna jako § 96 d) 
až § . 96 i). iPo<Ue těchto před'Pi:s,ů mohou 
hýti krámy živnosH obchodních ot~vřeny 
od: 5. hodiny ~a1IffiÍ ,do 8. hod. več. a v oih
chodech po.tr.aVŮlIťáJřsk'ý,ch do 9. hod. več. 
hez p,řes1távky. Připouš:f,ětl by tedy Itento 
zákon až ,šes'tIflJáctihodůuný pracovni výkon. 
Odsltavec 3. § % e} .ž. 'ř. ThIIložňuje zkrátiti 
tuto dobu naHzelllÍm q;emského úřadu, 
,avšak kLade omerení, že Zlavírad hoc1iJna 
nesmíbý,ti ,slf,anO'Vena p'ř'ed 7. hod. večernÍ. 
N ep:řetržitá pta-oovn]! doha by tedy i pak 
byla až 14 .hodirnJ. N,aH'Zemm v:š,ak mohou 
hýti a t,aké j lsou za1vedeny i odchylky 
v opačném :s,měrUJ pro lázeňská mís,f,a. Tak 
na př. v ,Karlových V;arech je povoJe!IlJo 
v ·době lázeň,ské Isezony zav~ratli krármy 
v 9 hodin večer, potr,avináhké v 10 hodin 
a cukrruřské dokonce až v 11 hodin. večer, 
ve Františkový,ch Lá;zn:í-ch a Mariánskýoh 
Lázních všecky kr.ámy o 10. hoc1ině, cukrář
ské o 11. hodi.ně večer. Nepřetrži:tá doba 
otev'ření trvá pak v takov ých olhohodec:h 
,d.enně tolik hodin, .~e hy bylo. mO'žno. za
:měst:návarti dělni,ctVlo :na dvojí osmihodin
TI'O'U směnu, :nikde iS1e :t,o však neděje. 

Na Slovensku a :na Pod'karpa,tské RUlSli je 
úprava 'llzavÍra'CÍ doby kr,ám'ů :pro 'zaměsrt
,nance ješ,těnevýhodnější než v zemíah thli
stori:ckých. ZákollnÝ čl. XXXVI/1913 upra
va -otázku iu jen prO' Bud,apešť ,a 'několák 
větší,ch m·ěs:t, z nichž all'i jed:nO' rnepř:úpadl'O 
při převr'atu v rO'ce 1918 ČeskosloV'ensku. 
PůcHe ČlI'ánku R. onohO' 'z,ákoné!; mohla sltátní 
munioipia, měs:ta s' regulova'nými magis1trá
ty a event. župy prO' velké 'Obce uzaVÍrlacÍ 
d,obu krámů upl'avov,at,i ,zvllášiními' statuty, 
půdléhajícími Ischválení mini.sha ohchodu. 
Struhllty ty (dnes, byl,O' by 'llutno vydati je 
vláclními na Hzeními) byly v!š,a:k vázány 
podmínkami §§ 1-7 ·onohO' zákůna. Podle 
těC'hto podmíl1:ek 'wa př' . není mO'žno stano
vrirti, aby byly před 1. hodinůu ,nGční zaví
ráilly .krámy, v,e který'ch se p.rod.ává cukro
ví, O'v,oce, 00k'oll!áda a nealko:hO'lidťé osvě
žující nápoje. žád:némru is,lovenskému a'Dli 
pO'dkarpatO'ruskému měls,tu maď.arské rruin:i
ster.srtvů obohodu d,o převr.aiu rt:akovýtO' Is:ta
tus nes,chválilO', a,č ina p'ř. Bra'tislava o to 
žádala. Po převrlatu pak bylO' -obecně U!zná,
v1runo, že :rám'e,c, tímtO' záJkonem daný, je 
naprostO' neposta,č'ujicÍ. Když pO'žad,a vky Zél;

měsltnanců, 'v'ůlajícíeh pO' ~idš't,ěj'ší úpr,avé, se 
s,távaly stále ·naléhavějšími, hyly na poky,n 
ZJem,skéhO' úřadu n,ěkierými politickými úřa
dy prvé s:tolice podle čl. 2. a 3. zákona 'O' 

O'rganisaei poEtické správyčÍrs. 126/20 a čís, . 
125/1927 S1.. z. a ll'. vydá'ny vyhl,ášky, kt,eré 
zaváděly sltlav ,asli t lakový, jaký plaH v zem,i 

české a Můra vskosl}e2Jské. Tatk !lM. pHldad 
v Brart'Íislla1vě byly tO' vy;hlášky m'ěs;tskéhO' 
llJOItá!řského úřadu ze dUle 9. lisiopa,du 1929 
,a ze dne 4. prosince 192'9. ,Nej:v'Y'š,ší s'pr:áVlní 
s,oú,d v,š,a!k svými nálezy 2Jed:n:e 7. rbřezl1Ia 
1932, čí-s. 5633/31 a ,ČílS'. 19128/31, prohfáJslil 
všecky iYltO' vyhlá,šky 'za nepl'at.né. Da1 za 
prarvdu ,námitce, že č:I. 2. a 3. zák. ,č. 125/1927 
Sh. z. la .ll. nedává po'lritiekým úřa:dů'm pr,avo-, 
mOlc závazným zpŮJs,ohem Ulpriavovati uzaví
ra,cf 'hGdinu, poněv,adž úpr:ava ta přis,luš'l 
při ·ohchodnkh živnostech :na Sloviellsku v'e 
simy-sIn ziik. čl,. XXXVI/1913 minLsters-tvu 
oh ,c h 'O dl Ul a politické úřa,dy, podHzené 
mLni,s:ter'stvu vnitr.a, j ,sou -op:rávlIi,ěny vydá
vati plřík,azy a záka'zy v'ezpusohu všeohec
ný-ch :na<řÍlZení podle čll. 3. za účelem uve
deným v ,čl'. 2. cit. již .ziikorrLa, nxkO'l,iv ~ceJa 
neomezeTI,ě, nýhrž ,toili:ko v záleži:tos,tech, 
jichž správ.a spaďá do kO!IllIpetem:ce m:Lni,slter-
18!t'v'a v 'n i ,t r ,Rl. 

Zamě,stn ancůmohchodln:im ·rua. SloveJ;lJSku 
a Podka-r'Pat,s.ké Rusli :nezbylo proto, :než ob
novlilti ·a .z,esíhti své s,n;ahy 'PO' n,ové IÍpDavé 
,otev:íra'CÍ .a; uzav:Í!r,ucÍ -doby 'krámů cesltO'u 
novéhO' zá;k'Ona. Je Ito za nYlněj'šíeh poměrů 
ces'i-a tr:nitá ,a zdlO'uhavá, je Vlš,ak přece jen 
TIluděje, že povede v n ed.aleké dohě k oill. 
Podle výsIedků doslavadnLho jed,nání - IÍ 

když nehudO'u sa:La-ď spl:něny 'v:š,eClky ,tUJžhry 
zam,ěsiturunecké - hl1dou :pak m'Í1ti 'na Slo
vensku a v Podkarpat,ské RUSli 'Obchody 
upravenu věc mGderněji než v čechách, na 
Mnrav-ě 'Cl: v'e Slezsku. 

Za'měs,ina'Thcům v zemí-ch hisrtoriokých do'
.s tarUB se Thorvé úpr,avy ůtvÍ'ra-cÍ la zaVÍrad 
dOlhy krámů as,i až př,i ehYls,tiané oe1lklOvé 
revisi ž:ilv1llostenského řáJdu. D'O té dO'by lze. 
aby v rámci nyněj,š'kh předpi,s,ů zemské 
úřady n.aHdily zavírání krámů již 'O 7. ho- ' 
dině v,ečernÍ. Mají to zavedeno neportr:avi
ná!řské ůbchody v oelé }'1ora,vě, v Čechách 
pak všecky OIbchody v některý-ch m,ě,s:tecm 
,a okre's,ech (na př. Týn ,nad Vltavou a OhO'
mutO'v, s nepair:nO'u odohyl:kou pro soboty 
té.ž P,ar duhi,ce, Var.Ilisdomf a · Chaha'řO'V10e a 
řízení o .za'vedení 'je zaháj-eno ve velmi čet
ných ,okresech jintých). čim více jednotlli
vých okresů a měs,t iakovéto úpr,avy cesitO'u 
nař,izovacÍ do,s.áh:ne, ifím hližšlí je doha, kdy 
s'e půd,aH průsaditi jednotnou takovou ú
pr'avu pro 'odou zemi. Jest úkolem hr 0-

mad pOIDO' ,cnický ,ch, aby podáV1aly 
žádOlsti k zemském'u 'Úřadu, ,a hy 'naHd,ill' ia
kov'outO' úpravu, neboť jen ity'tŮ zákonem 
jsou uznány za ,činiltele ~ 'který je oprávněn 
dG vě,ci z as.ahovlai,i , úkolem ;pak odborových 
ůrga'nisad je pos:tara'ti Ise, aby 'v'Y.Ťiid:ření 
vš·ech ostatniah čiruitelů, kt~ří musí hý,ti 
slyšení před 1}O!zhod:nl1tÍm, bylO' pHzui'V'é. 
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Zejména na vyj~áJdřen~ .~stiDJich .o.bcí ~:DhDoU 
odborové Dr:garu,s.ace psrt,e velmI dohre pu
sobilti. Přichyslf.ané nové úpravě přÍlSluš.
ných předpisů živIl'O!s,telDrskéhD řádu hude 
pO's,tave~~ zaměs:tn:a:necký:ch zás,t?:pc~ o" IDr~iO
ho. S'fia2SI, hudDu-h mDCI poukazaJfI, ze Je.
jich pDžadavky neJso.u příliš vzdáleny od 
toho., 00 v praks.i již je itbInM' zav,erdoo.o a 
\"" Žli to. 

(Jprravy llzavir:a:c:kh :hDdi:n domáhají se 
téžčet.né or.g,ani.s,a'ce (..zamělstnélJnecké i za
měsrtlllava,tel,ské) ,nDlič'ů, kadeřníků a vlá
senká:řů. Po.dLe dDs,ava;dních předpisů t.ato 
ž~vln-oslt neni pokl~ádá:n.8J za »ohc:hod:ní«, ný
hI"ž za »prr,8Joovní«, a tak JlJeLze .pro 'Dri naři
di\ti úp.r,avu pD'CUe .§ 96 e) ž.ivn. řádu. Ve 
výše zmfněném piřiprravoVíaném ·zákoně, pro 
Slovensko a PDdtkarpa tskou Rus bude již 
pamatováno :na odsltlranění tohoto nedostat
ku ra lZák,un 's,e bude vztahovEtti i .n.a ž iVinDsti, 
pns,kytující zákazníkům rsJužhy nebo. práce. 
\' Č'echíÍJCJh a' na Morav,ě však - dokud llC

dO'j,de k vydání nlovooo zákOlna - nutno 
jen apelov,ati na živ;nos,t,ensk-á !Společens1tVia , 
aby dohrovO'lnDu dohodou s-ÍzLrv'edta jed'
,notlné uzavira:cÍ hDdri:ny. ,NeI.Z'e vš,aik stano
viti j rakDukoli Isankci 'Dla porušení .tlakDvé 
dohody, neboť hyloO hy tO' v rozpD'ru IS § 113 
ži v,n. ·ř ádu. 

Ani v čecháooa: ,na Mor,avě, ani na Slo
vensku ,a [P.odkarprat,ské :Rus,i nelze d'os:lld 
na'říditi, ahy kr:ármy hyly 'PO' UJrčitoTh dDhu 
upro'střed dIlle uzavřeny. PDledni .prřesli:ávka 
,je falcticky íl1 rěkde dodržována, n·ěk:de ,i na 
záJkladě usnesení prř:írsl!uš:ného ži:vUloSotensiké
ho. spol e,čens.t va , nrik,de vš,ak nellze k do
CLrŽDVá!llí její,mu donutiti tohO' zamésrtna
v,atele, který by 'se ·nechtěl pO'drohirfi lS,ám 
elDhrDvDlné. Zá;kon -o 'DsmihDrel'Í.llIné .do,bě pra
covní předpisuje pr,ac:O'vní přestávky, rty 

v,šak nejsoudodr:žoV'árr1y rnikde v t,ěch ob
chodeoh, kde se krráJm na polední hodiny 
nelllZavir:á. Několrikrát již zmÍlněný ahy,srta
ný nový zákon o ortlv'ÍracÍ :a uzavÍ'rací .dDbě 
krámů na Slov'ensku a P.od.IDa.rp.a:tlSké Rusi 
zaverdeproto. pDvinnou dvOl1.l!hodintnou p'O
rledmí p,řesli:ávku, v nÍ'Ž IDTUlSÍ hý.f1zavř:ťmy 
všechny kr,áJmy. Nařízením· hude ' mQŽnD 
jen hlíže upraviti 'Z,a,čéÍ!tek a konec jrejí. To, 
co bude v rtomto záJkoně zílská!ll'o pro S1Oo
~enskrO a, Po.dkrrurpratskDu Rus, [o jl~s.tě hude 
dob-rým alr.gUJIDent.em pl"O požadavky .za
mě'sifnanecké v zemich. his,tori'ckÝ.ch, hospo
dářsky mnoh.em vyspěleJších. Má proto 
příp.rav,a tohoto záJkona již nY'nr veliký vý
znam pro ohchodní zaměrstna:nce v oelém 
stáJtě. 

PrDti sltanove!ll'Í pozdnÍ1ch hDdi:n otvírra
cfch, ,časný'ch hodin za'V'Íracfch ,a pevných 
přesifáv'ek pol.ed::ní'Ch v p'ro.deji v 'Dbchod:n.iClh 
živnostech .namí1::ají ěa.srto kruhy zam,ěstína
rv'a1tdlské, že tím hude ZluemOŽ:Thěno kOlllsu
men:i:ům, aby si rOIhstarr:ali !Své nutmé žiV-DIt-ní 
pot'řehy. Ta-to námitka bylia Ulpl,atňována 
,již, když v roce 1910 se odlsifraňo.valo zaví
rání krámů 00 10. had. Jločnía ukáza'I:a s'e 
v prak,s'l hýti 2'Jcela wyf'ečIlIou. Od té dohy 
vš,ak ,pr.acovní doh,a za,měsltrnanců by 1a pod
statné zkr,áJcena, arnehQ ,alespDň PlQleUe zá
kDna má býti zkrácerua., a mrá prOlto každý 
z nich, pDkud je kO'nsumentem, možnoslt 
(resp. má míti možuosif) -o celé toto zkráce
ní .dříve s,i ohsiar,arti své ná:kll!P'Y. Lze prDto 
též I(}I stejný pDčet hodin dříV'e lLZlaví~arti 
krármy. O ,slD,by samosltatn.ě 'výdě:lečruě činné 
},ej:SlDu pak vůbec v,ázáJlY ve ,s.vém rO'~;ahu 
pr.acovní droby tak, ,ahy ohled na n1ě v tom
to. Is:m,ěru mohl hýti ,důvodem k u.d'ržová:ní 
s!tavu, znra'mernajícího. pro 'DhchodrrL 2'Ja.měst
nauce 'tak ve1tikO'u srDciál!nÍ křivd'u. 

Z rozhodnutí ve věcech pracovních. 
452. 

Závěr, že oprávněný vzdal se svého nároku 
konkludentním činem, neuplatňováním po del
ší dobu, jest oprávněn jen tam, kde k vymá
hání nároku, jehož uplatňování nebylo jinak 
nic v cestě, nedošlo po dobu nepřiměřeně dlou
hou a kde vedle toho zvláštní okolnosti a po
měry nasvědčují tomu, že by oprávněný byl 
nárok svůj již dříve uplatňoval, kdyby na něm 
byl trval. Doba 3 X roku mezi vznikem a uplat
iíovánim nároku není ještě tak nepřiměřeně 
dlouhou dobou. Rozh. vrch. rozh. soudu hornic-

kého z 15. XI. 1928, Vhrs 233/28, Kolací 324. 

Z pou;hého neuplatňo'vání nároku po delší do
bu nelze ještě zpravidla mmzovati na vzdání se 
práva; závěr ' takový je odůvodněn jen tam, 
kde k vymáhání nároku, .Ťehož ulplatňování ne
ní nijak nic v cestě, nedojde po dobu nep,ři
měl"eně nápadně dlouhou a kde vedle toho 
zvláštní Dkolnosti a poměry nasvědčují tomu, 
že by oprávněný byl nárok s'vůj .tiž dříve up1:at-

ňoval, kdY'by byl na něm trval. Předpo'klad 
první není dán jilž tím, že žalobce nevymáhal 
'svého nároku po dobu necelých 3X let v době, 
když počátek pů,sobnosti § 1486 obč. zák. byl 
opětovně oddalován. Doba 3 X let není tak 
dlouhá, aby za daných okolností a poměrů odů
vodňovala onen závěr prvního soudu. 

453. 
Ze skutečnosti, že dělník zažaloval nárok. kte
rý mu vznikl v říjnu 1922, v březnu 1928 a že 
ho v mezidobí neuplatňoval, lze podle § 863 obč. 
zák. usuzovati, že se nároku toho vzdal. Rozh. 
vrch. rO'zh. soudu hornického z 15. XI. 1928, 

Vhrls 234/28, Kolací 325. 

Nesprávné právní posouzení věci nelrze shle
dati v závěru prvního soudu, že žalobce vzdal 
se nároku, za:Žalovaného teprve nyní, mlčky 
(§ 863 obč. zák.) tím, že 'P,řijal v roce 1922 vy
účtování bez odporu a že od té d<6lby až do. 
hřezna 1928 da,Jšího nároku newplatňoval. -
žalob-ce nedomáhal se dalšího odškodného ani 
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