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Předpi!sl § 28, ocl,srt. 2. , podle něhož ne,ní 
porťř,elhí v 0'd,:0'1.ám.í ~,~á~.ěti odvol;a<:í.ch d~
'V'odů, Dev)"11UiCll1e zaJlJs.te odvolatdorv-o pra
vo, aby tak U'či,ni1. I k,dyž vŠlak odvolatel 
důvo'clů vŮ'bec neuvede, bude ,ffius.ih oclvo
lací lSoUJcl zkoum,ati přec1evšírrn, zela byly 
'\ řízení před 'pJl'acovnim ,soudem IsrpllllĚmy 
p.oodmíinky pl,at'ného řízení a zda t.Olt0' řízemí 
není 'z'Ina1teóné z n,ěkil:erého důvoclu § 577 
cř,S. PráJvě ~,í!IIl však doehází zá'r,oveň ohme
zení i us.ta,Thovení § 33, věty 1., o 'projed:ná
v,ám v,ě'Ci! znovu' i ,důls]'elclky z ,něho .plY'Thoud. 

K ipr,o!jednánÍ vě'ci znovu ,před - ,odvolacfun 
sOUlde.m ,( edy k -opětnému provede-nf dů
k,azů a celého řÍ'zen~) může .dojíti jen tehdy, 
TozhodovoBJl-li pracO'v~í ,soud O' věci lS,amé 
podle práva hmotného. D:ošlo-l,i vš,ak u pll'a
eovnfho lSou1du ,k ,rozfs,UJc1ku :p:ro zmeš-ká'Thí, 
UlZtIlá-ní llleboJ vydámi, ,ne!lze »projednáv'ati 
věc ZinovU« před odvolacím lSoudem. O,dvo-

, lací ISOlud! musí, Ise tu ohmeút-i - pokud jde 
O' stránku vnější - na přezJcolIDlláffi,í., zda tu 
.ŤlSoO'U' ve,š:k'eré p0'dmínky prooelSlruÍ,ho :práva 
pro vydláJní rOZlsludku, o nějž j,de (pokud jde 
o rozlsrl.1Jdek prO' zmeškáill,f, Zlejmén,a, ,není-li 
rOZl&Uldek tem zmatečný ;podle § 477, č. 4., 
pO' příprudě z jii1lý'ch ,důvod~ů § 477); pokud 
,jde O' v,ě'Onou ,St ráJl klll, je odvolací iSoOud vá
zám. ISkurtkovou podstatou uéllPruelenéh,o roz
sUldku (kit,erý hy OVŠleIIl moo1 z,rušiti neho 
zlIuěniifi, kdYJby došel k názoru, že na 'po,d
kladě této >skutkové pod:st1a ty ne1:z,e narpa
dený r-uzlsudek vydati). 
Leč ani ve sporech, rozhodnutých před 

pracovním soudem roz:suclkem ve věci sa,mé 
Ua podkladě sporného jednání, nedojde 
k projednávání věci znovu . před odvolacím 
soudem, >sezná-li tento, že řízení v I. stolici 
je zmatečné z některého důV'odu § 477 cřs. 
Nelze zajisté v tomto případě mluviti vii
l)ec o »projednání věci znovu«, je-li její 
původní projednání zmatečné a sluší-li je 
iecly zrušiti. 

(K projednání věci znovu před odvola
cím soudem nedojde posléze ani v pHpadě 
§ 33, odst. 2., věty 2.: jes,tliže odvolací soOud 
dojde (ovšem přecl tímto proj,ednáním) 
k názoru, že je oprávněna některá z námi
tek v § 25. odst. 1., (věc 'nepatří před pra
cO'V1lí soOudy, námitka zahájená a prav'O
-platně rozsouzené pře). V tomtO' případě 

(i když soud d0'spěje k uvedenému názorll 
po případě teprve po projednané věci) roz
hodne odvolací soud usnesením, jímž ovšem 
zároveň žalobu odmítne.) 

Dlužno tedy míti za; to, že přes znění 
§ 33, 'Ods,t. 1., věty 1., z níž plyne důsledek, 
že odvolací s,oud rozhoduje ve sporech uve
dených v § 32 pokaždé ve věci samé a tedy 
rozsudkem (kromě případu § 33, 0'cl'st. 2. , 
vět.a 2.), rozhodne odvolací soud i v těchto 
spnrech - zjistí-li zmatečnost podle § 477 
cř:s. - usnesením, jí.mž zruší Th<lJpadený roz
sudek, po případě i předchozí řízení a vrátí 
věc pracovnímu SCl-udu, aby znovu rozhodl, 
P0'd,le potřeby doplně neho znovu .prO'veda 
řízení. Půjde-li o zm.atečnos,t podle § 477. 
č. 3, CřlS., odV'0'1a.c1. s,oud z.ruŠí oelé řÍtzeniÍ a 

. žalobu zároveň 0'dmítne. 
Se z,řetelem k § 32, větě· 1., <:1,!užno ovšem 

z,a,s1ávati názor, že Í ve veškerých 1.ěchrto 
pHpa,dech rozhoduje ,oclvola.cí soucl v 1&100-
žení tam té-ž ulvedené-m. 

Podle § 33, QdsiÍ. 3., ndze lP~ed odvolacim 
ls:oudem jedna'ti '0' 'nových nrur,ocích s,tran. 

Stížnost proli usnesením odDolacího soudu. 

V této souvtÍ,slolsti ·dlužn,o- >se ,ješ.iě zahý
ViWti otázkou IS.tÍžnos,ti proti UJSnes,ellúm od
volac:úhn Isoudu, vydaným. z,a odvolacího 
říooni. 

§ 36 ulSlt,anovuje jelllom o Ist:í:.žn·Qls:te<:h prorti 
UlSlDielS'etnLm. pra'c-ovního soudu; věta 2., odst . 
2., zní: »0, rekurlSmím H~ pl,ruti jliaak ust.a
novení ó:vil.n.itho ,řádu soudního«. 

Pliatí tedy na 'll,aŠelIIl ú 'zerrni §§ 514- 528 
cř.s., pokud :zákoUl o pl'lélJoovních lStoudooh ne
ob!S,ruhuje oclchyl,ek. Pokud jde O' uSITheS,e:ní 
odvola:CÍlho ISloudu: podle § 31 (o odvol,á'llich 
podle § 28, odst. 1.), jS.DU iÍai0' :ko'neóná 
,(§ 31). . 

USillelSlelnÍm octvolacilio soudu V1e I$ip,orech 
.o vělt'šÍ .hodnoty než 300 K,č, 'lze oc1por0'vati 
,StÍ>ŽtIlOStí podle § 519 pO'Ulze v příp'a,dech vč' . 
1-3 ,tam uvedených.. O IsHžnosltech těchto 
rOJZlhoduje 1'ljej:vyšlši s,olUJd. 

K tomu d'lužnO' ,ještě p-DZmamle1nla.ti, že po
.dle ,sliorvného ~m,ění § 36, OldJsi.. 2., věty 2. a 
§ 521 eř's, .Íe z,d;e IStí.ž:nos,tní lhrů,ta (na rOlZdil 
ocl l,h-ůty od:y'olacÍ, d-orvola,cí. i lS'tÍžnostní po
dle § 36) 14cle[}[ni. 

(Pokr,aoov á'lJi1.) 

Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích. 
480. 

Nemocenské pojistné dlužno v případě § 160, 
odst. 1., lit. b), zák č. 221 /24, předpisovati podle 
týchž měřítek, která platila pro předpis za 
'trvání pojistného poměru, tudíž rovněž jen za 
dny pracovní, jak byly před ukončením pomě~ 
ru, zakládajícího pojistnou povinnost. Nál. nej\'. 

47 

spr. soudu z 29. X. 1932, č. 16.383, Boh. A 10.111. 
Prej1l'dikatll'ra: Boh. A 6480/27.*) 

.) Boh. A. &480/27 (nál. z 14. IV. 1927, č. 6399): Podle 
§ 160, odst. 1., lit. a) a o) zák. z, 9. října 1924, Č'ÍB. m 
Sb., n~latí se za trvání pojistného poměru nemooon
ské I>()jistné dny, kdy pojištěnec nepracuje ll. nemá 
mzdy. 



Daný přípa:d' d1užno po·suzovati podle u!s.tano
ven] zák. z 9. října 1924, Č. 221 Sb. Přichází tu 
v úvahU' přecLe'vším § 160, o·ds1i:. L , lilt. a) a b) , 
st anovící: : »Pojistné je platirti po dobll, po kte
ro'u pO.Ťi.štěnec a) vykonává pr,álce neboO služby 
povj'nně poji'ště'né, b) nebyl odhlá.š·en (§ 17), ač
koli byl přeruš·en poměr, zaklád-a jící pojis,tnou 
povinnost.« 

Vy,klád,aj.e cit. § 160, odsrt. 1., lit. a ), vyslo-vil 
nss .Ťiž v .ná.I.. Boh. A 6480/27 pr'ávnÍ' názor, ž,e za 
trv,álnÍ' po'j:Uslt.ného poměr.u' s'e neplatí nemocen
ské 'Pojisltné za dny, kdy pojiMěnec nepracuje 
a nemá mz,dy . - Že by tell't'o předlpooklad, že po
jiMě:nec plných 7 cLní v týdnu nepracoval a ne
pobfral mzdy, nebyl v daném přípacľě· s·p lněn, 
toho sHžnos1 nenamHá. 

Názor s1ížnos,ti, že j est opráv·něna po,žacLoyarti 
nemoeenské poji!srtné i za tyto dny, kdy pojiště
nec nepr.acUlj.e a nemá mzdy, t enkráte, kd}nž za
mě.stnavatd op·ominuil' v přihlášce uvésti, že za 
mě,s'tnanec pracu.Ťe v týcl:nu jen 6 dní, nemá v 
zál~oně opory. Takovéto oprá,něni pojišťoy.ny 
nehe dovoditi z·e zaIledbá'n~ poYÍInno·sti odhla
šo·vací, ullo·ž·ené zaměSit.n:avatel,~ v §§ 17 a násl. 
ót. zák.., i kdyby hylo lze míti zato, že ci.t o,\ra 
ných uSitatwvenÍ! o př:ffi'lášká'C'h , odhláškáC'h a 
Dznámeních v daném pří~Jacl.ě by bylo možno 
pou'žHi, .Ť'e'Hoani § 17, ani § 19 na z,aned:himí 
s,tanovené tam povinno'sti žád'né sankce nemá a 
nemá jí ani žádná jimá norma zák. Č. 221/24. 

Bylo-li však povinně pojišltěllé zaměs:tnánÍ' 
L1Ld:evHa ·W. omezeno na méně než 7 dní v týd
nu, a bylo-li pi' oto podle pl~álvní zásady shora 
\'yslovené nemocenské pojistné př,edpilsováno 
j,en Zél! dny pl~acovní' za. tryáni pO.Ťistného pomě
ru:, p[yne již, z toho dŮlslledně, 'že nemi'lJŽ.e ptoj;Í,š
ťDvna, používajfc cít. § 16.0, odst. 1., ht. b), an i 
za d'obu' o·d ukonč'eni pojisltného poměru až do 
odhlášky pojištěncovy vyměřoy.a'ti nemocenské 
po,ji.stné na základě jiných skutkových píe·dpo~ 
kladlll .n ežli .Ťak bylo předeps,á !n{} z,a Í'n ání ' po'
.Ťi:s,tného poměru: I tu, mU'sejí býti. pojišťoyně 
směrodat'l1Y mod'tllity ukončeného pra-coyní.ho 
poměru. V)"lklc'ld:u tomu syěclčí § 159, jenž sta
noví. .výši PO.Ť~stného pro ,nemocens,ké pojištěn i 
tak, že nesmí přesahov.ati pravidelně 5, procent 
sU,ed11í denní mzdy po.Ťištěnc ovy. Zřejmým úče
lem to·ho1·0 pl'edpisu je ch1'8.ni11 pO'.Ťrištěnce i za
měSltnav.a:tele předneúm:ěrným yZ'ri'Lstem po.j"st'
ného v poměnl ' ke mzdě. ÚčeL ten d'oš.el YýraZ1t 
t~mf že z,álkon r. cit. § 159 stanovil maximum po
jistnélllO . .Ťež .Ťen Y pl'ípadě potl-eby se syolení'll1 
ťrstřcdní 90'ciáfní pofi,šťovny Ismi hýt:i přeln'{}
čeno. Kdyhy .např. při práci trva.jíci v týduLl' 
6 ďn~ hylo př-edip~sováno po·.tisltné ve výši 5 l)1'·O·C. 

s,tř.edm cLenní mzdy sedmkráte, překročilo by 
efekúvně maximálnÍ- yýši 5 proc. v j ed.nom tý,d 
nUl (} celé denní pojistné. Zmíně·nému účelu, § 159 
hnde vyhověno jen t enkráte, jestliže neID'ocen
s,ké PO.i~slt.né.. yyměřené · podle střední denní 
mzdy (kteréžt,o měřítko mu sí býti totožné v přL 
padech § 160; od,s,t. L, ht. a) i lit. hL ježto u:sta 
.novenÍÍ :posledně.Ťší má po.vahu\ f~kce dalšího 
tTváníi téhc'ž pO Ťis1t'ného poměl'u'). bud'e př·ecl;pi 
sov,á:no podle též,e zásady, .řež pl~a,t í pro st ano 
vení střední dennl mzdy, t. .T. , bude-li v soulad ll 
s předp:usem § ·12, ods,t . 2 .. , pi'edepisováno za dn] 
pracovní. . 

481. 
Za · účinnosti zák. Č . 221/24 nestihá. zaměstllava':' 
tele povinnost; stanovená v § 28 zák" čl, XLV.-
190'(, po.skytovati povozy. potřebné k dopravě 
(l'nrmccnělého zemědělského zaměstnance k lé~ 
kař!.' ·1~esD • . k · dopl~avě lékaře k onemocnělému 
zemědělslkému Zlaměsltnand. Nál.ne.ŤV. sptr. lS'O'tl
.' . '. (hli z 29; X. 1932, Č. 8282, Boh. A 10.108. 

482 . 

PodJéhá mistní jednatel pojišťovny pojistné 
povinnosti nemocenské podle zák. č. 268/19~ 
Ná1. nejv. spr. soudu z 20. X. 1932, Č. 15.926, 
Boh. A 10.084. PreŤud~ka1ura: Bob. A 39?7/24, 

4330/25, 7'129/28.") 

Na ;sl}Joru j eS!Í otázka, zd.ali Josef V. ye svém 
zaměstnání jako zá,stuIJce na provi i byl vůči 
st-ke ve služebním poměTu, zakLáld·a.,jídm lle

mO'censkou poji,stnou' pm'ÍnnoslÍ podle § 1, ods,f. 
1. zák. Č. 268/1 9, podle něhož j'e'st pro příp.ad 
nemoci pojištěn, kdo yykonává práce nebo 
služhy na základě poměTU' praoovn~ho, slli'žeb
níhl() ,.neho u,čňo'vs-kého a neyykonává .Ťich ,jako 
y edle'.Ťšf z.aměstn á,nf nebo, příl'e'ži!t'osttně . 
Poměr s,lužební, ,jak j ej má na mysli cit 

}J'l'edpis, ne~"lí ničím jin)"1n, ne·ž1i pDměrem, :jeu;' 
vyplýyá mez'i s mllluv.nfmi s;tranam~ z U'zavřellí 
Slmlouvy shl-žební p·odl.e § 1151 o . z. o., j ež vznil.. 
ká, zaváže-li se někdo konati j,iném II po něja
lwu dobUJ shl'Žhy. Po'dle tohO' .rso·u podstatn é 
znaky Slltl'žební smlouvy, tedy j sl1l\žehníh·o po ~ 
měru, na· s.traně zamě'stn.c111CO\-ě závazek konat i 
shL.Žby a z toho vyplýva..Ťkí poměr podHzeno1s,ti 
.cl vázanosti na rozkazy zamě's,tllava:t elovy (slroy .. 
Boh. A 4330/25, 7J29/28 a ,j.) . 

Jes't mimD spor, že Josef V. byli jednatelem 
(zástllpcem na pl'oYisi) stěž u jríd sii s,trany, zp :l'O
stl-edko \'a \' pro ni obchody po.jlišťo,-oací a inkaso 
]Jrém,i'Í. Os.ohl', které uz.ayíraji. nebo- zpro·s tře,d
kU'.Ťí · ob-chody pro jiné osohy (jednatelé, agenti, 
z,álstuQJci na provisi, akvisi:téřil) j 'SIQ'U, činí ... li tak 
po ž~vno.S!ten9ku , sotlmols,tat.nýmli. kup'ci (arg. čl. 
4., 271 Č . 3 .cl 272 Č. 4 oh chod. zák.) .. Sem náleLí 
i zp 11ost.ředko:v ání po Ťi<š'Íění na prémi.e. Nen í 
ov,šem záv.ady, aby obch\otdnik ke zprosHedko
\"áni s \"ých oh chodú pO' Lľžíyal syého zaměslt 
naD ce . Tako\')-t o· nesa mos,tRtný .řed.nat-el po·d
léhá ovšem nemo·censkému pojištěni p'odle cit. 
§ 1 nem. zák. Jednatel .Ť e k páncip i:lovi vžd,.y 
Y pOID€rU smilu vním. Tak je tomtl1 lL jednatele 
s.amos t.a'tného i ne:s-amosta,tnéh,o.. Zdahpal- l i) 

concreto jest jednate~ zamě,stnanoem ohcho·cJ
ní>kovým, ře·ših jes.f z ohsahu· smloln'y mez~ 
lfIzavřené, a lze na exis,tenci poměnv shlž,ebnwo 
IIIs· ll'Zo·v.at i jen tenkráte, když T1é\J s,traně j ednatdr 
j'e taková po,cLřilZenost a yá:zanoslr na rozkazy 
ohchOlcl.níkovy, které nelze pojmově s Io.uó1 i 
s postayením jednatele samos:taÍ'nébo. 

Žal. úř.ad zodpo·věd'ěl spornou: otázkw existen
ce sl u.žehní,ho poměru klad-ně, z.jislti,v na pod
Uadě ko·naného šetření, že Jo.sef V. byl vů{ i 
st-k:e y t.akovém ,poměrU' závisl oSlti .a vázanosti 
na .její' rozkazy, Flk předpokll·' ;dá sm.lo·lIva slll 
žební. StížnolSt se napr-oti tomu ·snaží dovoditi, 
že yše·chny známky, yypočítané uař. rozh.odnu 
tím pro kvali.fik9.ci poměru mezi s,tě,žu .Ť~cí' si po
,j.i:Šť0\"11 0 lLi a Josefem Y. jako poměTu služebnÍ'ho 
ll 'e.ÍsollJ přiléha vými, pfoOkaznj'í'ce j edi:ně, že mezi 

*) B o h . A 3977 (nál. z .3. X. 1924, č . 16.;)98): Cestu jící 
na provisi, který pod l·e sml-ouvy s firmou, pro kteron 
celStuje, ne'vzal n a seJbe 'ZáVRZků kona.ti něja·kou . čin , 
uos,t a. který není k firmč v poměru IlodHzenosti a vá
zano,sti na r ozkazy firmy, není ve 's lužebním lJoměru 
ve srny·slu § 1 zák . z 5. února 19'20, Č. 89 Sb. (zák. 
o p.e·n,sÍj llílll poj ištění) a ne.po·dlél1á tedy lJf:H1:sijnímu 
poj ištěnÍ. B o h . A 4330 (náI. z 17. 1. 19"23, č. 821) : Cestu
jící na ]1-rov isi,. který podle smlouvy s firmou, pro 
kt.erou ce,s tuj·e, nevzal n a sebe závazkú konati nějD 
leou činno,s,t, a který není .k . této- firmě v p·oměru por1-
:Hzenos.ti a vázano'sti na j e jí ro'zkazy, není ve služ,eb
ním poměru ve smY'RIu ~ 1 zák. z 15. kyětna 1!H9, Č. 
268 Sb . a ncp,)dléhá t edy nemoc.enskéwll pojištění. 
B o h. A 7129 (ná l. z 7. III. 1a~8, č . 5445) : Inspektor po
jEíťUjÍcí společno,sti, který podl'e mIouvy se spol eč
n OlS tí, pro kte·rou zln'o's ti'fl'(lkuj·e pOjišť ova.cí obcho·dy , 
není'" k n í v poměru podHzenolS ti, není ve sl užebním 
poměru ve smyslu. ~ l ' zák. z 15. května 1919, č. '2fi" 
Sb., a. n e,pollléhá tudíž nemocenskému pO j ištění. 
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stranami exisltovala úmluiVa, kterou však třeba 
l(valif~kov,ati za smlouvu zmocňovací, t. .j . 
smloUlvu' za účeltem v,e-dení, cizích z,áležito-srtí po 
r-ozumu § 1002 o. z. 0" která však nezaklád'á 
PQljistnou povinnos:t podle cit. § 1 nem, zák 
M~nÍ Ž1e ~ns,trukci a rozkazům zmocnitele se 
mus~ podrobiti. každý zmocně'nec, cO'Ž je prý 
přiroz,eným důsledkem poměru .jednatele ke 
s,tě,;'ujtÍ'CÍ si p-oji,šťovně, zákaz konkurence rov
něž prý nevyhočuje z meú pojmu, z.mncĎovad 
~mloiUvy, Jlýbrž jest Jen dalšÍI zn~lIDkou ke spe
cialis'aci .srmlouvy té, dále má prý .ri,stě zmoc
nitel práyo zkoumati Č'Í-nnOls,t s,vého zmocněnce, 
který s·e mUlsÍ podrDbiltil jeho pokynům a i .jeho 
kontrole. Do,vozu'.Ť'e dál'e, že srmloU'va zmo·cňo
vací, .js,ouc sm'voln'ou o:hoUls,trannou, ukládá -obě 
ma stranám určité povinnos<tri a vyhra,zu'je .jim 
urči;j:,á l práva, má tedy i zmocnitleJl po'dle po.jmu 
zlT!odioy,ac]isoulollY Y právo uložiti zlll'O 'C'nělll,ci .. 
aby vyk,oTh 3walllT'čitépens'um ,0!hcho1dů, a, _je n'áJe 
jenom dŮJs,ledkem řádného hosp'odlaření, .jestliž'e 
siěžu'.Ťfcí strana na zmocně':uó žádala, aby vec11 
př,etsné a a,jour.ní, zápis y o obchodech .ŤÍm zpro
s.tředk o'yaný ch . . j'ežío by jinak byla znemožně 
na Vz,á_f'emnál ko'ntr'ola o nárokLl: na pr,ovis:! a 
její výši. Konečně mílní, že na po-vaz.e poměru 
mezi s,těžovatelk'ollJ a .řednatelem nemůže ni
čeho měniti, označuje-Iii s,e .jed:n.atel inspekto
rem a .jeho kancelář inspekt:o,rátem. 

Nss-. shl-ed,al slÍ'í.žnost d:-Llyodno,u. 
Ze lSoll11u,vnícht us'tanovenlJ r,eversll' a i,nshukce 

p'r'o zamě'Stnanee Stě'žUijíd s~ pojišťovny \' yplý
vá, že podle 9rovnalé -vůle stran vyvíjel Josef 
V. p,r'o srí-llku činnost .Ťednat,ele na provisi, , akvi 
sitéra, a to tak, že za pro.vis,i zprolStředkoy-a 1 
po',jišťovaeít ohch.od'y, nebyl honorován za II rči 
toU' p'r.ác~ po ně'jakou. dohll, ko'nanou., .jak to má 
na my'sl'i § 11'51 o. z. o., nýhrž jen zal po's~i'tivní 
v ýs.I.ed'ek, 1. j . úspěch své zpro·stti'·e1dkovatelské 
čimnosrti, a to pr-D'visi z poj'išťov,ací!ho O'hchDdu, 
bylo-Ji pojištění uskutečněno. Jemu nedostalo 
s,e tedy odměny (platu,) z,a slUlžhy pro- .st-lku ko
nané, nehlted-ítc k jetich v)lS.ledku, nýhrž vý
hradně .Ť'en v torm pří'Padě, d,ošlo-lli k u1zavření 
jím z.nTos.třecUwvaného- pojištěnÍ.. V o,pačném 
p _Hpad~ šlo risiko sebe int.ensivně,jší, leč ne
úSipě'š,né činnosti V-o-vy, vy,'inurté ye prospěch 
s,t,-.l'čiln, jen na vlastníl jeho "rub, 
, žal. úřad shledal v'e smlu,ynÍ'll1 pomě'l'u' takto 

s.jednaném pojmo'vé znaky sml-oulYY služební, 
.T,ežto p,odle všeobecných s:tanov sltěž . Sl po-.Ťiš
ťovnya podl'e insir'ukce pr'o je.jí! z,álsiupce by~ 
zástupce vázán r'ozka-zy, d.anými mu ředitel.
stvím ústavu. nesměl konkuro,va'ti jiným zá
s.tupcll'm, mUlsiľ .se p'ooetrobilt-~ 11Ist.anovenÍm: jerlna.
tel's,kéh-o reversu, jeho čin Il-O Slt hyl~a revidována 
ředitelsrt:vím a mu's~J se podrDib~ti lJokynům, jež 
mu li' příl.ežit'o,sti kon~roolY' bylv cl·ány, měl ulo
ženo Ťi,sié peil1snm ,obchodů Ci bylI) mu ll ,klád:á
no. ab , r yšeehny knihy c1.al a.rml'rně z.anés,ti a 
yerll a Ťourně též účební, pomůcky. V těchto 
smlu'ynkh poovi,nnols.teeh spart:řoutl' tudíž ž,al. 
lířáod splněny PO'T'l11 'ov'é znaky shllžebního po~ 
l'n'ěTll po'dle h,o řen:ú d.efitnice, t. .Ť . nodl"ízenost a 
vá7::ano'~-t Josef.a V. na rozkazy s,t-lky, př,es,ahu
jící mez,i Snl'lll,\rnkh' zá,'a 'zkCl'slamos,tatnéh:o jecl ... 
natde, Činí, tak pn názorU' l1'.SS-Ll' neprávem. . 

Smlouya V-'ova ,se st:-llkolU uzavřena hyl a 
pod,le Spi-Sll p:odnisem .jednateth'kého, revús'u 
to,hooio z.nění: »Přilj.ílmlCÍje . u 'd-ěle'né mi .jecl'nateI 
ství První české 'Vzá,j,emné pO.Ťišťovny y Praze, 
mva'zu.ři s'e. že -eške'rá do mé Pll"obno::Ai nále
žitá jednání ve smyshu obdržených! instru,kd 
aneb iI Dodle budoulcně mi sdělených jed'nadch 
pravild'el vžd·ycky ze :vší síty. se svědomitou pil
ností, s'práyně ' a horlriyě ve prospěch ústaYL1 

řádně vyřizovati budru, že ž,ádného .Ťed-na'teI'Sh-f 
n:iJjaké jiné společJlO'sti k slte,jnému neho poclQb~ 
nému účelu bez předchozího sv,olenÍJ ředitelstva 
nepřijmu, že jedna tel's,tví n yněj'šího se ne
vzdám" leč po :l4de.nnÍ výpovědi. Mimo to za
\'aZ1uji se, že všecky pÍisemnosti , knihry, penÍlZe ' 
.a jiné předměty k pojišťovacímu řízení při,-
91ušné, vždy odděleně a. tak UISIChtov,á/llJ, aby jako 
svě'řen'Ý statek a věci k věrn.é rllce da,né proo 
ředitelslh"í každ'é ehvíle k hho\-oJ:nému s nimi 
naložen] poruotoyě byly. Podro-huji s·e ve všech 
právních rozepřích, jež hy z poS'taYeui "mého 
jed'natelského vznikly, s'OlvdLV v Praze. « 

Takto ll.z.aviená s,mloU'va. ,jest smlouvou obou'
sÍ'rannou. Takovéto- smlouvy . již p-odle s.vého 
p'ojmul Cl práV'ní pO'vahry obs,ahll'.p:ío vzájtemné po
VLn'llosti a z,ávazy obou s'mlu'Vních s'tran. Samo
s'tatno'slti .ied,nateloyě není vš'ak na újmu, jest
llÍiže y rJ:akov-é tSmloll'Yě j,sou Yymezeny určité 
jeho povj'unos,ti" ,jež vymezll:jí ohor .jeho pŮ'90h
nosii a slou'ží y:z,áj,emné kontrole pl,ně'ní' smluv
nkh d~srp,os'Íc, .j,ako povinnosti .-ésti a.ŤoOurně kni
hy a účetnÍ' p'omúcky, nebo- disposice omezu_jíci 
.jeho pŮlsohnotS,t yěcně ,neb mítg,tně neh .Ťin.a;k y , 
LlTČitých s.tránká,ch. To,též plati il o stanovení 
minimálnfho ob-ratu (.pensa), jehož nedod'ržení 
má dl}.e zj'ilštění- ž,al. úřadu pro .Ťednat.el'e v zá
pět:] zasltavenÍ mimo,řádných výhod, tedy újmu 
majetkovou. Nedocílí-li s'e takového limirJ:a, .jd'e 
skutečnost ta na vrub zprostředkovatele jak(; 

. samostatného 1J0,d'1]jkaÍ'ele ~, m,ll vÝ7.nam ten, že 
sLml/ 'si d.áti líbiti dúsl'edky spoč'ÍiVajíd ve zÍ'riárt:ě 
nebo sní'žení podnikatelského zils,ku: na po·vaz,e 
čimIl-oslti jinak samoslta,tné s,lnltečno·st ta nic ne.
mě'nÍ, maj'Í1c povahu pO'Llhého ,sillll'uvního ome.,.. 
zenÍ. pojmově pHpuSltného i ph smlouvě 'jedna~ 
ioelské .. Že kontrola činnos,ti jednatelovy ",t-Ikou 
nepřÍ;či ,se -pův-aze t.akovéhot,o _jednatelství, JSO'D'C 
nutným a při.r,olzeným ď'ů,s]:edkem vzájemných 
smlUlvní-ch závazkll , posttihujicíd]) i samo'sltatné
hlO jednatelle. uve-el'eno byllo jilž d-i:ive . 

Taková,to ,smluvní lllstanovení, plY'n01.l.CÍ zoe 
samé pod,~,t,aty <obous'lranné s-mlouv y, llezakl:l;da~ 
.Ťíci však o sobě ,ještě podHzenosti ,a vázanosti, 
charakf.erisu.jící pojmově po'měr služehní; a -ne-_ 
čim] .ještě .jednatele nes,amostatným zaměst7 
nall'cem firmy, nelIÍ-li tu zvl.-:i,štních "ll 'stanovení. 
ld,erá by .o p-odHz'enosti .8.- "ázanoslti jeho svě,d
či.la. Předpi,sl1 takových ž,al. úhel' nezjis:til. 
Kllade:-lli: d'Ů,raz nél t.o . že čl. 21 odiSlt. 2. Všeo-he'c
ných sta'nov stěžulj'Íc.Í! sli P'Q- l:Lšťo\',ny z roku 1920, 
.jenž se zmliňuoje o .řeclnat elkh ústanl. oh~,ahru.Ť'e 
p,aslsiUls': »V á.záni jsou' ro'zkazy _hm O'd ' 'ředirt,elství 
da,nými ... «, přehlíží' .jeďn,ak, že Jde o stanovy 
z r. 1926. kte'ré pro po,ji-štěni nemo'censké podle 
zák. Č, 33/1888 ř. z.) pozhyvš:í-h-o plai:nos:ti kon
cem č,erYJ1a 1926. so tva l'ze bráti v úvahu, 
.Ťednak. ž'e SmlLlyní záva'z,ek V-úv nez'akl:áldá se 
na těchto ~rl.:ano,vách, nýbrž na ' shora cii:,. re
yersu a ins1rukci. y něm dovolané. ReverS. ne
mluví o f ez,kazech řf'odi~ellSrtví. Im;,trukce v tomto 
směrUl j edině lJ 'kJ.áclá zástupcům, že SI} nesmí 
núvzá.Ťem konkuT'oya,h, s~anovÍ se, že z,álshlpce 
vJ lasti:'Jl ,0'1'UIČl1ÍIJ.1l' po,dpils'f: fl1 rever~'l1 l ' a ns,tel n oY~ní 
o ~a'zbá'ch pr,oviS'l1í-ch ber:e- na sebe závazky tam 
uvedené. yyhrazuje ř.edifelsltd pr,§jvo. úřední'ky 
sVýlli zko'umati, obch-o'dní : čiil1llOsrt zásrt:lulPoct''t na 
pod!k.l !ac1ě, je.ji.ch knih, ~·kontra boto,vosii atd.,. 
.ř-ecllno,tliYá u stanovení téti:,o ill~irll'kcje vY'svěilo.~ 
v,ah, rozšij'-o\~ ati <l za,s,tcw-ovati, a, st.anovÍ po -=
Yl'l1,noS't zá.s:tuuce, aby tako'vým ]J'o-kynům ředi
telstd se pod-robil. Nelze prot.o ani ' llsiJ:ano-venÍ 
zmíll1ěných sltanoyq"kládaii šiře" nežli jak toto 
rámcové usta'novení· v ins-trukó je rozvedtello, 
i kdvhy s·e pÚPllIstilo, },e zakládá ně'.taký s.mll.i"' :
ní z, ~ 'va7rek jecl,natelll. J.d~ hl' o-pět j1en .o smhlv-



:<nÍ omezen'ÍJ neho vymezení plynoucí z postaV1ení 
.jednatele, k jehož povinnolstem náleží hájiti 

:zájmy své firmy a tím zároveň i zájmy své 
-vlastní, což nutně vyža-duje spolupráce obou, 
jež na straně fi.rmy se bu'de při1roZ1eně jevit"Í! 

'V pokynech a direktivách udělovaných zmoc
měnci. Že by šlo O' takové pHkazy st'ěžovate'l
'čÍ1ny, jež by byly V-ovi hliámillY, aby v rámci 
:svého zmo·cně:nf vystupovaL sHmGs-tatně, zji-štěno 
!.nebyl0. I JGsef V. sám uvedl', že nebyl povinen 
;:navši:ěvovatil určité o,s.Gby a ur·čit.á místa. 

POUlka,znje-li ještě na·ř .. rozhodnutí na to, že 
's1'-lka dopisy v této v"'ě'ci adresGvala nikoli'~1 na 
Jo'sefa V., nýhrž na »i.nspektoráť v B.«, jest 

'okO'lnosm ta Zlce1a nerl()zhodnou, ježto {).fázka\. 
zda někdo je samosta,tně nebO' nesamostatně 

-výdělečně činným:, jest otázkm..l práva materiálL 
;riímo, pro ,j.ejiž vyřešení mohou' přijÍ'l.~ v úva-
1hu jlen věcná hled~ska, jak 6,hora byla mvedena. 

·Žal. úřad, převza.'V i oldů·vodně·nÍ- rozhod.nu:tí 
'nicŽších ISIt:O I ÍJC, k~ade tím dů'rarz i, na okolnosi:, že 
-v. konal shi.'žby stěžovatelce jako své zaměst 
nání hlavní, z něhO'ž jedi'ně své živobytí čerpá. 

rOkO'llnost ta je pro posoození O'tázky, zdali in 
(Iconcreto jde o S'l'u·žehnf poměr čili. nic, irele
-va ntnL, ježto hOlS'podářská závi-slo.st sama o sobě 
s.ll);žebni- p{)měr ještě nezakládfu (srolY. Boh. A 
'3977/24). 

P(Hlěvadž te,dv žat úřad' v momentech, ,jež y 

rozhodnuti uvádí, neměl d{)stateon.éhio podkladll 
prO' závěr. že Jos'ef V. byl ve služebním pomě:ru 
'ke stěžující s'i pO'jišfov'ně, a exisrtence služeh
nI hO' p{)IDIěru j,e nutným před~),okladlem povin
ného nemocen5'kéblo po'ji'štění, bylo nař. 1'0:1-

hodlnutí zrUlšiti p·odle § 6 z.ák. o 615', anilž bylo 
fř.eba se zabývati yývody stÍ!žnos1i, popfrajídmi. 
'že Josefu V. bylo uloženo pens<um stěžovatel 
'kOll, ,jeHo tato otázka pro vYl'ešení předmět
lJ..ého SpDrll ' nepadá na váhru. 

483. 

1. O opravných prostředcích proti výměrům ne
mucenských nojišťo.ven, kterými se předpisuje 
uměstnavateli náhrada podpůrného nákladu 
podle § 20. odst. 2., zák. č. 221/?4, náleží rozho.
dovati politickým úřadům podle § 239 téhož 

zákona. 
n. Sociální pojištění podle cit. zák. je zařízením 

Pl'áiVa veřejného.. 

III. Nárok po.jišťovny na náhradu po.dpi'uuého. 
nákladu podle § 20, odst. 2., cit. zák. není ná-

rokem na náhradu škody. 
IV. Pojistný pO'měr se zakládá také tím, že za
městnavatel svého zaměstnance, třebas není pO'
jištěním povinen, k pojištění přihlásí a že po-

jišťovna přihlášku přijme. 

V. Proti nároku pojišťovny na náhradu pod
půrného nákladu podle § 20, odst. 2., cit. zák. 
nelze důvodně namítati, že pojištěnci vznikl již 
n~rok na dávky z dřívějšího noměru pojistné
boo Nál. nejv. ISpr. soud u' z 3. XI. 1932, Č. 16.635, 
Boh. A 10.111. PrejudÍlkatuM.: ad I. Boh. A 
9721/32; a,d II. Boh. A' 1064/28; a,ď III. Boh. A 
'8363/30; ad TV. Boh. A 1938/29; ad V. Boh. A 

9047/31.*) 

Ad I.- II. Sedes materiae sporného náro-ku 
pOI.řišfov:ny je § 20, odsf. 2., cit. zák. č. 221/24. 

SociálnÍ! pojištp.ni podle cit. zákona jest inS'ti
tm1em práJva veře.Ťnéh·0. Te; vysl'ov~l lliSS již v 

- ) B () b. A 9727 (,mil. z 3. III. 1932, Č. 3-072): O oprav
ných prostr'oocích proti výměrům ne.mocenskÝClh po
ji.šťove.n, kterými se předepisuje zamě6tnavateli náhra
da voopůTIlébo nákladu -podle. ~ 20, odst. 2. zák. č. 
221/24, náleží rozhodovati politickým úřadúm podle 

náL Boh. A 7064/28. Pak ovšem jest i závazek 
ZJaměstnavaf.elův vůči pojišťovně na nálhradll 
podpihného nákladu, mající svůj základ v § 20. 
odst. 2., cit. zák., rázu veřejnoprávního, neřeší 
proto E:pory o tlomt,o závazku řádné soudy, nýbrž 
org,ány pI'l<Ílva vefejného podle kompetenčních 
lliEli.anoveni cit zák. Ulož~-li tmHlž nemocenská 
pojišťuvna platebním výměrem pod}e § 189 za
měsrtnava,teli náhradu podpů,r:ného náklad'u, r{)·z
hodujÍ! .o o·d'V<Jlán~ z tohot'O· výměru Slprávní úřa
dy podle ustanoveni § 239, jelikož spo'ry tohl() 
druhu zákon nevylmadil s oudUm, rozholdčím ne
bo pojiš·ťovacím (§§ 196 a 220). 

Adl III. Není. spr,áJVný ani p'ředpoklad, z ně
hož vych,ází stížnost, že nemo'censká pojišťov
na, uplatňuljknárok podle cit. § 20. odst. 2 .. do
máh.á se náhrady škody. O škodě' materiální, 
jakou tu má stěžovatel na mysli, byT'O by lze 
mlhl'Vit'ÍI jenom, kdyby t'UI byla kaus,.1,lní srpoji
t09t me'Zi zanedbáním přihlašovací. p{)vinnolSti 
na j.edmé siraně a vzešlým podpúrným n,ák1a
d'em na 'straně druhé. Po,skytnoudi dávky nem1()
censké - a jen o ty tu' jde - je vša·k po·virn
nosH poji.šf.ovny, ať již s'e stala pl-ihláška řádrně 
čilli ni,c, ježio po'.Ťi,štění zaměstnanců pr{) případ 
nemO'ci nastává ex lege (§§ 2 a 1); nelZle tedy 
mhLVillti o tlom, že v § 20, oc1srt. 2 .. , jde o nápravu 
nějaké ú.rmy maietkové, zpil'S'Ohené pojišťovně 
zanedhá,nÍm uřih.lašova-cÍi pGvinn{)s,til (srv. Boh. 
A 8363/30). Chybí-li tedy veškeré předpoklady 
pro .názor, .Ťe.Íž s<tÍtžnost hořejŠÍ' námitkon' zře.Í
mě mínila upla tniti~ že by tU' šl'O o sOl1,kromo
p·rávni nárok na náhradu' škody, spadající do 
kompetence řádných soudil. 

Že spory a náhrad·u podl'e cit. § 20, odst. 2., 
nes-padaH do přísl'Ulšnostii rO'z}wdčiICh soudil po
dle § 196 a pO .řišiovackh sl()udů' po-dle § 220., 
bylo již ShOT8' uvedeno, nasrtupu Ťe tedy kom
petence polrr1ických úřadú pod:le § 239 ci( zák., 
stanovídho, že Ú' opravných nro-sJtředcích proti 
,:fměrům nositelil poji,šiěnÍ (§ 189) nálleži rOíl
hodoyati p-oli,ti,ckÝl11' úřadům, PO'kud l'o.zhod·o
váni neni přikázánO' ,SoollldimJ.. Ko,mpetence pO'li
tilckých úřadů k ro'zhodováni o náro·cích po.dle 
cit. § 20, odst. 2., tedy přímO' toho vyžaduje, aby 
předcházelI »výměr« pojišfovny, ježto. by .Ťinak 
chyhěl nezbytný předp·ok1ad nr-o instanční čin
nost politických úřadli,. MáIIlÍ-li 61írŽnost, že vý
měry může pojišťo'vna vydávati jen o nárocích 
na d,ávky z pojištění, mýlíi se. PřehlÍiží, že vedle 
těchto v)hněrů jsou' je,š.tě .jiné výměry nosritell'l 
pojištění, jak výsllovně urvádě.ŤÍ- §§ 189, 192 a 239 
cit. zákGna. § 189 stanovÍI všeobecně, že opatření 
a rozhodnutí pO.ŤišťmraciJch ús1-avú u:rčen.á z:í
jemníkillIn (stranám) jes,t jim doručiti pítSemmě 
výměrem. Z odstavce 2. téh{),ž paragrafu »Jde-li 
o výměry, kterými je rO'zhO'd'ováno o nár{)cícli 
na pojis~.né dávky, neb {)I pojistné povÍrnnosti, 
jes1 Ulžílti ohdobně předpisů o doručov,ámí, ž,a
l{)h«, pak z předp~su § 192, že proti výměru po-

. . ŤilšťO'vny .Ťe možno podati žalohu v případech 
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~ 2im téhož zák. B o h. A 8363 (nál. z 17. 1. 1930, Č. 614): 
Předpis § 2(), odst. 2. zák Č. 221/24 vylučuje výklad, že 
zaměstnavatel. který přihlásil zaměstnance vovinně po
jištěného s nižší m7.dou, jest zavázán hraditi pojišfuv
nE> podpů'mý náklad :ien rO'zdHem mezi dávkami p.laoo· 
nými pOiišťo·vnou no,llo skutečné mzdy a dávkami, jež 
by po.i išti'nci pHslušely po{lle mzdy přihlášené: cit. 
~ 20 změ.ni'" v tomto· smyslu tevrve zálwnem č. 184/28. 
B o h. A 793~ (nál. z 7. V. 1929, Č. 9.307 v »P r a c. p r á
v u «, roč . VIII., str. 87): N emoeenská pojišťovna ne
mŮI~e z dúyodu učiněné nřiblášky pož&ďovati pojistné 
podle zá.k. č. 2.11/24 za os,obu, nepodléhající pojistné po
vinnos1ti, ies,tliže zaměst.navatel 'Oři přihlášce. k nuoo
nému -pojištění upoz.ornil, že přihlášená osoba l)()ji~tě
ní DOd.robena není. B o h. A 9047 (n á l. z 7. II. 1931, 
č" 1835) : Proti nár-o.ku na náhradu podpŮlrného nákla
du podle § 2CI. orlist. 2. zák ". 2?1!2~ nelze důvodně na
mítati, 7-9 noiištěnci vznikl nár()k na dávky ji~ z jf-
ného, dřívp-jšího p-o-jistného poměru. . 
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§§ 196 a 220 nebo si sttěžO'vati v případech § 239, 
je zřejmo, že opatřeni a rozhodnutí nemocen
skýc~ ppjišťoyen" j~ž jest podle c.if. § 189 do
ruči.fr plJsemne vym.erem, neom'ezuJl s,e na roz
hodnutíi o dávkách z pojiště·ní, nýbrž že jSD'lL 
ID'vněna všechna opatření a rOlzhodlllLtí poji1šťo
ven mající za pře·dmět právní olt.ázky s pojiště
ním s.amým spíaté, tedy na pHklad i rozhod
nutí o poj1sltné povinnols ti CŤ.ež výslnvně uvádí 
owt. 2. § 189), .o mzdových tříidách, o pújis,tném 
a iaké o národch podle § 20., po.dmíně'ných ve
směs existencí pojištění. 

Ad IV. Nelze .shledati ani vyttýkanou vadu ří
zení, ani nezákonnost, když žaL úřad, rozho
d,uje o. n-álhra.dním nároku' podle § 20, odst. 2. 
cit. zák., nezjiš fo·val existenci poj:iJstného po
měru podle § 2, odst. 1., téhož zák. a spokoji,l 
se s faktem, že s,těžovatd zaměsrtnance k povin
nému po.j:iJštění přihlásil , ačko,H s~ěžo.va.fe1 bě
hem řízení namítal, že zamě9tnanec po,j:iJs~né po
vinno·sti nepo.dléhal. Jtiž v nál. Boh. A 7938/29 
dovúdil nss, že j. pro odhor sociálniho pOljištěnr 
podle c1t. zák. č. 221/24 pl1aU právní zásada, jež 
došla výrazu za platno,slti <1řílVěj'šfho' nemocen
ského zálkolna v četných nál\ezecru (srov. Boh. A 
3981/24, 4757/25, 4977/25, 7674/29),"') že pojistný 
poměr s<e všemi důsledky obliga.torního pofřštění 
podle nemo·cenského zákDna zakládá se také 
tm, když zaměstnavatel SIVého zaměstnance -
byť i tentO' podle z,ákona nebyl pojlištěním po
vinen - k pO,jištění li' pojitŠťovny přihlásil a 
ta-to vzala přihlášku' na. vědomí. 

Ad V. Proti nároku na .náhradu podpůrného 
nákLadu podle cit. § 2, o,dlst. 2., nelze dů:vodně na
mítati, že pO.Ťištěnci vznikl n.árok na dávky již 
z jiného dHvě.ŤŠího p·o'.ŤistnéhD· poměru. Názor 
tento vyslovil nso; v nál. Boh. A 9047/31 a stačí 
poukázati na blilžší odŮJVO'd.nění tohotO' ná,lezu. 

484. 
I. Otázku, či bol zamestna.nec podrohený pen
zijné:mu poisteinu a či mu -prelto z neprihiásenia 
vznikla škoda, treba pos'1ldzovať podfa zákona 
ktorý platil v dobe vzniku poisteného prípadl~ 

(zamestllancovej smrti). 
II. Hajdúch v službách obce i keď obstarával 
doručovanie obecných s.pisov a vyberanie daní 
a tr~ných po~latkov, nepodlieha poistnej povin
nostI podfa zakona z 21. februál'a 1929, č. 26 Sb. 
z. a Jl. Rozh. nejv.soudu z 12. IX. 1931, Rv IV 

394/31. Pravny Obzor 724. 
Ad r. žalobci zakláda.ŤÍ s·vé náhradní nár.oky 

na" tom, že žalo·vaná ohec nesplnila svou za
J~estnavatel~kou povinnost v tDm, že nepřihlá
sl,la k p·ovmnému pensijnímu pDjištění podle 
zakO'na č. 89/1920 a č. 26/1929 Sb. z. a n. jejich 
manžela a .otce Daniela M. a tím přišli o sVO'U 
pens,i a sirotčí dúchO'd podle těcht.o zákonů jim 
náležeJící, kdyby byla obec svou povinnost k 
přihlášení sp'lnila. , 

-.) B o h. A 3981 (nál. z 6. X. 1924, O. 2462): Zaměst
':l.avatel, přihlásivší zaměstnan0e k nemocenskému po
~~ště~í na podkla;dě. nespr~ vného p.l'ávního ná2Joru o po
J~~.lev povmnostI Jeho, Jest povmen platiti pojistné 
p~lg,pe~ky, pokud pojistný poměr odhlášením: neb úl'ed
mm vyrokem nebyl zrušen. B .o h. A 4757 (nál. z 30. 
V. 1925, Č. 11.057): Přihlásil-li zaměstnavatel zaměst
nance n okr. nemoc. pokladny k pojištění a okr. nemoc. 
pokladna pI-ihlášku tu přijala, jest právní presumpce 
~e zaměstnanec jest pojištěním povinen. Stíhají pal~ 
z~městnavatele pro praeterito dů.sledky § 32 nemoc. 
zakona bez ohledu na to, zda pOjistná p·ovinnost po 
:právu existuje čili nic. B o h. A 4977 (nál. z 5. X. 1925 
<:: 1§.473): Právní důsledky z pojištění oso-by, která po~ 
~lš~elllm povinn.0- netpL B o h. A 7674 (nál. z 8. 1. 1929, 
c .... 5;317/28) : POJlstny poměr se všemi dŮJsledky obliO"a
torn~ho pojiště.ní se zakládá také tím, ž·e zaměstnava"tel 
za~€stf!.ance u nemoc. pokladny př'ihlásí - byť v ne
sJ,:iravnem d.omnění, ž,e jest po·dle zák. pojištěním po
VLUen - a ze pDkladna, vezme přihlášku na vědomí. 
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Prvý zákon - 89/1920 - v&toupil v platnost 
1. června 192(). a hyl účinným do konce roku 
1~28, o~~.?-~ ~ále te platným prá~~?I o pensij
mm pO]l'stem zametStnancu v·e vysslch službách 
záJkon druhý č. 26/1929. 
Da~iel ~., jeh?ž rO'dinnými příslušníky jsou 

?ba zal,ohcl, zemrel 13. ún.ora 1929 a pDněvadž 
J~hD př~láška k pojištění mohla se jak podle 
zak.ona c. 89/1920 (S (3) tak p.odle- zákona. č. 
26/~?29 státi jen .~o v~~i~u pojistného p·řípadu, 
tOtlZ zde do smrtI pOJlstencDvy a teprve touto 
se rozho·dlo, že k pDjištění nedo·šlo a dújíti již 
nemůže a poněvadž vča,s smrti Daniela M. byl 
účinným jen zákon č. 26/1929, nepřichází přo 
te~lt? slouzený pí:ípa~d .v úv~hu záJkon dříyc plat
ny ~. 89/1~20, nybrz Jen zakon 26/1929, a púně 
\iad~ 10'to Je základem žall{)bního náro-ku lSe sta 
novlsvka h~.otné~lO práva, )B'~~ ,pr.o tento, případ 
bezpredmetny uvahy DpuaJlcl se o zákDn Č , 
~9/1920 a zbý:rá zabývati se sPDrný1n pHpadem 
Jen s.e STanovIska záJk'ona Č . 26/1929. 

~:d I'~. Zák.ladní Bměrnicí k pDsDuz.ení sporné 
~):~r~s't~le povmnosti je, že veřejné pensijní po
JLl~t~m P?~~le z~kO'na ? 26/1929, vyžaduje zaměs,t
nam VySSl sluzbou, Jak to zakon zdůraznil ve 
sv~~ vlastním označení, že jedná »0 pensijním 
pOJlstění zaměstnanců ve vyšších službú,ch <-: 
čeh?ž bylo zapotřebí zejména pr.oto, že zár.oveň 
S.~ln; by~?~ ~a,:eden~ a' vstlOupilD v platnost BO
c~,al.m P?Jlstem zamestnanců prO' případ nemD
Cl,' mval~díty a sltáří, zákona č. 221/1924 ve znění 
zakona c. 184/1928, zahrnující vpO'j1štění obdob 
né tr.vtřvid-y zan;ěstnanců, které jsou vyloučen v 
z VOJlstem prveho (zákonem č. 26/1929). ' 
, ~Z ~úvo?o.vé z~rá'Vy k zákonu ·č. 26/1929 k č. 
1,06 Je z:reJmo, ze zakon tentD chtěl v podstatě 
zas~,?'vatI d{)~avadnío rozsah pojastné povinnosti 
vysslch vzames'tnancu, upravené předešlým zá
konem ·c. 89/1920, že však, snaže se vyloučiti 
pokl~d možno .pochybno,sti· o t.om, zda ten který 
zamestnanec Je p'odroben pensijnímu ·či dělni
cké}Il~l. inv~..ridnjmu pojišt'~ní" .opustí}. negativní 
deflnlc.l pOJlstne povmnostI zakona ·c. 89/1929 a 
y,Ymezl! kruh ?s'ob spadajícfch v jeho dDsah 
h~ zpusobem, ze v odst. 1. uvedl skupiny za
me'Stnansů, pr'~ ~~~ m,~ p~atiti, pojištění jím 
upravene, takze JlZ p1fl6lusnDsh k některé z 
těcht.<? ,zam~stn~neck~ch skupin je založena 
penSlJJlll pOJls'tna pOVInno·st bez ohledru na to 
jaké práce se v tom kterém konkretním pří~ 
pélJdě k,onají a pO'kud pak pro některého zaměst
nance není dána pojistná povinnost podle Uls'ta
nove~lÍ odstavce 1. příslušno,s.tí v některDu ze 
tS kup,m tam u'Vec1ených, nutno ji posoudi,ti podlle 
~'oplňkové dol.ožky vyslovené ndstavcem 2. § 1 
J.ež prúhlašuje za povinnou pojištěním každo~ 
.o~o,]~u, zaměstnanou pra·cemi převážně dušev
nImI. 

.,To je etanov1skO' zák?na č. 26/19~ a p()dl~ 
neho nutno rozhodnoutI., zda skutečný ohsah 
služební činnosti zesnulého Daniela M., o. němž 
n.~n~ spo,ru, .. ~aJd,ádá spornDU povinnost k pen
SlJmmu pDJlstem. 

Poukazuje-li dovDlací žádost na t.o že Danielu 
M. hylo svěř·eno i doručování a vy,bírání daní 
a tržních poplatků a má za t.o, že tD se rovná 
rQznášení cenno-stH podle § 1. z4k. č. 26/1929, 
P?dle ~ 1, zák. č. 26/1929, pak přehlíží uvedený 
za~<ad,l1l způsob vymezení pojistné povinnosti, 
zeJmena - bez ohledu na tO', je-li to.to sl'Dvnání 
případným či. nic - že l~oznášení cenností je 
o~:n~zeno v ~ ~, Ddsi. 1., vC' 2, na 6lužbu v pe 
nezmch podmclch a zamestnance kancelářské. 
jakým Daniel M. podle zjištěného skutkového 
.stavu nebyl. 

Ani č', 4v J 2 ne~opadá na so,?zený přípa.d a j 2 

dov.olaCl zadost 1 v tom smeru ibezduvodnOll. 



protože i tu při zaměstnancích ve shlŽ!bách ve
řejných mulS~ s,e jíti p,odle zmíněné základní 
směrnice služeb, neboť tou právě se odlišu,je po
j istná povinnost zákona č. 26/1929, od po vinno
sti podle § 6, zák. č. 221 /24, ve znění záko'na č. 
184/1928. 

Teprve kdyby tato náležit,ost byla splněna, 
došlo b y na další otáZ'ku v dovolací žá·dosti 
zmíněnou, má-li zaměstnanec pa.třící pod § 2 Č. 
4, no'rmMnÍ ti d·ost.a't'ečně zabezpečené pe116i,jllí 
nároky alespoň rovnocenné 6 nároky p odle to
hoto zákona (26/1929). Poně·vadž však schází ji l. 
podmínka prvá, n etřeba se zahvvati touto otáz
kou druhou. 

485. 

Neohlášenl.ÍDl dělníka k úrazovému pojištění ne
vzniká pro podnikatele závazek k náhradě děl
níkovy škody z toho, že podnikatel nepřihlásil 
dělníka k pojištění. Rozh. ne.fv. soudu z 4. III. 

1932 Rv I 121731, česká advokacie 1131. 
~dylbY' b y.1 :žalohce podléhal Úr8.·z,Ů'vému, !pIOjiŠ

~ěn:íi podle novd~so,vla ,néIho z.něni z,á,rlwna .ze dne 

28. prosince 188? čís . 1 Í'. z. na ro,k 1888 Ll kdyby 
byl žalovaný jako podnikaUel nevyhověl své 
oznamoyaCÍ a v)lJočetní povinnosti (§§ 18 a 21), 
mělo by to pTO žalova-crého za ná.,ledek jen po
řádkovou pokutu podle § 5<2, nikoli též závazek 
k náhradě žalob co \'}' škody, neboť ueohlášení, 
pokud .Ťe záko'nem předepsáno , Ťe .Ťen pořádko
vým přestupkem, n eva eli, však Ílrazo'vému ná
roku dělník OHl proti po,jišťovně a nepi'Lsobíi mu 
tedy škodu , ,Ťežto clěln.ík je podle § 1 pojištěn 
.tiž tím, že se stane zamě.stna:ncem v úrazorvém 
podniku, třebae nebyl podnikatelem ohlášen. 

Nepodléhal-li však žalobce z .jakéhokoliv dů
vodu úrazo'v ému pO.Ťiště'ní dělnickému, nemohl 
mu vzejíti proti úrazové pO.Ťišťovně dělnické 
nc1Jrok n,a úrazový di'lchod, i kdyby by l býval 
k .úrazovému pojištční ohlášen, a nevzešla mu 
tedy ani tu škoda z toho, že ho žalovan ý k po
.řištění nepřihlásil. 
Ať se měla věc tak či onak, žalobní nárok uu 

náhradu škody n,ení v ohou případech proti ža
lovanému oprávněn a žaloba byla právem za
mítnuta. 

Poznámky. 
8 rědečné dělníků pracu.Ťících za mzdu úko

lovou. (Výn. m~n. spr. Čij. 6427/33, »Věstník min. 
s,prav.« čÍ.s. 29.) PonévélJdž se vyskytly pochyb
nosti, ,zdali náhrada za utŠlý vý·dělek podle § 383 
tr. ř. a § 223 tl'. pOT. náleží ta,ké svědki'lm, kte
rým se mzda platí podle pracovního· v-ýkolJU 
(mzda úkolová), nebo jen oněm, kterým s'c po
čítá mzda podle pracorvní doby (mzda časová). 
pr,o'.Ťevilo ministerstvo spra,vedlnosti svůj názor 
- s kterým souhlasí také generální prokura
tura: - v tom smys.lu, že pro takové ro~zliáoviní 
neposkytuje § 383 tl'. ř . a § 223 tr. por. pod
kladu. Protikladem mzdy denní nebo týdenní 
ve smyslu § 383 tr. ř. a obdobně i § 223 tr. por. 
není mzda úkolová, .nýbrž mz·cla vYtplácená v 
obdobích měsíčních či ,ještě delškh. Kdežto u 
měsiční mzdy není její vý,še ~ávislá ani na cel
kovém po.čtu dní ani na> po,čtu pracovních dnÍl 
v tom kterém měsíci, ani na: opoNu dnÍl a délce 
doby, po kterou dotčená osoiba skutečně pra
covala, a nezmenší se ,tedy me:da tím, že část 
pracov.ní dohy byla výkonem svědecké povin
no,sti zameškána, je naproti tomu u mz.dy den
ní a týdenní (po,dle okolno,stí i u mzdy vyplá
cen.é v obdobích 14denních) rozhodným pro vý
počet mzdy .skutečný po'čet dml, po pHpadě i 
hoclim , po které doričená o.soba p.racovala., takže 
doba, která byla výkonem s'vp.decké povinnosti 
zameškána, ,nezap-o'čítá se do doby, k,terá je 
podkladem výpo'čtu mzdy skutečně vyplácené. 
To má na mysli § 383 tr. i ., když mluví o újmě 
na výdělku, kdyby svědkolvi výko'nem svě,decké 
povinnosti i je'll několik hodin ušlo. Nerozho
duje naproti tormu, zda mzd;r byla počHána po
dle jednotek časových (mzda ~sová) či podle 
pracovního výkonu (mz,da úkolová). TéI1ké podle 
práva ohrčanského a živnostenského (§ 1.154obč. 
zák., § 4 zák. Č. 244i1922 Sb. 'Z. a n ., § 77 ži vn . 
ř . a § 113 slov. živn. zák.) nečiní se, pokud jde 
o výplatní ohdabí mz,dy, rozdíl mezi mzdou ča 
sovou a úkolo,v·o'U a mzda má býti, ne,jde-li o 
služby vyššího druhu, vyplácena z.pravidla kon
cem kalendářn:ího, týdne. Odepříti dělníkúm 
pra;cujícím v úkolu ·ná,hra·du za ušlý vý,dělek, 
bylo by tím méně na mí,stě, .ježto 'ani tito děl 
nícir nemají zpravidla mož.nrosti nahrél!diti si 
zmeš'kanou d'obu prací pi-es čas nebo zvýšenou 
výkonností v normální pracovní době a podmb-

ky § 383 tl'. zák., pokud jde o újmy na vý
dělku a výživě, jsou tedy také u těchto svědků 
tZ:pravidla dány. Pi-edpoklá,dá se arrCÍ, že plnění 
svědecké povinno'sti svědkovi hy bylo na újmu 
,jeho výživě, kdyby mu i několik hodin pracov
ních ušlo, takže svědkovi nenáleŽÍ náhrada, vy
plácí-li se mu mzda zaměstnavatele.m podle 
§ 1154 .b) ohč. zák. (ve znění zák. č. 155/1924) i 
za dobu zameška,nou výkonem svědecké výpo
vědi. 

Náklady řízení u pracovních soudů. 
Krajský sorUld v RLl'žomlberr,ku v To,z,suldikUl ze 

dne 1. llliloTa 1933 uvedlI ID .. j. ve výrokTh, že 
»žalo1bnik je 'Po~nný ... ak:o aj 15 Kč na:Ma,dit 
kra,j,ském'U ,S/Ú,dn (10 úrard:ne.Ť karuc. zálohy za vy
platemrú od:memu pfI'íls·ediacemu ISlúdrul«. V di'uvo
dech spolko',j'Í:l se tím, že llive,cB: »Rozho,dnu,tic 
o ná,hrél!de útrat ordlvolacÍich rS a z a,k,lél!d:á, ulstano
yenie § 5018 c. s. p. « 

Tento bezpříJ<:lad'llÝ výTo'k ,t ;ktc:rým se ulklá,dá 
stralnám ná!hrr,a,da sOll'clnkh 'vý'I Orh; skuJtelčně za
sluhuje Izamnamená'nÍ. Nemi'lŽre brý,ti sponl' Ol {om, 
že VÝTok nemá ne,Ťmenší:hro po,dlldalchl' v prá,vnÍlllt 
i'ádě. Tim spíše jest Y yrtlGJOru ti, že s,oIUld, O,dlllvod:-

. ňUl.je tent'o vÝ'l'oJ{ pře,dp,isem § 508 c . .5. !p . , zamě
ň'lll,je i'l'tratY' rStran s výloib:ami souiCllní'm.ÍJ. 

Nelze se runÍ! diOill'níiva1i. ž,e by výr["'OIk sá'm mo,hrl 
bý,ti QlspTa,verellňován »:práv'ním názoTem«; o,dů
vo,dlně:nÍl .T,est hJ.edalti zeBlal ,jinde. 
Přes to vB,ak ovšem nez:bývá: stra,nám vÝ'l'o,kem 

tí\m dotčeným než opravným Ip'l"olsltředikem ,z,,jed
nati nápravu. 

Času;pasy. 
·»:8 o Ul dl C o V Sr k é I i st y « (ro,č . XlilI., č. 4). 

O. H.: Zá,kotn o pra,covnÍrc'h soudech v p 'ra:ksi: 
Chaotický výklad o počátklll ,jeho pŮlsOIbno'sti a 
prlutMly millisteTsrtva sp'rwved'lll'oslh z,aviňwj:íJ růz
no,s't v ř·~Z.e.llí s01.l'CIIJJ.Ím a po,ško'Zu.ŤÍr strany. 

,»!R i oe h 'Í e T' ze Í! t U' n g «, (roč. Xv.,č. 3). DL 
Dit:tr:idl!: Ein J ahr Ar'be']tsger~chte . 

I» J 'll! r i st e n zej. t U:ll g«' (roč. XIV., č. 6-8). 
EdmUJnd rp'ro:chaslka: Die Schiecrs:gerÍ!orute nach 
dem. Ba'nkogese1z,e. Dr. Emil DanÍ!llige:r : S:i!nď Be
l"wfuJllgsrmrttei:lunge:n im Verfah:ren VOlI' Arhei,ts -
gerichten u'D.zula:ssitg? . 
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