
fadě byi,o by Heha za:ÍJezpečtt'l provedeni 
takového liliového zákona ,ods,tf,auénim her
m,etických závěr:u Ikolem jednotlivý'ch do
mácností, IV' nichž Ise t iaJk,to sii,á'1e udržuje ku:s 
Metterni,chov,aRak!01lJ~k,a. Tak, jak r:ozš'íře
ním kompetence byly žiVlIl!o!s,tenské soudy 
Plř-eměněny v soudy pra:c'OvnÍ, tak bylo mož-

JAROMíR HLAVÁčEK: 

; t .; ~ . } h . l' t J t " J ,Ue vy v,or,enlm pra;covn.l'C mspe (; orau z o. 
savac1nÍ:ch tirusp'ekif'O,r,á,tů živ,nI03Ite:nsrký'ch zí· 
ska'ti ty veřej,né org,ány, které hy hděly nad 
dodrž,ová!llÍm nového pr.áVlnilio rSltaV1lJ ve slu. 
žebnich poměrech pomocn:úků ,a pomocnic 
v jednaHivých dOlmácnos,tech. 

Přehled jlldikatury pracovního práva za rok 1932. *) 
A. Služební smlouva. 

l. Všeobecná us;{a.nOlvení. 

1. P oljem. 

(i) P;oJmd ph smlouvě, jíž. hyl nělkdo po'veren 
genel'álnílill :roz'P,rodej,em Z1b'Ů'ž~ vyroheného v 10-
vár:ně drwhé Ismh.wní ,s,trany za proderníi prolvis] 
a z:a wrči'té: IpJ.'ooell'to· z obratu, nešlo o sm:l-ourvu 
slwžiťlhni, nýlhrŽ' o smluvní pomě'I" samo,sta:tnéiho 
podnikatele (obc:hodlnHl'O agenta), jenž nebyL pO'
vilnel1 vyd:ati ,s'e na ob-chodni ,cesty v drohě u'rče
Illé drUlhOUi Ism1uvní: IS1:T'a!l10U a .jeho \Zdráhání se 
vyhověti tomJu'to :příikéllZW vŮlbec :i: ph vruo'Cltných 
vzm'dch i př:iJIněřený·ch cenáeh neo~Havň-ova,l'o 
d'ruJmlIJ s:mllu:v,ní. 'Stranu. ·k .ŤeldnosrtrannélmUJ ,zrtl
šení smJou'Vy. (PP 424, V á.ž. obč. 11.768.) 

(2) Tím, že se zaaněsina,nec, uzavílraje soukrro
mOip'l':ávní. služlerbni smlolU.ivu\ se stá.:tem, pochotbil 
ustanovením shLž'elhni rpragma:t:iJky" 'Pokud tímto 
zák'onem byly 'liJl'čeny 'záva;z:ky (pov1nnols:tiJ} sttát
ním z.aměstnancŮJn. ·nelhyJla niMeraik do'ičena po
'vaha jeiho s!íulželbnílho poměru'" j'ť?nž' zŮJs:i:al po
měrem s oulkrromorp:rávním, ·a · jeslt z,aměSltnane!c 
oprávněn, ,domáhati ,se přímo lIJ ,řádného soudu 
s vý'ch nár ok Ů' ze ,slUlŽ~rbní,ho ;p om éru. (PIP 487, 
V áiž. obě. 12,073.) 

2. K o'~e ,k t i!v ní. Bim 1:'0'1ll va .. 

(3) _ IlndiviJdu,áJni úmlu,va zaměSltnavatelova Ise 
z:arnJělstnan,cem' 0' ú;pravě j.elho. tShužehnídl! l)oměn"t 
a požitků je zá,sadně ,do v o,len a" třeha se odchy
IUlje ve 'P~os'PěC'h z,aměS'tnava,tele od 1k01ekhvní 
smlo'lcvy. (PP 426, V áž. obč. 11.822.)1) 

3.0dmě1 na. 

(<\) Náorok na ,diety není, nárolkemna odšrkod
néní,. (PP 487, V áJž. olb,č. 12.073.) 

(5) Zaměs,tnanec nerJnůže se domáhél'h na za
mělS>tnavate'li náh.ra·dyš,kodfy1 p.fO,to" 'žle 'Prý hyl 
za své ,sLu:žrby nedo.statečně pla.cen, takž,e 1'rpěl 
podvý,žirvow, a ž,e ,se ve ,službě pře:praco'val. ne
byly-liJ na ,něm žád'ány 'p'ra,cov,ní úkony na,d! mf
TUi s'Ía:nOVeno.Ui :přecl !piisy pro službu. (PP 495, 
V á,ž. OIblč. 12.10'3.) 

4. N a t UlT á I n í byt. 
(6) Na na:hU'ální. hyty se zá'kony na ochranu 

·nájemnílci'L .nevztalh'U.Ťí. (PP 507.)2) 
(7) Proti vrácení: ,naturálního by tUl .nemlllŽe jeho 

U!živatel uplatúo'vati zadržovaó 'právo. (PP 427, 
V áž. obč. 11.17'3.)1.3) 

(8)r Obdl"Ž,el-tU hornílk :byrt:, jenž byl zříze'n při 
'Poi(l:n~ku P 'l'O ,jeho z·aměstnance, jen ,jako anný 
z,aJ.llělstnanerc, a nebyla-H s ,níml u:zav'Í'ena ná
jemn,í ,smlou,va, šlO' o 'byt na,tU'rá'lní" .jímž j'e ,byt, 

") Srov. k tomu: » Přehled« za l'O'k 1930 v roč. X., str. 
;;7, 71 a »Pi'e,hled« za r ,ok 1931 v roč. XI., str. 78, 9a. 

1) Prejudikatu['a VáZ. {)bč. 5479. 
2) Prejudika.tuiI'a Váž. {)M. 1586, 5906, 6585, 7043, 74000, 

107m, 10897; P. P., roč. VIII., str. 41, a dále, Č. 2li6, 284. 
3) Pl'ejudikatura Vái. orb,č. 9718, 10349, P. P. 236. 

jejž po'nechává zaměls tnavatel · svému :zaměst
nanci IpO dohu trvá'nf shržehníJlIO poměru. z'a 
úpla,tu 'na účet mzdy. LholS'tejno" že zaměsltnanec 
pl'a,thl za poskyrtování' by,tu UT,čitou ú;pI a,tu." rby
lla-h úplata plaoena na účet mz,dy. Nat-Ulrálníl byt 
'nep'olzibyrl ·této, Sivé povahy a,n~ tím" že pOl sllwn
čenL služ'Clbního p0'm1ěru !byl v nětrru :z.aIIl.lěstna.nec 

,nějaký čas. p'l"o,zatíil1l'llě ponechá:n na určmou, dOl

:bu, ne!byla-ili uzavl'e'lla ná.Ťemní. sml ourv a.. Ne
byl-[i u:živatel! bytu v ,době, kdy hyla podána 
,žalorba o jeho vykli!zení" ve. :s,.IJu:Ž1bách majitel:e 
domu, nýrbr'ž Ip:ro'VÍ!sion:Ůstou. 'nehylo k vyiklizení 
j,eho ,tře:ba ,s o uhl aSUI -el,olbročinné kOrrtlse ve ,smYlsln 
zálk'O'ua ,ze ,cllne 2:5. únOTa 1920" Čí:s. 144 Sb. z .. a ,ll., 

a naIÍlzenÍl ze d lne 13. ,července 1920, č~s. 434 Srb. 
z. élJ n. (PP '367, V áž. ob!:. 11.344.)4) 

5. D QIV ole'n á. 

(9) Zaměstna.nci, je . p,o'llecháno ,na vůli,. chce-li 
se domá'hati dovolené. Za.méstna'ne,c po'zbý.vá 
,nároku na ,d'o'volenou, neupla1:ní-~ril Ip'rá,vo na JJ.i 
v tom kterém slUJŽ'ebním roce (jestliže ji! bez dá
'y,odu nenaJs,toupil). (PP '3'39.)5) 

6. Och '1' ,a 'll 'll á p é č e. 

(10) V Čerchá,ch InejtSo'll pumo předepsána 
oc.hranná oip'atř.ení. ohledné krulh,ový,ch pill:, po
u.žívaný,ch pro tSo,ooomou ,po,třebw hospodářství. 
Přes tOl, že krulhováJ pila nehyla opatřena oeruran_ 
nýrm. o'Patřením~ ne!ll~ :zaměs,tnavat.e1 lpovmelJ. 
k náhr.adě šl1wdly, rhyl-H zamělsrtmanec pOlraněn 
:tirm, že se :p,h ř:e,z,á,níi smeklo dřevo<, patrné kdJYJŽ 
p,řiJš,]a pila na tSuJk. šlo. o' náhod!u' a zamělsiÍnava
ife1 hy 'ručH Ipodle § 13'11 obč .. zák. za rújmu" k,te
rá, ,by nClh-yla naSit·aJa, kdyrby :byla; kr:u/ruO'vá 'Pila 
{] Io'staterčně opaJtřena. DŮlkaz o tom 'pří-sluší, :po
~kolzlen.érm'u. ,( pp 496, V áIŽ. obě. 11.985.)6) 

7. Zrušeni smloUJvy. 

(11) ,K 'ÚČilllllOSt:i: výlpovědi] ·není: Heba. aby. byly 
:z.amělS,tna!l1d záx'O'velĎ. oznámeny všechny její 
dŮJvody, nezavá:za,l-li se zaměsi'nava-te'l lk. tomu, 
že přivÝ1povědi oznámíl zaměstnanci, PTO'Č ,]llIU 
ji dává. Z t'oho" že' tSe: zaměsltnava'tel zavázal, že 
zaměsina:n·ce InevYIPo,V:ÍJ bez z,vlá'š:tě důale,ž:útých 
clůivodlůl, 'ne:p'lJlne jeho pov:ůnnoSlt, ruby ty1'o důrvo
.ary hned, při VÝlpovětdi zamětsltnanó 0lZnamo1val. 
Stačí, pr0'káž,e-li! se tep'rve ve: s,po,ru, že ,tu v doibě 
výpo'vědi z,vlá:šf dŮ'leržiié rdlŮlvody skUltlečně hyly. 
Oko,lno,g,t, že: za,měs:tnava,tel~ davší, VÝ'pověiď, ,ne
vyčkal uplynrutí. . zálkonné výpO!vědní lhluty a 
Ip'ropusltil zamělS1:'ll'wnce :ihned" nemá o< lSobě v zá
(pétí hez:účinnols'Í vý/povědii., vÝ!po'věrd~ se z'rUJ~>uje 
tSlu:želblllL 'pomělI" a propuš;tění před uiply'nurtíilll 
výlpověrdrni lhů,ty ,opravňuje zaměstna,nce jeli 
k .tomu~ aby po·žadoval na zam(ěsltnava'teli plat, 

4) Prejiudikatura Váž. ,o,bč. 4840', 6560, 10í67, P. P. 2G(j. 
V áž. ·oibč. 5992. . 
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5) Preju.cHku,tura Vá:Ž. obč. 11163, P. P . 332. 
0) PrejulllikatUl'3I Vá.ž. oUč. 10183. 
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kfr'l'Ý mu, přÍ'sluší za celou, výpo'věclní IhŮJtu. 
(PP 486, V áž. olbč. 12.005.)7) 

(12) Ustanovení § 155 zá,ko'na ze ,d~,e. 9. řfjn~ 
1924 Ns. 22'1 Sb. z. a ·n., ndze ipOU'Z111J, Dyla-h 
'Za.městnava1elem oolna zamestnan.cil výpověď 
:před p;?'čM;kem')é~čení' vey'~'mry'slu § .154 zá~. Je ,:y
,}iO'Uičem vyJpovedlJ. nes'ť,acl,. ze hylia ,podana za
dosrt o IpojiJŠ.tě:ncovD Úis'i'avní léčenÍ. Nelze tu: p o
užíti' odchylného nového us ta'nov,en.Í: ,speciálníh.o 
zákona ze dne 2,1. únma 1929, čís. 26 Sb. z. a n. 
(!pP 430, V áž. olbč. 11.?04.) 

(1J3) Nároky podle §§ 1162 a) a 1162 h) ohč. zák. 
,jes,t 'uoplatni1i! , aťy ž:aloho'll O' 'Pln~ní, ':r:eh~, rp~,k;'Il1 
nejsoU! splatne,: 'zalo1boIUJ Ol ,11T'cem 010' s'esrtJ/ mesl,cu 
od: 'zrušelnf slU:Žehního poměru (§ 1162 d) obč . 
zák.), .Ťinak uhasnou. (PP 384, Váž,; yOlb~č. 11~46?) 

(14) K náro!hll nep'rávem P.r'Olpusltene:hJo1 clena 
závo'cUníhavýbolruJ .nevztahuje :se před!piJs' § 1162 o) 
obč. zák, ,nýhrž p'1ai:í o nělm' UlstanÚ'veni § 1486, 
čís. 5 o:bč. zák. (FP 394, V á,ž. obč. 11.516.)8); 

(15) Třeba 'se 'sl~U'ž,elb'llíl smlolUlva měla rpodle 
svého doslo'V'U 'PŮivodněl proldlouž,~ti .ŤelIl na jeden 
1'OIk, prodloulž,H'a ·s'e 'za ,tý,chž 'Po.dmí'nek i ~.'aJ ,další 
léta, hY'lo'-li ve služehní:m .poměru orběmla ,sltra
namÍ! po'h'ačOlvá'no v témže ro'Zsa!oo a ZiPŮlso1bu, 
.Ťaiko za ,p,la11nolstÍ! púvodní smll'ouvy. (PP 48?, 
V áž. obč. 12.073.) 

8. V y s vě d č e 'll f. 
(16) Vy,s,věldčením' o o ll'u\hm 'ShllŽiby ne1p,ř:i!znává ' 

se ani hodnost" 'ami ,titul, ný!bl"ž účel'em' .řes1" aby 
z ,něho, hylo lze seznati" jakého drurhrtl' a .Ťaiké 
pOlva1ly byla skUJtečná 'zaměsťnanc'Ova 'čÍllnos'Í 
v z~ěs,tnyavateľo'věy :podnť~u,; VY1svěd~e:ní: o , 'čjn: 
'llO's1li ,z'a'mes'tn an,cove se ndlJ. 'p'l"a,cemr 's,hLtec:ne 
jím ,kon,anými'. (PP 46?, Váž. obč. 11.62?) 

II. ŽZ~Dnos'fenŠ'tí ,pomocníd. 

(17) K neoprá!vněnému zane,chiárnÍ p.rá,ce podle 
§ 82 1f) živn. řádru stačí, oldeip.řel-li zaměls't'llanec 
be:zdu.v,od1něl 1řelb'aJs i jen ,jednou vy,konarl::i! UJl'či'
foUl rpráci. Zamělslt!nanec není orprá vněn, ahY' od
píraJ. výlk'O'n 'Práce, ktero'llJ .Ťest rpodle tpTaco'vni 
s:mllouvY' 'Povinen ,konati HI ,která, mu rbyta :při
áělena, .Ťen ;proto" že 'není sro'zurměn s tím" .Ťak 
rtato pr'áce má, b'Ý,ti odměněna . (PlP 429, V á'ž. olbč. 
11.863.) 

(18) Důrvod'y pT'o'Puš1ěnÍ< ne,ŤIsoru v § 82 živn. 
řá,dru ll'vedeny výlč'etmo, nýlbf'Ž, pou1ze pHiklaJd:mo. 
Důlvodemi rprop:U:Š!tění. 'P'o,dlle § 82 'žrV'I1. řádu je'st 
ka·ždý d~;vod, k1'eTý 'Se vahou; a dů~ež:iJto'sH' ,ně-
10terémw ,z důJvolCliŮ! fam výS'lo·vně vyjmeD.ovaný;ch 
vY'ro'vmáJ anebo j.eštěl hOl 'PřoolčÍ. (P.P 3?2.)9) 

(19) Zamělslt.na1ne,c u.s1anovený prO' vyš'ší: úkony 
slwžební podle § 1.0'1, od,st .. 3., žjlvn. 'zák nenÍ< ,čle
nem 'PomlO'cnickéllllO shromáždění ipřísluJš,níikůJ srpo
lečt'lnstva" jehO'žčlenem .Ťest zaměs'f.nava!vet (PP 
509, Boh. A 10.323.) 

(20) Byl~a-~i učební 'smloUiva ne'pl'atná, an za
mě!stnava:tel nehyl vůibec O'Pi.'á'Vně!n 11Či'i.i: U'rči,té
lnu řemes l'll , nébY1la p latná ·ani v čá,sti , podle níž 
měl u,čeň pTac'Ú'vati zadarmo", a jest učeň o'P,ráv
něln ,domálb:ati se na 2aměis'tnavateli odmě!ny. 
(RP 366, Vá:Ž. obč. 11.314.) 

(~1} V rámci ří:Ze:níl pOIcl[e III. 'hlavy živn. řá,drtl 
mlO'houl lbýltÍ' předmě1em ko'nh·a:d~klto'rníh.o .jedná
ní 'a úřednfhlo ro,z.ho,dová'llÍ' .ten o'táziky, k1e:ré 
sou vise:jí příčinně s :púsobením tprovoz,ovn y na 
ok 0'11,. nebo 's ÚlčinJiy" .ŤeŽ' má 'Zaměs,tnánf v ipl"O
vo:zo'VTIě! na ž,i'VO't a z,draví, zamě,stnan,cůL ž i'VTI. 
úřad je 1Jo,vi:nen 'Přihlí:žeti také ke sbbiJlitě po-

7) P.rejudli,ka,tura Váž. obč. 3287, 7259, 7384. 
8) Preju(likatura Váz. (Jho. 3935, 4~082, 4296, 9348, P. P., 

1"00. IV., str. 8, roč. IV., str. 60, roc. VL, str. 74.; 
9) Prejudikatura Váž. {)bč. 8216, P. P., roc. VII., 

str. 74. 
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zcm;ku , a to ,s Med1sJ<a hez,pečnos,ti a z.clravíl la· 
městnanců. (PP 362, Boh. A 9636.) 

lIr. · Obchoidní 'pomocní'ci. 

(22) Je ponecháno především dohodě stran, 
aiby stanÚ'vily ,dobu na6tou,pení dovolené (§ 17 
zák.) 6e lře1elem na dobu přiměř'elD.o'li pro'vozo
vadm poměrům a to včas·ně - to jels.t v přimě
řeném čase př,~d POls'kytnutím a nastoupením 
dovolené. Nedohodnou-li se strany o době na
stoupení dovolené, je stanoviti' ča.s, nas,toupetní 
dDvolené 60udem se zřeteleml k zvláštním po
měrům to.hÚ' kterého případu tak, aby 6,rce pře
dev:ším byly chráněny zájmy prO'vo,zUJ podniku, 
ale ahy zároveň bylo d'háno i toho, že dovolená 
má pÚ'skvtnorllti zamě~?tnanci možno'st, aby se 
zo'tavil. (PP 386, Váž. OIb'č. 11.5?4.) , 

(23) Jednání, které činí zaměstnan:ce nehod
,nÝm di'tvě;ry :za.mě:s.tn.a,va~elovy (§ 27. č. 1, zák. 
'O 'Ohchod. pom.)" nelffiwsÍ mu bÝ'ti zvláš.ť zakazo
váno. čím důležitější a odpovědnější .Ťe služeb
ní pos.tav~ní zaměstnanoovo' ': čím ;ětšf .Te ~l'i'~: 
věra zames{navatelem mu venov,ana, t1m vets1 
Je povinno,st zamě6tnancova udrželÍi 6i důvěry 
zamělstnavatelovy. - . DůležitÝm důvodem 
k předč'asnéul'uJ rpropřuštělnÍi rpodle § 27, Č. 1, záik. 
b ,ohch. pom. je uve~elJněni článkU! v Jiném' 'ča
Sopiise, v němŽ redaktor' SVi'l.Ť vlais,tní li'Slt a jeho 
politi:cký smělI' nalpadlne. (PP 340, V áž. obč. 
11.309.)10) 

.(24} Byla-U smluvena výpovědní lhůta, zamě,st
navateli však ponecháno právo ještě před uply
nutím výpovědní 'lhi'lity .smlouv'll zru,šiťi proti 
zaplacení smluvetn.éhŮ' odbytnéhO', ani,ž hy dů
vod k okamžitému1 'P,ropu:štění mUBil býti 60U
'dem zjištěn, platí také pro takt;>výtO' nárok na 
odškodnění šes.tÍmělsfčni prekluslvní IhMa, § 25 
:uír1mna Ol ohch. p 'om."l relsp. § 23 zálko'llél Č. 2:44/22. 
(PP 401.) 

{2i» žalobě o vyúčtování zisku k' vůli výpočtp. 
smluvníhO' nároku na podíl na z~sku (na ta'lltI
e!1llu~ ve silly"Sh.1 § 14 nelze vyihlověti" 1 .je-li ná
rok na tantreillw .Ťiž rpromIčen (§ 1496" 'čís . . 5, 
ohč. zák.). (HP 461, Váž. oblČ. 11.952.) 

IV. Zemědélští zamě:s.fn.a.nci. 

{26) Služební pomě'r zaměstnanců podniku 
»SfMní les~a; st:aitky« .je sO'll'k;r·omo'P,rávnÍ. (PP 
425, Boh. A 10.010.) . 

(27) Služehní pomě:r zaměstnanců na! .'Statcích 
náleževších členům býv. rodiny panovnlCké byl 
1poměremsoukromorpr,ávním a nepozbyl této 
~rávní povahy ani ,dŮ'sledkem záko'na Č. 35'4/1921 
Sb. pH převze1í sta,tkůJ Mohl stMem .. (['IP 440.) 

. (28) Třebas byl ,s.tatkový úředník propu1štěn ze 
služby bezdůvodně, má podle § 3,2 zákona zel 
dlne 13. leldlnélJ 1914" ·Čís. 9,1 ř.zá:k., jelIl nárok. na 
~i,platu a na: náhradu škody, niko'liv v,šak na 
pokračování ve služebním poměru, na.Ťmě na 
,d'alš:úponelcooní; slu'žehníthOl hy111. (PP 435, V áž. 
obč. 11.??3.) 11) 

(29) Vyhradil-liJ si Státní pozem/kový úřad vliv 
na prop'Ů'uště!ní ,statkových zamě6tnanců, z,áleží 
IDa to:m zda dá Státní pozemkový úřad. dodla
:tečně! 6'~'Il'hJal'i\ k propuštění zamělstna'nce oili nk. 
Necprojevi-Ji sO'llh..I1a,s' s p'Top u:šiělníll11 • .Ťest na ž'a
l'ohci (zamě1s.fna,vateli). aby pro'káza,1. že rpro
puš,tění zaměstnance: by~o poJdl1e § 29, ,Čí:s. 1,. zák 
od uv'Ů'dněné. VýrokU' soud:u, že hr 'ta:kový ď!lltvod 
jes,t. musí se podrohi~i: i Státní pOlZemlkový úřaid! 
a jeho případný neso'llthllas nemÍLže z,rubrá:niti', 
aby ,neby,lo' vy'ho,věno nárokul na v)'lklilzooÍ! natu
rálního 'by,tu. Neudel1-'li Státní po:ze'miko'vý úř'ad 

10) PrEY,judlikatUJl'a 7119, 11002; P. P., roč. VII., str. 15 
a (l.ále 0. 308. 

11) PrejudikaJtura VM. obě. 30'71, 



son h ~as k propuštěni zaměstnance, nem'ů/že Ise 
ža1nl ~ce >clo vo'lá vati' toho, že ža,l!o'vatný vzal pl"O

'P'u ~ iění. ze 'SlU!Žeb '!la ",oo'omi a zavá:zal se ik vy
klizc:1Í b"YJtu. (PP 431, V áž. obč. 11.7'?J.) 

(~r.) Zaměsltnanelc na zahraném vel,k'Olsta:tkul '!le
má náro~ku, ruby Státní' rpolzemkový úřaid1k ochira
mě Jeho služební.ho Ipoměru ulčrni'f d'O'zo'rč~ opa-
1ření podle zák. č. 118/20., (PP 363, Boh. A 9597.) 

V. Domo'DITl'Í1ci. 
(~1) Úmhwa, Ipodle nfž: se zavázal <:loIDovn.í!k 

platiti z obrývéťné místnoslti ná.Ťem, j'es1 ni1co'tná 
'a .test domlO,vníik ,olprá vněn (§ 1431 obč. zák.) do
máha ti se na ma.ti'teli dbmu vrácení ,zaplacené 
'činže. (;PP 465, .v á,ž. <Jbč. 11.667.) 12) 

(32) Omezeníi odměny za domovn1cké prá,ce 
(§ 9) na hezpl1atné 'll,ž.ílVá;nÍ. h~u! nerpHčí: 'se zá
konu a .Ťe ;platné. s tal'o-H' 'se rp íisemno u' dohodou 
(§ 15). (Pl' 510.) 

(33) K povi'll,nýrrn rpra,cem domo,vn~clkÝiln 'PaHí 
,O'teví rá ní dO'llJl1 - po pEpade i, v dolbě denní, 
!Ilařídil-IH! ma.Ťi1ell diomlu" :aby důlrn' ibyl pooelý 
,den zavřený. (.PIP 510.) 

(34) Prá,ce v z,ahl]:adiěa doná'šení ruihcrí, plfO ma
Jitele domu neprutřÍ k pracím domovnickým, 
které má domo,vníik Ikonat rbe~platně; smilo'U'Va 
tomu se 'Př~čící je lIlep,llatná. (PP 510.) 

B. Pracovní doba. 

L W'a:s,h~ngton'Slká smlo'Wva. 
(35) Warshi.ngto'llskáJ ismlou'va (č. 80;192:2 Sh. z. 

a 'n.) neplatí na ÚJzemf os. ,s<tát'U,. (PP 412.)iJ3) 

2. RO!.zd,ělení praco'vní doby. 
(36) Pl'a,cQlvn~ přestáv1ky ve 'smYlSlu § 3,. odst. 1., 

se do osm.iJhodrffiné dohy 'Praco"Vin~ ex lege ne-
včÍia.Ťí. (PP 342, B.oh. A 9615.) . 

(.37) Schválení' :přÍls lušnérhrD uS'ta!no,venť 1p1'RCO'V
níhD řádu. :háň'Siký1m úřadem pod'le § 200, ht. c) 
hor. zák., 'č. 1'46/1'8154 ,ř. z. ; nť'llí sama osobě rpře
káž:ko\.lJ o'kollnost,ž:e rse z aměstnava'tel' př,edl 's,tano
'vením p'fa,covrníiclb.t přesf:á:vek 'P'odle § 3, odlst. 1., 
se za.městnand nedohodl. (PP 354, Boh. A 
9615.)14) 

(38) Ma..Ťiteli: ,hOT není 'z ahrá'n ěno" a.rby o:s,aze'n
s't vo roz,dlělil na něilmlirk směn se zV'lá,štní doboru 
·pracO'Viní, zejména se zvláŠltní:m :po,čá1ečnÍm hO'
dem 'PJ:aco'vníihlo zaměstnání. (PP 319, Bah. A 
9616.) 

(39) Předp<Írsem druhého od,stavce § 3 jest zá
vazně :stanovena minimální výměra pracovních 
p1iestáViek k oddechu, kdežto jinak ponechává 

zákon v prvém odstavci § 3 s'tanovení pe v'ných 
pře1stávek volné dahodě zaměstnavatelů ,a za
městnanců. Nedoš'lo-li ke zvtáštní dohodě mezi 
stranami 'O' pracovních přestávkách , platí jen 
'Uls'ianovenÍ d 'l'uhého 'oldls,ta,,"ce § 3 zák. (Pll' 390, 
V áž. olbč. 11.409.) 

3. Prá1ce ,přes ča,s. 

(40) Záiko:n č. 91 /1918 v § 6, ,odsť. 3. a 7., 'adst. 4. 
zaručuje »zvláštní odměnu« jen za dDvolené hO'
diny přes čas, nikoli též za prá!ce konané proti 
:zá,kazlll § 1,o'c1st. 1., iéihJo'ž zákona. Zam€ls't,nanci 
zbývá li v případě nedovolených prad přes' čas 
cesta žaloby o náhradu pro !bezdůvodné oho
,hacení zaměstnavatela'J';:l' ,a p01škození zaměst
'llan,covo. (PP 388.)15) 

(41) Zaměstnanec může pažadovati na zaměst
flélvateli odměnu i za nedovolenou práci přes 
čas. (PP 343.) 

(42) Novou úprav{)u (vzhledem k pla!favému 
zákonu ze dne 24. června 1926, číis. 103 Sb. z. a 
n.) S:~l1že/bnírho rplrutu, sekull1dárníclh 'lélkařů!země 
Mo:ravslké !byly odměněny .Ťednotně. ÚJJ.Il:nikO'vě 
veškeré .Ťejich ISlužební úkany, počína,jíc od 1. 
ledna 1926, tedy Í! práce: p·řes o.smihodinDvQu 
služební dobu ve smyslu zákona ze dne 19. pro
since 1918,čÍls. 91 Sb. z. a n., a byla proto při 
ISta'novienf nových ,služ,ebnÍch Ipo'ži't'ků práv'em 
odpočítána naturální odměna za tyto práce. 
(,PP 488, V á,ž. olbč. 11.968.) 

4. Odpovědnos.f za dOlár,žDvání p'1'a,covní -doby. 
(43) }60u-ličlenové družstva zároveň zamělSt

nanCi družstva, dlužno na ně aplikovati ustano
vení § 8 zák.č. 91/1918 o zákazu noční práce. 
(PP 374.)16) 

(44) Podni'katel hor je vůči báňskÝm úřad-lIm 
odpovědný za {l:od,ržavánL 'PředpiJs'ŮJ 'zák. -o osmi
hodinové době pracovní, třebas jde a práce ná
ležejíd ,ske přímo' k provozu hor, avšak zadané 
pod:niikateli Sltavelhnímu. (,PP 389, Boh. A 9755.)17) 

5. UzavfraC'Í 1wd~na. 
(45) 1. Stano'vení uzavírací hodi'ny obchaMI T"a 

Slovensku a Podkarpatské Rusi (zák. 'čl XXXVI-
1913) .příslušÍ minÍlSteTstvu abchodu; města mu
nicipální a města 'Se zřízeným magistrátem mo
hou tuto hodinu v rámci dt. z,ákona po slyšení 
abchodnl a živna·stens'ké kamory upra viti ~td
tutem účinným po schválení ministra obchodu. 
II. čl. 2. a 3. zák. č. 125/1927 nedává pali:tickým 
lWarlům právo, 'upravovati uzavírací hodinu vy
hlá.škou. (PP 375, Bork. A 9738.) (Pokra čDvá:ní.) 

Z rozhodnutí ve věcech pracovních. 
506. 

By!-~i s~lu~en úhrnný plat za i'ádnou p,ráci a 
praCl pres C8S, konanou za dne, nelze jím. od. 
měňovati také noční práci přes čas, která pod. 
statně se liší od práce denní. ROlZh. nejv. soudu 
z 22. HL 193,3, č. j. Rv III 711/32-3, Soude. Iísrt.y 

1114. 

žalobce nenapadl zj:iJště'ntí, odvolacíhO' soDudu, 
že b yl přřja,t do pr,áce u žalované sp'alečnosii 
s mě'síčnÍ.m platem 650 Kč a uje&náním, že za 
tento plat má praco'vati jako jiní dělnÍ'ci, a ti že 
byE pavirnni pracovat:iJ tak dl'ouho, pokud jdou 
stroje. Podle této dohody 6padá pr,áce skutečně 
ko'naná, třebas i přesahovala denně' 8 hodin, v 
rozsah smluvni povinnos.ti. Proltože žalobce ne-

12) Prejudilmtura Váž. Qbč. 60175 , 6966. 
18) Pr.e judilratura 6127, 6920, 79&1, 9977, 10317; P. P. 

135, 191, 289, 3M. 
14) Prejudikatura Boh. A 8(}64/29. 

tvrdí, že t.ento rozsah bÝ'1 překročen, byla za
p lacena S'mluveným platem a je pak lhostejno, 
z'da' žalobce byl s 1ímt.o platem spoko.Ťen či se 
hlásil o doplatek za prác'ÍI pře6 8 hodin denně, 
proto'že vzhJ.edem ke smlouvě nema.říl tyto jed
noshanné projevy žádného významu. Ta platí 
o viš'em , pokud práce byla požadavána a konána 
měrou a zpŮJs,obem, .rak tomu bylo v Oase ujed
nání smlouvy, nikoli však i prO' čas , kdy - od 
d.ubna 1928 - byla za'Vedena u žal'o,ya.'u.é spo
lečnasoti ' práee na dvě směny, denníl a noční, 
protO;ž.e noční. práce je prací podstatně .linou 
než práce konaná za d:ne a tuto práci žalabce 

15) Prejudikatura 67,17, 8818, 10226, 10504; P. P., r,o,č. 
VIII., str. 67, 83 a dále č. 166, 22'8. 

16) Prejudikatura Boh. A 8 (}38/29, 9062/32; P. P. 227. 
17) Prejudikatu.ra Boh. A 9539. (Zadá-li podnikatel 

ho'r určité práce, které náležejí pHmo k provozu hor 
(blou;})enL větrací š achty), p,odnikateli živnostenskému, 
neziba-vuje ,'3e tím své o<lpQvědno-sti naproti úřad'ům 
báňským (§ 187 zák. hor.). 
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