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DA(ONíPD4, 
CASOPIS PRO VÝKLAD PRACOVNíCH A 

POJIŠŤOVACíCH ZÁKONŮ. 

Dr. Herher,t Po.Il a t ,s'ch e k: 

Úvahy o služebních poměrech pomocnic v domácnosti. 
» •.• Wir rechnen daher auf diese Unter

stiitzung v'on Seite der Diensthiilter um so 
,zu verliis,siger, als 'Wir dieoselban (in dem § 32) 
der offentlichen Pohzei zur Seite ausdriick
lich mit dem Rechteder besond'eren hiius
lichen ,Au:fsicht hekleiden ... « 

František L, 1810. 

Ví-deňs,ký 'oe lední ,ř:ád\, ,z jehož UVOLZova.cÍ
ho patentu t.ento citát pochází, ,IS'Loužil 'všem 
pozcLějš,ím provinciáJním čeledním ř'ádll,m 
za vzo.r, ,a protonen.í! ,di'vu, že j lSiOU. pro
dchnuty všechny ,t]imže ,duchem, ať hy~y vy
dány jeŠltě .za ,ahsoluhs1tÍ,okého :r,ežimu či 
pO'Zlděj-j.Čelední ,řád pro Prahu, kterým se 
budu zahýv,ati (ovš,em pouze, pOIDud rse týká 
domácno,s,ti mé,s.f'ských), vyšel v r. 185'7. 

Ze vš,ech záK,onrU z o.bla:s,ti :našelio pracov
ního práva jeslt tento Zlemský zákon ne.Ť
lS'Íarší. Se ,g,vými jen 00 ,něco ml:a;dšimi br,at
TV, čeled'ITimi 'řá;d'y ,čelSkýtm, mora1vIským a 
siezský'm, 'za!sp,a.1 .onen kus hi:sto.úe, v n,ěmž 
vystoupiL na dějtÍlnné jevi,ště proletariát, a 
snad j ,enrom .dík svému etiho.d'nému LS~áHi zll
st'rul ušetřen přmnérny, k níž zm,ělIl:ěné so.
ciální pom,ěiry ,dOrnutily z celého lSortlkromé
ho práva nejprve práv-Ol p.I'IaeoVlní. Pouze 
z,álkon Čis. 5'71./1919 se ho d:ot:k[, fkdyž od
sfr,a'nil č.erlec1ní knížky a zrušil' tr,elsltnrost » č(':
led'i«, U'zavřev,šlí 'služebmí rs.mlOlury rS, něko
lika zaměisi,nav,atdi nebo opus~ivš;í hezdú
v'odně práoi, a V pOlslední ,dbhě ,zákon Čírs. 
131/1931 o p.rac. ""oudech, který odsrtramil 
přÍoshLšnost :obec'llkha polilOejll:Ích úřadu 
pDO rspory Zle ",:lužehnich poměrů p,omocnf
ků v ,dOJIlácnos,ti. A1,e prr:ávem platným a 
záv,azným ZŮJsltává rd.o;dnes olslta,tni ,ohs.ah če
ledníh.o ř,ádu, jako na př. jeho. § 10 (»rČele-

. dín j ,est pánovi ,svému posluše'llJ8ltvÍlIn~ pil
ností, vě'rnosrH, UlctivOIs,tí, pOrzorností a prav
diV'os.tí Iz.avázán«), ,p,ak §§ 14a '28, ,č. 4" podle 
nichž j'es'tzarměls,t,nanec povinen udáním 
»pá'llolv~ Is,vému«, ,shledal-li na sporl1l'Zam0st
nand,oh podvodu, zpronevě'ry neho kráde
ž,e, a může býti b,ez výpov;ěd'i rOkamži tě pro
puštěn, zane.dbá.:.li tuto p.ovinnos,t, nebo 
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§ 1'7, 2: »P án m,áJ s.vé ,čeJedílJl y k 'tomumfti, 
aby ;8'e v dom,ě i mimo dům mra vně a ucti
v'ěchov,ali, v kter'éž pHčÍ'něa prO' zac:ho,
'viání .(Lo.máJc:ilio pok~je a pořádiku ,a za pří
činOlu docíleni povinné posluŠino,s{Í už i t i 
m u z e pří Sll é j š í oe h p I' .o:s tře cl k ů, 
zdraví č e II e ,d í 'll O' V ua .1 e n e š: k O> d
n Ý ch, kdyby př'isná napomenuH, ,dolID'hl vy 
a jiném'frněj,š,í pr,os,t'ředky bez výsledku 
zůstá v.al y.« 

Přes. dlO'uhou dohu platnosiii, čieledních 
řádů jeslt jud~rk,a,t'Ur.a k nim, která by je 
mohla 'přÍipadně modÍJf,~kovati a phzp1olSo.
bovati, veJmi 'sp,.orá. P'Hčinu j ,es{' hledati 
nejen v t,om, že spory z prr:acOIvnf<c:h smIu v 
pom,o.cniků ,a pOiID.!oenie v ,domácmOls:ti byly 
odňaty ř,áJ([in.ému soudnictlvlí (za prředpOllda
du, že hyly z,aháj.e.ny nej,déle do 30 dIllÚ po 
.skončení ,siIllluvní,ho pom,ěru) .a hyly pod.ro
heny rpo,ř,ad\U rsprávnÍmu, ale i v 'slo.ciální 
přev;a,ze »:sll'užehnvch pá'nů« , ,k'terá pOlstaoo.
vala ;k vyřiz,e~l1í cLirfe'rencÍ 'se '»,s:liu:ž,ehnými« 
bez :pomoCiÍ verřejnýoh orgá,nú. A ,došlo-li 
,skutečně někdy 'k 'rozepři ,Ol ZiáJs,1idn:f of'áz
ku, pa:k hy.1a 'P'řece jen 'mo.ž:nOlslt (vydání a 
puhlikorv,á'ní .zá,sadnÍh.'oDoz;hod'nuH minimál
ní, neboť ,ř~dný rsoud, který m'ohl hýti do
volán po vy,oerpáiní poř,adu ,správnÍlho, hyl 
mnohdy ,až páJt:oru .illisrt8Jll'c;íl ,a k Illěmur se 
»:služe:blllá« ofém'ě,ř nikd y 'll'edo.si:a,1a\. Jsme 
p rot.o 'u Zlklóumá:ni této lID.alteri-e, zeJména 
též u zlkoumání pom,ěru 'čeledn']ch ř'á,dů k 
po.zděj,šl'm :z,á!kOl1ů,m, hla.vn:ěodkárzlám.i na po
i\Tlšeehné úvahy ,a na. závěry per an.a;logiam. 

* V době, kdy p.r,aoOlvni pDávo má ve ,sipO

leoeDrs'ké stru~tuřezoeJ,a j ii-nou funkci než 
před 80 }ety, i:aIDo.vá us'tan.oveni, jaká byla 
shora citováJna, mo.hou pfŮJs,ofhi{,i značný 
zm,atek a 'UelsiThá,ze" vyjdo.u-li na ",:větlo pl"'lk
.se, která ,s'e j.i,c'h .chopí. Byť i zatfun zůstá
v,ají podle záls.luhy nepovši,mnut.a, ~D:ě,la by 



hýti p'ře,0e j ,iž odsvraněna. AV1šak podond 
j'8em již shora, že si sllllJželmí 'řéÍldy ,svůj mu
's-eální ráiz 'celkem zachlOvaly ,př\es Iv·šechny 
refo'rmy, ,a arui LIl. ,dílčí nov.ela, n.a s'voji 
dlohu dosti ri8.,dilikáJlnl, ,se jiich nedotkJ.a. 
Když § 150, III. d. n ., upr,alvH př'edp:isy ohč. 
zák . .o ,smlo'lLvě ,služební, tu z plat.nGslti těch
to předp.isů, j kJogen1ill.fch, vyňal § j 53 i:éž'e 
.dílčí n.ov·dy mimG j!1né iéž .ony s,lužebn:í 
poměry, kt,eré ~e Hdí loelednfuni řády. Pro 
takové sml:u'vní poměry maJL lliovdované 
pře,dpisy obč. z,ák. mÍ1'1 pGuze slube,idiární 
plat.nos,t. 

Když tedy n,olrmy § 150, lIJ. d.. n. , mají 
platiti pouze 'tam, kde 'če~ední řády neobsa
hují zvlá:šltní,ch př'edpiiSů 10 s,lužebni s.mlou
v<ě, pak s'e j ,imi ,Siice vyplň ují mezery, k,te
ré čelední ,řláJdy nepoehybně mají, a.však 
právě pOis.itivní př'edpá,s,yoel. ,ř., často za
hrocené proti »,služehn1mu lidu«, vymykají 
s·e ·r,efDrm·ě.Padá zde ,na p'ř. v .úv,ahu po
měr § 1 čel. ·ř . prG Prahu k § H5'1 o. z. o. 
Všeohecoo je pro vtZllik sllužebn'Í !s,m1o'lIvy 
po,stačujíd C/Dnsems.us stran, .o konání slu
žeh po ur:ai,tou dobu; pražský ,oel. f. však 
nadt'O podmiňuje platnosi' služební smlou
vy tfun, že ».pán« d:á ačeledjjn př/ijme zá
vdavek. ;Pokud je mi IznámO', př'ijímají se 
v' Praze pomocnice v dom.ácnOlsti ·téměř vše
'Obecně bez dJan'í záV1davku; .děvče, které by 
n.a závda~ku trval,o,zHžIÍ1G, ha zmemožn]o 
by si ,tfun nal,ezení m~s:ta, zEti,ména u opa
trnÝ'ch nebo nedův,ěřivý·ch ,zaměst'navatel'Ů. 
1~itoO .zas, kteří hez :zá v·d alv ku neuza vře·Li 

p1.a tnou smlouvu, mohou si rozmy;slliti (při
pa,d, že hy iak :U1oinil,aJza.měs.tnankyně, dnes 
hy s.ezajiislté čas,to nevyskytl), a »s.}užc.E"« 
.nezhývá jiného , p~os,t!ředku než pHpadná 
.aC/ti Ol doli. I poměr § f.154 h~ 2 've změní lZlák 0'

na: 1'55/1921 I~ § 21 čeL. ř. pr.él:Ž1Slkého jest po
ddbný (jeji'M p'rakt,ieký význam vŠlak vzhle
dem k pO'vinnému nemooenském'U p,oji'Mění 
není valný). V ,tomtG př'Ílpa"dě zní l,ex stp.e<ci
alis: »Trvá-;lj nemoc (s,0i1. čeledÍJnJova) déle 
14 dní, .má Ise po proj'iii -tohGto ,času bS čeledí
nem, kJdyž se ze sl.užby propUJst1 (,§ 28 pod 
11) ·a žádného jmění nemá, .naklád~.ti tak ja
kG ;s jiným -chudý;m, vše1ikému ,sv.azk1Jl sth\'
žební-ho pr-os,tým nemocný,m .. «. Mů,ž.e-:li hý
ti .o význ.a,mu tělc'hto plos,l'ernních slov po'
ehyby, p.a.k V'yslvěltl~ zmfulěný; § 28, že čde
dín, jenž hyl z dl1vodů tiCl'm vy1'oenÝ'cm, tedy 
též prG nemloc ,trvaj~cí .déle 14 ·dnů, bez vý
pOVlěd'i propuštěn, mů'že ž.á:da'ti mZldu a stra
vu (která by mu podle § 11'56 sltej'n.ě :nále
·žela) 'I~'O,?-·ze do té ,~ohy, ·~.diy bYrl z~. slu~~y 
pr,opu,šiten. 'PlOdGbnych neJaiStThosIÍ1, pr1lpouste
j'í,cfchrůzný výklad, je vJ'oero. K,dyby ne
bylo v § 153, III. d. n., Gné s·a!.v,a1:OIr[[l;1 kLa'lllsrUlle, 
byla hy slituace rozhodně j,alSněj,šÍ, neboť 
pak mohlo by Ise Hci, že nový zá'lron gene-

rální je s tG derog,ovati i sia'~ší záJk,on slpe
ciální, zej,ména když účel a s.mys,}, nového 
záko,na deroog.aoi ,tu činí žádoucí a patř'eh. 
nou (srv. n.ále1z NSS. Bok č. 633/20 a j.). Za 
:d:an,ýoh však okoln06.tí j'es't d 'a.lšÍ exisrf'ence 
oněch .zaos;t.aJýoh. ,zákonů ~ávadruou, a proto 
bylo by třeba ra.dikál,nój·ši;ho zás,a:hu. 

PrakL'í·e pra,covních soudů dává: s.ioe oas·t'O 
pře-rulOls't předpisům obča1liS:kého ·záJloonrka, 
,stávaJíc se takt'O ·žárnoudm r:eg;U'1at~vem 're
akčnosti ·čelednkh ř,ádů. Nejde tu pGuze 
>O výklad, 'co je vla,s.tně sedCi& mat.er1iae. So
,eiálně záva"dnými .nťŮs.ou pOUlze ona na'mát
kou vyzdvižená us:talnQvenÍ, která zavdá'V.ají 
příčin u k poohyhnostem. }SIOU.tU ,též jasné 
předpisy, jakG na pHkla·d: »iP.án má Óel.0-

dÍlny k t.omu míti,ahy v neděli ,a d'ny slvá~ 
teční služby Boží na"v'š1:-ěi'Vlov,al'Í « (§ 1'7) , nebo 
práJv,o »páifi.a« prohledati majei'ek zamčslt
:nall'ce, 19. čímž »čeledin m'UJsIL .býti ,spoikGjen«, 
před~,i:s,y, které nelze i!llJter,ptretGv,ati do ne
jsoucna. INa druhé ISrtTaně chybí mnoho"co 
nen.ahra"zuje .ani G. ·z. 'o.: UJsta,nov-ení o to~ 
že pomocnioe v domá,.cJll()ls:t~ může hez výpo
vě:dj vystDupivi, ,zaidiržuje-li se jí mzda (zák. 
'O domov.n. § 13, 4, záJk. 'O oIb·oo. pOlID. § 26, 2); 
-důvod v-y;stoupení, poškozuje-li ji .zaměst
navatel na majetku nebo uráží-li ji na di; 
nárok na nOiVoročné a,td. atd. VŠJechny tyto 
nedostaJtky nem·Ů!že ,sprovoditi: Ise Isvěta .ailii 
liberální pra-rose, na !lhllŽ nadto nelze spolé
hati. Stačí změn.a ,vnitropol,itioký,oh lP,omě
TŮ, kterou hy jistě thrzy náisJ'ed~a,1 př:elom 
v linii illaš'eho pr.acGvniho soudructví, .a 'OUy 
nešťa,s:tné relůkv.i'e r:akoUlské mona,rdúemo
hly by náhle nahýti s,murtné aiktu.alHy. Pou-
há jejioh exřs,tence j ,esi: nebelzlpečfun. 

Vedle tělcht,G úViah jest ,f.éž uniůfiikace zák.o
nodárství, ,d'ůležitým dův.odem pro odistran·ě
ní st.a·rÝ'ch čel,edních ·ř'ádŮJ. LN ej,enže v oblasi!i 
bývalého maďarskooG práva pI:a.tí zoela ji
né zákony pro. p:olmocn~ky v diQmáJcnos;f.~, než 
v 'his;f.or.Í'ckýeh zemÍ'C'h, .i Z1de má kél!~dá země 
,S!V,oje zvláštní př·edpiJS.Y, ba v.e VlIlii.i:'ř:nÍ Pr.a
ze je záJkJOnHý ·s.ta-V' V' .rŮJinýoh IS~JlIěrech jiný 
ne.ž v předrr:ll'ěsHoh. 
Radiká:l'll,ěj,ši zásah, o jehož lliU'tnos'Íl jsem 

Ise shora .zIn~nil , pTiovedl,a na pHklad v rooe 
1920 ji.žr,epUlht'ka Rakouská, kt'erá tehdy 
vydala 'ZáJkom (ze ·dne 2:6. ll., č. 101 StGBL) 
Ol Sll-užehni ,s,mlO'uvě pomoc:nrkfl' v do'má'cnos.ti 
(Hausg.ehiMeng'eJsetz). Tenlk-rált, kdy Ise též 'li 

nás uva!ž.ova.I1O .o podobné ,r.eďíormě', vycítilo 
,se ,y RakoUJsku :správně, ,že ine~en .regi,oná~ní 
sjednocení vyžaduje jednGtné úpravy práv
ní maierie, ale že s,lužební poměry oné ka
tegorie zam·ěsinanců, k!t,eř'Í jlsou !Sociálně Vle 
vš,eoh smJ.,ěrech nej,odVíLslej,šifun,i, po novém 
.zákonném podkJa.dě pErnG volají. PDOtO Sl~ 
zá:konč. 101/1920 StGHl. lS,na,ža, why ·dů
sle.dky on.é odvislGs,ti, jí'ž se j 'eví zaopatření 
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. I \,> tl ;' k d .; v d,omáenostl zamets' 'nava·te •• ove, piO' ll< , mGZ-
no zmírnil. Dokud nebude možné usku
tečni ti pDžada'v·ek, .aby -POlmoonÍ·ci v dromá'c
llO'st,i ,mohli žfti .mi'mo mis,to ,s,véhD zaměsr1:
náni, musíme Is,e snažiti a,sporň Ol n'ápravu 
v jednoHi'vOIs'tech. . 

RakoUlSrky zá:kon o pomocnídoeh v dom ác
Dosti platí prlO takDvé zaměsltna!n 'ce, kteř'í ži
j i v cl om'ácno,st!i, pr·D niž pr,acují., vyjma cl ěl
l1íkll živnos.tel1Js!k"Ý'ch a zem.ědělskýoh (§ 1). 
Rozdíl pr·oti 'na,š1m ,čelednJmř.ádům ,spolČÍ vá 
v tom, ~e kr.i teri um nehl,ed!á soe v druh II 
,konaných prací (u ,nás pr.á'ce v .dnmácnosti 
.obvyklé a 'ohyČť:~jné), 'llýhrž že ro·zhoduje 
pouze přijeti, do. domÚJc;nOlslti '~a,měsltna vat(;
lovy. ProtO' se vzta-huj,e zá~on též na .osoby 
konajfcí vyšš~ ,služhy {vych()lV1atelé, nšetiř.o
va,telky, guverrnautky ,a:td.), pokud sdílej i 
domácnost zam.ě,s.tna va,t'el'e. Pro tyto os.ohy 
pl,at.i v několika: porurohnotS1tech ·zvJ·árŠtnii před
pi,sy (§ 27). 

Hlavní rOlzd:fly v rÚpra;v,ě ,služ,ehní s,mlou
vy proti našemu pr,ávu v)7iskytuj,í tS·e v pra
eoyni dO'bě, v dovolené a v po:žitdeh. 

U ná.!S jeslt otSohám, zaměs.tnanýma hydlí
cím v domá'c.nosti zam,ěs;fnav,atdov,ě, podle 
§ 12 zák. Č. 91/19'18 s,tannv,ena ·mini,má,l. doha 
odpnoinku 1.2 hodinami voe v·šedlníJ .den a 18 
hodina!mi v neděli. P.řípusťná pl'laeGvní doha 
.obnáší tudí,ž '78 hodin 'Íý,dmě'. §§ '7 a 8 :cak. 
zák. zaručwji v'e vŠiedni den 11 hodin kl:Jdu, 
v ,nedě'1ÍJodlpo,oinek od 3 hod. odp.ot do. 6 ho
din ráJno,a mim'D tOl j ,ednoru týdně 4 volné 
hodiny odpo'ledru. DO' této ~o1né d,ohy ne
smí tSle započiJs,ti čas, který ~aměstna:nec vě
nuje sivým ,nábož,enský'm pov.in~nos'teID. Se
čteme-li všeohny tytO' hnc1im.y klidIlI, r·)vná 
se pOl jejich .odpnčtu zbývající p;raoorvní do
ba élJsi dohě u nás př:ipUJstné. VýsLoVTI·ě jest 
však st an ov.eln 0', že v' neděl!izaměstna.TIci 
možnO' ztrláJv~ti 8 hodin, ve voLné vš.ední .od
poledne 4 .hDdi.ny mimD dúm. ShO'r,a vy
pO'čÍta,ná prr,a'oolvní dO'ba pta.fí, pOouze prOo oso
hy starší] 16 .let; mladš,i m:aji; ma,ximální tý
denní pr,acOIvni dobu 65 hod,in. Po dané vý
pnvě,cLi má zam:ěs,tnanec .ná:rok na ,d'vakrái 
,čtyři vGlné hDdiny týdně k hledání norvého 
m1S'ta {u nás. )přiměř,ený« čaSl}. 

POiIlltocni,ce v domácnosti má v Rak'ousku 
po j-ednoročmí,m zaměs,tnáJl,í nároik na plélJce
nou dOVloLenO'u tý,dennr (uu:áJs 6 dnŮ), po 
dvouletém z,amě's·tI:.ání na 2 týdny (u ,náls, 6 
dtnů). ,a pOl pětilletém 3 týooy (u nás 6 dnů). 
Osohám' konajkim ,shlŽlbu vyšlši, l1áležído
volená ~ž dG 4 týdnů (p~ ,ruv.QtUJletém zam-ěs' t
náni, § 27). Po dobu dO'voLen.é má za,městna
uerc nál'1ok na mzdu ,a mimo tOl na zvláš'tllí 
přídavek, ~terÝ poc1le dob,y zaměstnáni 
(1 rok, 2 r,oky 'nebO' 5 let) ohnáš!Í! IPol,ov.in:u, 
celek nebOl půl druhého m,ěsičního služného 
(§ 9). 

Konečně ohs-a,huje r.rukous,k ý zM(,on ó pd~ 
moenídch v d o:m áCllositi v §§ 4-6 předpisy 
Ol výpl,at·ě mzdry, o mno~s.t v.ú a j ,akOlslti stravy, 
kt.e r á musí býti s,tCljná ja'IDG Is,tr.ava JO.5p '~ 
lýeh členů r,odiny, ,a o uhytov,á:núzpůsobem 
podrohněj.š.im než náš § 1.15'7, 2 '01. ,z. D. Mzdu 
jes.t vypl'atirt.i nejpozději 'v,~dy 1. l1l'á,slec1ují
cího ID,ěske ; ,nedGdržení této pov,inna.sti Z3-

městnavaterl·em jes,t dlUež.it,o'U př'Íčinou (§ 18) 
k vystGupení. Při nezaviněné,m opušitěnÍ mí
st.a, . v němž hyL 10 let zames'Ínán, pH61uší 
pa.mo.cníku y :d'omác:mosti mi'mDř.áJdná úp1.a·ta 
ve vÝ.š'i j 'edné čtvrt~ny j ,ehG r.oonkh po
ž,jtklů (§ 19), ,a tato úpla:ta s.t,ouptá. k .aždým 
délJlším ,s,Lužebnim r'okem. 00 5 %, až po 25 le
tech nepř'etržitého zaID'ěsl1::ná,ni dO'g,áhne plné 
výš,e rDční IDlJdy. 

Tento Istručný v-ýtah pOlst.ači ,s.n.a.d, aby 
bylOl jaslné, že Ra-ko'lLsk:á repurbMka je v z,á
konné úpravé s,luž,e:brn~ch poměrů pomocnic 
v domácnos·ti O' krlok dále ,n.ež my; stačí 
v,šak též k průrka'~u, ,že onen 'l'!akOluiský zákon 
jest od dnkOln:al.o,slti ješ,tě: značně v'zdále:n. 
Jsrm.e tSi Vlě-domi, že k u:spO'~oji'v,ém'U' řešeni 
tMO' m,at·er.ie .nemůže vůhec .dojH'i, dokud 
potrvá vš.e!S!tranuá: O'dv,islosv domácích za
m,ě:stna.noů od .svých »Ichle:brodár.ců« ,a pnd.ří
zenost pod j ,ej,ich ikázea1,slk.ou pr,ruvomnc, 
která je pouze přirlQl~eným .dŮJs.ledJkem při
jetí do dom.ácmosti. Avš,alk právě prO'tG mu·
IsÍme v.1t a ti, každý průlomdro O'dlouoenGsti q. 
nepr.odyš'fi.é, veřej n os.f:íi neklorntrolovate]né 
uZélJvřenos·t'1 tSoukrDmý,ch ,domáonos'tí, kde dOo
dnes vládnO'u předkapi1::al~.s:tioké, patr~ar
·chál,ni pOlll1ěry a př.eds,t.avy. TytO' poměry a 
př,etCLs·tavy tllélJ kypré pŮJd'ě ;na,š,iich ,čeledních 
řádů přÍlmo huji. Celá ta ISIOU'Sltava vylučuje, 
.aby u pO'ffi:ocnáků ,a pO'mocni,c IV dnmácno
stech ujalo ·se třídn'í vědom'Í, 'te~ttO důležitý 
předpoklad každéhO' zlepšellÍ j ,ej,ich pnsta
y,enÍ. P 1':o,ttO ,Sle ji m:tlJs'í op:at.řiof.i ffi'ožnos t v 01-
.nějŠího st~ku se s.vý,mi druhy a 19, jejich 
organi,s,aoemi ProtO' též po.ya,ž,uj!i JJ;a příklad 
v raknuském z:á:l~olné Č. 101/1920 za· důleži
tějŠÍ než v:šeohnoome:Zlení pracovní doby 
přec1p;i,s, kter,ý zaruč,uj,e 'POID'O(llrkům IV do
máC'Jlos.t.i volnO'u vyohárzku, byť i ve skrov
ných mezÍ,ch. 

M'ám za ·t.o, že neprávem byla v ,dlObě zlep
,šeru soci,álních p'Omě'rů pra:cuj'~cí'C'h 10pomÍ
jena pr,á'v,ě ona ka.t'eg,oriezamě:srtlna'nců, kte
rá za .nejtvr,rušíc:h podm'í:nek koná nejtěžš,í 
pr.áce, kter,á je vydán.a :ÍJndliv,idu:átl!llÍmu te
roru s.vých zaměst.nav.atelrů ze v.š·ech nejvíc 
a která - což j ,es:! 'nej'Porv.á,ž1,ivě~š~ - .sama 
oS.i zaHm pO'lloCli !nem'Ů1že. P.okusme ,se doho
n.iti, .00 hylD pl'1ormelš,k,á1no. My-s,lfun ,ale, že 
s.ehe krá,s'llé~'~Í zákon .o -pr'a,coVillfch poměrech 
.domáe1oh zaměls.f:na,n:ců ,a. Isebe př'isněj ,ší 
sankce muslily by zŮrs:tati md'vou l,ite:l'ou, 
kdyby páka nebyla ·na,s,azena jilnrde. V první 



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. 




