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k už urvede-

no dů,r,azněj'ším, než německé s,I.ov'O' »rechts
wídrig«. Při to.m 'Vlšíak tento z,ákaz je t,ře
ba vykládati tak, že uvedené jedmání jest 
neje,n »zakázané«, ale i »prO'iiprávní«. Ne
boť práv,ní řád prO'hl,ašuje nějaké jed:nání 
2la nedO'volené, prohla,šuje, že takové jedná
ní se příčí právnímu řádu .a nemůže protO' 
právn.í řád p,řipiJSov,ati takovému jednání 
právní závaznos.t. Jes.t dále třeba považo
vati tako.vé zakázané jednámí za jednání 
příčící se dobrým mr;avům, jak .o nich mlu
ví náš právní řád na mrnO'hých mis.tech. Ne
hoť ·S hlecli,ska p,rávnfhoř.ádu nemů,že hýti 
mr,avným jednámím takové, které se tomuto 
pr ávriíI1lu řádu příčí (na,O'pak ale mŮ'že býti 
z hlediska právního řádu n.emravný.m ,jed
nání, které samO' o ,so.bě není protiprávní). 

DůJS.Jedky f.ohort.o js.ou trojí: 
1. Civilně právní. 
2. Admini:strati'Vlní. 
3. Aclmini,strativně-tresinÍ. 

1. Kaž,dé jednání Is,O'ukromO'právní, které 
by se pří-čilo § 114 jes,t nepla,tné. Jest tu 
užíti § 879 OIb. zák, .obč.: »Ein Vertr.ag, der 
geg'en <ein gesetzliches V.erhot oder gegen 
di-e guten SiHen ver;s,toslst, .i:st [lÍ'chtig.« Rov
n ě,ž ohy,s,tJa1ná osnova ohč. zák . .praví v par. 
792: »Smlouv,a, která Ise příčí záko.nnému 
zákazu nebo dobrým mravům, je neplatná.« 
Takže na př. kolektivní smlouva, která by 
zaka~ova1,a dělníkům se .org,ani,s,O'vati v od
h O'rových org,anisacích, by byla nerplatná. 

2. ,a) Positivně: Na vše t,O', OD uvedeno 
v § 114 úst. lis-t. ,se vztahuje čl. 2. zákO'na 
14. VII. 1927-125 o orga'll~s!aci po.litické 
správy. Ten zní: »MilIl~sterstvO'l vnitr,aa poli
t.ické úřady jemu 'pO',dřízené js,ou povinny: 
bdíti nad veřejným pořádkem, klidem, bez
pečnos.tí a veřejnou mravností a odvraceti 
v f.omt·o směru všeliká 'l1ebezpečenství a od-

JAROMíR HLAVÁčEK: 

straňovati nas,talé po:ruchy. « Za Hmto ú·če
lem pak mohou užHi všech 'O'patření, uvede
ných ve čl. 3. toho zákO'n·a. 

b) Nega!tiv,ně: Kaž,dý a:k,t sp'ráv:r.hlch úřa
dů, který by Ise příJčil § 114 lÍJst. li\stiny, hyl 
by protiprávní a tedy zm.at'ečný. 

3. Činy .jlednotlivců, přÍ<čící Ise § 114 úst. 
Hst., mají býti s.tihány adminis.trativními 
úřa.dy - jakO' činy .ohrožující vereJnou 
mravnos.t - podle , čl. 3. uvedeného zákona 
.o .organi,saci ''Politické srprávy. 
. § 114 poměrně málo byl v naší literatuře 
přetřás,á'll . .A.ni v praktickém životě nebyl 
v,a;ln.ě uplatňován. Tak v Bo.hUlSIlav.ově sbír
ce rozhodnutí nejv. srpr. ISlOudu nenalézáme 
ani jedno, tO'ho § se dO'týkajícÍ. Přece však 
není bezvýzna:rrunou frází v naší lÍJstavě. 
Ols'větliti ' jeho skutečný význa'm a dos.ah po 
čistě právnické ,stránee - význam zejména 
pr'O' dělnictv.o a odhO'rO'vé org,anis,ace velmi 
značný - ,jest úkolem těchto řádků. 
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Přehled judikatury pracovního práva za rok I932.*J 
(Pokračování.) 

C. Závodní výbory. 

1. Ochra-na za,rně'sfnélinců. 

(~6) Rozhod'Čl' k.omJilseJ rpodlle zák. Č. ]30/'21 ne
jsou přÍ'S'luš'llé ro.zhodovati O' soukro'lIl<O'P'rávnkh 
'lláro<CÍ!eh zaměstnance, vznesený-ch p ,roti zamést
navateli z ,di'1'vodl1 nezálwnnélb.<o ,jeho. pro'P'll'štění 
z práce. (PP 355.) 

2. Ochrana člemL Zá;D,odního v.1iboTU. 
(47) Výrok ro,Z'hodčí komise, jí,:mž; se ipTo.puště

nÍ> členi'u (náilnadnfkŮl) zá vo,dní!h'O' výiboru pro
Mašu,je za beZlÚčinné, jest vý'rokem o sou!k:romo
p rávním náro,ku. K ta'ko,vélmu výro.ku ro,Z'hodč~ 
k'mn,~se není, kompetentní. (PP 3?6, Boh. A 
9908.)1) 

1) Boh. A 3l81{)8, 4128, 4633. 5Io57; PP, roč. III. , str. 69, 
1' (1 13 . V " ·~t r. 13, ~, roč. VI. , str. 69, 74. K tomu větu: 

(48) Rozhodčí: komise podle :zák o záv. výibo
re-ch nenL pHdušna vyslo·viti, že pTopUištěnf 
fun!kdonářu záv. výhoru: sprrávou závodu je 
» he:zúčinné«. (PP 393, Bo'h. A 9877.) 

(49) Ro'z;h!odčí kOlIlŮ!se ,je povolána ro,zhod:Ovati 
o tom, zda propuŠltě!ní čle:n'a záv. výborU' z práce 
bez ,S'ouJbJ.asu Tozh.odčL komůse je podle ,zákona 
p'řÍíIHIIstno ,či nÍlko.Hv, není vš,atk přilslulšna jwd1-
kátne rozhodova'ti o souJ,uomoprá vní! 'P1a:tnosťi a 
účinno'sti to.h1o'to pro'Pu,Š<tě:ní. (PP 512, Boh. A 
10.241.) 

(50) čle:n závodního výboru můlže bý,ti pll'OpU

štěn hez vÝ'p'o'vě!di a so<uhla:su ,rozh·odlčí, :komise, 
konal~;l:L přes ,jemu známý zákaz sip,rávy záv'odu 

Rozhodčí komise není pHslušná ro.z:hodovati o sou kro
moprávníc;h poměrech me(l;i zaměstnavatelem a za
městnancem [mimo pi'ípad § 3, lit. g)] v nález,eoh Bon. 
A 3262, 3263, 3427, 4128, 5064, 5547, 5908, 7531. 7627. 
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a ,belz úře,dního 'Svolení na dvoře Zá'VDd1L scruŮlú. 
(PP 372.) 

,(51» RD·zhodčít lkomiJse není O!prá v,něnaDdpírati 
pro ,svoji . nepří.slušn'Oost véooé iJ."D·z!hDdová:ní: ve 
.sporu mezi zá vDdní:m výJborem a 'S'Prá VDU zá
VOlOO o přelDž,ení čle:na· zá v DrdníJl:O výboru, do. 
jiného odlděile'ní závůdu. (PP 392, BOIh. A 9878.) 

.(52) O mezk'h kůmpeltence ro>zblddJčf kůmise ve 
spůl'e'ch O> »vyslaJztmi Z pTáce« členŮ! záV'ůdní:ho 
'výhoru. (Pi? 413, BO'h. A 10.016.) 

(liI3) Průlti uiděile:níl :sou,hlasu ·roz:hodH komise 
k rp,rů'Puštěníl Členl! závDdního výhůrw ,z Ip'l'áce 
ne.ní. ,stiž:nost .k ne,jv. spr. ,sůudu příjpwstna. (PP 
J??, BOIh. A 9907.)2) 

(54) Do meátlnrnítho rozhůdnwtí: rŮlz,hodčÍ, ků
miJse o námitk:á'ch', V'Zlne:selnýc:h závůdním VýbD
rem protil 'Pr'ů'PuIŠltěnf č'lena zá v. výiboru Ip·ůrdle 
§ 3; ht. g),. zák Č. 330/21, není, pří1p.ws,tna stí-ž:nŮ!st 
na nejv. Spol'. ,sůud. (PP 512, RO'h. A 10.1241.?) 

(55). THdenní lhíů.'ta, sta:nůvená. v § 3'" lrit. g), 
zák.. O' záv. vý:b., 'uepla!tí, P'l'D u!platmůvání, Plráva 
čle:nú záv. výhůru. ply,nůud>hD z u!s'tanovení. § 22, 
odist. 2., ·ci,i. 'z'ák (pP 393, BOIh. A 987?) ) 

3. Zánik zálpoldlnÍlho V·ýlbOlíU. 

(56) členů'vé l'O'Zp u~ště,nélhO' zá vocI\ní!hů výhoru 
setrvávají ve svý.ch ďunkcí-ch ,až do pr,alvop,lat'né 
volhy 's!vých ná'stuip'cŮJ. .(~P 394, V áž. {)ibč. 
11.516.)5) 

(57) Po,dle § 25. lit. a) zák. o zá V. výb.,. záleží 
jed.jmé na tům. zda 'Úhrnný :p'ůlčet :Zlá,vůdní:ch z-a
mJěs'tnanctt !klesl podi 30,. přičemž na d:rwhw za
měs,t'ntá~í ~€ibo na , miooda!i:tách 1?l"!alc~vní!h~ 'p,~~,ě
nu ne.z,aJez'l. Oků,tnů'st, ze v z.aiVůde tTva vUibelc 
jakákůli' čLnnoslt .zá'VůdnÍ bez ,olh:1edu na její, vzifa.h 
k zá vodlnÍlllIu p·růcesu vý,růhnímu,. 'nelbrání. záni- . 
ku z,ávů,c1níiho výibOTu půdle § 25, lit. b), jesHiže 
bY'l,y zalS1taveny některé 'Prá,ce, které' ,tVůří' ·článek 
procesu V Ýl"obní:ho. (>PP 376, Bah. A 9908.)6) 

(58) Za.sta:veníilllJ činilO/stj. záiv,oelu ve smlYlslw § 25, 
lit. b) ót. zák, není, Jen .zastavení, ,jakékůliv !pra-
cůvní 6nll'ůsti v závodě vlllbec. (PP 393, Boh. A 
9877.)7) 

4. Volební ŤÍ'zení. 

(59) Nelšelt;ření; předipi'Slt úí.:lwna: neibo vůlební'ho 
řád Ul P ůls'Oibi ne'P,1a'tn Qisi vů,Lby dOl ·zá vodnÍlho. vý
bOT'U! jlen ,dlů té míry,; pů:}m:lJd 'llů:h1o mílti: ·vliv na 
výls.lede1k v Otlhy, ·a vůlba Je Zll:Ulš·i!te:1na ,jen do té 
míry, plo~ucl vů·Lehní Í'ÍZ.e'll'í je nelzákoll'ným :P'Ů'
stwpe:m zasaženo.. Ne:b)'lla;-h valc1\a v l'ů'ZVl'ThU ma,n
dá:tuZpllls,oihe:na 'nez.ákůllnÝJlll posnu;peml v před
chů,zí'm ůlrkl'í'hl volehního l'Ílzetníl" jeslÍ ipom'll'ůlstí 
rOlzthJodčí 'konúse 'omeziti s.e lna. ;přezk,ůlUtlIl!ánÍ sp'Or
né'h1ů r:D:zvl"hru mla'U·c1átú. (Pf[> 345, Boh. A 9909.)8) 

5. ŘÍ>zení u rozhodčí ko,mise. 

(60) ' V Hz'enÍ pI,€ld roz,hůdč~ kůmisí 'PtOdlle 'Zák. 
'o 'Zá V. výib'orelClh nUlÍ'nO' 'PHls:ně rŮlZe:zná:vati nrezi 
r,ozlsuJde:č'l1ým výrDkem a rDzhDldD'vaó:mii dŮlvD,dly. 
(PP 392, Boh. A 9878.) 

D. Závodní rady. 

(61) Us,tan.ůvení. § 2, hodu 6., odS't. 2. vl. nař. 
čÍ,s. 434/20 j.e 'kJ."y1t'O zá~'onem. Majit,el 0(1 i'tJníhů 

,pů,d:n;~ku' neníl podl,e § 2, ,bodU' 6., ods,t. 2. vl. nétř. 

~) Pre'judikatura Boh. A CCCXXXV. 
3) Prejutdikatura Boh. A 4723 ('v PP, roč. IV., str. 

85), XXXVIII. 
4) Pre,judikatura Boh. A 4558/25. 
5) Prejudikatura V áž. obč . 3935, 40<82, 4296, 9348; PP, 

1'00. IV., str. 6!}, roč. VL, ,str. 74. 
6) Prejudikatura Boh. A 2742, 5547, 5787, 5908; PP, roč. 

II., str. 99, roč. VL, str. 12. 
7) Pre'judikatura Boh. A 2742, 5547, 5787. 
8) Pre'jutdikatura Boh. A 2055, 

Č. 4~4/20 poo'vťnen vyžádati Isi dohrůZldáni zá v'ůdní 
ra,d'y k p'l·ů:p1llŠ,iě.nÍI dělní1ků, .Ťe'ž nastalo zdŮJvod'u 
po,vo,lá:nÍ .jLeh k čÍiruné služ:bě voj,enSlké. Bánslké 
úř,a:dy nej\s,ůru 'P'ůvollány rů,znodů.y.ati o t'ům, hy
l y -li výpovědí, dianůu sprá VŮ'U Ihárřusk,é/ho 1p'Ů'cLniku 
'Zaměs:í:nancl1l11l, - 'pOtI'uše.n YI j'ejilůh nároky p()ldle 
§ 115,4 b) Ů. z. O. (PP 348, Boh. A 9605.) 

(62) Zá vůdní. :r:ada je legitimováill'a brált'i y OId
'P'0l~ illls'tančnítffi odvůlá:ní:m r s'tí(žnůiS.tíI ok TIlS!S háň
ISlkůúředlll'ÍI sehv.álleníl Uistalnůrveníl plracůlVlllího řá,du 
o důhě a trván'í ptl:á,ce (§ 200, liLo) hor. zá:k., č. 
146/1854 i'. z.). (PP 346, Boh. A 9615.) 

E. Ochr,ana domácího trhu práce. 
(&3) Půd'le UJs'Ía,n()lve'llÍ § 8, ht. :b), .zálež'í1 je'll 'Ua 

·olhjelk:ti!vní k:valihkaiCi c'Íúnce, který má Ihýti za
městnán, nikůliv :na ,swbjelkltiv.nfm 'názoru za· 
mes:í:navatde o j·eho dŮlvěrY'hůdnů!S'ti.. (PP 395, 
BOlh. A 9833.) 

(64) IPů.volení k zla.mělstllláIVá.nÍl <C1Z]IlOe :pOtdie 
§§ 3 a 5 je ptů1vi:nen ůrpatřiJtj. si 1 z.aJměls,tna vatel, 
majíd SklJD v dz.i.ně. (!PIP 522, Boh. A 10.211.) 

F. živnostenská inspekce. 
(65) Přest'lvpiku § 8 ,z,áik .. č. 117/11883 L z.: za;hr.:Í

něním pÍ'Ílstupudo žilvn. mílS'Í'ilOS'ti orgánu' ·ŽLVIll. 
ÍnslP,eklce ,a ů<dep·hmÍIffi vý!P·Qlv.ěd::i: .Hm p'ožadů'vané 
mŮiŽe 'se dŮ'PUlSit'iti, tél!ké pouhý ,zaJIllJě!s,tna,nec žilvJl. 
půdniku. (PP 396, Boh. A 9925.) 

G. Procesní normy. 

1. PN-slušnost: 

1. Ž i v :n' 'o.. st e :n s :k Ý c lL s o. Ul d Ů. 

(66) Nárůlky na ·ná,hradu 'Z praeů'vní'h/o :poměr u 
ve ,smYls,Lu Š 4, hi:. c) .zák. 'O živn. Isoudeloh; mUlsi 
p'ly1110Urt:j. p .Hlmo z P'l"aJcůvníJlO p'ů/mě!ru, . Ná:r(jlk na 
.J1'áthll'adu škody z nedůistatečného z·aříze.n~ p r'O
'vůz:ll;Íl mí:s1t'llos,t] sem uwpa:tří'. (PP 398.) 

(67) Pro ISIp'Otl'y firmy s je',jí'mJ zástupcem na ;Pl"O
vi'sil, jenž ,je s·amo.startný;můbchDdní!kell, naj.mě 
.o pohledá Vlky z neopr-á v:nělnýdt i:nka:s a. z Ip lro
de:j·e zhůži zák:aznílky nep·řev:Zlatélh!QI, j'e!s:t přílslwš 
ný obecný ,sů'lud, niik'olivž.1vnůlste[}Js,k1ý sůuld. (PP 
414, Vciž. obČ. 11.794.) 

2. P I' a 'co v n í' elb, ,51 '0.1 u .cl; Ů. 

(68) Us'Íatnoveni § 42 zákůlnač. 131/19311 Sb, Z. 
a tll. o piřílSlu'Š'llŮlSlti ů'kre~S11fch iSou1d"Ů; 'P'la,ti ,jak 'Pr o. 
soOU!d'l1Í o\kresy, ve kte.rýlC'h vlllbec nebUidů'U' z.řize
ny !pr'aců'vní! ,s,oIUldy a!neibo odděilení, 'Ů'kr1elsln:í,b,G 

,sůudu pro. sp'ůlry ;pra,oovní:,t'aik, p ll'O' IsoudnÍ: 'ů!kir,e
'sy, ve kterýdlJ buldů'UJ zř.í,z,enY 1t'aJkovéslo'llld.y anelbo 
t'ak'OIvá, ůdděJení (§§ 2 a 3 vl. nař., č. 180/19'5'1 Sb, 
z. a n.), důkalVad tyto: Isůwdy ane:bo ;ta,to oddělení 
lle!z,ahájila iS'VůU 'Č]ll'll'o,s,t (§ 4, ůlC!iSlL 2.,. 'Vl. nař . Č. 
1180/19311 Sh .. z. a' ,nů). (Pf> 410, V á;ž. ,olbč. 1e.056.) 

,(69) Dříve, než j'eiSt p!racD:vnÍ soud skutečně 
zHz,en. příslu'ší' S:P'OTy u:vedťlllé v §§ 1 a, 2 ,z,á:kona 
a 'pracovních ISD'l1decn· (č. 131/3/1) ~ v,ělcllé plřÍ:
s.luš'no's,tj; 'ů,kms.ního sůudu Ť,ehlOž mílsiní\ 'Pří'sluš
l1Ů~S~ jes! Ulrčena podle § 3 ·dt. z:ákůlna .. /PI]> 400( 
Vaz. obc. 11.?J3.) . 

(70) Ust'a,novení § 42. zák. č . n1/311,. 'Platí' iaJké 
pro ,s'ů,rudní, ůlkr·e:sy, ve Ikt.erý:oh hUldmu zřílz,eny 
p:ra;eů,,~ní' s'Ů'U1cly (oddélení ok'l'elSuíih'ClI Isoudu p r o 
s'Půry pm:oůlvnf), doku.d, tyto 'SŮIU'd')'l (ůddě'l,eni) 
ne:z,ahájily ,svou či,n,nů;s:t. (PP 441, V áž. o'bč. 
12.239.) 

(71) Dříve než z,řífz.ený praco'Vní soud' zaihálji.l 
čin.nůlS.t, příishllŠíl Sip'ory" uvede'né: v §§ 1 a 2 záko
na O< pra,cOlvnÍch sůudec:h, k věloné p'ř'Í.slulšlll,olS'ti 
Dk:resní:ha sO'UldIU, j,e;hož mí,Sot,nÍ 'p.řÍIslmšlll'olSlt, .Ťest 
určena p'ocll,e § 3 CÍIt. zák (.p,p 490.) 
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,I UlŠtn'OISlÍ' jest 

(72) účinností' zálkolilu ve smyslu § 413 , zák č. 
131/:;1 a § 4 tIlélJř. č. 180/31 je rozuměti den, :kte
rým 'pl'aeovní lSoudy nebo zvláš'llníl oddělení 
orkresnich ,s'o'llldŮJ pro s'P'OIl'y prra,cov,nÍ sku:tečně 
za,p'Olčn'O rU SIVOU ,čirunOlS:t. (PP 47'3.) 

(1,3) Stačí , a;by ža,loha z p'l'acavnÍilm !p'oměru, 
podélJná l ,~ ()Ikrl~snÍ~u SOllJ~~. li' něhož je zvláš,t,ní 
p-l'U'eorV'm Orckl elem" oz:nacIla p10UlZe tenrt'o \S,oud 
jako so,u,d phsrlwšný. (PP 47'3.) 
, (74) Byla-li proti ž,alohě zad.ané na kTajls!kém 
souldlě vznes'e-n'a :nám!irfka věcné a místní nepří
sluš'uos tii, .Ťež,to 'P'l'ý j,de Cr .spro:r , prro In.ějž jrelSit pH
srluš'llým 'Pralco'vní s,o'ucl (pil:a,co"nní: oddělení okrelS
níbo ' S ou dUl) , dro,vol1aný kra.ŤSlký soud rpa/k ž:aTolbu 
o-diroJÍ1t1 pro věrc:nou nepřÍrs,1lUŠrllOlst v dlobě, 'kd.y 
.př'Í,s1u,šné oddělení pro plJ.'aoolvnÍ rsprolJ.'y .Ťelš1ě íIle
zahlá .Ťil:o. SIVOU' ČÍnnos,t, TekurslIlíl :soud vša1k ulz:nal 
přílS luš'll'Ů'S't rd'OIvol'anélh'()I 'kTajlsikJéU:lo \S'Ú'udu~ ,jeslt do
vola,c1 re~Ulr'S eo .do námilflky věc'llé .nepříslulšno,srti 
n ep!řÍlpuls:tný (§ 45 j . n.) , co do. námitky mí\S'Í:IlÍ 
pří.s lrušnols1i: .neodů~7Oodněný , jeJŽlto mÍlSltní pHIsrlUIŠ
nosit 'S OIll'VÍlsí tu' ner'o,Z'lulčně s věclllou 'Pří,slu!š:nosi'í. 
(PP 471, V á:ž. '0&0. 11.889.) 

(75) Námitk,a, že žalohélJ !paUr podle kole1ktivní 
smlollllvy rpře-d, :paritní roz:hod :číi výhror, ne'ni ná 
m:i!tkou nepHplU's'Í'nos:ti pořadu p'l'áV'a, .nýbrž' ná
mirtllmlll 'lleplřÍlsluIŠIllOS't-i řádných sOí1.lldů . (PP 441, 
V áž. ob0. 12.2'39.) 

3. O k Te 'S' 'll f c rh s 'o. 'UJ d ů. 
(76) I v p.říprudé §. 42 cit. zák pIaH u okresníich 

6ouldi'lJ (vyjma ;pře!dipisu d1rulhé v'ěity § 42) obecné 
přeldrpilsry ,civHnílch soudní-ah řárdlú, .Ťmeuolv:iJtě tlaké 
před;pislY 'o smlou!Vě 'o rozlsUJCl'íim: (§§ 57'7 n. c.. ř. 5.) 
Výlučná poříislušnOist olkil'esnkh so'udů podle § 42 
cit. zák ne'nÍ Iua 'plřeká'ž:ku" ,ahy hll'omadnrou pra
cov:nt srmlolulvOoU hylo přene'sreno. rorzhrodo:V<:Íní; íIla 
roz,hodce. (PP 441, V áž. ob'č. 12.2'39. ) 

4 . 'R 'o. Z h 'o,d! č í c 'h s o. u,d Ů. 

(77) Jen ro'zhorďčí mzd,ový' sould po.d:1e § 13 zá
konal ze .dne 10. du/hna 1930, číls. 45 Sb. z. a 'n., 
jesrt OIprávněn 'l"(JrZlh.'Oodorva,ti .o 10m. 'zda Jmle/ktivní 
smloUlva pla,tí ,jen 'PTO určitý Oibvod. (p.p 4'32, 
V áž. obč. 11.813.)9) 

(78) Ujednání o 1'0lzhrord1č'Ím sorudě, ,ohsažlené 
v ko1ekt,iJv;ní, SIJ11J.o:uvě, jelst rpl'O 'Zlúča,g'tněné ISltra:ny 
zd. va,zlné, tř,elba-s te/n :kt.e:rý účastník nedal za svou 
{lrs'ohul pÍrsemnéruo souihJlasfU, ke smJllQluve o Tozho.d 
čí:m soudě" leč že by ,torto uSltan'ŮIvelni kolektivní 
smlouv)" h Y'lo vý's'loJV1Ilě v)':I,ou'ČJen'Ú' z,vláš/tní úmlu_ 
vou. Jestliže podle 'ko.lreJdivn'í· ISmlouvy vY'řizuje 
l'Qoz,'ho,dčí soucl v.šechny Slpmy vz:nÍ'kLé z této 
'smlouvy, nezáleH na' t,om, zdali SpOIl' vz,ni!kl za 
trvání závodu a 'PrracO'vní'ho' p'o,měl'ru, nebo až po 
zrulš-elní: závodU! a po skončení, námez'clníb .. o pOo
měll'fU. (PP 441, V áž. O'bč. 12.2'39.);1°) 

(79) Rozlhrordčí soud z.říizený :k,ole!k:íiv:ní Ismlou
v'our nepO'zhy,I, 'jJllis'obnols'ti zákonem o ,pTélJC'o'vních 
somd'ech. (PP 441, V tiž. OIbč. 12.2'39.) 

5. S'P r á vn í 'c h ú ř a od Ů. 

(80) Spo,ry ze služebního poměJ'u lesní-hu hajné
ho proti ma,jitieli ve1k'olstaltku pH!slUišÍ' p'o,dJ.e zák. 
čL XLV /1907 l'oizhodova-ti 'poli'hckým úi·élJdůlIn. 
(PP '347, 518, Boh. A LXXXV.) 

(81) Nč:'i:hrradný'llli pO'žiadavkami. (ll kto'l'ýich p'l'e 
pl' Í!p'8!d , že 'na osoib'U' prevyšlll'.Ť'Ú 100 Kč, pi):islúoh.a 
(Ha §§ 62 a. 63 zák. čl. XIV § 1907 ro.zhodOovať 
riladrný m slÚrdom; sú len nároky na; náhradu 
útrat aJ siposohenÝ'ch škod, nie však i náToky na 

9) Prejudikatura Váž .. -o'hč. 5746. 
10) Prejudikatura Váž. obě . 6183. 

splnenie sml UJV1ných závaz!IDO'V. ('PiP '357, Boh. A 
9648.)11) , 

(82) Náro:ky zaměs'ťurunců ,čs. 'stáltníah drah, od
vozené z nové ú'Plravy íP,la,tOové, pro,vedelIl'é :pod.le 
§ 2.10 platové!ho zák. a vládníihJo nař . Č . 15/1927 
Sb. 'Z. élJ n. , jsou' IS'V OllJ pova,hofU náToky sOuíkro,mo
p,rávními, l'ozhordro:válnf o nich jre V'š,ak těmito 
prá v:nílllJ] ipiedp~5'y př1ká:zá,ll'0 úřaldů1m sp'r-á vnílm ... 
že1ezni:ční zaměS'tnanoc mů,že se domá:hati podle 
záikrdna č. 217/1925 Sb. z. a. Ul. soudní ž,alolbo'UJ ná
peav)" ,nespr:áV1né výměJ'y služeb:níioh :p.řítjmŮJ ,jen, 
ipou!žl}-H ,~Hve ~Te ~tan~~ené!lll p~oiř~.dUJ or~ravných 
tpl"Olsrtredku 'sp1ra vn1iho l'lZellll . pTedelPrsarn.y.oh § 70 
vládního nař. Č. 15i'192'7 Sb. z. a lil. , ť . . j., ip'Ú'drul-E 
včas nálIIl!ifky ;pro,ti 'l"olzruordnultL ředi,te1siťví: k m i
.ni\S,terlstvu žde:zíIlic. (PP '399, V áž. 01b0. 11.897.l2 ) 

(83) Rozrh(ldovánÍ (j.Uld,~kování~ o !Ilá'roC'ÍiClh" tý 
rkajíCí.oh se nesprávné vý1měry nelho výpla-ty :slu
žebních pHjmJů, Ulp,l"ave'nýc!h nař. 'č. 15/1927 Sb. 
z .. a n., bylo s1ejm.ě .raJko u 's'Íártjn~chr z:aměs1Jna.ncti 
přilk,á:zá:no ll'řadům v něm vy,j:merr1Q.v,a,ným ,jako 
úřa,dúm sp,rávní'm. Náp'ravy pro!t!il TOizhrodnuti 
:těchJto sprá'Vní:c,h úřélJdrů Lze se domáhalti, 'Po,ř1ardem 
prá'V'a. za rpodmí;nelk zák. Č. 217/2'5. NeibY'la,-Ji ž'a
Joha podána v 90cletlllní lhiH'ě (§ 2 rCirt. z,áik.) , .Ťe!srt 
.jil zamítno'UltÍ'. (PtP 519, Váiž. OIbč. 12.225.) 

(84) Zermsrký úřad není /přílslu:šIllÝilll rOlzhodOova ti 
merirtJorněo odvolánf \SouJkromopTávnílruo z:amě:s{
nan.ce okr,esu (:plo.ffi'oc'll'é síly ,oes tm!Íls'ÍT'ovlSrké lua 
Moravě' z výroku okl"(~I.5Iní'ruo 'he.rtmana, kte rým 
zaměstll'anci tomU! hyla dá:na vÝfpo.věd' pod le 
§ 1159 o. 'Z. o'. (PP '368, Bolh. A 9704.) 

II. § 224 cřs. 

(85) Jde o prázdni'nOovou věe ve smys'lu, § 224, 
Č . 7 ci~s., 1l1~je'll j,d'e-h o vl élJsÍ'nÍ.' ,náToky m'ZldoV'é, 
l))~bťž Í'ruké, .fde-rli o 'lláTOky na ná;}llrardul škocl 'y, 
.jež ,tkvi ve 'služebním ne/bOo námezdn'Í.lIll poměru. 
Padá sem 'na.j'InJě 'nár:ok z,amělS'tnance prOltl za
mě:sinavateli na ná'hradu škody , ,opřený z,e~jm.éna 
i -o před'pÍs § 1157 'orbč. zák. (PP '397, V éfž. o<bč. 
11.'308.)1J3) 

(86) Spro'l' o vYlkhzenf sIUJžební'h'Ú'; depult"átn ~hro, 
by.f.u z dŮJvodl1 zrurš'e:ní služle:bníhlO :poměru .Ť,es:t 
věd p1rázdnÍlnolvou. (PP 515, V áž. obč. 12.052.) 

III. § 228 cř s. 

(87) Prá V:Ilí záj,em žalohců\v (§ 228 c. ř. s'.) j,es't 
{los.1.iatečuě 'Odůvo.cJ'něn, domáhá -li se žailOrhce za
chování S'vých p'l'á v ze slu~žehnírllJO pOlffiěrru se 
zřetelem k zák. pens,j,jní:mw a invalLdní!mu. Ža
lotbní. ž.áldo\S,t 'o :zp,ětvz,eH áo práree 1Ile'VY'čerrprala 
by ž:aldhci'lIV zá.jem C'O do rnárO!kllo. 'p.Jyuo'Uldch 
pro nělho pIJ.'O příp'ad' zTulšení; Výipo'věícli ze zákonů 
o pe!DJsil,j.nÍ!ma 's'oóálnÍm pro'.Ťiš,tě'nÍ. (PP 472, V áž. 
olbč. 11.704.)14) 

IIV. § 519 cřs. 

(88) O pří!pu!stnosti >I.'eikutrs'U pro'ťi Urs,neSelnflllJ ord
vola.cí:ho SO'l.lJd,Ur~ vyda.ným za OIdvoJacfho řLz.elnÍ 
v'e věoe:ch pracoV'níeh, pla'tí § 519 ds. V pÍ'Í:ptU
dech § 519, Č. 3 ,ds., .Ť'eslt re!ku1l'rS p'řírpulstný jen 
tehrďy, ,jre-lí v uSlnesení: Ordvo.ladho .sou,dul vyi'lče
no, že v Hzeni UJ pracovního 'soOUldl1 má hý,ti rpo
kr,a'čováno 'ÍepTve,1 a'ž' .fo,to UJs-nesení' Inaibu,dre právní 
moci. (PP 499, V éÍ'ž. ,obč. 12.184.) 

V. Prejrudidel.ní otárzk,l}. 

(89) Procesní SOIUrd jes't vázán r.oz'hro,dll1urt::í1illl ára
zo'vé po,jišť'Ú'vny . ž,e 'Úraz .Ťelst úraz·em Ip,oldn j,ko
výrm. (PP 402, V áž. olbrč. 11.715.) 

11) Prej u'Clikatura Boh. A 3539/24, 3868/24, 8,570/30. 
12) Prejudikatu ra Váž. {)bč. 98í5 (PP 149). 
t 3) Prejudikatura V áž. {)bě. 9335, 9390, 10613 (PP 245), 
14 ) Srov. k tomu Váž. ob ě. 1J.l50, PP' 359 . . 



· (90) Řádný soud je vázán fozhodnuHm rozhod
čiho 'soudu v 'oltázce, zd.a jde o úraz v :p'o{dJn:Ůku. 
(PP 541, Vá ž. obč. 11.986.) 

VI. Exek.uce. 
(91) Potdrpo'ra v ne:zaměstna,nosltii je vylou!Čtma 

"L exe[kUJCe, p,o,kuJd nepřes-ahwje 1800 Kč; resp. 
900 K1č l"o,Ďně (čl. II. záko:na č. 75/1888 ř. z.). 
(PP '3?1, V éÍž. obě. 11.528.)15) 

(92) Předpri,sů zák. č. 116/1932 Ol exeikul6 .na 
p od'pory v ne'Zaměls,tnruno'st~ j,es't pou,žfti;, f'řebaže 
exe1mlční návrh byl p'odám před vyd ,ámfun tohoto 
zák ona. (['IP 521, V áž. OIbč. 11.9?6.) 

(M) Nejde-Ji o záJto,hu na plat, n'ýbrž o p,1at 
předem vybraný, nemů1že vYlmáha.řílc1 věři,tel po 
dohu, 'P,o ktel'OIu hy,lo dlužrníkovi p,ředem placeno 
p'ožad'Qlva:1:i na! ,dlu,~nírku zamětsltnavail:eli .Ťak~ 
poodd1U!žniku pla,ceníi z d.ůvodu 2íahaveni slu.žeb. 
ních platů. (PP 4'34, VéÍž. obě. 11.80?) 

(94) Má~li .dlulŽní'k kl'omě ll'yně.jlšiho slu'žeJhní:ho 
plairu ještě ročni! dů.chod neza.bav~te1rný podle 
§ 46 zá.k. Č. 26/1929, jest tento ro'ční dŮtohod číltati 
do existenčního mi1nima; jež Dl!UJsíl postiželIlému 
podle § 1, zák. č. 3\14/1920, z Ůls1taiil za vš-ech 
o.kOhlOlsltí volným. (PP 524, V áž. obč. 12.108.) 

Z rozhodnutí ve věcech pracovních. 
523. 

Zaměstnanec Zemské banky není se zemI Ces
kou v právním poměru. Rozh. nejv. s. z 15. XII. 

1932. Rv I 961/31, V áž. obč. 12185. 

524. 
Náhrada podle § 1154 b) obč. zák. nepřísluší za 
směny zmeškané hornÍrkem účastí jako člen 
voleb-ní komise při volhách do závodní rady. 
Ro,zh. vf,oh. r,oLfu. eou·du ,horni,cikrého z 26. VI. 

1929, Vh:ns. 97/29, ,l(iolad 375. 

525. 
Podepsal-li dělník opouštějící pI'áci na závodě 
za účelem nastoupení činné vojeIlJSké služby 
závodní správě prohlášení, že obdržel poslední 
odpočet, který uznává za správný, a že jest 
vyr ovnán, nelze z toho usuzovati, že se tím 
vzdal nároku na náhradu podle § 1154 bl obč. 
zák. z důvodu nastoupení činné služby vojen
ské. Rozh. vrch. rozh. s-oudu hornÍ'ckého z 2,1. 

II. 1929, Vhrs 37/29, Kolacf 3,48. 

Soud prvé stolice o'Pí'rá ,svůj výrok zamíta
j ící žalobu jediné o to, že Ise ž,alobce nároku 
žalobního vzdal, podepsav dnel 28. IX. 1928 pro
hlášení tohoto obsahu: »lNížepodepsaný hlásí 
dnešním dnem, že je povolán od 1. X. 1928 
k aktivní vojens.ké službě, čímž se- ,stávající 
p racovní poměr př-eděasně ro'Zv,azuje. Podepsa
ný obdržel z t,oho důvodu pos.Iední odúčtování, 
k terá za správné uznává a prohlašuje, ž'eI jest 
vyrovnán. « Tento závěr .soudu prvé stoE,ce je 
mylný. Z ohsahu tohoto prohlášení nelze' beze 
všeho ll'suzovati, že 6'e žalobce V'zdal žalobního 
nál'()Iku. Neboť prohlášení to-to olhsahu.Ťe pouze 
potvrzení, že ža'lobce přijal poslední {)dpo-čet , 
že jeho správnost uznává a j e-s,t uspokojen. Ža
loboe mohl důvodně míti za to, že toto' potvr
z~ní a uznání se týká pouze mzdy, která mu 
přísluší za vykonané práce, nikoli však i od
škúdného podle § 1154 b) obč. zák. K domněn
ce té to. byl Hm .spíše oprávněn, ježto žalovaná 
j,eho nár-ok na zaplacení tohoto· odškodného 
před tím dne 24. IX. 1928 odmítla a žalobce jej 

15) Rozhodnutí z 2. IV. 1932, R I 612/3'1 z-tratilo již 
~ valné- části svůó význam vydáním zákona ze dn.e 
L července 19~2 o exekuci na podp'ory v ne'zaměstna
n osti, Č. 116 Sob. 'z. a n. (~) Ar(')hiv pracovního a slo·ciálně 
poji šťovacího práva«, ro,č. 1., str. 13,1-234). PÍ"es to 
jes t důležitým pi'í,sp ěvkem k výkladu zák. Č. 116/3'2. 

T ímto r02lb.odnutím je,st však také j"eše,na sporná 
.otázka, zda ustanovení čl. II. (v ěta druhá) zák. č. 
75/J.888 i'. z. bylo zruš eno zákonem č. 314/1920 S,b. z. a 
n. ve zn. : zák. Č. 177/1924 S'b. z. a n. Nejvyšší soud 
řeší tuto ·otlÍ!zh."Uzáporně a má za to, že toto ustano
v ení, '[}odle kterého vÝ'služné, provise, výživné a vý
ch ovné jež ústavy, spolky neb spole,čnosti propůjč'Ují 
svým 'olem'um, podléhá exekuci důohod převyšující 
ročně 1800 Kč, res'p. 900 K,č, zrušeno nebylo. Souhlasně 
již dř'íve F. Bená,čoek v »Pracovním právu«; roč. X. , 
Č . 11 str. 1~ n. Naproti tomu Ant. Horák v »Soudcov
ský,eh listech« (roč. XIII., Č. 4 a 5) hájí stanovisko 
QPačné' s r v . také A. Hartmann: Exekuční i'ády 1925, 
na str: 73 a 7,6, p,ozn. 11). 
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ihned upl.atnil u mzdového výboru, kde bylo o 
něm je.dnáno dne 27. IX. 19Q8, ani,ž bylo doCÍ
leno dohody. Na váhu padá i: 'Okolnos t podáva
jící se z přednesu orbou stran" že dotyčné pro
hlášení bylo vyhotoveno písemně žalovanou a 
předloženo žalobci k nahlédnutí' a podp~su. By
lo te,dy vlastně návrhem, jejž učinila žalovaná 
žalobci a které si ža1Q!bce mohl, hledě k jeho. 
,slovnému znění a stávajícím poměrům, vyložiti 
ve smyslu jím udaném, podepsav .Ťej v tomto. 
Ismyslu v dobré ví1ře. Jde n.a 'Úkor ž,alované, 
užila-li, chtějíc ,aby s'e žalob-Ce< vzdal i nároku 
na odškodné podle § 1154 b) obč. zák., ne'jas
ných výrazů. Nelze se tu proto dovolcivati prá
vem ani ustanovení § 82'1 s.právně 876 obč. zák., 
ježto tu neŠilo vůbec o o.myl na straně žalob
cově. Nedošlo tedy k smlouvě o pomi:n'll'tí ža
lohního nároku tím, že žalobce ono prohlá'šenÍ 
poderp,sa1. 

526. 

Tím, že byia obci zemským úřadelill (zermsrkou 
politickou správou), udělena licence podle na
řízení ze dne 18. září 1912, čís. 191 ř. zák., sta
la se obec podnikatel1wu kinematografu a zů
stala jí, i když uzavřela s tř.etí osobou smlouvu 
O' provozování kinematogrruu a povolila jí na 
provozování takový vliv, že pak měla snad jen 
účast na zisku. Vzal_li zemský úřad smlouvu 
na vědomí, souhlasil s tím, aby třetí osoba byla 
O'bchodvedoucím a zástupeem obce při provozo
váni kinematografické licence. V , takovém pří. 
p'adě ručí obec za úra,z zaměstnance v podniku 
podle § 46 a. ona třetí osoba podle § 4, zák. O' 

úraz. poj. děln. Rozh. nejv. s. z 27. VIII. 1932, 
R II 88/32, R v II 177/32, V,áž. obč. 11841. 

527. 

Výpověď z práce daná dělníku, který byl teprv 
během výpovědní lhllty zvolen členem závodní 
rady, je právně účinná i bez souhlaSu horni· 
ckéhO' rozhodčíhO' soudu. Roz,h. vr·ch. rozh. sou-

du hornického z 6. III. 1929, Vhrs. 500/29, 
Kolad 354. 

Odvolatel napa.dá rozsudek soudu 'prvé sto
lice proneisprávné právní posouzení věci, shle
dávaje te-nto odvolací dllvod v tom, ~e za roz
hodný den přerušení pracovního poměru nelze, 
jak to činí prvý soud, považovati den 30. li
stopadu, nýhrž den 15. prosince 1928, kdy byl 
pracovní poměr sikutečně zrušen. Poněv,adž pak 
v tento den byl žalobee již zvolenÝm č'lenem 
z.ávodní rady, mohl prý býti propuštěn jen za 
sml,hlasu hornickéhú ro'zhO'dčího ISiQudu. U sta
novení § 11 zákona z 25. II. 1920, č. 144 Sb. z. 
a n. má pr ý na zřeteli skutečné propuštění a ni
koliv pouhou výpověď. Odvolání nellí odůvod
něno, neboť zrušení pracovního poměru na'stalo 
výpovědí. Žalovaná byla podle § 201 hor. zák. 
oprávněna dáti žalobci čtrnáctidenní výpověď 




