
· (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 
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a uplynutím t éto výpovědní IhŮJty nastalo jen 
ukančení pracovního poměru již výpovědí zru
šeného. Skutečno6t, že žalobce hyl po této vý
povědi pTi volbách do z,ávodní rady konaných 
dne 12. a 14. prosince. zvolen členem závodní 
rady nemůže 'Ůbnoviti pracovního poměru zru
šeného výpovědí. K tomu hylo by zapotřebí 
souhlasné vůle obou stran. Ustanovení § 11 zá
kona č. 144/20 Sb. z. a n. chrání ,členy závodní 
rady proti propuštění; jen členům závodní 
rady nemůže tedy dána býti ·čtrnáctiden
ní výpověď z práce a nemohou též býti pr0'Pu
štěni bez výpovědi, není-li tu zvl.áštních dú
vodů . Ustanovení toh{)to nelze! však použíti na 
žal'Ůb ce, p{)něvadž v d,obě výp'Ovědi nehyl čle
nem závodní rady. 

528. 

Bola-li vyj ednaná mzda za p'rácu neobmedzenú 
na pevný čas. ale vyhovujúcu určitej potrebe 
závodu, je vymienen.ým platom OIdmenená i 
práce prez osem hodin. Rozh. n ejv. soudu z 8. I. 

1932, Rv IV 459/31, Pravny Obzor 8QR 

Zák{)'n o 8hodinné době pracovní Č. 91(1918 
Sb. z. a n. upravuje je'n některé otázky pra,cov
níh{) poměru a tak ovšem v otázkách jím ne
dotčených platí ostatní a obecná právní pra
vidla, jako zejména i. o projevu vůle a jeho 
způsobech. 

U stanovení zákona () p}wtu za; 'práci přes č.a6 
jsou pmvedením základní a Isamozřejmé zá:
sady, že počítá-Ii 6'e mzda podle určitých ča
s'Ůvých jednot,ek a jejich počet stoupne, musí 
býti zvýšena úměr.ně i mzda. 

Ta-to zá.sada je podkladem a 'Zřejma z těch 
ustan{)·vení 'zákona, 'která do-pouštěF, aby práce 
zkrácená z důvodů 'národohospodářských a 6'0 -

ciálních proti dřívějším dohám na 48 hodin 
týdně (8 hodin denně) . mohla hýH sice d{),časnč 
p'l'odloužena, je-li toho potřebí z ď:ŮJVodů živel
ních událostí,' nehod, zájmu veřejném neb-o 
z jiných pří'čin v zákoně uvedených, ale záro'
veň zdůrazňují, že práce takto prodloužená na.d 
řádnou pracovní dobu je prací přesč.asnou a 
mu sí bý,ti zvlálště zaplacena (§6, ·č. 3, § 7, č. 4, 
S 4, Č. 4 zák.). 

Zákon na~izuje oomezen{)u pracovní dobu, 
nezb ytně vyžaduje a předpoklá.odá, že pracovní 
smlouvy bud{)u upraveny podle je'ho předpis;t'i 
a že tedy, žádá:.li zamě,s;tnavatel od .dělníka 
práci přes míru Bmlu v'enou pro pravidelné po
měry, to jest přes smluvní p{)vinnost dělník.ovu, 
mu sí i toto nadsmluvní množství práce přImě
řeně zaplatiti, 1f)l·o,to·že jinak by dělník při 7:vý
š'ené práci a stejné mzdě za ni !byl postIžen 
hezdůvodným snížením mzdy. 

To je stanovisko zákona ·č. 91/1918 a podle 
něho musí se P{)suzova-ti, zda jde '0 práci p~es 
čas, co takovou prácí je a zda má býti 'Zvláště 
placena. 

]esdiže pak, hyla vyje'dnána iffi.Zda za praCl 
neobmezen{)u na pevný čas , nýbrž vyhovujíci 
určité potřehě závodu, pak ne'lze -tvrditi, že 
práce, trvá-li přes 8 h{)din denně, byla pro
dloužena nad řádnou pl',acovní dobu Ve smyslu 
výše. uvedeného IStanovÍ'ska zákona Č. 91/1918 a 
že pevně vyjednaným platem není zaplacena 
práce, ke které je dělník podle sm;}{)uvy po
vinen. 

529. 

I . K opodst.atnění žalobního ná,roku na odměnu 
za p·ráci p.řes čas s hlediska bezdůvodného 
obohacení zaměstnavaJtele i s hlediska poško
ZeLllí zaměstnance postačí žalobcův p,řednes, že 
vykonal pro žalovanou jako SVOll zaměstna -

vatelku uložené mu Pl'áce přes čas, za něž ne
obdržel ~aplacení, a proto se domáhal na žalo. 

vané, aby za ně zaplatila. 
II. Z tOlho, že smluvní lIlárok na OIdměnu za 
nedovolené p'l'áce přes čas nemůže býti opřen 
o zákon čís. 91/1918 Sb. z. a n., ještě nikterak 
nepllyne, že by se zaměstnanec nemolIl vůbec 
dOiJ1Iáharti na zaměstnavateli náhrady toho, oč 
byl p,řipll'aven svép,ráv.n.ým p,rodlužováním zá
kooné pr,acoVlIlí doby zaměstnavatelem. Zaměst. 
nanci zbývá i ptři nedovolených pracích přes 
čas, aby se domáhal náhrady pro bezdůvodné 
obohacení zaměsltnavatelovo a pro své poško
zelllÍ. K opodstatnění ilak:OIvého nároku na ná
hradu postéllČí p·růkaz, že se zaměstnanci nedo
stalo od zaměstmwatele za vykonané p,řesčaso
vé Plráce náJežité odměny a že na jeho úkOll' 
byl jimi zaměstnavatel bezdŮtvodlně obohacen. 
Výši odškodlIlého může soud určiti podle § 2"3 
c. ř. s., pH čemž jest uvážiti, zda nebyly nedo
volené p'ráce p,řes čas ,přiměřeně odměněny již 
v měsíčním p,latu, pokud se týče v měsíční 
remUiIl.eraci úhrnk:ově (paušálně), pokud se 
týče, zdali tím, co bylo Ž'alobci za jebo p,řes
časové p'ráce zap,laceno, byly tyto p,ráce pHmě
řeně odměněny, čili nic. Ro!Zh.. ne.Ťv. !Soudu 
z 2. XII. 1931.2" Rv I 1539/32, V áž. ()J:.l,č. 12.158. 
Pr'ejwdi~katura 8560, 8561, 8717, 8818. 9817, 
10.226, 10.504.''') 

Ad 1.: ža,lohce před'neLSll v .ž,a.Joihě i za jed
nální, v ;první 'Blt-ohci a nah!ÍJdl, 'O rtom důika.,zy, 
j·ež byly rta!k"é prov-edeny, ž,e vy,k,o'nal pro žalo·
va,nou jatko 'SVOll' zaměs,tnav,aielku rul'o'žené IDIU 

prálee př'es ča,s, 21& něž noobdr.žeJ zaplacení, a 
prolto se domáhali 'Ua! 'ž,al'ované, alby mu za. ně 
za.pIa til. Te-nrt,o' jeho p'řednes po\S,ta1čÍI .Ťa,k"o ŽR
lohni .důvod lkopod\Slta,tněnÍl ža.lohníiho, nároku 
ja,k s hledi6lka berodŮJvodnélho ()ib'Ůha,eení za
měs'vnavlllrtele, :tak i 'Pro po·Š:kuzeni ·z,aan ělSlÍnan
cÚ'v~, !cdyh~ o~š·em ,lhY'I,o proi~á}án(o) že ~10 
o pr€lSlca.sove ,pra,ce za:ktOll'em za.,kazane. Bo,<1r'a 
diti .tenlto 'ža},olbni ,důrv,otď prav~dlu právntmu je 
věcí ISo-udu, jenž nenÍt při 10m -y,á'zá'U právním 
s:talll'ovis:kem žalobcovým. K · tomul ,jest j,eš.tě 
p.řÍIpomenourti, že podle fJ1ts,tálené .judikatury 
nejvyšší-ho: ISloudu Z1E!.,rwčuje zákon , čÍ\s,. 91/1918 
Sb. z. a n. v § 6, od6t. (3) a' § 7, o,d61Í. (4) 

*) V á ž. ob Č. 8560 (rozh. z 15. XII. 1928, R I 843/28, 
v »Prac. právu«, roč. VIII., str. 29): Pr·odluž·o·val-li za
městnavat01 &vémO'cně pracovní d,obu, ručí zaměstnan
Ci za ško,du, jež mu z tohO' vzešla. P·orušení zákazů 
zákona čís·. 9'1/1()18 Sb. z. a n. I,ze p.řičítati k vině jen 
zaměrstn·avatelům a jich zástupcům., nik,oliv zaměst
nancům.. Odměnu za práci přes oas nelze zaměstnanci 
odepHti jed,in ě proto·, ž,e konal práci zákonem zaká
zanou. 

V á ž. o b Č. 8561 (ro·zh. z 15. XII. 1928. R I 847/28, 
v »Prac. právu«, roč. VlIL, str. 43): Prodluž,oval-li 
zam ěstnavatel svémocně pracovní d!obu, ručí zaměst
nanci, 'z,a škO'du, jež mu z tOtho vzešla. Pi-ijímal-li zh
městnanec IlliZdu za pra00vní dobu., vyměřenou PO'dl e 
h odin převyšujících úhrnem ·osm hodin denně, j,es t 
míti za to, že ,odměna za práci pi'es čas by.la paušalo
vána. 

V á ž . ob Č . 8717 (ro?:h . z 16. II. 1929, Rv I 949/28. 
v »Pra c. pl'ávu«, 1'0.0 . VlIL , str. 67): J ,e-li úmluva od
porující ~ 1 (1) zák. nicotn{)u a byla-li ujednána úhrn
ková mzda za celou praClovní dobu, tudíž i za případ'
né hodiny přes čas, jest nicotností zasažena Clelá slu
vební smlouva a m'tu-o v še uvésti do předešléhO' s tavu. 
V takovém případě nelze ovš·em vrátiti služ,by a byl-li 
zaměstnanec za veškeré práce (tedy i za práce pře" 
č as) náležitě o·dměněn, není obohacení na stran ě za· 
mpi'ltna vatel,e. 

V áž . '0 b Č. 8818 (rozh. z 22. III. 1929, Rv. I 1039/28. 
v »Prac. právu«, roč. VIII.. str. 83): Pokud jest míti. 
za to, že zaměstnanec přijímal smluvenou týdenni 
m~du na úplnou úhradu {)dměny za veškeré práce vy
konané ve službě zaměs,tnavatelově, tudíž i za práce 
přes čas. Pi'edpisy § 6 (3) a § 7 (4) zák. předpokláda:ií, 
že mzda byla ujednána za pracovní dobu osm hodin 
ne,převyšu.jící a. že p.ráce přes čas byly konány s e svo
lením příslu šných or g á n ú správních. 



nvláš't;uÍ odměnu « jen za· dov,olené ho,d~ny 
pŤles ČJéhS-, n~kohJv, též za 'Pl' áce i]mnané 'Proti zá
kazu § 1, OdlSlt. (1) ,téhož zéÍJ]wna. Ale z to·ho, že 
!Smluvni :náro,k na ,oodlluěmu za nedovolené prá
ce přes ,ČtalS nemůJže hÝlti opř,en o zálkorn čÍ-S. 
91/1918 Sb.. z.. a .ll., ne;plyne j'eŠltě n.~]de'rark, ž,e 
hy oSle ,zaměsltna,noec nemohl vůbec domáJha til [l,a 
zaměsrtnlB..vateIJ' nátll!l'.ady to'ruo, oč byl přLp,raven 
",:vémo.cným pr'odl:ulžováním zákŮ'nné por a'oov'ní 
(Loby lS,e 6tr\:lJllIy zaměBtna va tel,e. Zamě\stnanci 
zhývá i v pH'pa,dě 'nedovolených prad p'ř,eIS 'čas, 
aby Ise odomáhlB.il náJhr&dy pro b.ez,dŮ'v1o,dné oiJJ.o
ha,eenf za:měsltna,v,art:'e1o,v,o ,re ;pOtškozen~ ZléliJll:ělSt
nanC'ovo.. K opodstatnění 1akovéJruo· nár,olku na 
·náhrlB.,du. piŮ's'Ía.číl, proká!ž.e-l'i ,sle, ~e :5le Z6'llliělS;t
nanci neodo!S,talo 'od ·za'lllě\Sltnavatele za vykona
né ,př-e6'čalSolvé práce !llIálelžirté ,odměny a ž,e lila 
jeho úkor byl jim~ zaměS'Í'nlRva't.el vezdúv·o·dně 
ohrolhacen. VÝ'ŠI] odlši]mdnéh:o mŮ!ž,e palk \Soud 
Ul"čirt:i podl.e § 273 c. ;ř. 6. . 

5:;0. 

Zákonu z 19. decemh. 1918, č. 91 Sb. z. a n., bolo 
vyhovené, jestli odmena za p·rácu prez čas bola 
vopred stranami ujednaná v je,dnej sume spo~ 
lu so mzdou za riadnu prácu . a tomu zodpove
dave vyplácaná. Rozh. nejv. soudu z 8. 1. 1932, 

Rv III 844/31 , Pravny Obzor 826. 

531. 

Poskytla-li závodní správa dělníkům pracují
dm jinak p.lných 48 hodin týdně, protože byla 
nucena j,e zaměstnávati z technických příčin 
v neděle, klid p·ráce některého všedního dne 
v týdnu, není jim z důvodu nepráce v tento 
všední den ,povinna náhradou. Rozh. vrch. rozh. 

soudu hornického z 6. II. 1929, VhrlS: 20/29. 
KJoIla,cí 337. 

532. 

1. Odškodnění, dané zaměstnancům, kteří p·ro
váděnim pozemkové reformy pozby1i svého za
městnání na velkém poz,emkovém majetku, 
nenahl"azuje výsluž,né, jež podle smlouvy 
s vlastníkem zahralIlého a převzatého majetku 

pořísluší zaměstnanci. 

II. Pokud nelz.e v to~ že zalIllěstnanec neza
kročil Q pensi bned po svém p,ropuštěnÍ, srpatřo
va,ti vzdání se nároku 1lIa. pensi. Ro'zh. nejv. 
sowdu z 1.. IX. 1932, Rv li 1209/3'1, Váž. ohč. 11.844. 

Ad 1. V ro~hod'nU!t.í:oh 00. n. !s. IČÍti,. 6004, 7220, 

V á Ž. o' b Č. 9817 (roz.h. z ll. IV. 1930·, Rv I 1384/29, 
v »Pra-c. právu«, r,oč. IX., str. 43, čís. 51): Byla--li 
by smlouva '0 úhrnkovou odměnu za práci pi'es čas 
n.ic·otná, ·byla by zasaž,ena nicotností celá smlouva, a, 
ježto v pÍ'Ípa:dě splnění sml{)uvy nelze již vše uvésti 
do pj"ed'ešlého stavu, záleží .na tom, zda se zaměstnanci 
dostal{)za práci náležité odměny. Stačí, byla-li odmě
na za-městnanci za práci pod.Ie rozsahu práce' zvyšo
vána a. zaměstnanec byl s ní spokojen. 

V á Ž. o b č. 1022'6 (roz.h. zlO. X. 1930, R II 374/30, 
v »Pra-c. právu«, ro·č. X., str. 12, čís. l!&fi.): Lze umluviti 
i konkludentním činem (~ 863 obč. zák.) , ~e odměna za 
p ráci pi'es č,as jest zahrnuta. v úhrnkově ujednané 
mzdě. Tak jest tomu najmě, pi'ijíma.l-li zaměstnan·ec 
mzdu poo de'lš í dobu bez výhrady, j sa- si vědom, ž,e se 
mu dostává ve smluve·né mzd'ě odměny za veškeré 
práce smlu.vně mu ulož.ené, te·dy i za. práce mimo 
o,smihodinovou dobu pracovní. Za nedovolené práce 
Pl'es čas mllže se zaměstnanec domáhati jen náhrady 
škody. 

V á Ž. {) b Č. 10504 (rozh. z 3. II. 1931, Rv I 204/30, 
v »Prac. právu«, roč. X., str. 80, čís. 228): Úmluva. stran 
o nedovolené práci pI'es čas jest nicotná a. n·e,záva-dná 
a nemůže z ní býti vyvozován smluvní nárok na od
měnu za pTáci přes čas, nýbrž' zbývá jen žaloba {) ná
hradu škody a, z bezd'ůvodného ,obohace·ní. Určití v'ýši 
odškodného lze po-dle § 273 c. ř. ,s . 

10.917"') , na ně'ž se o.d:ka.zuj'e, bylo již vyl·oženo 
a 'P.}Y'ne z § 75, pOirou·d; sle rtýlče z § 50, záko'ila 
~fu. 32v9/~0 v d,oB'lo-vu v zálklQllli~ ČílS. 22~/,22, že, {)I~
,skodneillll dane zalmelSltnaoncUlill~ kteru pr.ovade·
ním po.zemlwvé re1f.omnY' 'P,o'zbyli S'vého zamě6t
náru na velikém pozlemkovém majetku, nena
IhrazUij,e výs1u'žné, jež podle lSilll.l'OIllVY s vla..stní
ke'lll zlB.hralD.ého a 'P,řevZJaJtého ma'Í,eitlku zaměsrt: 
nalndl př.íl5lIUlŠí, a nevy;šil:o, ni,c lD.ajey,O', co by 
'odŮJv:odúo'VaJ'o, 'že v proj.ednáv,a'né'lll případě 
:mělo Itomu Ihý/ti .Ť~nalk. Odbytným tu!dfž, náro·k 
ž,a:lov.cův ne.zIél1niikl. 

A,d II. Ni,žšÍ! ,soudy p'ř~'Paďně' do·v'odily, že 
nel,ze ISpwfř.ovat:il v rtom (§ 863 ohč. z,ák) , že ža
lobce nezalkr·oč:il ,o' petmsl hned po lS,vém pr:o
pluštění, !uýhl':ž až 'PO nělkoli:kla lete-oh, v·zdání 
lSe náro·ku. na pen6i. Odroa'zuj'e Ise, co' 6,e t'oho 
rtý,če, 'na: -ďŮJvD·dy na;pe.denélw r,ozs'llidJku (jenž 
v tO!lll't,o· lSměr'u uved.1 'tOIt-O·: Skru'tečno.st, :že ž.a 
Idbce teprve pD' ,čtyře'ch le1t.ech, co YY's't1oup,il ze 
s lužhy ž'alovaného" nároky pens,i,jnÍl Ulp.]~atňo,val, 
nenf' ni'jaký'lll doklade'l11, že lS,e lS,nad nároku na 
pems'jo vz,da.I, IB.'n nárok ta:roo·vý za!lliiká! Iteprve 
uplyln'l,rtÍ!m třic.et!ÍJ le't pOJ 'r'Ů'ZUllllu § 1480 ohč. 
záik. , a j'en .ŤednoHivé r·o,čnÍ 6,plát:ky pellis'e 
(renty) 6'e proml,ču.ŤJ· .jÍJž ve Mech letech ·ode 
dne tSpb,tno.sh.). 

533. 

Horruckým rozhodčím soudům ne,přísluší roz
hodovati o stížnostech do p'ropuštěnÍ zaměst
nanců ,po řádné výpovědi, i když šlo o v,ropu
štění z tl"elstu. Rozh. vr'ch. rO'z..h. lSoudu "horni-

ckého z 6. III. 1929, Vhrs 34/29, Kolací 341. 

Hornické r ·ozhodčísoudy j,sou Goudy výluč
nými, zároveň však i výji'lllečnými (§ 2 zák. ze 
3. Vll. 1924, ·č. 170 Sb. z. a n.). Z této jejich vý:.. 
.Ťime,čné povahy plyne, že jejich příslušnost 
dluž.nD omeziti t{)lli'ko· na případy, jež .Ťsou jim 
zákonem výslovně přikázány, a že ji nelze roz
šiřo'va ti na příp.ady jiné. Po záko'nu j.sou hor
nické soudy jen tehdy p'ří6lušny rozhodovati o 
stížnostech dD propuštění z práoe, jde-li o pro
pu'štění bez výpo·vě,di. To se pod.ává jasně nejen 
ze znění § 2 ob), c) cit. zákona, n}'1brž i z povahy 
věci 6amé, neboť na poli 'služehní ,smlouvy j sou 
si horník a jehO' zamě:stnavatel před zákonem 
flO·vni a kaž,dý z ni'oh má právo vypověděti slu
žební smlouV'U a zrušiti ji, nebylo-li um1uveno 
jinak (§ 1158 obč. zák. a § 2'01 hor. zák.) , takže 
z tohoto dů.vodu mi'lŽ,e ke ISporu jen 'stě'ží do-jíti. 
Roz,hodování o BlÍÍž,nos,tech do propuštění z prá
ce s výpověd'í je z příslušnosti hornických roz
hodčích so,udů vyloučeno i tehdy, ,jde-li o pro
puštění z trestu. 

") V á ž. Ů' b Č. 6004 (roz,hl. z 5. V. 1926, Rv I 1798/25): 
Pem;ijni normál, jímž byly př'iznány ma-jitelem pan
ství zaměstnancům zaopatřovací požitky, nep·ozbyl 
p l.atn·osti tím, že panství bylo. napotooffi pj'··e.vzato· k úoe
lům pozemkové reformy. Vlastník sta.tků' př'evzat~' ('h 
Státním pozemkovým úřa-d'em n ,ní sproště.n závazkú 
ze služebních nebo za-opatI'ovacích smluv. Lhoste.in.o., 
že zaměstnane,e. ·obcl.ržel od Státního pozemkového úÍ'a
du odbytné ve smyslu § 75 náhr. zák. 

V á Ž. ob č . 72'20 (l'ozh. z 13. VII. 1927, Rv 583/::6): Pře
vzetím velko.stat.ku Státním po'zemkovým úřadem ne
zanikla povinnost majitele velkosta-tku pla-titi oQdpo
čivné, na- něž, měl zaměstnanec p·odle s lužební prag-ma 
tiky pensijního normálu nárok. le6 že by p'ovinnost ta 
pI'e'šla pi'evze,tím na jiného (Státní pozemlwvý úbd) . 
Lhostejno, že zaměstnanec d,oRta,1 od Státního pozem
kového úi'adu ph pi'evzetí velkostatku odiíkodrrěn[ ~a 
to', že p'Í'e,vzetím velkostatku poz.byl svého dosav:ldního 
z am ěstnání. 

90 

V á Ž.O b Č . 10917 (rozb. z 2. VII. 1931, Rv I 887/31, 
v »Pra.c. právu.«, Č . 294): Přijetím odbytného od Stát
ního pozemkového Madu a phjetím přidělených nemo-
vitostí neztratil zaměstnanec. nárok na. pensi. . 



vyloženo 
O, zákO'na 
~2 , ž,e ůd-
pr,ovádě'_ 

o' zamě6t
(U, ne'na
s vla6tní
l Z'aměs~ -
0', co by 

případě 
:lÍ'ž ná'ro-k 

o.dily, ~že 
C), ze za
vém, pr:o
h, v'zdáni 
), 6,e tuho 
Uku v (je~nž 
;t, (Ze z,a-
,'tlo'liípil ze 
p.J!atňo,val, 
ároku. na 
Já! teprve 
1480 ohč. 
(,y 'Pense 
:tech ,ode 

'IUŠí roz~ 
zaměst~ 

o p,ropu~ 

lu horni
cí 341. 

,y výluč-
2 zák. ze 
ejich vý
físlušnos t 
jsou jim 
elze roz
'soou ho r
)do.vaii o 
li o. pro
ně nejen 
l povah y 
uvy jsou 
zákonem 
;děti slu
m1uveno 
c) , takže 
:ží doOjí ti. 
lí z prá
ých roz
li o pro-

I 1793 /25 ) : 
~lem pan-

nepoz,byl 
lto k ú6e
li·evzat~· ('h 
I závazkú 
Lhoste.iIlo, 
vého úb-

3/:::6): Pře
'adem n e
titi odpo
[ prag-ma· 
~innost ta 
vý ÚÍ"ad) . 
10 pozem
Ddněn[ za 
sav:.ldn íllo 

I 337/31, 
, od Stát
~ ch nemo-

534. 

Hornický rozhodčí soud není příslušný rozho
,dovalfi o mzdových nárocích zaměstnanců firmy, 
která, ne.Ťsouc sama podnikatelem. hlOr, hloubí 
k p.říkazu těchtO' podl1Ůkalielů Jámy. Rozh. vrch. 
rOZlh. soudu h'o'l'Ini,ckéJm z 17. Irv. 1929, Vhrs. 

58/29, KolaCÍ' 360. 

Věcná p.ř:ÚSl'UtŠlnolS't JwrniClký'c,h soudů ,rozhod
čfch jeslt přelSlIlěJ upra-vena, v § 2 zákona z 3. 
VII. 1924, ,č. 170 Sth. z. a, .ll. V z;talhuje s,e vý
lu ČlIlé na zátlež.Ít.oBltiJ a s'p'ory mezÍl háňls~ký'illi 
podni'ky (§§ 3 a 131 '0. Ih. z.)" p,okud f>'e týče 
jejich 7.ávodníllni 6,právami a, z.am:ělstmancl! tě,ch-
1.0, po,kud se ,týJče závodni radou. Žalovaná 
Zeměv'r'Í'ná a,keiová l lSiP'Ol: e,č'llIos't zabývá !Se, jak 
(ldvO.}'at.e1 ISlám ulváďl, hJ.o'll'bením .Ťla!ffi, (šachet) 
pro podn~ka'te.Je dolu, v'e případě itoOmto pru 
m on1a:llni ,erár. Ná,zlO,r, Žle pf á'ce ,srpoj'eThé ISo hlou
bením jam ph ho,rnictví, n.a' vylhr,aze:né nerosty 
p,o,dléhají' hor'nfunu zákonu:, .Ťe 6ice 00' 60bě 
hprávný, po,ně'va,dž, § 131 o. h. ,z" z 23. května 
1854, ,č. 146 ,I:. z., vypočJitáv,ajíd vedlejš;í hol'
n,~ciké :p'odni,ky, urv,áldí, mezi nimi, .jl hlouheni 
.Tam. T0' všeJk vortá'z,ce p:řÍIS'IUiŠlno6lti hlo'rni'Clkétho 
r,ozlll!Oldčí1ho s'oudu ,ner:olZh0'du,j-e, poO'něva,dlž: v pří
padě 'ua,šem nebryllo hl,o'uhení jam prováděno. 

535. 

Hornickému rozhodčímu soudu nepřísluší roz~ 
hodovati ani o žalobách na náhradu škody, ani 
o žalobách zaměstnanců přeložených dO' výsluž-

by na přiznání pense. 
I ve zřízeneckých sporech musí rada zřízenců, 
dříve nežli lze se dovolati hornického rozhod~ 
ČillO soudu, do sporu zasáhnouti; činnost její 
není však rozhodovací, nýbrž jen zprostředko~ 
vaCÍ. Rozh. vrch. rozh. soudu hornického z 31. X. 

1929, Vhrs 206/28, Kolací 320. 
Pokud se žalobce domáhá náhrady škody, 

vzniklé jemu vyklizením naturálního bytu, v 
částce 3.605 JC.č, náhrady větších výloh v exilu 
v obnosu J9.760 Kč a ná'hrady ryl'oh v daňové 
záležitosti v částce 1.243 Kč, úhrnem 24.609 Kč" 
nejde, jak sou,d první stolice správně uvádí, 
o nárok na pla.<t, nejde o spor platový ve smy
sl u § 2, lit. e), zák'o'na ze dne 10. VII. 1924, č. 170 
Sb. z. a n . Odmítl proto soud první stolice prá
vem tuto část žaloby pro věcnou nepříslušnost 
hornického rozhodčího soudu. Bylo proto odvo
lání v tomto směnl odepříti úspěchu. 

Žéilobce domáhá se dále pense, odpovídající 
l1ynějším p.oměrúm a jeho dÍ'Ívě'jšímu postave
ní. Tuto část žaloby zamítl soud první stolice, 
zjistiv, že podle 'předložených s,tanov přísluš
ného pensijního ústavu není h0'rnický ro,zhodčí 
~ol~d k rozhodnutí té to spo'rné věci pří<;lušný, 
JelIkož o pensi r0'zhoduje výbor pensijního ústa
vu a v případě sporu soud označený ve stano
vách pensijního 'ústavu. Není-li však dov,oláva
ný hornilcký rozhodčí sond pHslušný k uprave- , 
llí pense, pak neměl žalobu zamítn0'uti, nýbrž 
měl ji právě tak, jak tu učinil .ohledně částky 
24.609 Kč, odmítnouti pro věcnou nepříslušnost 
hornického rozhodčího soudu. V tomto směru 
bylo proto také žalobu pro věcnou nepHsluš
nost dovolaného soudu odmítnouti. 

Zapla'cení částky 196.456 Kč (platu, remunera
ce a náhrady za byt) domáhá se žalobce jako 
bývalý ředitel podniku žalo-vané. Zákon ze dne 
23. února 1920,č. 144 Sb. z. a n. , 0' !Závodních 
a revírních radách stanoví v § 19, že při re
vírní radě zřídí se zvláštní odbor, rada zřÍ-zeTI
ců, a uvádí pak v bodech 1 až 4 úkoly zříze
necké rady, podobně jako tomu jest při závodní 

radě, jejíž úk0'ly, vypočtené v § 2 cit. zák., jsou 
jen širšího. ohj,emu. Úkolem ra,dy zřízenců jest 
po-dle § 19, hodu 1., odst. 8, cit. zák. také zproO
středkovati při stížnostech zHzenců. Prováděcí 
naří.zení, vydané vládou k zákonu č. 144/20 ze 
dne 13. VII. 1920, č. 434 Sb. z. a n., stanoví v §§ 1 
a 2 po-drobně, jak má závodní rada plniti úkoly 
jí uložené a ustano-vuje zejména, že při mzdo
vých sporech rozhodují paritně složené mzdové 
výbory, proti jejichž rozhodnutí, nebo n ebylo-li 
v nich docíleno dohody, mo·žno se odvolati k 
hornickému rozhodčímu soudu. - Naíproti tomu 
neukládá totéž prováděcí nařÍ-zení úÍ'zení stej
ného paritního výboru i při zřízenecké radě a 
praví v § 20, odst. 1., že rada zřízenců 'Prostřed
kuje při. přednesených stížnostech zřízenců, po 
kud se tý kají záležitos~í služebního poměru, 
tenkráte, bylo-li zakrO'čení zřízencovo u podni
,katele bezvýsledné, a že zprostředkování toto 
nemá vlivu na přípustnost stížnosti před hor
nickým rozhodčím s'oudem. Z toho jest patrno, 
že tento. úkol rady zřízenců se ohmezuje na 
pouhé prostředkování při platových s'P,orech 
mezi .zřízencem a podnikatelem a že rada zÍ"Í
zencú není, jak tomu jest při paritně složených 
mzdových vý'horech závO'dní rady, povolána 
rozhodo,vati v těchto sp'orech. Zákon ze dne 3. 
VII. 1924, č . 1'70 Sb. z. a n., upravující v § 2, IH. e) 
a f), příslušnost hornického rozho,dčího soud U'"
ve věcech mzdových a platových, uvádí sice 
tam, kde se mluví o odvo.lání »z výroku závod
ní rady« a o žalobách »z rozhodnutí závod ili 
rady«, v závorce »rady zřízen Cll při revírní f a
dě« . Tím nehyla však zpro.středk.ovací činnost , 
uložená radě zřízencll v § 19 záko,na č. 144/2~ 
Sb. z. a n., a v § 200 prov. nařízení č. 434/20 Sb. 
z. a n., 'P,osta vena na roveň rozhodování mzdo
vých výborů závodní rady, poněva,dž tu není 
paritně složené rady zHzenců neh.o, jejího vý
boru; zák'onem č. 170/24 b yla spíše příslušnost 
hornieké ho rozhodčího soudu, ohmezená záko
nem z 25. II. 1920, č . 145 Sb. z. a n., jen n.a cd
volání z výrokú závodnfch rad ve mzdových a 
platových věcech, v disciplinárních stížnostních 
věcech, o propuštění a z výrokú revírních rad 
ve sporech meú závodní správou a závodní 
radou, rozšířená i na spory ze služebního p'o
měru zřízenců, Ipři čemž jest ovšem zpro,střed
kovací činnost zřízenecké rady do té míry ohli
gato rní, že zřízenec se musí, dříve než se může 
ve s'poru platovém dov'olávati rozhodnutí h or
nického ro'zhodčiho soudu, obráHti na radu zří
zencú, abv mezi ním a závodní správou, vztažně 
podnikatelem, ve sporné záležitosti z.pr'ostřed
kovala. Teprve podle výsledku této činnosti mll
že pak úízenec ve lhůtě, stanovené v § 2, lit. f), 
vzta,žně v § 6 zák .ze dne 3. VII. 1924, č. 170 Sb. 
z. a n., podati žalobu k hornickému rozhodčímv 
s'ouda. žalohce se takto nezachoval a z-oro'
středko-vRcí činnost rady zřÍzenc1I nominnl. 
Z důvodů těchto náležel0' tuto část zálohy od
mítnouti pro tento'kráte .jako předčasnou. 

536. 
V podnicích pekařských. které nejsou podniky 
nepřetržitě 'Provozovanými, .test noční p,ráce, 
ne,tde-li toHko o p,řechodní opravu závadného 
zařízení při TI1astalých poruchách, vůbec zaká
zána. Na tomtO' zákonném zákazu nebylo ni
čeho změněno ani výnosem min. sec, péče ze 
dne 1. X. 1921 č. 3042'/G. ani výnlo'sem ze dne-
9. května 192? č. 25'8OjIII/D/192?, které ne.Ťsou 
provedením § 8, odst. 2.. zák. č. 91/1918. N.ál. 

ne.Tv. Spl". :s'oudu z 9. VI. 1933, č. 10331/33. : 
StěžO'v atel, bro..Ťe proti naří<kanému rozhod

nutí též Pl) stránce materiální, sám v ohleďu 



skutkovém výsl{)vně uvádí, že normáln,ě zapo
čínala u něho práce již o 4. hod. ranní a do
volává: se při tOlJll miniLSterského vý,nosu ze dne 
9. května 1927 Č. 2-580/III/D/27, připouš'Íějídhu' v 
živnosti pekařské t. zv. práci u tahule () 4. h{)
dině ranní, maje za to. že předp:iJs ten byl vy
dán u provedení § 8, ()dst. 2., zákona o 8hodi-nné 
době pracovnr, jenž ustannvuje, že práce nuční 
dov{)lují se j 'en v takových pHpadech, kdy 
i{)ho vyžaduje veřejný zájem nebo 'Pravidelná 
p{)třeha obecenstva, o čemž ministr sociální 
péče ve sh'u.dě se zúčastněnými ministry má 
vydati zvláštní předpi:sy. 

Tím stěžova'Íel v samotné stÍ'žnosti 'Své dozná
vá, že n{)rmálně započíná u n;ěho práce u v~lu 
již o 4. hodině ranní, a Jde tedy jen o' 'Í<>, ~da 
práce ta skutečně je vyňata ze všeobecnéh{) 
zákazu práce noční, ,jak z,a t,o má: stěžovatel. 
Otázku tu nutno zodpovídati zápor, ně, a t{) z 
důvodů uvedených v nálezu ne.jvyššíhospráv
nÍho soudu B{)h. A. Č. 8336/30.*) V něm bylo 
vyslov:en{), že v podnicích peka'l'\Ských, které 
nej,s{)u 'podniky nepřetržitě p-rovozovanými, jest 
,noční ,práce, nejde-li t{)liko o přechodní opravu 
záv~dného zařÍ'zení při nalstalých p'oTuchách, 
v ů b e c zakázána, a že na zákazu nebylo změ
něno ni.c ani výno:sem mÍ'nisterstva sociJální pé
če ze dne 1. ří.jna 1921 Č. 3042/G, ježto tent{) 
výnos není provedením § 8, odst. 2., zákona 
() 8hodinné době pl'acuvní, nýbrž jeví se pouze 
jako výklad zákona, arci mylný. Na odův{)d
nění tohoto ,nálezu se zde ve smy!Slu § 44 ,j. ř. 
odkazuje, při čemž se podotýká, že na tumto 
zákonném ,s'Íavu nebylo nic změněno anÍ' výno
sem ministerstva sociální péče ze dne 9. květ
na 1927 Č. 2580jlII/D/1927, neboť ani tento výnos 
nemůž'e být] pokládán za 'P,ředpi:s ve smyslu 
§ 8, odst. 2., zákuna o 8hodinné době pracovní, 
a t{) již z t{)ho důvodu, po,něvaďž nebyl publi
k{)ván ve !Sbírce zákonů a- nařízení, j,ak to usta
novuje § 2., Ht. c) , zák. č. 139/1919 Sb., když 
nařizuje, že ve Sbírce zákonů a nařízení je llve
řejň-o'Vati nařízení vydávaná ú,sHednímÍJ úřady 
státními, pokud 'ubsahu,ÍÍ ,obecně záva,zná pra
vidla právní. Takovými obecně závaznými pra
vidly právními jsou za,jisté i předpisy vydané 

") V tomto nále'zu (z 8. I. 1930, č. 24.094/29 v PP, č. 
4S) nss. 'odůtvodiíuje větu, že na zákonném zákwzu ja
kékoli noční práce v pekárnách - poku<I by práce 
ta nespadala pod ,~míněné výminky - nemůlže nic změ
niti a;ni 'oběžník min. soc. 'Péče z 1. X. 1921, Č .. 3042/G, 
takto: »V oběžníku tom nestanoví totiž min. soc. pé
če žádné úClhylky (výjimky) ,od všeolbecného zákazu 
nočhí práce v živnosti pekal·ské. vyslovenél.1o v § R 
(roz. zák. Č. 91/18), nýbT'Ž vykládá v něm ustanovení 
'§ 8 s pou~itím § 7 v ten smysl, že zákaz noční prácI" 
se nevztahuje na práce pi'fpravné (na př. za<Iělávání 
těsta, urvní vytáuění peci atd.), které výrobě nutně 
předchá;zejí. Avšak výklad, jaký 'se tu dává § 8. zák. 
Č. 91/18. jest, jak řečeno, mylný, neboť § 7 je zal'a<Iěn 
do pr'edpisův, upravuj ících práci přes čas, o práci no,č
ní, ktsrá jest v § 8 zakázána bez jakéhokoliv rozezná
vání, však neplatí. Je o-všsm pravda, že by min. s,oe. 
péče ve srozumění se zúčastněnými min. mohl na zá
kladě zákonného zmoClnění v § 8 obsaženého určité 
práce nebO' vúbec práci v noci i v podnicích pekar-
skÝClh dov,oliti, vyžadovaly-li by tohO' vel'. zájem nebO' 
pravidelná potřeba obyvat~lstva .. Avšak dotčený Gbi>ž
ník min. soc. péče ani podle svéhO' ,dbsahu, ani podle 
fo,l'iIl1Y (jest jen inte,rním úře,dním po-kvnem, vydaným 
nadto- be2 dolho<Iy ss zúčastněnými min.) iI1emá po,va
hu takovéhotO' {l'ov,o,lení, jež si zákonného zákazu dis
pensuje .« 

Že v iivnosti nekal'ské není do.v·oleno konati ani t. 
zv. práce u' říuravné v d'obě nO'ční, judikuie 
nm. dllisle,dně, a tO' již, před cit. právě ll1ále:zem Boh. 
A 1/336 .• Te to' zeim. nález B o' h. A 7034 (v PP. roč. 
VII., str. 50). Zvláštní vý.znam nálezu z 9. VI. 1933, 
Č . 1iJi33.1/33 jest shledávati v tom, že nss. výslovně pro
hl a!Šuje, že ani v fr n ,o s min. s O' c. p é č ,e z 9. k v ě t
na 1927,č. 2580/III/D/1927, nemůže o <I ů vod n} q 
výjimku ze zákDnného zákazu nOCDl 
P l' á c e v p e k a. ř s k Ý c h ~ i v n ,o s tec h c, o d o t. 
z v. p r á c e u v á I u O' ,d 4. h O' d i TI Y ran n 1. 

ministerstvem s{)ciální pece na základě zmoc
nění, obsaženého v odst. 2., § 8, zák. Č. 91/1918 
Sb. Nesta'čí tedy pouhé uveře.rnění předpisů 
těch v úředním listě republiky česko,slovenské. 

Z dův'odů těch bylu :stížnost, pokud se týče 
viny stěžovatelovy na přestupku § 8. cit. zá
k{)na, zamítn{)uti ,jako bezdihodnou. 

5,37. 

Na soukromOlprávní povaJZe služebního poměru 
zaměstnanců býv. ra-k. státních drah nebylo nic 
změněno z,ákOOlem č. 159/1926 Sb., jímž byla 
uvedena v účinnost pIJ.'O ObOl' vnitrostátní t. zv. 
Vídeňská úmluva, čís. 195-1926 Sb. o 'odpočiv_ 
llých požitcícll. Nláj]ez nť:\Ťv, 61p:r~ ,soudu: z 13. IV. 

1933, Č. 661'9/33, Veř!e,pnáJ ISlpráv1a, 1717. 

538. 

Sl1l!.Žební poměl' zaměstnanců podniku »státnÍ 
lesy a statky «, 1l!Sta!IlJOvených podle služebního 
řádu, schváleného usneselllÍm vlády z 1'(. čer
vence 1928, jest s'OIukromopl'ávní. Náll,. nej'v. 
spi!",. slOudU! z 3. I.I. 1933, IČ. 183(2. P lr,e1juldJiJkaJtwr,a; 

Boh!. A 10.010/32."') 

Zá'konem z 18. pirlolsilllice 1922, ,č. 404 Sb., byla 
v.I.á!d:a zlIllJo'eněna, a!hy mJaříi:wnílm Iproh'ľáJs!jJ~al 'srtiÍ't
mJ PlQlc1niky, lli,Iba'vty' a , zal.f.:úzení-, klt1eré nemají 
př1eVlálžlll'ě pihll:]t iJ rúJkJouy 6Plrávníi, za poJdruiky, 
6iprarvD'Vamé ,plOldlfe zásad oho'hodll'íic:h.. Natřiz€lll:fun 
vláHy z 25. zálř~ 1924, IČ. 206 So.., Ib)"lly IPlafk. na 
podiktla.'dé rt:OIDOltiol rzmo.cnlělllQ nlě:k:t.elr é 'Podnik y 
s[,áluníi pr,o'Máš-eny zai pio)ch:t.iJky 71Il1ÍIně'ThélhJoI druhu, 
mez] nÍImŮ <t-alké poidn::iJk »lSltáJtni I,eISY a , sl1:aiťky« . 

Paralg[',afelffi 21Ů1, ,Ódls!t. 1. pJalt. zák z 24. ,červ'lla 
1926, č. 10'3 Sb .. , byLal vláda zllTh();cměnla., alby u
pra,vjlla: plalto!vé pOlměJr'y 'Zla:městnanc'Ů ve ISfáJt
níc\h. úřa,dlech, v úSJt:a.iVe,c\h, fondech a .piodnidC'h 
ISltáJtn~ch ,a, 6ltáJt'ean S[p'l'léIiV'OIVIilIllÝ'Cih, nla., .kJt.eré se 
neV'Z'tah'Thj,f ulSlt.aIThoV'eJnw Óí.6lti 1. alž V]1. ,pLatÍ. ZJá'
]wmJB.. Poněvadlž Ise rt:tarto msrballwvenÍ v'ZiaLhuj'Í na 
ZlamělSltil'alThOe v píOme!rU' ve:vejnoplr:á V'nw, týJkallo 
'Sle IOm'O ZIIll{)lcn:ěJruí! Ih!LruVll1Jě ZJamělS,trua-nc'Ů v pOlIllěru 
lS,o"\.lJkr'olIlloJ)'r~vn:íjm. Talto ú-P'rava p11.alto'VTÝ'ch po
m ěo." llJ Z,alm.ěkSltmta Incttl. ,pomniku » lS'táltiIl i :Lelsy a 61tH' t -
ky« 6:ta.l:éli B1e €llrulŽlelhníim řáJd'em 5 účitnno~tlí od 
1. ledna, 1926 IéIJ h)"1 'te:n~o ,suuIŽ.eh!n:i ,řád! podle 
potV'J.'lz,e.rui pl'edls,ediniClha !IILÍill5lt,ell'Slké 'l'ladJy z 19. 
č,ervence 1928 na, zálkladě uBlta:no'venlíi § 2:10, odst. 
1. záll<.. , č. 103/26, slchváJlen uSIll!esenÍlrn v láJdy ze 
17. červ-eu-oe 1928. . 

Sl/ušíi 'tedy ji'ž ipriolto rpoQlkU,áldrutli 61w~eíbm:L pomět 
z&měetnanců :poldlll':ilk:u »6,t:átn:í ,lesy a' 6itrutky«,. 
z'aud'áJma,jfcf ,se ,lllO ,t.omto ,slllUlžleDtn:íim ř:áJdlě, IZla' po
měr 6IOukl'io'ffiio'právln1. TO>lllfU v!Šla.tk lliasyědčuje 
~ v'")7\S'lo'v,ný ip,řledlp'ús. § 11 Zlllo'oněnooo' 1S~'u'.ž:ebmího· 
řá:d1u" klt'elrý plia;tJí i plI'O zH,zence pOldll'e ulstalllo
Vie'D[ jeho § 128 a y mlě'll1lž se ISrtanoV'J, :že 6ie' u.s'Í.a
nOíYen~ úŤeťdtníika d1ě'.Ťe UlSltan'olVlOlvalCÍ l:ilslt..i!Il:ou" V 

niÍž s,ru,š'li se .dO'VlOGla.tiJ {,oIhoto lSllru:ž,eID,ní1h/OlřáJdu .. 
DmnučenlÚm rtétio <UlSlta'fi.o'Vlo'VJad liBlt.itn y kSle 6iÍ'áfvá 

ď tlepir've pr'opŮJj!oeníi mLslta ú,činmiÝIm. Usrtla'llOIVIO
vad :lilslt.ima jeBlt po :r{~z'U!IIlJu. cilÍ, § 11., IreS~I. § 128, 
,o19vědčen'ím 60llJk'rmll!oV1rálynJÍ)ho' iSIT'U'~ehrw1ho 'Po
měru zalIllěstna\ll'C10'va. ZaJJ1lJě:slÍmlétlnec mrwslÍÍ její 
pi\Ťetí p'o;tvr.di~ii· :pilisl elll'll'ě lB: ID'Ulsri ;p1Íls<ellllně p'ro
Máls'bti, že se PO!cl'l'lol])'ll,je ulSlt.ano'vemÍnll GIIIUlže:'bnÍlho 
řáJd'lll. 
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St,-l byl ve 61vJém ISllulŽeJhnÍlm IJll'ÍlSlt,ě lUS/t:a.lllOVen 
UlSita.lllO'VlUj;iclÍ 'l:isti'nou ze 4. květllla 1929 v záJkla
d1ě § 232 ZlmJílnenébJo ISllužebn'Ílho řáidn.1 lB. vyvo-

*) Bo,h. A 10.0,10 (ná1. z 17. IX. 1932, č . 14.097, v »PTac . 
p,rávu«, ro.Č. XlI., s tr. 5, č. 425). Služební 'Poměr za
mělstnancŮ' podniku »S tátní lesy a 'statky« je soukro
moprávní. 
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ZLLj e své 'll.áJrolky též jed1ně z usltanoi'v.em.1 t{)lhoto 
61ulŽlelbn:íJha 'řádtu:. J,de tutdií,ž v daném plřipadě 
~, poměr 6ouwomlopll'ávru a s ltirrnrl:'Ů nalzJlr-áIDim 
y ,S'01WJlaslU jes~ judikalÍlulra n66', zil'a,číici 6;e V 

ll/á~. Bo.h. A č. 10.010/32, že s,Lužloonl pomělr za
ll1ěLSlttnaiThCů v IPlOtďU1:i'ku »,sttáit.nÍi ,leslY a sltl(ljťky« je 
6ou!kJr101IIl'0,!plr'éÍlv'll'í. Osltamľě anlÍl sttíižnlo~lt s:aana ne
tvrdí, že hy ib,yffio dlo!Šllo tk nělŤ1alkJém'UJ 'Ílndiilvidwál
nTInIUJ a 'kit:w 6Ipr:álvn\ÍimJu, ýiJm,ž by hyl býva1 pro. 
st-Je zal{)žen poměr veřejnoprávní. 
BělŽlf Itla'krtiO 'O 'PIř1írplald, illiat k ,t:erÝIŽ se V'z1:a[h'UIj.e 

ulslbaruov1etllÍ § 1, hotdll1 1. zá:k. z 15. ř(jllia 1925, Č. 
21 7 Sh., j:ímJž se pll'oV'átdi § 105 ÚJSlila'V1ní listiny, 

pcměrvta,ri;ž v něJm 'r.otZlh!o,d1oval žaL úřlélJd, te'dy ú~ad 
správní, vyřizuje s-t.lovy námitky o nárocích 
SO'lllklr'olID.lo[prá:vil1Í1cIh podle zvJ,áštniclr :pI-ed(pisu 
o' tom vydaruÝ.oh, t1'. .j. !podJe §§ 2127., restp. 228 
611ulž. 'řádu prO' zléliIIl&ttna.nlce P1odnik'lI »slfální lesy 
a 6Italtlky«, .iJ jest voo[\n.1() ISltrarně t'~ffilt!O ' rozhooou
fÍlm dlo~,čené 'PO Y')loeripántí, 'Ůrpll'a:vný,clh prlO\Slf,ř:ed- , 
ků v. ceSli:ě ~,dm. doIVoilatis.e náplr~Ny V1e vý 
roku, 'o těoht.o ruálro.oílcth: po,ř:a,de!l11J prrá,va,. Ne1ž !p'o
torm jekSrt pOldil'e U\SIÍe.ln{)ryenL § 3 li,t, a) z,áJk .. (), S6. 

vy:lou1oena p,řÍls/I.ušno.'Slt mss, alby p,ře.zk!oiUrmá~ 
vall' z.áillolnlÍlnol5'lt ll"OIZthOldlnuti aorr:m úř,ruďw, i fSolušel{) 
su"žno\St odmí:íuofwti ja/]ootŽio nep,ří'PiU.1sttn'Ůlth 

Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích. 
539. 

Vykonával-li pojištěnec p'ráce jako mistr v to
várně, není jeho dosav,adnímu povolání přimě
řeno, aby zákonnou třetinu výdělku vydělával 
jako venkovský nádeník. Rozs. vrch. poj. s,oudu 

ze 17. XI. 1932, Cpo 414/32-1, Sb. ÚSP. 75. 

Vykonával-li žalob-ce kvaHfi,koV'anou práci 
jako »m~s,tr « v továrně, nebylo by do,s,avadnímu 
jeho povolání. přiměřeno" aby si zákonnou hra,
nici výdělku vydělllal praCÍ sna-d obyčej,ného 
venkovského nádeníka. Také na něm nelze žá· 
-dati, aby zákonnou hra,nic~ mzdy sli vydělával 
.abnormál1ním namáháním ,svých ~i1. ohrožuje 

s:vé zdrayÍ. 

540. 

Práce dělnice v továrně na paličky, zaměstnané 
politýrováním, není kvalifikovaná. Rozs. vrch. 
po.j. s,oudu ze ·17. XI. 1932, Cp{) 144/32-1, Sb. 

nsp. 81. 

K invaliditě nes,ta,čí, že po'jiš,těnecnení' s to 
dosíci zákonné hranice výdělku v dosavadním 
povolání, ,ježto nejde o nezpÍlJ90billlost k povo
lánÍ, nýbrž o nezpůs'Obilo'st k vý:dělku, a proto 
dluž'no zkoumati, zda,h by pO.jiš'iěnka mohla tře
ha ji'll'oU prací vydělati si zák{)nnou třetinu, při 
čemž však to mus'Í býti práce přiměřená jejím 
6'Í'llám, s,chopnost.em, výcviku a dos,avadnímu po'· 
volání. 
Žalobkyně byla dělnkí v tov.árně na paltÍčky 

a zaměs,tnána byla politýrováním pali,ček , nelze 
t edy o. níi tvrditi ,. že by!a ně.Ťak zvl,áJšť kvalifi
k,ována, čemuž nas;vědčuje i to, ž·e denní je,ji 
výdělek 6nn 10 Kč, a PT'O,tO přihléd'nouti měill 
p rvní soud k tomu, ž·e soudní znalec prohlásil, 
ze hledí-li s-e k žalobkyn~ jako k obyčej'né děl
n:i.ci. nedosahuje její práceneschop:no6t 66·66%. 

541. 

Stolař, který po úvaze, jímž k dosavadnímu za
městlllání stal se Ipatrně neschopným ze dvou 
třetin, byl zaměstnán v jiném povolání za mzdu 
vyšší zákonné třetiny, není invalidní podle 
§ 109 pOlj. zák. RO'zs. vrch. po'j. soudu z 24. XI. 

1932, IQpO 52,5/32-1 , Sb. ÚSP 74. 

542. 

Je-li v příslušném obvodě žalobcově obyčejným 
zjevem ob!Inezená zaměstnanost, jest obmezená 
zaměstnanost měřítkem pro posou2lerní. vydělá
vá-li pojištěnec zákonnou polovinou mzdy po
dle § 112 poj. zák. RozlS. vr-eh. pO.T. s'Ůudu z 24. 

XI. 193<2" Cpo 426/32-1. 

Pod.le § 112, odsrt. 1., poj .. ·zák. není vý lw'n pra'cí 
n ebo služeb po.vinně pojištěných podle tohotú 
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zákona na závadu nál'{)ku na výJplatu starobní
ho důcho,du., nevydělává-li pojištěnec ani Po.lo
viiny toho, co tělesně a duševně zdravý zaměJst 
nanec téhož odboTu IS podohným výcvikem 
v ,témž ()bvodě obyčejně vydělává. 

Rozhoduje tudíž, () t{)m, zda přísluší bývalému 
poj~štěnci 6tar.šímu 65 let, dále výdělečně činné
mu, 6tarohní důchod, pouze skulÍečnost, dosahu
je-~i jeho. výdělek poloviny obvykléh{) výdělku 
z,dravého za.mělSltnance tého'ž oboru čili nic. 

,M;ylně pokládá prvý soud za to, že měřítkem 
pro. nejvyšší dúchod starobní ne,vylučující vý
dělelk je vždy mzda plně zaměG'tnaného zdra vé
ho z,umě,s,t'll'a,nce . 

To by bylo správné .Ten. kdyby zaměstnan'v6t 
po celou podle zákona p'řípus'tnou pracovní do
bu (plná zamě6tnanost), byla v p,říslušném ob
vodě zjevem {)byčejným (arg. 'slova »co ... ob y
čejně vyděllává« ). 

Je-li však z,jevem oby,čejným zaměstnanost 
objemu menšího, pak .je tat{) obmez.ená zaměs'Í- • 
nanost měřítkem,sice v tom rozsahu, který 
je v obvo,dě o.bvyklý. 

Výklad, který by vzal z.a měřítko vždy jaký
si fiktivní výdělek, totiž výdělek, který hy za
městnanec mě,l, kdyby byl plně zaměstnán, od
poroval by dv'slova i úmyslu § 112" odsL 1. poj. 
zák., který nehledí k t{)mu, co by 6i zaměstna
nec za jiných poměrů vydělával, nýlbrž k to.m~l , 
co 61Í. Z<l: daných poměrů vskutku vydělává. 

543. 

V dova, pobírající vdo'Vský důchod podle § 114, 
o.dst. 2., poJ. zák., není invalidní ve SlID.yslu to. 
hoto ustanovení, pracuje-li a vydělává-li více 
než třetinu zákonné mzdy. R{)zs. vrch. poj. sou-

du z 17. XI. 1932, Cpo 101/:92-2. 

544. 

Pracoval-li pojištěnec po uplatnění nároku na 
invalidní důchod a vydělával-li více neiŽ zákon
nou třetinu mzdy, jest mu invalidní důchod 
(zák. č. 221/24). přiznati a,ž od vY'st01lipení z to
boto zaIIIlěstnánÍ. Rozs. vrch. poj. 60udu z 17. 

XI. 1932, Cpo 104/32-1, Sb. ÚSP 78. 

545. 

Řízení před poj. soudem není' vadné, spokoJil-li 
se soud pouze pos'lldke'm znalce lékaře a nepři
pustil o zdraV'otní'lli stavu žalobce. výslech svěd
ka zam.ěstna,vatele žalobcova a výslech stran. 

Roz's. vrch. poj. soudu z 17. XI. 193,2, 
qpŮ' 469/J2-1. 

Žal{)hce spatřuje vadu řízení v tom, že prvý 
soud nevy6le1chl jako svědka zaměs.tnavatele 
žal{)hcova A. V. a neprovedl důJkaz vý61echem 
stran. Soud odvolací má z'a to., že ,tento odvola-



cí důvDd není dá'n. Otázka invalidity, {)o které 
ža:IQbce vedl důkaz svým zaměstnavatelem A. 
V. jeslt otázkQU související se zdravotním sta
vem žalQbcovým a v , tom směru jest pro 'řízení 
otázky té rozlwdným posudek znalce lékaře a 
nezů6talo protQ řÍze'ní neúplným, nebyl-li sly
šelIl jako Bvědek A.) V. 

tProvedené důkazy stačily k bezpečnému roz
hodnutí rozepře a nebylo proto potře!bí prQvá· 
děti důkaz vý;slechem stran, který jest důka
zem subsidiárním (§ 371 c. ř. s.). 

546. 

Pojištěnka je invalidní podle § 3, zák. Č. 89/20, 
i když její zdravotní stav v době, kdy poiádala 
(JI důchod, byl horší, než v době prohlídky léka
řem soudním znalcellD., když však nastoupení 
povolání vedlo by k dalšímu zhoršení jejího 
zdravotního stavu a když hy mohla za krátkou 
dohu vykonávati službu jen za ahuormálního 
přepínání sil. RQzs. vrch. PQj. Boudu Z. 16. l~. 

1933, Cpo 624/32-1, Pens. Poj., str. 42/XII. 

Podle názoru lékaře ,sQudního znalce nastou
pení povolání vedlo by u žalobkyně k další
mu zhQl'šení jejího zdra VQtníhQ sta V'U. Nelze 
proto žádati, ahy žalobkyně na krátkou dobll 
'konala službu, když by tak mohla činiti pouze 
za abnormálnihD přepínání svých sil. Lékař 
soudní znalec vý'slovně prQhlá6il, že zdravotní 
Btav žalobkyně v měsíci říjnu 1928 hyl horší 

než v době, kdy tento znalec prohlédl žalob
kyni, t. j. v měsíci dubnu 1932. Že žalohkyně
byla v měsíci říjnu 1928 skutečně nemocná, by
lo prokázáno předloženými léka'řskými vy,svěd
čeními. Jest prQto souhlasiti s prvým 6D'Udem 
v tQm, že žalobkyně jest od 10. října 1928 stále 
invalidní. 

547. 

P·Nhláška k pojii.tění po dni uplatnění nároku 
na invalidní důchod, kdy už žalobce podle. 
vlastního tvrzení bylo pokládati za invalidního, 
je opožděná ve smyslu § ?, odst. 2., a § 108, odst. 
1., poj. zák. Rozs. vrch. pO.Ť. SQu-du z 30. III. 1932, 

Cpo 39/32-1. 

548. 

Je-li zjištěno, že invalidita vznikla přede dnem 
upla,tnění nároku, pocí'llá požitelk IDVI8lidního 
důchodu podle zák. č. 26/29 dnem, kdy ~alohce 
hez,pečně ne,byl již zp,ůsobilým k povolání. 
Ro,zls. vr,ch. 'Poj. s,oudu z 27. 'června. 1932, Cpo 

. 180/32-1. 

549. 

Potřeba stálého dohledu nezakládá nároku na 
zvýšení důchodú prQ trvalou bezmocnost podle 
§ 28, zák. Č. 26/29. Roz.s. vrah. POI.j. saudu z 16. 

únara 1933, Cp-a 679/32-1. 

Rozhodnutí soudů nižších stolic. 
žaloba Ol za;placení postoupe'né pohledávky 
z p'racovního poměru nepřísluší !před p,racovní 
soud. Usneseni vrchního soudu v Praze z 11. 
Y. 1933, R II 168/33 (kra..Ť. soud civ. v ,Pra,ze 

z 22. III. 1933, Ck XH 368/32. ~,) 

Názor prv,nihQ s'oudu, že li pro .postoupenou 
pohledávku zů.stává zachována pří-slušnost pro 
uplatňo'vánf této pohledávky bylo by souhla'
siiti, kdyby dův'ody věcné příslušnosti nezaklá
daly se ve zvláštních> 'o'sobnich poměrech opráv
něného nebo zavázaného. 

Z ustanovení § 1 a 2 zák. ze dne 4. 7. 1931, Č. 
131 Sb. z. a n., jako,ž i předpisů a řízení před 
,praoovními soudy v tomto zákoně obsa,žených 
vychází ja,sně najevo, že pracovní 6·oudy .Ťsou 
přÍls:}ušny 'toliko pro vzájemné nároky zaměst 
nance nebo z,aměstll'avatele, nebo zaměstnanců 
mezi sebou a je t.edy důvodem pHslušnosti pra
oovn ího s'oudu v první řa.dě oBohní p,omě-r spor
ných ,stran. Není-li toho,to poměru, pak nepři
chází pří-slušnost pra'covního souclu v úvahu. 

žalo-ba o zaplacení Po.stoupené pohledávky 
z pracovního poměru nepřísluší před p'racovní 
so,ud. Usnesení kraj. 'soudu civ. v Praze z 31. 
V. 1933, R II 182/33 (okr. ,soud civ. pro. Prahu-

Jih z 19. IV. 1933 C VIII 735i33)'~) 

Nelze ,souhlaBi,ti s ,náZiorrem SQudu prvního, že 
Po.stup pohledávky nemá vlivu na přÍLSlu.šnos't 
soudu praoovního, že proto :praco'vní ,soud zů
stává příslušným k rozhodnutí' t.ohOlto sporu, 
ježto nárok v něm upl'alÍňova,ný vznikl ze slu
žebního poměru mezi ]. K. a žalovaným a .Ťest 
Inerozhodno, žie uvedená) zamě1stna'ukyně pře
vedla jej na žalobce. 

Pracovní s'o·udy .Ťsou však podle předpisů § 1 
a 2 zák. ze dne 4. 7. 1931, č. 131 Sb. z. a n., vý'-

•. ) Srv. k tomu souhlasné Sb. ro'zh. živn. soudů, př·íI. 
Věstníku rak. min . s'prav. Č. 33-2 a 333, dále Sb. rozb. 
žlvn . soudů, p,říl. . Věstníku ČS. min. sprav., Č. 16. 

luěně příslušny rozhodD,va'ii o spOTech z pra
covního, služebního neb učebního pomě'l'u 
vzniklých mezi zamě,s'inancem a zamés"tna
vatelem, jakož i mezi zamě'3tnanci téhQŽ za'
mě1sf.nava.tele. Jest tudíž dův'odem příslušlllO'Sti 
soudu OIsDhní poměT sporných stran. Sc:hází-li 

, i .Ťen jedné straně uvedená vlastnost. ne.Ťsou 
,splněny předpoklady § 1 cit. zák. a není již 
.dána příslušnost pracovního soudu. 

Ježto v da'ném přípa:dě mezi. žalobcem a žalo
vaným není a nehylo žádného 'služebního po
měru, nepřichází praoovní soud vůbec v úvahu. 

Bylo p 'rotQ stížnos,ti vyhověti a námitku ne
přípustnosti p,ořadu práva, která .Ťest správně 
llámitk>ou věcné nepříslušnosti !soudu zaIE.Ít
,Douti. 

Odepřel-li zaměstnavatel ověřiti důvod pro
puštění zaměstnance na pHhlášce Ol podporu 
v nezaměstnanosti (vzorec B p,říl. vl. nař. č. 
186/1924 Sb. z. a n.), je'st zavázán nahraditi za
městnanci škodu jemu tím vzniklou, t. j. pod
poru, ktel'cu by v příp,adě řádného ověření při
hlášky ohdržel. Rozsud:ek pracovního soudu v 
Kašidch z 23. I. 1933, Cpr 224/32, kra.rského 
saudu v Ka,šicÍch ze dne 17. UI. 1933, Opl' 23/33. 

Ža,lobca hlásil Isa o podporu v nezamelStnaul 
cHa prihlášky, avšak túto nedostal preto, lebo 
žalo,vaný odoprel na te.jto prihláške overif 
dóvad prepustenia ž.alohníka, na ktorý bola 
u.danástála nemoc. 

KTajBký súd na základe zisteného skutka
véhQ stavu rozsudok 1. stupňo.vého ,súdu zme
nil a žalobe vyholVel, leho má za dokázané, že 
žalo'vaný bezdóvodne odoprel overiť prihlášku 
žalobníka. a tým telda žalo'vaný za'PrÍčinil ž,a
lobcovi škQdu ve výš,ke 3588 Kč, ktoré hy bol 
v prípade riadného overenia prihlášky žalova
ným abdržal ako podpo'l'u v nezame:stnaní, keď
že ináč pri'hláška .Ťe l'iadne vy,sia.vená ap-o',-
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tvrdená. Výmluv a žalo'V an ého, že s a už ne'pa
mlHal na okolnosti zaID/estnania žalobníka 
II seba je ,neuveritelné, lebo preca i;náče,j z jeho 
v~p'ovedi ply nie, že žalO'bníka pozna1 a od do
by vystúperua žal'uhnÍ'ka zo' služb y tak dlhá 
clóha neuplynula, aby úplne žalovaný na u ve
dené o-kolnosti zabudnul. Tiež pre žalovaného 
overenie prihlášky neprinášelo žádné riziko, 
lebo nemal portvrdiť tu v dobe podaniar prihláš-
1ey je nezamestnaný, ale overiť proste davo-d, 
že prečo služobný pomel' prestal. 

L K účinnosti vý'povědi není třeba jejího uznáni 
zaměstnancem a jest bez významu, odep,řel-li 

' výpověď zaměstnanec vzíti na vědomÍ. 
II. Při výpočtu výpovědní lhůty nepočítá se 

den, kterého výpověď byla dána. 
n I. Výpovědní lhůta obchodního pomocníka po
dle § 20, odst. 2., zák. Č. 20/1910 ř. z., musí 
vždy končiti patnáctého nebo p081edního dne 
kaléndářního měsíce. RozB'. pracovního soudu 
v Čes. Budějovicích z 5. V. 1933, Cpr 11 /33. 
Prejudikatura: ad I. Sb. ž. 2859, ad II. Sb. ž. 

16, 705, 2359. 
Výpově'ď by la žalobci dána dne 1. úno,ra 

1933, a byla účinná, nebo,ť k účinnosti výp'u
yědi není třeba an~ při,jetí ,je jího ani .jejíhO' 
uznání vypověděným a odepře-li zaměstnanec 
vZí'ti výpověd' na vědomí, nemá to n:l výpověď 
vlivu (Sb. ž. 2859/17). 

Zbývá l"o'zhodnutí, zda výpověď byla dána 
včas . Ruzhodným ,Ťes:t, že žalobce podléhá zá
konu o obchodních pomO'cnídch (:sama firma 
mu dala v tom o,sv ědčení). Jest sice správné, 
že poněvadž v tomto případě by la 'smluvena 
kratší výpo'vědní lhůta , než přÍ'pustná v § 20, 
od6t. 2., zák. 'v obch. pom., na1stupuje na ,Ťejí 
mí,stO' výpovědní lhůta jednohO' mě,sice, avš~k 
s konečnými dny uvedenými v § 20, odst. 2'1 cIt, 
zákona, t. j. 15 nebo posledního měsíce (čl. v., 
odst. 3, čís.nař. z 10. 1. 1915. Č. 8 h.). 

V daném případě byla dána' výpověď až 1. 
únur a a ,ježto s'e ,při výpočtu výp,ovědní lhůty 
nepočítá den, kterého v"Ý'po věď byla dána (Sb. 
ž. 16/99, 705/01 , 2359/14) končí lhůta až 2. března 
a nikO'li posledního únO'ra. 

Byl tedy žalobce ve srn. § 29 zák o obchod. 
pom. pr'up'uštěn předčasně a bez důlezÍJtého d{l
vodu 'V ,tomto- zákoně ,jmenovanéhO', ta,kže mu 
'PřÍls luší nárok na náhradu podle § 29, od6t. 1., 
zák. o ohch. pom. na dubu 1 měsíce , která by 
musela pro,jíti až do uko'nčenÍ služebního po
měru řádnou ,jednoměsíční výpovědí, t. ,j. v 
t'omto pŤÍ'padě dv 15. března 1933 a náleží protO' 
žalobci polovina měsíčního služnéhu' i s přídav 
ky a ,poměrnou částí remunerace v § 16, 29 
d t. zák. 

Nárok na lloměrnou placenou dovolenou podle 
§ 10 zák. Č. 6"/1925 p,řísluší také zaměstnanci. 
který byl propuštěn z prráce podle §. 82. lit. ~) 
živn. řádu pro nezaviněnou nezpůsobIlost k pra
cí přes čtyři neděle. Rozs. pracovního soudu 

v Lilb erci z 29. XI. 193,2 Cpr 373/3'2. 
Rozhodné by lo, pla'tilo-li prO' tento případ 

ursrtanov ení § 11 zák. čís . 67/25, podle kteréhO' 
placená do'volená: nepřísluší těm, kteří byli 
v -l'oce, kdy na dovolenou by .jinak měli nárok, 
'Před jejím nastoupením propuštěni' z práce z 
důležitých důvodll , které opravĎu ,Ťí zaměstna
vatele podle 'PTáv ních předpisÍl zrušiti praoovní 
poměl' bez výpovědi. 

Podle názor u prvního soudu by ln zji.stiti, 
jeví-li se dúvod propuštěn í podle zák o,na pří 
pustný dll ležitým i p ro zamě's t'n avatel e. 

To·muto názor u nemuze odvola'cí s{)ud pn
svědčiti , nehoť zákon mluví vůbec v § 11 cit. 
zák. o dúležitých důvodech .a chce tím bezpo
chyby jen říci, že veškeré důvody, které podle 
zákO'nů zaměstnavatele opravňují zrušiH ,pra
covní poměr bez výpovědi.. ma,jÍ biýti poklá
dány za diUežité. Zcela ,právem p'uuknzuje od
v olání v ' tom na ustanovení § 27 zák. o obchod. 
pomO'cnídch a dále n a tn, že i příp,ady v § 82 
živn. ř. uvedené, dlužnO' hodnotiti za důležité 
dů'V-ody. 

I kdy ž dů v'ud podle § 82 lit. h žilv,n. řádu (ne
zaviněná nezpů.sobilO's t K p'ráci přes 4 neděle) 
j est důležitý důvod, nelze přece tet, hle díc 
k us,tanov ení § 6 zák. č. 67/2.5 pokládat za ta
kový důvod, kterÝ<ffi dělník pozbýv á náro'ku 
na dovolenou. Neboť p'u,dle § 6 cit. zák. započí
tává .se doba, kteTOu zamě:s-tnanec zmeš'kává ve 
službě pro nemo-c, ,do doby pro' n á roka vý
měl'u dov'u,lené rozhodné. 

Z tO'ho plyne, že s ,n'ez,a'Viněnou nezpůsobi
los tí ku práci v trvánÍ' přes 4 neděle nemůže 
bý ti spojena ztráta nároku na dovolernou. 

Ježto neby lo tvrzeno" tím méně dokázánO', že 
žalobkyně ,svou ,nezp'll'sobilo,st k ,práci zavinila, 
měla za dobu od 1./1. 1932 dO' 20. /5. 1932 nárok 
na pomě'rno'll i)lacenou du'volenou. (§ 10 zák. 
67/25) . 

Do }>,racovní doby rozhodné }>['o poměrnon pla
cenou dovolenou podle § 10, zák. č. 6,/1925, jest 
v čítati také dobu, po kterou zamě'stnanec byl 
»vysaz.el1«. Roz:s·. pracov,ního soudu v Praze z 1-0. 

IV. 1932, Cpr II 228/33,. 
žalobce tvrdí, že u žaJ'O'vané firmy se učil od 

r. 1921 do r. 1924 a potom ll! ní pra,oo,val jako 
dělník až -dO' 17. února 1933. kdy hyl pr'upuštěn, 
že měl mzdu 5 Kč za hodinu a když při pTOpUŠ
tění .se hlásil O' náhradu a1i:kvotrnÍ' čá,sti dovo
lené, bylo mu vyplacenO' pouze 33 Kč, ač mu 
příslušela náhrada vzhledem k dohě od 1. kvěL 
na 1932 do 16./2. 1933, tedy za deset měsíců, za 
deset dvanáctin celkové dovolerné, tedy v obno
su 200 Kč. 

Vzhledem k tomu žádá žalobce,abyža'lo'vaná 
strana by la uznána povinn,o:u zapl<l!titi mu jako 
lledopla,tek náhirady alikvotnÍ' čás:tiJ du'volené 
167 Kč. 

Žalovaná: strana navrhla z.amítnutí žaloby, 
uvádějíc, že žalobce byl v roce 1932 pO' někoIÍk 
mělsÍců vysazen z práce, takže pracoval pouze 
a:si 3 měsíce, že pO' dobu, po k,ter·uu byl v ysa
zen nemá nároku na dovolen ou a ·že vzhledem 
k d:obě, po kterou v r . 1932 Bkutečně pracoval , 
přísluší mu .jako náhrada do-v'ulené pOUlze část
ka 33 Kč, která mu byla vy pl'acena. 

Dále uv edla žalovaná, že žalobce vzhledem 
k vysazo-vání nepraco'val pravidelně, ze,jména 
že nepracoval v době 14 dnÍl plný poč'et pra
covních hodin, t. t. 8 hodÍ11 denně, a že tudíž 
nelze za základ počítánÍ' nár'uku na náhradu 
dovolené ,obnos 5 Kč hodino'vé mzdy, násobený 
plný'm počtem tý-denní:ch pracovních hodin, 
ježto ve skutečnOrsrti' ,průměrný výdělek žalub
cův vzhledem k ,jeho vysazováni byl menší. 

Soud nesdílí názor žabvané Istra'ny. že bv 
vysazováním z prá'ce žalobce pozbýval částečn ě 
nárokll na náhradu aEkvotní části dov'ulené 
příslušetících mu podlre § 10. zákona č. 67/1925 
Sb. z. a nař. 
Vždyť vysazení z p r á'ce, které se dě,je ná

sledkem toho že z8mě'stnav atel nemá pro za
městnance s dostatek práce ve svém závodě, není 
žádný m zrušením pracovního poměru, nýbrž 
nouhým přerušením pracov ní-ho poměru, závis
lým na ,dohodě ohou smluvených stran , pl'i 
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čemž př'ekážka, pro kterou nemuze zamě5tna
nec konati práci, .Ťest "\ ,060bě zaměstnavate
lově, t. .Ť. v tom, že zaměstnav,a,tel nemá: oka
mžitě p.ro své zaměstnance s dostatek práce a 
§ 1155 obč. zák. stanO'Ví, že zaměstnancům pří
sluší plat také za služby, · .Ťež nebyly vykonány, 
když byl ochoten je kona,ti ,a bylo mu v tom 
zahráněno okolnostmi. jež .Ťs'O'li na straně za
mě.sÍ11ava'telově. Z to.hoto , zák,o.nnéhO' ustano
vení vyvo'zu.Ťe soud, ,že vysazení žal'0'bce z prá
ce nemůže mu býti ni.Ťak na újmu pro jeho 
nárok na ná!hr.adu alikvo.tní částÍ' dovolené a že 
také náhradu této dovolené dlužno počítatio po'
dle .Ťeho hodinové mzdy náso.hené plným 
počtem pra'covní!ch hodin, které by žalobce byl 
zajisté 'odpracoval, kdyby neby l z práce vysa
zován (§ 9 zák. č. 67/1925). 
Rovněž z ustanovení §§ 6, 7, 8 zá,k. č. 67/1925 

vyplývá, že .Ťen ,om okolno-sti ,takové, které na 
straně zaměstnaného .jsou překážko-u, p ,ro kte-

r~u nemŮ'hl slu,žby konati, mají vliv na .jeho 
narok na dovolenou, a to pouze okolno.sti za 
mě.stnanceom zaviněné a okolno.stí tak'ÚlVou ne
může býti vysazování z práce, nastalé proto, že 
zaměoínavatel nemá s dostatek práce. 

Přisluší tudíž žalo-bci podle § 10 cit,. zák. ná
rok na alikvotní část dovolené vzhledem k do
bě vd 1. 5. 1932 do 17. 2. 1933, tedy za 10 mě
síců v plném obnosu 200 Kč, neboť jest mezi 
,stranami ne,spoOrné, že plat se žalobcem Bjed
naný činil 5 Kč za hodinu. 

Jestliže pak žalovaná strana vyplatila žalob
ci na náhradě za alikvotní část dovolené pouze 
33 Kč, bylo .ji uznati p'o'Vinnou, aby .ještě ža
lobci doplatila zbytek per 167 Kč. Okolno'st. 
že žalov,aná firma ujednala se zá vodn:íim vý
horem, že dovolenou bUJde pla-hti .jen za od
pracované dny, .Ťest bez významu k ustano,vení 
§ 14, zák. Č. 67/1925. 

Poznámky. 
K nálezu nss č. 10.331/33 o nOClll p'l'áci v živ

nosti pekařské. 

V'šeo!lmClný :z.állmlz § 8 ,z:álk. ,č. 9'1/18 ThOIČll:ÍJ prá
ce, jie6lt 'V !Ž~fv!llIO!SltecJhJ [p,e1klatř\skýtch [p~ředlpois:e'm 
málo 'r le\:',lpoelkit:ovalll'ÝfID.i. Neni poo'ohylby 10 1Í.1()[ll:, že 
ientoa z:álko'n1n.ý z,áJklaz z,ůtSltla.,1 ISIt!ál:e V' pJaitnolsti. 
VýJn!olsry Imim:. ISOC. IPléloe č. 3042/G 19.21, Ia.n:ii č. 
2580/ITI/D/1927 v ot01II1ltlo 6měr:u: rTheID1JOthJ.:y p'ři1ntés't-i: 
žádné zlIlliětn y. Na odlrrulhié slt'ra'ně, v,š,a(k .jiSlOtu p'ř'e
twědlčivýrm ,d'olk1ia,ďem i ,olhtO', že vy;nUioelll'ÍÍ Z!íÍlk!a'zU! 
Clit. § 8 nelni n-ejlSIll1a.1ž:ŠJ; a 'ž'e .řelSlt u,žírvlá!IloO rt,ěch 
ne:jTůz~nějlšiJClh ipr'otS:tředJkŮ! ok It,oiIIllU, aby nedlbátní 
t/:oo,hto z:áka:Z:U1 hylb lÚoUelr lotvlán'o. 

ZV1láMě V'Ýiz~oai1ll.n,ým plrlolsrt,ř:etdkem je min. výnJo'S 
č. 2580/1927" V'Yioorrý mm. lSIOIC. pJéJče 'V dohě ob
čans'ké IDoalilce. VÝll'OISl tSlálrn 'nemá větftšiíiho vý
znamu. ,n.ež .Ťa'IDo vrýl1dla.ld, IJd,errý IIIIň.ln. 6:0:0. péče 
z,á1klommtémUi p1řeldlpisIU plhklláid1á., a l ttlO výJkil\adJ n e
s. op 1" á v III ý. N ejv. /Sip'r. s,olUJd jest v rt:élto věó 
vellrrri 'Ulr'čiJtým (nál. č. 10331/33) a jlooo srta'llto
V1i6:ku ne.cthy!h~ oďůVlOId.n:ěmif, kteTé j:a1kékioJoi: ná
mirbky vY'l't1čmlŤ,e. Na rromto m~s!'Ďě jestt; plři'poune
noruni j, n 'to 'e.r p oe 1 ac i p 00 B 1. R. K ll' e Ílln a, R. 
Ta y e Ir -1 e, V i L Brod e C' k é hlO oa- slou,dr. ze 
dne 4. VII. 1927, Č. f.162/II v<ol. otbdi., Vle 'krf,eré 
správm!ě s/e dOlVlozu:je, že chl. vým.IO'SI min. ISOIC. 
péče IČ. 2580/1927 old[plOlr:u.j,e záJkJolnu 18.' jJe I1mJClríiž 
nepil'a.'tnÝ'. Mim. eo'c. péče v OldIPi(wěd~ z 19. XI. 
1927, ·č. 1282/H. VlolI. otbld. ll'ezibyliOl, než .alhy s:e 
s,poo:roolj':ill: p,oulbJýrrru odlkia:zem IDa rtl()', že v § 8, olchsrt. 
2." záJk. IČ. 91/18, .jde o' »zVllá!št'llr p~ředpi6:«, :aJ že 
ta'lQé nalř. z 11'. ,l:edina 1919 'll eib y1101 'V11áldm'Lm nta
Hzelnírm, takže VÝ!fi.OISI IČ. 2580/1927 Inev,yjŽi<lJdJo.vtal 
náLeiŽŮiVolSlt'íi § 84 úSliL .ltiBlt:i.ny, 'll;ý1borlŽl :žle prý 6Itla
č.ill1o. alby p'fedptilsl ien vY'dl<Íilli hY'l -rynŮ'sleiIn mi.n. 
6'0Id. 'Péče Vle !siho ictě SI 1IllIi:n:ilsf:rerrn {)!b,oolo,dltt. 

11ím IO'Vlšerm 'll<emiOlh1'y b ý(t,i v'y.V'r &cen Y' pood\S1a,t
Thé Inlctm.riJtky i!n'terpeliaIllHL ,ktlelfÝJ:Irio by,no p'ře

ISověid:črirvě d'olvozeno, lŽe ry'TIlO~ ~. 2'5-80/27 nemů'že 
míti! 'V1Ýlz,ruamul Jplr'ávnL Illlolr:my. T<01IIl.ultb náJZoru 
d.olslt1ailb \Sje prllll!éJho .slofl.llhi1!aJsrut n ,e j:v . .slpr~ Soo'u.d u 
(c~t. miál}'. ,č. 10.331/33). TlirnvO' :nM1ezem bY'lb ~edy 
zjediI1l<ino noa:plr'o\S~'é .jasTI'o. ()- nelpř.:íipulSrtn'olslti iIlIO'Č 
ní iJllr 'áce Itla:roé v 'Žlivmloslt'L pékař.ské. Prta,c o VIél.rt i 
v 'll'od, 'Í .. Ť. v ·dlotbě 'OldJ deslárté hiod~ny v.eče.r'nÍ 
dto pMé hioJdŮJIlY 'rallltní .jesJt ~akázlárrlO rfaké v živ
nrolSlťjt pe'ka:ř6tkié; výj:ilm1k:a, Í'elSlť p,ř1'pu.štťěna jen, 

j,de-l'i! () p-GidlllWky poe1rnlř~é, které .ÍlSou: IpOldniky 
n~plřertlf'Ž,itě rpll"o'v,olZlolV1amýtmi, nebo ,-vdle-li ttoliko 
o rplřec!hiodn:orllt 'oplra'V'U zá:Voodn.ílho zeJřizen'v ph 
,naISltia.Jý'c:h porudhrác'hl. ZejlIllJéma V1Z1ta.htuje se zlál-

Iffilz ] .na jalkék10Ti prr,áJce pOlmo:cnré Theib{) p.ří
plfla:vll,é. 

časopisy. 

Pl' á v n í k fro,č. LXX, seš. 9-12). Dr. K are I 
Fin k: Nárok na náhradu ,škody proti z.aměst
na'va'teli pr,O' pOTušení ohlašovaCÍ' p 'ovinnosti pO'
dle zákona o pojištění zaměstnarnců pro pHpad 
nemoci, Í'nvalidity a <stáři. Dr. J ,a r o. s I a v L u
k á š: K otázce za,jiš'tění přednostních pohledá
vek podle § '54, odst. 1., vyl'. ř. 

P r á vn y o b z o r (roč. XVI. č. 10). Dr. E. 
F i s che r: O ustanoveni zamestnancov {)bcí a 
miest s regulovaným magi'strá:tom na Slovensku. 
Soutěž a tvorba (roč. VI. č. 5- 6). JUDr. 

O t t o G e 11 n e 1': Jaký úči,nek má hezdůvodné 
vystoupení, aneho bezdůvodné pr{)puštění za
městnance, podléhajícíhO' zákonu O' obchodnich 
pomocnících na povinnost zachovávati tajem
siví podle § 13 z. p. ll. IS.? 
Č a s v' p i spr O' žel e z n i IČ ,n. í p r á v o' a 

pol i t i k u (roč. XII, č. 5). Dr. Jar 00 s I a v P 0'

d o I s ký: Perusijní pojištění zaměstnanců sou
kromých drah. 

Pensijní pojištění (roč. XII, č. 3). Dr. 
Fe r d. Cz e r n y: Bezplatné zapo-čtenÍ' nepo
jiště.n.ých rakouských předchOlzích služebních 
dob podle česko.slovenoko-rakous,ké úmluvy 
o sociálním po ,jištěnÍ. Dr. J c, s. L :ú po per t: 
K úmluvě s Rakouskem -o s'událním pO'.Ťištění. 

Ú r a z o v é p o .j i š t ě ní: Dr. V I a d i mír 
Sed I á č e k: K výkladu pO.Ťmu úrazu podniko
vého a úrazu na eestě dO' práce a z práce pO'dle 
§§ 1 a 5 úraz. zák. 

Juristen-Zeitung (roč. XIV, č. 10-14). 
Dr. G. K o ni g: Sozialversicherung und Priva-í
recht. L. W o k u I' e k: Die Abfertigung ilII1. 
ArheÍ'tsrechte. Dr. D. E i s ing e r: Die S'ÍaatB
biir:g,erlichen Rechte und der, Arbeiisvertrag. 

R i c h t e r z e i tun g (r'o,č. XV, č. 5-7). Dr. 
H. Rop per t: Das Berufungsverfahren nach 
dem Arbeitsgerichtsgesetz. Dr. Jo s. Pll Ž ID a n:. 
Ein Jahr Arbeitsgerichte. 
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