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I. 
Otázka, pokud ·a v jaké mne nutno. v 

k ,onkretnÍm přÍlpad ,ě uZlliat, z,da ob c h o.d
ní z m o. c n ě n e c a cElstující na pro vi,si je 
y 's luž e b ním p o. měr u, ra n e h o. p o
k u d jej třeha pokládat za ,8 a m O'S ta t n é
h ·o pod ni. ka tel e, pře's.a,huje ,svým yý
znamem a .dos.ahem důl eži tOrst to.hot.o ,slta v u 
i ,s:ku~,iny, i její,ch Ispeóál.lliÍrCh 'f1ro.blémů 
a z.ájmů. 

1. Při zkouilnání ,této otáz,ky třeha jíiťi až 
k teoretickým a z.áJs'a.dnÍm zákl ,adům sl u
žehního poměru. N ebo.ť ,spoleoensko-hospo·
dář,ský typ ohcho.dního zmo'cn-ěn.ce· leží na 
ro.zhraní mezi materií, kte.rou up-ra vují 
normy, spad,ajíd do pracovního práva, a 
mez.Í materií ostatI1wÍ. J llJdika'ÍllJr·a o ohcho.d
nich zmo'cněnckh je proto. plna pri.ncilf riel
nich úvah ,o po.v.az.ea z,nacíeh služebního 
poměru. 

2. Praxe a ju,diocatulia, týkajíd se oh
cho.d.níeh jedna,telů, konfrio.ntuje v'elmi Thá
z,orně zákonnou drdi.ni,ci ,služební ,smlouvy 
s ko.nkretn.ími ú'fv-ary, které vytvořil hOls
po,d,ářls,ký vývoj. Tat,o praxe a její probJ.e.
m.atika vede k naléhavÝ1m otá'zkám, do ja
ké míry ohstojí tr,a;dirČIlIÍ právn.í typy se 
ISvý'mi ahstr'a,ktními def,i,nÍ'cemi v mnohosti 
a rozličnosti forem, pr,ávních vztahů, které 
se vy,s,kytují v Ipr'a.k,s,i mo·dernílho h,ospo,dář
ského ž.ivo.t.a; nutí nás .dále ,k úvaze, nekom·
phku.je-l.i lp,ění na tr.a,d i,čn .kh právn.~,ch ty
pe'M p ří.l i š p faxi a judilk,aturu,a n e.ni -1 i 
vho·dno napomálha-ti v z-ákoflood,árs·tví vy
tváření nových pl'ávnfcl typů, přiz:pů,s,ohe- ' 
ných no.vému hOlsIPoldář;s.kému vývoji. 

3. Otáz.ka ,s,]užebního poměruobchod.ních 
:zmocně,nců za.sahuje ·do obl.astí, uprave.nýoh 
obč.an,ským zákoníkem, ohc.hodním zá.konÍ
kem, z.ákonem o. ohohod.nkh pOimocnídoh, 
živnosten,s'kým řá,de:m, předrpi,sy o vý·dě l,ko
vé .i ohr·at.ové cla.ni, konkur,s)''!.lm řádem i 
zákonem' ·0 nekalé ,soutrěži, pře1clpi,sy o. pen
sijním a °neinocens,kém ' pojištění, p·rinci.pie l
ně ,je všla,k upvaven služební poměr tol i,kb 
v ·ohča.nském· z.ákoillÍ!ku, je,hož definice ,slu~ 
žební ,smlouvy i ,sl,užehnfho !r:om,ě,ru tv'oří 

pojmo.vý z.áklad pro o.s,ta'tní předpisy a pro 
prakhckou aplikaei těchto s'Pe,ciálních 
předpisů úřady i soudy. Protože však ob
óanský z,ákonik má jen povšechn,ou struč
nou defini,ci služební ,smlouvy, řeší ..si otáz
k u, zda v konkretním případě je elán ·slu
žební ,['oměr ohchodních zmocněl1lců, každé 
o.dvě,tví aclmin,j,s:trativy pro SVo.u potřebu 
samo., zdůra:zňujíc při tom ča,stokrát důle
žitost -spec i.ál.ních momentů, ,spad.ajídch prá
vě v okruh jeho úkolů. Proto dochází ně
·kdy k ne,s·oula.du v z·ás,adníoh otáZíkách. 

4. Jud ikatur·a d.o'tahující se k tomuto pro
blému je z ne,jživ,ějšfch dokladů toh,o, ,jak 
praxe a ,judj,katura mod ifi,ku,je a prohlu
huje jednotlivé právní typy pr'oti intencím 
zá.konodárcovým a ja.k praxe ve ,slf·eciálních 
·odvětvích právnkh pŮSrObí na utváření 0-

be,cný·ch no·relm. 

II. 
o Podle předpi,sů živnostenského. řádu ro

zezná vajíse: 
1. Z m oc ně n c i (obchodní cestující), 

kteří jsou ve ,s I už b ě m,ajitelů živno's,tí a 
j1sou o.patřeni úředními leg.itimacemi. Jsou 
oprávněni vy hle d á vat i o b j e cl n á v
ky zhož,í u osoh, v jeji·chž živnosti urprOrfře
huje ,se zboží n.a;hía;eného druhu (§ 59 živn. 
ř.á,du). Ti j ,sou ve ,služehnÍm poměru. 

2. S a m o. ,S t:a ,t ní jed.n.atelé ·ohch,odní, 
kteří ne j,s·ou ve ,služhě některého živnost
nika. Ti j.s'ou povinni o.hláJSÍ'ti prov,o,z,ování 
,své,ho o obchodu. Sm,ějí za přÍrčino.u ohchO'do
v á ní pře d k 1 á cl a t i os ob ám Ca d 1.) u ve
cl.eným v z o rky 'l:lředmětů, kterých se pO'
třebuje v je.jic.h živnosti, .o z na m o. vat i 
jim cen y zho.Ží a 'ocl nich při jím a t i 
-o b Ť e d n á v k y předmětů ře,čeného ·druhu 
(§ 59 c) živu. ř.). Nerslffi,ějí m~t kromě ve;,o.rků 

IS ;seb-ou z,boží, n e 's měj í p r 'o ,d á vat n la 
's v Ů ,j Ú čet a ohchoc10vat je,dn~a,te.l.Siky ,s ji
nýlmi osohami, než v jejichž živnosti se po
tře.buje zhoží nah~zeného ·druhu. C e IS t u,.. 
j í c í ohcho.dní ,Ťed ,natelé nesmějí mít ",.kla
dů zbo.ží neho rSlk l.a;dri.šť a ,jejich vzorky má 
jejich z m -o c nit e I O'zna,č.iM j.ako. vz.orky. 

Ob ch O' dní 7J á ,k o DI í k urp'r'avu.Ťe v čl. 
49 práva :a povinnosti ob ch o cl n í C fl 
z moDe n ě n c Ů, ji 'c~hž užívá jejich !p r i n c i
pá I k jednáním na přeis'po.}ní,ch mLsteoh a 
.stanoví zejmél1:l., ž,e dluž.no je považo'vat Zla 
zmocněny vybí,rat kupní cenu z u7Javřenýoh 
jilmi pro.dejů aneho povo.lov.at lhůty k její
mu placenÍ. Ze z.nění It,ohoto záknnného 
čJ á n4k U., který m.luví '0 »princi,pál,o·vi«, lze 
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míti za to, že tu j·de o o~chodní cestující ve 
služ.ebním poměru. Přes to vš,ak vztahuje 
§ 23 uvozovacího zák,ona k o·bchodnímu z.á
k,oníku te.n.t,o předpi,s také na ty o.bcho.dní 
cestující, kteří nejsou v služebním Iroměru 
k uróitému principálovi, kteří vš.ak ce3'tují 
pr·o různé o.bchodníky. Názvu »je.clnatel«, 
».agent« používá .se pak j,a.k pr·o zmo.cněnce, 
který je ve ·službách ur'čitého prin6pála, 
ia,k i pro ,samo,statného jednatele. (He,r
mann..:Otav'ský: Všeohecn.ý zákoní,k obchod
ní 1909, 1., ,str. 101, ipoz.n. 1. a 3.) 

Z á k o n o o b"c hod ní c hpa. m O' c n í
o í c h týká se ,sIUJžehní:ho poměru os,oh, kte
ré ve 'provO'zování záv'odu kupcov.a j,sou zří
zeny pře vážně k vyk.o.ná vál1jí ku.peekých 
,slu.žeb (o·hcho.dní pO'IDoeníci), tedy také oh
chodních zmo.cněnců, av š,a.k jen po,kud j.s,ou 
ve tS I uže b ním p orně r u. 

Záko.n proti nekalé soutěži 
mlnví v § 14 o zaměst.c.a.n ·ci (vyjma domác
kého dělník.a), z ID O' C n ě n c i, jednateli ne
bo ces,tujícím, přijatém v Ý 1 u č n ě pro 
II r čit Ý po dni k, kte,rý můž·e být žalo
ván, aby se z.drže! výděle,čné činnosti v.sou
tě.ži i pro ji,ného ·s ,out.ěžitele; v § 32 ,stalJlOvÍ 
se tresty na věd·omě výd-ěl .ečno.u bnno,st 
těchto Otsob pro jiného soutěžitele. Pod cit. 
předpi,sy tohO'to zákona ne,s'f 'ad·ají te/dy jed
n.atelé neb ces:fujíd, .kteří - jsouce s,amo
statnými podni·k.ateli - kOThají sl užby pro 
nék.ohk podniků, ale. i ti, kteří jsou ve ·služ
háeh jednoho pOtdniku, a však vyhradili ·si 
ve .smlouvě mO'žnolst pr:aoo.v·ati také pr·o ji
né podn iky, možnOtslt ved 1 ejšího výd .ěJ.ku la 
pod. (Skál,a: Nekalá soutěž 1928, Istr. 20rD.) 

Zákon o pellls,ij!]jÍIn pojištěnísoukromý·ch 
z,aměstn.anců ve vyšší-ch ,službách (z 21. II. 
1929, ·č. 26, Sb. z. ·a n.) podrO'buje v § 1 Č. 5 
!pens,ijní pO'vinno,srti o.soby, které j lsou za
m.ěstnány na z.ákladě 's luž e b Ih í h O' p.o
!ID ě 1" u jakO'žto ee,stujíd, z,á,stupce a jed
natele, i k.cl y ž j.sou ustanO'veni na provi,si. 
POldlé.hají te·dy pensi,jní p·ovinno·sii tol i k o 
cestujíd, .z.&stupci a jednat.e,lé Th e 's a m 0.

s t a t II í, při čem.ž llznání exi,stence jejich 
služební:ho poměru nesmí být na pře.ká~ku, 
j.sou-li hon-or·ováni pr-ovi·sí. 

K.o n k u r ,s n í řád p-řiZl1.i vá v § 54 Č. 2 
první tří-du věřitel,s,kou ja,k po,hledávkám 
1Í!padcO'vých z.amě,sltnanců z poměru ,služeb
ního, tak zvlášť nárokům ohchodníoh jed
natelů prO'ti m.ajiteli ohc-ho·du na z,aplacení 
prO'vi:se a na !]jihra,cJ,u hotových vydání; 
po.stavil tedy provi,sní nár'oky i nárok na 
úh.radu výlo.h na roveň nárok-11m mz,d·ovým 
i jiným nárokům z·e služebního poměru. 
TentO' p:ředpiis vykládá se tak, že ohchod
ními jednateli dlužno tu roz,uměti takové 
jednatele, kteří J-ako s a m o s t a t n í po d
n i k .a tel é zabýv.ají 8e po ži vno:s,tensku 

zprOtstře,dkováním ohclho·dů. (Dr. Jar,olsl.av 
Voska: Konkursní, vyrovnací a podpů.r·Čí 
řády, 1. vyd., ·str. 2.24.) Stejně jels,t tomu 
IS If ,řednostnám právem za vyr·ovnav.a.cíh.o. ří
zení (vyrovnací řád § 26, Č. 5). 

Poji,stná povinnost n E' imO'censká ohchod
nkh zmo,cně'nců je podmí,něn.a exi,srteneí je
ji·c.h služebníhO' pomě/ru. Naopa.k z,alse po
vi:nno,st platilti vše,ohecnou daň výdělkovou 
.a daň z obratu je pochníněna ,slammtatností 
jednatele. 

III. 

Ohčanstký zákoník vyz:ved,l z mnoho,tvár
né.ho m.nožství smluv o z.hodno,cení lid,s.ké 
praco'vní síly (pr,acovní-ch smluv) dv,a zá
kLadní typy, které ,se -od sebe výrazně odli
šují: ,sml,ouvu slUJžehnlÍa ,smlouvu o dao. 

Záko'l1Y zv I.áštní, jako j e zá,kou O' O'hchod
.níeh pomocnících, o pens,ij,ním a nem,ocen
s,kém pojištění a daúové zákony nectellImj,í 
zvlášť pojem s,lužehnílhO' poměru, takže tam, 
kde ,se v nich mluví o ,služební smlouvě ne
ho o služebním pomě.ru, třeha použíti před
pi,sů § 1151 a násl. ob-aanského zákoní:ka ve 
zněn.í třetí dí],čí no·vely (ds. nař. z 19. III. 
1916 Č. 60 ř. z.). 

»Zaváže-li se někdo, že bude. konati jiné
mu po určitý č.a.s služby, vzniká 6'ml·O'uva 
.sl užehní, převezme-,Ii ně,kdo zhotovení díla 
z·a úplatu, smlouva o dílO'« (§ 1151 ohč. z.). 

Služe.bním poměrem dlužno pak r·O'zumě,ti 
vz,tahy, .které vznik.ají mezi smluvThími stra
namI z ujed.nání služ,ehní ,smlouvy ve .smy
IS.].U § 1151 ohč. z .. 

Smlouva ·slu,ž.ební zlav.a.zuje ke konání ·sJu
žeh, kdežto ,s,ml.ouva IQ dílo ke zhO'tovení 
díla. Přeldm·ětcm ,.!= ,lně:nÍ je v prvé řadě prá
ce 'sama, v druhém vý,sledek práce. 

Motivy k třetí dílčí no·vele, .Ť'Íchž ,se praxe 
v poslední době vyd.atnědovolává, vyk1.á
dají rO'z.dil obou ,smluvní,ch typů v podst.atě 
,ta.kto: 

U ,smlouvy s 1 uže h ní: 

a) Jde O' t r val Ý z á vaz k o v ý pO' měr 
mezi zamě,stnancem a zamě,stnavatelem. 
(Služební sml'o'uva je zlpravidla ·s·mlouvou, 
vz-t,ahující .se na urči'té čas·ové ohd.obí, byť 
i jeho trvání před t'm nemu<siJo býti pevl1.ě 
Istanoveno. Ohl.ig-nÓlí pom.ěr, touto ·smlou
v·ou založený, trvá dlotud, do.kud nezanikne 
uplynutím č.asu, výpovědí, pr'OJPuštěním z 
řádn.ého, dů vO'du atp.) 

b) Jde o práci za řÍ'zení a d~sPQls,ic z.a
mě,stna vatelových. 

c) Jde O' práci oS pr;8;eovními prostředky 
z,aměs,tna vatelO'vými. 



,d) Jest tu osobní povinnost k práci a Ds,oh
ní nárDk na práci. 

e) Zamě,stnalllec ručí za péči. 
f) Zela r i nez,dar Ipráce jde na vrub za

méstna vatelů v. 
g) Zarně,stn'an'ec jest v porně·ru osobní a 

hospodář,ské po.d řad ěnosti v organ,i,smu z,a
mě'stnla vatelova podniku. 

U ·sm 1'0 u vy o dílo: 
.a) Jde o závazek k výkonu. 
lb) Výkon pr.ov.ádí zjednaný podle vl,a,st

]lího plánu. 
c) Pr,ovádí jej ,s vla'stními prDstředky. 
,d) Prov.ádí jej také 's pomDcníky a suh

,siituty. 
e) Zhot.ovi,tel dila ručí nejen za peCl., ný

hrž ze správy za vady díla. 
f) N ehez.pečí Thezd aru nese Zlhotovi tel 

·daa; 
g) V ůhe,c jde IJ>ři zhotovení díla O' jednání 

Is,amOlstlatnéhD podnikatele. 
J ad,i,katura z poslední -doby cituje téměř 

v každém spolrném pří'padě motivy k třetí 
dílčí no'vele při z.kDumání, je-li v konkret
ním případ .ě dánI ·služební poměr čili nic 
·a jde-li o ,smlDuvu služební či o smlouvu 
odí\.o neho ,smlouvu jinou (viz na p'řík la,d 
Vážný 4148, 5451, 7845, 9617, 10.402, 12.342 
a jrrné). 

IV. 
Již ',stará judikatura ž i v n o s ten .s k Ý c h 

Is.oudů řešil,a v četných případeeh otázku, 
kdy je ohchO'dní z,ástulpce ve ·služebThím po
měru. 

Vycház.eJa při tom z těchto názDrů: 
Smlu'vní pO'měr zástupce na provi,si, kte

rým tent,o zá,s,tupce není v č len ě n d {) 
úst roj í O' h ch o d u tak, že je z,ávi,slý ve 
Isvé či.nn.o'sti n.3. pnkynech pr1incipálo'vých, 
není služebním pDměrem a takový zá,stupce 
není za.mě,stnancem (ShÍlrka rozh. živnost. 
IS'OU,cIŮ č. 15(7/8). 

U z a m ě s t n a n ce je zua-k ·::;,amDsltlatné 
výJěleč,né činnosti vyřaze:n; jehl) osoha je 
úplně včleněna 'a p'o',dří.zena ,0hc:hO'dnímu 
organismu \.prinlcipálovu. Za s,am,ostatného 
,ollohndního jednatele dluž,no pDkládat to
hO', kdo .si z.achoval ,smluvně 'svou nezá
vi'slos!t,ohlá,s.iv oJJchndní jednatels,tví. Na 
tom nemění Thi,c DkolnDst, že mu Dhchodní,k, 
se kterým ,sjednal ,sm,)Duvu, předepsal po
řad ceslt, ježto t.oto Dmezení bylo ,smluveno 
(S1.. roz:h. živn. 1577, 1589, 2130, 2814, 28(0). 
K po.J.s1ta!tným znakům ,služební smlouvy 
ve ,smyslu z-ákona ,o o1.chO'dmí,ch pOlmocní
dch náJeží, aby služební sml,ouvou byla 
z,al,o:žen.a po ,stránce hospodářské exi,stence 

z,amě'stnancova (Sb. rozh. živn. ~. 2298, 
2896). Poj iš ť·ovací jednatel, který .Je povi
ne,n pracryv,ati výhra,dn,ě pro zaměstn'a_ 
vatele a jemu,ž ja-kékoli vedlejší zaměstn á_ 
ní, nejen 'rro konkurenční ú.stav, a l'e vů
bec pod pohrůžkou okamžité.ho propuštění 
jels;t zakázáno, který Themá vla,stní prov,o
z,ovnu a nehradí své obchodní výl.ohy ze 
,svého, jest zamě'stnancem. Způ,sob odměny 
(provise neho pevný plat) j elElt neroz,ho-dn ý 
(Sb. r. Ž. ·s. 3693), Provi'sl1.í z,á,s.tupce, kte1rý 
není po'vi,nen být činn ý jen pro zaměstna
vatele ani vůhec z.aváz,án 'P'řijí'mati Ij:ří
kazy vůbec, nemá předeps,anlých úředních 
hodin, ani povinnost podávat zprávy o své 
činnosti a jL-li ,jeho pomě'r kdykoli nruš,i
telný, není v p·oměru z.amě'stnaJ)~e (Sb. r. 
Ž. ,s. 2409t12). Byl-li cestující přijat na pro'
vi·si s mě,síčním pHspěv,kem na rel j:lre·senta
ti, b~-z 6,táléh-o platu a bez přih I ášenÍ k ne
moceil1 s,kému a 'I>en.s,ijnímu poji.štělllí , není 
tu služe:bního poměru (ŽiVll. s. v Brně I. 
165i21). Okolnost, ž,e Dhchodník přihlá
s i 1 je,clna.tele u n e moc e n s k é pOJ IS

fovny, ne·ní sama o 'sobě rozhodn.ou pro to, 
že jde o služební pom.ěr (Sb. roz.h. ž. s. 
1836, 2842). 

V. 
N e j v y Š š í 's o u d v Brn ě, z.abývaje 

<se otázlkou .služe.b:ního poměru o1.chodních 
' jednatelů, vycházel z těchto předpokladů: 

V k,aždém případě nutno z'koum,at ohsah 
konkretn~ho ujednání ok,olnosltí IpHpadu a 
úmy,sl ,stran. OhchDdního oes1tujfcí.ho neJze 
p,ovažovati z;a ,ohcho,dního pDmooní,ka (a te
dy za osobu ve ·služebním poměru), měla-li 
flirma podle úmy,slu ·str'an d i S'P o Th o vat i 
výsledkem jeh·o p~áce (za,ká,z:kami), nikol iv 
jeho ·s 1 už bam i (Vážný 9617,11.(68). Pod
tstatným ry·sem slu'žehní smlDuvy také u ně
ho je, že pře,dmětem smlouvy j,sou osobrní 
,s,lu.:'.by, že jde o mz,du vym.ěřcnou podle 
ČIR.Sll . ('- trva lý poměr závaz'kový. o práci z,a 
řízení a disposic zaměstnav.atele, s jeh() 
prnco\ nÍmi prostřNlky, o osobní pracU", liJí 
povi,nnos't a ° osobní nárok na prá·ci., o z.á
vazek ručiti za péči a nikoli za zdar práce, 
o os'o·brní a ho,spodá,řtsko'U po.dř'aděnos1t v pod
niku z.amč,stna va,telově (9617, 11.(68). Při 
služehní.m pomě-ru je ,s.i·ce za,městnanec po
vjlD,e,n 11: r ac.ov at po,d ved e,n ím zam ěstna
vaitele a podle jeho poukazů, n e 'n í však ocl
něho o s o b ni ě o cl v i s 1 ý, jde jen o 'os,oh
ní a hospodář,ské po.dřízení v ú,s'tr-ojí po,d
niku z.amě,stn.av,a-telova. Pož.ad'avek ,o.s·ohní 
ocLvli'Slosti nelze dov'oditi ani ze zákona o 01.
chodní.ch pomocníci,ch. Ohch,oclr/m zmoc
něncem v ,sllužehním poměrll může být i s.a
mos'tainýohchodník i ti.chý sp·o].eičJl.ik fir-
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my (Váz,ný (845). Služební poměr není vy
loučen již tím, že obch·odní pO'mo'cník V e
dle svéhn slu.žebního poměru vyvinuje ta
ké čin 11/0'St ·s.amostatného 11>0,clni,katel·e nebo 
obchodníka (Vá'žný 9(17). Ú.sudku" že byl 
zamělstn.anec v určité dohě ve slu.žebnÍm 
pomě'ru k určité firmě, není slamo o ..sobě 
na závadu, že praooval v téže dohě i pro 
jiné firmy (Vážný 8286). Neexi,ste,ulce s,lu
žebníJJ.o poměru nélJsvě,clčuje však, jsou-Li 
v konkretním případě dány různé nkol
nosti, jako: " neměl-li z~stupce praoovní 
povi,nP.l ~)st, mo-hl-li praoovat pro j iné fir
my, byl.a-li jeho odměna vyřešen,a pndle 
vý,sled ,ků (zÍ,ska.ných zákazek), a zá vi,sela-li 
od dosa.že,ného vý,s.Ied.ku, nikoli nd toh,o, kO'
lik vynaložil !p.rá,ce, mohl-l.i praeo'v,at podle 
vlastního plánu, IS vl,ast,ními pro,sltředky a 
šel-li ú ,spěch je,ho práce na jeho vlastní 
účet. Převažují-,li tyto zll,aky, nej,deo 
sml·ouvu ,služební (Vážný 9617). 

M ís t n í z á IS tup c e je obchodním POo
moení,kem, jen v's,toupí-lti v poměr ná
mezdní (Vážný 2926). Ten, kdo je ustanOo
ven v Ý I uč lli Ý ID Z á IS t u. pc e m firmy 

Dr. EGON SCHWELB: 

pro u r čit Ý o b vod za 'provl,si ze všech 
oheho,dů v tomto ohv,odu, počítanou podle 
fakturovaný'Oh čá,stek (ze,jména vyhrad Í-I i 
s,j · také z,a,sílání všech faktur a cl Ol}: i ,sů Oocl 
firmy, aby je ,s,ám z,ák'az.níkům o,deslal), ne
ní ohchodnítill pomocníkem (Vážný 2392). 
Byl-I i ně.kdo pověřen. gen e r á I ním r o z
pro dej e m zhoží vyrobené.ho v továrně 
druhé smluvní strany z a prodejní p r o
v i ,s i a za urČil té pro cen t o z obr a t u, 
nešlo o smlOouvu sl už.ební, nýhrž o poměr' 
,s.amOlstatného pod nik:atele (obchod n.ího agen
t,a), který nebyl povinen vY'dati se na OD
chodní cesty v době urče.né druhou smluv
ní stranou 'a jehož z,clráhání se vyhověti tOo
muto příkazu vůbec neopravňovalo druhou 
smluvI1,í.stra:nu k jednostrannému zrušení 
.smlouvy (Vážný 11.7(8). Obchodní ce s tu
j í cíp r o u r čit Ý 00 b vod za p e v II Ý 
mě'sÍ,ční !plat ,s dalším ná,r·okem na di·etya 
provi,se za Ulrčitých podmínek (z,a j e d
not n 00 u o d mě n u ve formě zvýše·né pro
vi,s'e) je Oobcho,dn~m pomocníkem, je-,lli vá
zán pří'k,azy a instflllkcemi firmy (Vážný 
5556). 

Děditelnost dávek podle pensijního zákona. 
I. 

DůchO'dce podle pen:s. z.ák. zemřel po 1. 
duhnu 1931. Jeho vcI.ov.a žádlala vyp.J.a.cení 
ro,z.dilu mezi důohOodem, zemřelému již za 
živa vypl,a,ceným a ·důchOodem, na který by 
hyl mél nárók podle zákona o z'a.počítánÍ 
nepojištěné ·doby, podle zák. ČLS. 125/1931. 
Nositel poji.štěrrí ž,ádost vdovy-dědi\oky o 
výp~la,tu d:ife.reThce za dobu .od 1. diUhna r. 
.1931 až d.o dne úmrtí zúsltavitele zamítl. 
Odůvodnil to Ulstanovenim § 47 pelJG. z.á,k., 
pro\t:Oože prý n.árok nebyl d.ůohodcem' ,s,a
mým za ži'va uplatňován. N ár·ok na dáv.ky 
po,dle § 47 peIlJs. zák. nevz,niká podle ná
z·oru no.s.itele pOojiš:tění 'automatic.ky, i k,dyž 
z.á!korJiné I]::'ředpoklla.dy j ls,ou ,splněny, nýbrž 
oprávneny musí o ně vý,s.lovně ž~d·a'ti. Za
mítnutí bylO' dále odůvocluěno Hm, že se 
z,de jedná o právo ryze os·obní podle § 531 
ohč. zák., které z.emřelý neurpl.atnll. POoji
šťovací s·o'ud ž.a.1,O'hě d,ědičky vyhnvěl a pro
je-vli] náz.nr, že uplatňovaný nárok nesp,adá 
pod pojem iuris personalissimi. Vrehní po-
ji,šťOov,ací <soud rtento roz,sudek dne 30. pro
slilnce 1932 pOld čj. C1Po 635/32 potvrdil. 

II. 
. Syn ta dědJi!c in,v,alidního důchodce upl.ťlJt

Dil po smrti důchodeov,ě n.árok Tha zvýšení 

i,nvali.dního důchodu podle § 23 pens. zák., 
tvrdě, že jeho otec po operaci prOovedené 
a ,si půl roku pře,d s,mrtí byl bezmo>C.ným ve 
.smyslu ustanovení právé zmíněného, Poji
šf.ovad ,sou,d žalobu z,amítl z t.oho důvodu, 
že podle § 47 pens. zák. nárok musí býti 
uplatn,ěn důchod,cem ,s.amým, že jde O' ná
rOlk za.k.ládajíd ,se na ryze Oos'obních pom.e
re-ch důehod ·cových a že nárok takový ne
přechází na dědi .ce podle § 531 ohč. zák., 
po,kud nebyl u'platně'n důchodcem ·samým. 
Také tento rozsudek byl vrchním pojišťo
vacím soudem potvrzen, a to roz,sudkem ze 
·dne 26. červn.a 1933 čj. Cpo 542/32-1. Vrch
ThÍ poji/šťov'ad 'soud ,s,O'U'hlasí ,s právním ná
zorem prvního ,soudu, pokud jde . o nár·ok 
upl'atňovaný na z-ákl.ad ·ě ustanovení § 23 
1]::'el1is. zák. Spr á v nositi tohoto náz.O'ru >óvědčí 
podle náz·oru vrchní,ho pojišťovacího ,soudu 
také tOo, že pod le § 47, Oodstt. 2. pens. z.ák. 
jest po Oohl,ášení nároku nos.itel pojištění 
oprávněn .dáti ž,ťlJdatele vyš.etř lit i svým lé
kařem, což by po ' úm.rtí důch.odce nebylo 
m·ožným. 

III. 
Při argUllllentaci je foz,ez,náva'ti dva dů

vody, kteJ'é .se v rozhOodnutíoh sub. L a II., 
ci;tov'anýeh dosti jasně, Úldli,~U'jí. Jednak 




