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t y vyv'ozov!alti, že by usta'n·o'v,e;n í § 47, OodlSt. 
1., 00 kterém j lsme zjirshli, že jers:t pouhým 
plředpi,s E iIIl pořád 'kovým, mělo přece povahu 
tako vou, že J::jedhání jeho má z.a dúsle,dek 
zt r.átu nár,o.ku? NikOoliv. 

Ustan,ove.ní § 47, Ood,st. 2., je d ánOo f!va ochra
n u nQisitele pOojiMění před simulad a jina
kými nepHs'tojn,o.stmi. Okolnost, že orprrá v
něná osoba neu'či ,TI ila z'ar/o,st pořád,kové,mu 
pře~],pisu -o Oohlášení .nárOoků, ne.smÍ jí býti, 
pra vda, k pr,orsl;: ěchu a ne,sm,í býtri no,s it ť .]i 
pOojištění ke šk,Oodě. Aby ,se dors,áhlo t.oh,o'tOo 
vý,s,led,ku, ne,ní vša,k třeba »,cl.a,s Kincl mliif 
dem Ba,de aus,zUls,clhiiHen« a proti ~nění a 
duchu zákOona spOojiti ,s ·opomen uť.ím for
m,álního p,ředpi,su ztrátu nároku. Neohl.á
stil-li oprávně'ný nár o,k vča,s, pak .Ťe,st na 
. něm" na jeho pozů,stalos,ti resp. dě,didC!h, 
aby ,skutkové předrpokla,dy I}: ,ro vznik lJJi
roku dokáz,ati v a.dminilstrativním říz,ení, 
které 00 nár·oku prová,dí nQisirtel poji.štění, 
r esp. v říz,ení před pojišťovacími soudy. 
Ne:pod ,aří~li ,se ,důk,a'z, hud.e nárok z,amítnut. 

Není však žádné-hoO důvodu k tomu, aby 
Dá,rok byl o,du.znán i tehdy, byly-ti s·kutkOo
vé okolnosti, OodůvooclňujÍoCÍ nárok, dodateč
ně, i po smrti" d,okáz.ány. Neohlášení náro
ku má z,a ná,sledrek ztížení procesn.í oSiltaace 
oprá vn ěného, po pří\;: ,a, d ,ě jeho p,rá vních ná

rS'ÍUpCŮ. Ztráta nárOlku jim v.šak nena,stá vá. 

VII. 

Není ,důvodu, aJby na náJr,ok dle § 23 penIS" 
z,ák. byl,o nah1í:ženo j ,ilnak, nwež na ostatní 
dávky po,dle pens. zák. J e-]i dědi-telný ná
rok na dů'chOod inv.a,lidní neb rstal"obní, vy
měřený podle § 21, p.ak je ,děcl,i 1telný také 
nároD,k na zvýšení tohotOo i,nvalidnw,o nehOo 
,starohního důchodu podle § 23. Lege non 
dilstingu,e.nte nvec nostrum est di,stinguere . 
A z,ejmén.a ne1.z,e z,áJkon rozumně vykládati 
v ten smyrsl, že hy opomenutí oh l.ášenÍ mělo 
nejtěž,šÍ násle,dky pr,ávě u clůehod,ce trvale 
ta,k beZiIIl'ocného, že ,stále !potřebuje pomoci., 
ošetření a ohsluhy jiné osoby. 

Z rozhodnutí ve věcech pracovních. 

5R5. 

I. RozllOdnutí generální paritní komise při Slo
vem,kém úřadu práce v BI'atislavě, vydané před 
účinno.stí zákona o pl·acovních soudech ve sporu 
o výpovědi, dané zemědělskému dělníku, je rOz
ho.dnutím úřadu, k řešení sporu toho. přísluš. 
ného.. - II. Nařízení ministra pro. správu Slo
v{"nska Č. 64/20, '(5 /20 a 3/23 uznána byla záku
nem o. pl-acovnÍch soudech č. 131,31 Sb. za normy 
platné. Nál. nejv. spr. soudu z .14. Vl. 1933, čís. 

2504/32, Boh. A 10.617. 

Předmětem stÍžno,sii je výrok gen. paritní ko
miSE> o schválení výpovědi zemědělským zaměst
nancům. Že výrok takový je výrokem úřadu 
správního, a že by proto nss. byl povolán zá
sadně takový výrok co do jeho zákonitosti pře
zkoumati, předpokládaj.e ovšem, že předmět, 
o němž komise rozhodovala, není z nějakého 
důvodu, zejména vzhledem na ustanovení § 3 a) 
zák. o Sos. z kompetence nss. vyloučen, vyslo ... 
vil nss. v nál. Boh. A 3863/24. V témže nál. vy
slovil také ms., že - byla-li na rozhodnutí 
takové pO<1ana stížnost - muže řešiti pouze 
otázku kompetence této komirse, ale nikoli pře
zkoumati rozhodnutí ve věci samé, neboť běŽÍ 
v podstatě o rozhodnutí o' nárocích soukromo
právních, o němž platí předpis § 105 úst. li,sti
ny, podle něhož lze se proli takovému rozhod
nutí dovolati nápravy po'řadem práva, čímž ,je 
příslušnos,t ns,s. se zřetelem na předpLs § 3 a) 
zák. o ss. vyloučena. 

Stížnost na konci svých vývodů popírá kom
petenci žal. liřadu k rozhodnutí sponl, ·00 který 
šlo. Tím vznáší stížnost na spor otázku plat
nosti nařízení min. pro Slov. č. 64/1920, 75/ 1920 
a. 3i1923 l J. N. , .Ťimiž pro ža1Q.vanou g-en. p.arit
ní komis.i založena byla kompetence k rozhodo
vání o plat~osti výpovědi zemědělským z.aměst
nancl1m. 
Řídě se usnesením svého odborného plena 

z 15. května 1933 uvážil ns,s. po této slÍránce: 

Zákonem ze 4. července 1931, Č. 131 Sb., který 
podle § 43 nabyl účinnosti dne 1. ledna 1932, 
zřízeny byly pracovní soudy. O příslušnosti 
soudů těch jednají §§ 1 a 2 cit. zák. Podle § 1, 
odst. 1., jsou pracovní soudy výlučně pHslušné 
rozhodovati o sporech z pracovního, služebního 
neh učebního poměru založeného soukromo
právní smlouvou mezi zaměstnancem a zaměst
navatelem. Výluky, jež z příslušnosti té stanovÍ 
2. odst. § 1, nevztahu.Ťí se na zaměstnance země.
dělské, jak ze znění zák. 2 ,je patrno. Podle 
§ 2 jsou v meúch ustanovení § 1 pracovní sou
dy přírslušné rozhodovati zejména i o p'okračo
vání v poměru pracovním, služebním neb učeb
ním a o jeho zrušenÍ. Z toho je zře.Ťmo, že od 
1. ledna 1932 k vyřízení sporu, 00 který šlo., byl 
by pří-slušný jedině pracovní soud. 

Paragraf 43 cit. zák. obsahu.Ťe ustanovení, po
dle něhož spory ze dne účinnosti zákona toho 
zahájené u soudů neboO úřadů příslušných po
dle práva dosavadního, budou vyřízeny podle 
předpi,sů dosud platných. Paragraf 43 cit. zák. 
obsahuje ustanovení, podle něhož spory do dne 
účinnosti zákona toho zahájené u soudů nebo 
úřaoů příslušných podle práva dosavadního 
budou vyHozeny podle pl'edpisů dOSlld platných. 
Pa ragraf 44 cit. zák. pak ustanovu.Ťe, že dnem 
{,činnosti tohoto zák. pozbudou platnosti veške
rá jiná ustanovení o předmětech tímto záko
nem upravených a ve výpočtu těcht,o ustano
vení uvúdí se i nař. min. pro Slov. ze 14. října 
1920. Č. 64 lir. N ov., ze 24. listopadu 1920, Č. 75 
Úro Nov. a z 28. září 1923, č. 3/23 Úro Ncv. 

Nařiznje-li zúkon ve svých ' přechodných Utsta
novpních (§ 43), že spory 00 dne účinno,sti jeho 
zahářené II sondll ueb lířadu do té doby pří
slušnp.ho ma řÍ býti vyřízeny podle předpisů 
dosl1o platných, a vy,sloyu Ťe-li pak v § 44, ŽP. 
svrchu cit. nař. min. pro Slov., .Ťež mimo ŤÍné 
stanovilo konmetenci žaL úřaou, T>ozbýva ŤÍ 
dnem líčinnosti tohoto zák. platno'sti, plyne 
z toho, že zákonodárce sám nař. ona za normy 
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platné pov~zuJe, když pro'hlašuje, že určitým 
dnem pozbývají platnosti, ale současně naí'izu
je, aby p'oule .nich ve vecech do účinnosti zák. 
penuentních bylo postupováno. Je tedy otázka 
platnosti cit. nař. min. pro Slov. vyřešena zá
konodárcem samým. Je-li tomu tak, pak ovšem 
nemoll I nss. zkoumati, zda nařízení ona byla a 
jsou vydána v mezích záko-na, poněvadž otázku 
tu vyřešil zákonodúrce sám, a to kladně. Zda 
učiRil tak správně, ovšem nss., který záko"uem 
je vázán, zkoumati nemohl. 
Nař. rozhodnutím bylo ro-zhodnouti ve věci 

výpovědi zemědělských dělníků. K tomu byla 
žal. g·cn. paritní komise podle § 7 nař. min. prO' 
Slov. Č. 75 (Jr. Nov. kompetentní. Nesil ledal 
proto nss., že by šlo o výr'ok úřadu nepřísluš
ného. Je tcd y námitka stížnO'sti, že žal. ÍI řad 
nebyl k vydání nař. rozhodnutí pHslušný, bez
důvo-dnú, a bylo po této strúnce stížnost zamít
nouti pro bezdůvodnost. 

5R6. 

Pro pÍ'Íslušnost pl'ucovn:ch soudů nestačí, 
ah} . spory z pracovního, služebn:ho neb učeb
ního llollli'ru, za ~oženého soukromoprávní 
smlouvou, vznikly mezi zaměstnancem a za
měst na vatelem, nýbrž se vyžaduje, aby též 
v době, kdy jsou vznášeny na pracovní soud, 
mezi onč \ nj osobami trvaly. Pi'ešla-li taková 
pohledávka postupem, nelze ji vymáhati na 
pl'ncovním ~oudě. Lhostejno, že postupitel bude 
snad mod nepostoupený zbytek pohLedávky 
vymáh.'lti na pracovním soudě. Rozh. nejv. 
Boudu z 18. V. 1933 R I 341/33. Važ. obč. 12.611. 

Phslušno.s t pracovních soudů je v o,dstavci 
prvním § 1 zákona ze dne 4. července 1931, čís. 
131 Sb. z. a n., pf'e6ně vymezena v ten způ60h, 
že jsou jim pf'ikáz.ány - nehledíc na ho·dn.otu 
př'eGU1ětu sporu - VJ"IUÓlě .spory z pracov
ního, sl užebního neb učebllího poměru, za lože
néh{) .soukl'.om.opr,ávní sm lou vou, vzniklé mezi 
Z.ulllě6tn.ancelll a z.aměstnav.atelelll, jak.ož i meú 
zaměstnanci téhož zame.stnavaŤele. Pro p,:ř'ísluš
n{)st pr.uc.ov ních .soud II ne6tačí však, aby spory 
tohoto druhu mezi osobami v od.st. (I) § 1 zák. 
vyJmenovanými vznik ly nýbrž aby též v době, 
kdy je vznášejí na pr.aeovní ISO u·d , mezi nimi 
trv,aly, poněvadž jen těmto osohám poskvtl zá
ko n určité vý h.od y urychleného a levné-ho ří
zení, které j;sou jejich os·ohnllni právy, ply
llOUc-íllli z určitého zvláštního j.eji·ch .soukromo
pl'.á,·ního sm luvního poměru (pracovního, .s lu
žebn íh.o neb učebního). Poněvadž zákon číSI. 
131i1931 Sb. z. a n. jest t. zv. lex 6'peci.ali6, ne
lze ,jej vyklád.ati exten-sivně a nelzt' ani dotčené 
osobní výlhoJy, phznané jím jen určitým, 
v § 1 o-dst. (I) přeBně ozn.ačeným osohám, roz
šiřovati n.a osoby jiné. Tento úmysl zákonu
d.árce vyplýv.á i z materi.álií zákona. Tak vládní 
n.ávrh zákona (tisk 352 6enátu z 1'. 1930, na 6tr. 
17) výsl,ovně .označuje jako strany v těcht.o 
6porech jen z.amě6tnan·ce a z.aměstn.av.atele a 
pl',avÍ, že těmto .oběma IStranám rnu.sí jíti .o to, 
aby spory mezi nimi nnikající byly rozhodo
v.úny rychle, .spo lehli vě a . s n.ákl.ady pokud 
možno nejmenšími'. Ve zprávě ústavně pr.ávní
ho a rozpo-čtového výboru sen.átu (ti.sk 473 
z r. 1931 na 6tr. 2) .se zase zdllJ'azňu.Ťe , že nové 
pr.acovní sou,dy byly v-y tvořeny p,odle osvědče
ného vzoru .soudů živnolSten.ských - podle z,á
kon.a ze 27. Hstop,adu 1896, čís. 218 ř. z., který 
rovněž v § 1- omezoval pHslušnolS't živn,osten
.ských SOUdll jen na spory mezi ži-vnolSten.skými 
po,dnik.ateli a dělníky téhož z.ávodu · mezi se
bou. Není-Ii sporno-, že žalobkyně není k žalo-

vanému .společenstvu v žádném z pomeJ'u v § 1 
zmíněný·ch, nýbrž že vym.áhá žalobou pohle
d.á v ku, kter.á p06tupem pi'ešla do jejílho jmění, 
st-a vši se její s,amolStatnou majetkovou hnd no
tou, nej-de tu již o nárok, pro nČ'ž by by la 
o,důvodněna P.odle § 1 z,ák. čÍs. 131/1931 Sb. z. 
a n. p'1'Íslušn06t pracovní-ho soud u. Nesejde ani 
na t.om., že postoupellá pohled.ávka vznikla pu
vodně mezi postupitelem a zalovaným a že 
mohLa býti až do postupu vymáhána pT'ed pra
covním 60u·delll, poněVadž výhoda ph!';! ušnolSti 
tohoto 60udu byl.a spi.ata· právě jen -s OS.obou 
postupitele ,j.ako zamě'stnance žalovaného spole~ 
čenslva po,dle ,jasného ustanovení § 1 zákona 
a jako jeho Pl·.ávo osobní nepl'ešla ani postu
pem na pos·tupnika. Je také lhostejno, že zby
tek nepo6toupené pohled.ávky bu·de P.o prípadě 
moci nyně,jší p0 3tupitel jako svůj nárok vymá
hati nil s·ou,dě pracovním, pllněvadž i při jin ých 
č.á6tečných postupech pohledávek se Pllvodni 
jednutná p.ohle,dávka rozštěpuje ve dvě neb 
i lIěkolik samostatných dílčích p,ohledávek po
stll Pllíků, z nichž kaž·dou je vymáhati zvláštní 
žalobou po pl-ípadě též u rúzných soudů 
okresních nebo sborových podle její výše. 

587. 

Hodnotu práce, konanej v domácnosti pred 
znehodnotením meny, nel'ze valQrizovať. Rozh. 
nejv. soudu z 18. XI. 1932, Rv III 1/32, Pravny 

Obzor 1099. 

588. 

PracQvní soudy jsoú příslušny rozhodovati 
o. všech nárocích prýštícich z pracovního, slu
žebního neb učebního poměl'u anebo souvisících 
s tímto PQměrem, pokud je zalQžen soukromo
právní smlouvou. Před ně náležejí na př. také 
SPQry o náhradu škody zaměstnavatelem podle 
§ 115, všeob. obč. zák. Rozh. nejv. soudu z 24. 
června 1933, Č. j. R I 550/33, Sb. min. sp ra v. 1133. 

Ustanovení § 1 zákona ze dne 4. července 
1931, Č. 131 Sb. z. a n., nelze tak úzce vykládati. 
že by pracovní soudy byly příslu 'šny r.ozhodo-
vati -toliko o nárocích vzešlých z pracovní, slu:. 
žební nebo učební smlouvy, přihlíží-li se k do
plňuiícímu ustanovenÍ- § 2, ht. c) cit. zák., 
z něhož jest usuz.ovati, že pr,acovní S'o-udy js~m 
příslu,šny rozhodovati o VŠ f'ch nárocích, prýští
cích z pracov,níh.o, slu1žebního neb učebního 
poměru, nebo .jsoucích v s.uuds10b'ti s tímto pq
měrem, poku,d jest ovšem založen ,s.oukromo
právlní smlouvou. žalobkyně opírá ž,alobní ná
rok o zavinění žalovaného, který ji jako . po
mocnici v domácno,s-ti ubytoval ve s-větnici 
vlhké, špatně větrané a vůbec zdraví velmi: 
nebezpečné, a že to byl,o příČlinou, že onemoc
něla a stal:a se k svému povolání neschopnou. 
Jde trdy o spor tkvící ve služebním poměru 
mezi zamě'sinava,telem a zaměstnanc:em a ža
lobkyně právě z tohoto poměru o-dvozll.Ťe ná
rok na náhradu škody, dovoláv.a.ŤÍc se též před
pis-u § 1157 vš. o. z., jenž u,klád.á zaměstna vateIi 
určitou péči o osoby při služebních úkonech a 
poklId vůb-ec jsou v po-měru zaměstnaneckém. 
Kdyby nebylo bývalo slu·žebnÍho poměru mezi 
žal.obkyní a žalovaným, nebylo by došlo k to
muto sporu z upla.fň-ovaného právního důvodu. 
Takový"m sporům -cllu'žno přiznati pro .je.jich 
povahu, že jde při nich o poměr mezi zaměst
navatelem a zaměsinancem, z důvodů sociálně 
politických výhodu odbo,rného po-sollzenÍ za 
účasti laického živlu , ,jak tomu .Ťe právě u pra
covních soudů, i když jde o nároky odvozované 
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z § 1157 obč, z., který jako velící předpis- je tUl 
,d.oplňujíCí součástí zá\azků z prac.ovního po-
kud se týká služebního poměru. ' 

589. 

, Byla-li ze sociálních důvodů, totiž k odvrácení 
jinak nutného hromadného propouštění dělnic
tva, sjednána s dělnictvem kl'atší nežli šesti
denní týdenní pracovní doba, má dělník nárok 
na práci nebo na mzdu pouze za dobu smluvně 
sjednanou. Rozh. vrchního hornického rozh.od
čího soudu z 31. V. 1933, čj. Vhrs 72/33-1. Roz-

hledy str. 161. 

Po stránce skutko,vé zjišťuje napadený roz
sudek, že ve dnech, za které se žalobce domáhá 
náhrady mzdy podle ustanovení § 1155 všeob. 
horn. zák., nebylo lze pro nedostatek odbytu 
uhlí na žalovaném závodě pracovati, že v těchto 
dnech konány byly toliko ne.Ťnutně,jší práce 
udržovací a nebyly vůbec prováděny práce ko
-páčské, pro něž byl žalobce jako úkolový havíř 
přijat do služby strany žalované. 

Nároku, aby byl při tě'chto udržovacích pra
cích, do jeho pra0o,vního oboru nespadajících, 
zaměstnán, žalobce neměl. Nelze přirozeně od
uznati žalované straně práva, aby stanovila, 
kterých dělníků k pracím těm má býti použito, 

Zbývá tudíž ro'zhodnutí otázky, má-li žalobce 
nár'o,k na mzdu za dny, ve kterých se těžba pro 
nedostatek odbytu uhlí nekoná, čili práce hor
nické z důvodu toho vkládáním t. zv. vo1ných 
směn přerušuje. Otázku tu nutno rozřešiti zá
porně. 

Napadený rozsudek zJišťuje, že se v posled
ních letech na žalovaném závodě nepracuje 
plně, že omezení provozu ne,jen na žalovaném 
závodě, n)brž téměř na všech závodech nastalo 
nedostatkem odbytu uhlí. Je také všeobecně 

znám.o, že v hornictví při dobývání uhlí vyne
chávají se některé směny, když následkem 
zmenšené potřeby uhlí a vyplývajícího z ní ne
dostatku objednávek není odbyt na uhlí, po 
případě, když jest odbyt menší. S tímto postu
pem souhlasí dělnictvo, dáva.iíc samozřejmě 
přednost tomu, aby veškeré dělnictvo dolu ne
slo společně břímě zmenšeného výdělku nastá
-yajícího vkládáním volných směn, než aby větší 
}eho část byla z práce vypověděna. žalobce, jak 
ze zjištění naříkaného rozsudku plyne, již po 
ně k o 1 i k let zaměstnán jest na žalovaném 
závodě za právě vylíčeného omezení pOlčtu 
směn. žalobce takto mlčky (§ 863 všeob. obč. 
zák .), ale zřejmě dal na.Ťevo souhlas, že uza
vírá smlouvu pracovní na dobu pracovní, ome
zenou vkládáním volných směn. Nemůže tudíž 
právem žádati zaplacení mzdy za tyto volné 
'smpny, kdyžiě soub lasil, aby pracovní doba 
byla jimi omezena. žalobce nemůže ~e s úspě
chem dovolávati předpisů § 1164 všeoh. obč. 
zák., ustanovu,jícího, že práva zaměstnancova, 
plynoucí z § 1155 všeob. obč. zák., nemohou býti 
pracovní smlouvou ani zrušena, ani omezena. 

Neboť byla-li, jak tomu jest v případě ža
lobcově, pracovní smlouva s ,řednána na kratší 
dobu pracovní, nepřísluší žal0bci od po'čátku to-
hot,o sjednání nárok podle ~ 1155 všeobec. obč. 
zák. a nejrle tudíž ani o zřeknutí předem ani 
o vyloučení smlouvou služební. 

Konečně budiž připomenuto, že kdyby zaměst
nanclull při hornie! ví byla přiznána náhrada 
mzdy za dny, nepropracované pro nedostatek 
odbytu uhIí, byli by podnikatelé nuceni pro
pustiti trvale rozsáhlý počet dělníků. Sociálně 
politický účel, který sleduje ustanovení § 1155 
všeob. obč. zákona, zvrácen by byl takto v pravý 
opak. 

Z rozhodn~tí ve věcech sociálně pojišťovacích. 

590. 
Mzdou podle § 10 zákona č. 221/24 Sb. z. a n. 
jest i zpropitné, které dostává holičský pomoc
ník, jsou-li splněny podmínky v cit. paragrafu 
uvedené. Nálel nejv. správ. soudu z 19. 1. 1933, 
Č. 824, Boh. A 10.2132. Preiudikatura: srov. Boh. 

A 7708/29."') 

Podle L odstavce § 10 cit. ' zákona jest mzdou 
(prncov uÍm výdělkem, služným) podle tohoto 
zákona veškeren příjem za smluvenou práci, 
pokud není nahodilý. Ke mzdě patří podle 2. 
,odstavce tého.l paragrafu zejména veškeré dru
hy přídavkú, odměn (remunerace, novoročné, 
úplata za práci přes čas a pod.), podíly na 
:zisku, dále dávky osob třetích, pokud obvyklé 
poskytování .jich má vliv na vyměření mzdy, 
jakož i všechny druhy naturálních požitků. Z 
ustmlOvení těchto plyne, že se pojem mzdy ve 
'smysh tohoto zákona liší podstatně od po.Ťmu 
mzdy, jak se výralu toho ' obecně užívá, neboť 
jest širší a zahrnuje v sobě celý pracovní vý
-clělek, t. .j. veškeré hmotné výhody, jichž se za
mě~inauci dostává v důsledku jeho pracovního 
poměm, jC'llŽ je tedy v příčinné souvislosti mezi 

-) B o h. A 77o-fl (nál. z 2:1. 1. 121~:I, v l'>Prac. právu« 
-r'oč. VHL, btr. !'i2l. 7propitné, kterr sklepník v l'e~tau: 
rařním VOQ;e riostává orl cestujících, ie součástí jeho 
llracovního výdělku podle ~ 16 úraz. zák. 

tdl1to výhodou a existencí pracovního poměru. 
Hllltllná výhoda nesmí býti jen nahodilá, nýbrž 
mu::-Í míti du té míry ráz pravidelnosti, stálosti, 
že zaměstnanec muže s ní jako se svým pří
.Ťmem pl)čÍtati (srov. také Boh. A 7708/29). Po
lwd jde o dávky poskytované osobami třetími 
zaměstnanci, jsou podle cit. zákonného ustano
vení započitatelné do jeho mzdy za těchto 
ph~dpok ladú: 1. p{lskytování jich musí býti ob
vyldé, t. j. musí se' v dotčeném zaměstnání vy
~k vto'\~ati o. opakovati tak často, že nabývají 
tím rázlI určité pravidelnosti, takže zaměstna
nec s hmotnou výhodou, jež mu z dávek tako
vých plyne, jako se svým pracovním výděl
kem mťlžG poč-Hati, a 2. musí míti vliv na vy
mel'ellÍ mzdy, t. j. jak zaměstnanec, tak i za
mp..,tllavatc>l při požadované, resp. nabízené od
měně za pracuyní výkony berou i na dávky, 
pucházej íd od třetích osob, zřetel a podle toho 
tll tl) orl1ll61. II sm luvL Přitom není třeba, aby o 
tako\'ý('1! ("l<lykách, jakou jest na př. zpropitné, 
bylo výslovně jednáno: poskytování jich může 
býti také {!I>ěma Sll ananii mlčky předpokládáno, 
jde-Ii o z.1městr.ání v takových podnicích, o 
nkll:! jl";l ~HlIIIYním stranám z obecné neb oJ
ho"né> ZkllŠPllOStl známo, že se v nich poskytuje 
zpravidla zpropitné personálu, který přichází 
do styku ~e úkazníky, jako .Ťest tomu na př. 
v ~i'7Il(l"3e(,~1 h(}tdový.~h" hostinských, kaváren
sky-ch. lazl'il~ky('h a Jlllych. 
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-=:°1. 
Okolnost, že židovská náboženská obec pro 
svůj obvod ustanovila rituálního řezníka a sta
novila výši poplatků, jež smí od zákazníků za 
rituální řeznické úkony požadovati, nestačí sa
ma o sobě, aby židovskou náboženskou obec 
bvlo no.va žovati 7:t 7ampstn C!va Ťf' l e ř~7níka no
dle zákona č. 248/23, resp. 221/24. Nález nejv. 
správ. souau z 12. 1. 1933, Č. 170, Boh. A 10.260. 

592. 
, Ve sporech o nemocenské pojištění zaměstnan
ci't, uyedených v zákoně č. 117/26, platí co do 
lhů(y i1 místa k podání opravných prostřed!~ů 
z výměrů nositelů pojištěni předpisy zákona 
č. 221/24. Nález nejv. správ. soudu z 18. ll. 1933, 

Č. 2724, Boh. A 10.356. 

593. 
Práci nekvalifikovanou nelze pokládati za prl
měřenou zaměstnání holič~kému. Rozs. v. p. s. 
z 30. III. 1932, č. j. Cpo 57/32-1, Sb. úSP. 76. 

žalohci bylo v roce 193'0 odstraněno levé oko, 
pravé jeho oko jest krátkozraké. žalobce jest 
povoláním holičem. Soud odvolací souhlasí s 
úsudkem prvního soudu, že žalobce pro uve
dené tělesné vady nemůže prací přiměřenou 
jeho silám, schopnostem, výcviku a dosavad
nímu povolání vydělati ani třetinu toho, co tě
lesně a duševně zdravý zaměstnanec téhož 
dnJllU s podobným výcvikem v témž obvodě 
obyčejně vydělává. Práci nekvalifikovanou ne
lze pokládati za přiměřenou zaměstnání holič
skému. 

594. 
Příspěvek z jubilejního fondu možno odečísti 
z důchodu později přiznaného. Rozs. v. p. s. z 

30. IV. 1932, č. j. Cpo 7'02/31-1, Sb. úSP. 82. 

595. 
Jest polovina pojistného, připadající na zaměst
nance, kterou zaměstnavatel se mzdy nesráží, 
ač k poskytování výhody takové není povinen, 
příjmem započitatelným do mzdy ve smyslu 
ustanovení § 10 zákona o soc. pojištěnH Nález 
nejv. správ. soudu z 19. I. 1933, č. 825, Boh. A 

10.283. Prejudikatura: Boh. A 9997."') 

žaL úř,ad vYSllovil v naříkanem fnz1lorlnll,tí 
právní názor, že zaměstnavatelem dobrovolné 
zaplacená polovice pojistného, připadaJící na 
zaměstnance, jest do mzdy započitatelným pří
jmem ve smyslu ustanovení S 10 zák. o soc. pO.Ť. 
Stížnost proti tomu namítá, že žal. úřad vykládá 
toto ustanovení nesprávně a dovozuJe, že v tom 
případě, neuplatnil-li zaměstnavatel nahodile 
v zákonné lhůtě při vyplatě mzdy svého práva 
ke srážce polovice pojistného, připadající na 
zaměstnance, aniž byl k tomu podle smlouvy 
povinen a aniž se tohoto svého práva vzdal, jde 
zřej mě o příjem zaměstnance čistě nahod i I ý, 
na kterÝ on nemá nároku a který mu při dal
ších výplatách připadnouti nemusí, ježto za
městnavatel může použíti při nich svého práva 
na srážku poji~tného. 

Lze připustiti, že hmotná výhoda, které se 
dostalo zaměstnanci tím, že zaměstnavatel ne
pou~il nahodile, t. j. jen ojediněle svého práva 
na srážku části pO.Ťistného, připadající ponle 
zákona na zaměstnance při výplatě mzdy, jest 
jeho příjmem nahodilým ve smyslu § 10 a že 

.) B o h. A mm Inál. z 7. IX. 19~~, č. 4207'31). Ne
sráží-li zamřstnavatel - jak to pi'ipou'ití ~ l'i4, odst. 
1. zá1c Č. 2~1I24 - část pojistného. pi'ipadaiír: na za
mřRtnance, s jeho mzdy, je tato částka součásU mzdy 
podle ~ ln cit. zák. 

pl"O~O nesn.!řC'IlO'1 částku po.Ťistného nelze v ta
kovt;:n pr-ípauě pokládati za součást mzdy po
jistěJlC:Ov'i, směrodatné podle SS 10 a 12 p ro za
řadění jcho do mzdové třídy. Leč v daném pří
padě ncšlo jen o jednotlivé, ojedinělé nesražení 
Či:ísti pojú;tnéhu stěžovatelem se mzdy jeho po
mocnice v dumácnosti, nýbrž o pravide lné, opa
kující se neyykonávání přípustný ch srážek po
jistného. Z tohoto skutkového zjištění vycházel 
také bl. úřau a měl pro ně v obsahu výpovědí 
jak sU"žovatele, tak i Frant. V. náležitý pod
k lad. Nesl'ážel-li stěžovatel polovici pojistného 
se mzdy !)vé zaměstnankyně, nýbrž uhrazoval-li 
ji, jak udal, uosud, ted y stále ze svého, pak 
hmntnú v~' hoda, kterou ona z toho měla, byla 
příjJll ,~ rn rázu pl'uvidelného a stálého za smlu
vell Hl práci, neboť byla tu příčinná souvislost 
mCLi onoll v)'bodou a existenCÍ pracovního po
mi'~nl a byla tedy součástí jejího pracovního 
výděll~ l.. (mzdy) podle § 10 (sro vn. Boh. A 9997 
z r. 1932), a to nikoli nahodilou. Skutečnosti, 
že stěžovatel p-o-dle smlo'u vy nebyl povinen h-ra
cl iti poj lstné za svou pomocnici v domácnosti, 
že se právu na srážku jeho, jemu po zákonu 
Jlří~lllšl'jkího, nevzdal a že je může budoucně 
kdykoli vykonati, jsou právně irelevantní, ne
bOl' i kdyby by ly správné, neplynulo by z nich 
ještě logicky nutně, že příjem, který měla V. 
z toho, že jí stěžovatel dosud nesrážel se mzdy 
pojistné na ni připadající, měl povahu příjmu 
či5tě nahodilého. 

596. 

Dů'chod invalidní podle zák. č. 26/29. nelze 
přizna 'i na určitou dobu pH jeho přiznání pře
dem stanovenou. Rozs. vrch. p,oj. sou,du z 27. VI. 

1932. Cpo 115 ,32-1, Pem. poj. str. 18 XU. 
Podle § 19, odst. 2, zák. č. 26/1929 Sb. z. a n. 

zaruiká požitek invalidního důchodu aj smrtí 
důchodcovou, b) není-li tu již nezpůsobilosti 
k výkonu p-ovolání (§ 17). 

Již tat-o zák-on n,á ustanovení vylučují, aby 
doba, po kterou pří6luší invalidní dlkhod, plfe
dem byla určitě a čas-ově vymezena. 

Výsledky 'dzení prvního s-oudu není o.st.atně 
zjištěno, že žalobce po celou dobu dv-ou let. 
p,o,čína,jíc 1. lednem 1931, bude nezpůsohi!ým 
k výkonu povolání (§ 17), neb-of soudní znalec
lékař, vyslovi v se o snížení výdělečné s,chop
nosti žalobc-ovy, pouze na vrhl, aby žalobcův 
zdl'a v-otní sta v byl p'O d vou letech revidován. 

Bylo proto -ou volání vyhověno a rozsudek 
v odp,or vzatý změněn potud, že invalidní dů
ch-od byl přiznán žalobci na d-obu trvání ža
l-obcovy nezpůsobilosti k výkonu p-ovolání. 

597. 
Nárok na výbavné jest posuzovati při změnách 
pojistné příslušnosti vždy podle povahy pojist
ného poměru, za jehož trvání nastal pojistný 
případ, t. j. sňatek. Hozs. vrch. poj. soudu z 27. 
Vl. 1932, č. j. Cpo 96'5/31-1, Pens. pO.Ť. str. t8/XII. 

598. 
Matka, jíž jest manžel povinen poskytnouti vý
živu, nemůže tvrditi, že byla výživou převážně 
odkázána na zesnulého syna. Hozs. vrch. poj. 
soudu z 8. Vll. 1932, č. j. Cp II 321/32, Pens. pOJ. 

str. 20/XII. 

599. 
Rozhodnutím správního úřadu o pensi iní po
jistné povinnosti podle předpisů platných před 
ličinností zákona č. 26/1929 ' není soud 'podle 
§ 1 ~9 pense zák. vázán ve sporu o nároku poj~
stěnce podle § 17:'a) pense zák. Hozs. vrch. pOJ. 

souuu z 26. Vl. 1933, Cpo 281/33. 
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Pro zažalovaný nárok na zvýšení invalidního 
důchodu jest rozhodné, zdali žalobce v řečené 
době od 1. XII. 1909 do 1. Xl. 1918 odbyl dobu 
ve služebním smluvním poměru, který by byl 
zakládal pojistnou povinnost, kdyby za jeho 
trvání byly platily právní předpisy pensijního 
zákona č. 26i1929 Sb. z. a n. Odvolatel má prav
du v tom, že rozhodnutí moravského místod rži
telství ze dne 26. května 1913, č. 23.724, podle 
kterého žalobce v zmíněné době pracoval v ci
helně jako přední dělník převážně manuálně 
a jen mimochodem vedl dohled a "ykonával 
služby duševní, týká se otázky, zdali žalobce 
podléhal pensijní povinnosti pojistné podl·e zá
konných předpisů před zákonem č. 26/1929 plat
ných. Toto rozhodnutí správního úřadu není tu
díž pro tento spor ve smyslu § 159 pense zák., 
č. 26/1929, závazným. 

600. 
J. Podléhají zaměstnanci bratrské pokladny, u
stanovení v lázních této pokladny a pojištění 
u bratrské pokladny, pojistné povinnosti u okr. 
nemoc. pojišťovny~ - II. Spory tohoto druhu 
rozhodují tÍi'ady politické. Nález nejv. správ. 

soudu z 18. II. 1933, č. 2812, Boh. A 10.357. 

60t. 
Řádný soud jest vázán rozhodnutím rozhodčího 
soudu v otázce, zda jde o úraz v podniku. TÝm, 
že rC7hodčí soud, zřÍzCJ') podle čl. IX. výnosu 
ministcl'stva zeleznic ze dne 6. č'ervna 1919, č's. 
18.430, čís. '(2 věstníku min. žel., zamitl žalobu 
)lrO nedostatek příčinné souvislosti mezi chofo.· 
hou žalobce II úrazem, uznal, že jde o úraz 

v podniku. 
Úraz, uznaný rozhodčím soudem za úraz v p{)d~ 
uiku, nepHbodil se z pÍ'Íčin vnějších mimo pod
nik ležících, stal-li se dělníku železniční vrchní 
stavby při jeho železniční dopravě na cestě 
z práce do hy tu. Rozh. nejv. soudu ze 14. X. 

1932, Rv I 758/31. Váže obč. 11986."') 
Nelze přisvědčiti výtce dovolatelově, činěné 

pod dovolacím důvodem § 503, čís. 4. c. ř. s., 
že ne.jde o úraz v podniku, poněva,dž se mu 
prý přihodil úraz, když použil jako každý jiný 
cestující osobního vlaku čís. 4743, nikoliv vlak'J. 
dělnického ke zpáteční jízdě z práce demu. Ne
bol řádný soud jest vázán rozhndnutím roz
hodčího soudu v otázce, zda j.de o úraz v pod
niku (srovnej rozhodnutí čís. 976, 3323. 4627, 
7102 sb. n. s.). V souzeném DHpaclě rozho'dl otáz
ku tu nejen důchodový výhor zřfzený podle čl. 
II. a III. výnosu ministerstva železnic ze clne 
6. června 1919, čís. 18.430, čís. 72 věstníku min. 
žel., nýbrž i rozhodčí soucl (čl. IX. výnosu), Fe
baže se otázkou tou výslovně nezabýval. Ne
bof tím, že, zamítnuy žalobu pro nedostatek 

-) V á ž. ob č. 97fl. (Rozh. ne;v. soudu z 15. ITL 1921, 
Ev II 2!l:l/20) Řádní !'louDové jflou vázáni pravonlatným 
rozhodnutím úrazové pojišfovny dělnické, že úraz je'st 
úrazem pod,nikovým. 

V á ž. ob č. il123. (Rozh. nejv. s-oudu z 19. XII. 19n, 
Rv T 1~}8I2~.) Usnes-enÍm správního vvhoru úrazové po
jišťovny dělnické, že :ide o úraz no,dnikový, iest sou.ct 
vázán. Přerlnis § 4fl 7á1e nevztahu ie se na přínad. hle 
maiitel nodniku neručí zam 1< stnanci ?oa úraz jako ma
jitel pODniku, nýbrž z n1-íčin iinvch. V tom, že do,'iud 
nebvl vvmňře-n Ml-ch-od úrazovou poii<;fovno~l. nelze 
spaU·ovati l)T-oočasnost žalohy nroti tomu, k.cto úraz 
způsobil. Jest tu po případě po'stupovati podle § 190 
c. ř . s. 

V á ž. oh č. 4627. (Roz,h. nej. soudu z 4. II. 1!l25, Rv 
I 1658 /24.) Výrokem rozhodčího so-udu úrazové pojišťov
nv v otázce, zda jde o úraz podnikový, jest soud 
vázán. 

V á ž. ob č. 7102. (Rozh. neiv. SOUGU z 27. V. ]927, R 
I 410/"27.) SonG je,~t vázán vvrokem úrazové po;išfov
ny (rozhor'!(;íl,o soudu úrazové pojiš fovny), že jde 
o úraz podnikový. 

příčinné souvislosti mezi chorobou žalobce a 
úrazem, rozho-dl ve věci samé, uznal, že jde 
o II raz v podniku, jinak by byl musil žalobu pro 
nepi-íslušnost rozhodčího soudu odmítnouti. Je-li 
tornu tak, není třeba se ani zabývati otázkou, 
zda úraz při této dopravě jest v pl-íčinné sou
vislosti s provozem železničního podniku. Není 
proto ne'úplností l-ízení (§ 503, čís. 2 c. ř. s.), že 
nebyly phpuštěny důkazy o druhu vlaku, v 
nčmž d·ovolatel zpáteční jízdu z práce konal. 
Neprávem tvrdí dovolatel, prováděje dovolací 
d ů va-d § 503, čís. 4 c. ř. s., že nárok ten mu 
přísluší, i když jde o úraz v podniku, a odvo
lá vá se na rozhod nutí čís. 3323 sb. n. s. Nebo ř 
tam bylo vysloveno, že § 46 úrazového zákona 
neplatí v případě úrazu uznaného rozhodčím 
soudem za úraz podniku, přihodil-li se z příčin 
vnějších mimo podnik ležících, kde tedy pod
nikatel neručÍ za něj z toho dllvodu, že je ma
jitelem podniku, nýbrž z příčin jiných, které
s prOVDzem podniku nemají nic s-polečného. 
V souzeném případě však neutrpěl žalobce úraz 
z příčin vnějších, mimo podnik ležících, neboť 
k provozování železničního podniku patří do
prava osob po železnici a úraz žalobcťlv se stal 
prá vě při jeho železniční dopravě na cestě 
z práce do bytu. 
dů,chod ,em, nýbrž že tu šlo o odměnu, vY'place
nou za mimo-řádné práce, ko,nané v důsledku 
naho-dilých mimořádný-ch poměrů, -tedy o pří
j.-"m z mimo-řádnéhodal'u, kn:erý podle § 7, 
odst. 2., zák. o př. d. č. 76/1927 Sb. dani dů·cho
duvé nep-o,dléhá. 

602. 
Při posuzovam převazne odkázanosti podle 
§ 34, zák. č. 26/29, nezáleží na tom, zda zesnulý 
skutečně hradil p,řevážnou část výživy svých 
rodičů, nýbrž na tom, zda bylo třeba, aby ji 
hradil. Rozs. vrch. poJ. soudu z 30. XII. 1932,. 

Cpo 239/32-1, Pens. poj., str. 411XII. 
Ro-di,če domá,hali s'e 'přÍiznáníi důchodu rodi

čo ·v.skéh-o po zesnulém synovi, ,který měl po ... 
t!dední slu.žební pD,žitlky v čáS'toe r'o,oních Kč 
23.400'- a nehy;dlil 6 nimi ve \Společné domác
n-ob,ti. Otec jako pensionov-a'ný železni,ční za
měs'tnanec má mě.sÍIČlní penISe Kč 1085·80, po 
vš·ech '5'rá ~žkách., jes,t pror1:i nema-ci povinně po
ji.štěn u Léče-bného f'ondu a by,dlí ve vla&tním 
\Svém do.IDIku v ceně Kč 25.000'- , Dále jest ne
c;porno, že žalobce Václav H. musí živiti svou 
manžel'ku a nezleiilou dceru. Vzhledem k těm
to 6ku-tečn,ostem dlužno u6ouditi, že ž,alohci na 
6y.é,ho 6yna vÝživ,ou nebyH př.evážlllě »odká
záni«, Í<)ltiž, že syn nehra,dil nllllÍnepřevážno'll 

-čás,t J1á,]d'a·dů výživy 'svýeh ro-ď-1čů . Okolno&t, 
že syn \Svým -výdělkem \Snad ve .skutečnosti 
hra-clil p.řeváž'nou čS\<;t vý'živy ro.dičů, nemůže 
v 'tomto případě za,klá,dati náro,k p·o-dl.e § 34-
pens. zák. 

603. 
Nerozhod1-1i procesní soud o vině na rozluce, 
nemůže o ní rOzhodnouti pojišťovací soud. 
ROZtl. vrch. pO.Ť. .soudu z 16. II. 1933, Cp o-

69:5;32-1, PenIS. poj., 6tr. 41(XII. 
O vině na ra-zlu-oe můž.e rozho,dnomti jen,. 

pr-o·cesní 60U-d, ni,koliv sou,d poj i.šťo vad, a nem 
vadou řízení, Í'etStl~že pO.řišť,oVta.CÍ .s'oud ,nepři
pustil a neprovedl dllikazy, nabíZiené D' vině 
6tranou ža luJíc:í. 

604. 
Podléhá úředniee zaměstnaná v živnosti po
krývačské úrazové po.iistl1é povinnosti ~ Rozh. 
vrch. poj. soudu z 20. XlI. 1932, č. _Ť. Cpo 315/32~ 

Úrazové pojištění, str. 66/1. 
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605. 
V oboru pensijního pojištění neplatí zásada 
»ipso iure« pojištění. Neúčinnosti ohlášky po 
vzniku pojistného případu. Rozs. vrch. poj. sou-

du z 30. XII. 1932, č. j . epo 530/32-1. 
žalobkyně se mýlí, dovolává-Ii se právě zmí

něného ustanovení § 1 zákona č. 26/1929. Toto 
zákonné ustanovení jedná o rozsahu pojistné 
povinnosti. Směrodatné je v daném případě u
stanovení § 12 o 'započitatelné příspěvkov~ ddoě 
a ustanovení § 5 o přihlašování a hlášení změn. 
Podle § 12, odst. 1., cit. zákona započítává se 
příspěvková doba od prvního dne měsíce, ve 
kterém pojištěnec vstoupil do zaměstnání pod
léhajícího pojistné povinnosti, stala-li se při
hláška (§ 5) včas, jinak se započítává od mě
síce, ve kterém přihláška došla dodatečně DO
siteli pojištěnÍ. Podle § 5, odst. 5., cit. zákona 
jsou veškeré ohlášky učiněné po vzniku po
jistného případu neúčinné. Dobu zaměstnání, 
přihlášenou k pojištění teprve po pojistném 
případu, nelze tedy uznati za příspěvkovou 
dobu. 

606. 
Nárok poistenca proti verejnej poisfovni z úra. 
zového poistenia pol'nohospodárskeho robotníka 
(zamestnaného u mláťačky, zák. čl. XVI/1900, 
XIV/1902, VIII/1912, XX/1913) je nárokom z ve
rejného práva. Proti rozhodnutiam správnyrh 
úradov o takomto nároku nefze sa domáhať 

odpomoci podfa zák. Č. 21? /25 Sb. z. a n. 

Nemení nič na verejnoprávnom ráze tohoto po
Dleru, že je dovolené, aby zamestnávatef (ma
jitef stroja) mal svoju osobitnú poisťovaciu 
smluvu s verejnou poisťovňou (§ 25 zák. čl. 
XIV/1902). R()zh. nejv. 60u,du z 13. IV. 1932, R III 

311/31, Pravny Obzo,r 933. 

607. 
Pojišťovací soud má své rozhodnutí - leda by 
byly zvlášní pozoruhodné důvody - založiti na 
posudku lékaře-soudního znalce. Rozs. v. p. s. ze 

17. XI. 1932, Cpo 165/32-1, Sb. úSP. 69. 

608. 

Znalci jest přihlédnouti v posudku ke všem tě
lesným vadám u žalobce zjištěným. Usnes. v. 
p. s. z 30. III. 1932, čj. epo 994/31-1, Sb. úSP. 72. 

609. 
Znalec má se u poj. soudu vysloviti o celkové 
výdělečné nezpůsobilosti pojištěnce, nikoli jen 
o tnm, jaká ztráta výdělečné schopnosti nastala 
jednou vadou. Usnés. v ~ch. poj. souJu z 30. lIl. 

1932, č. j. Cpo 12/32-1, Sb. ÚSP. 73. 

610. 

Pojišfovací soudy jsou příslušny k rozhodování 
sporů o nárocích podle stanov náhradních ústa. 
vů a o jejich výši (§ 106, č. 5, zák. č. 26/29). 
u.snes. vrch. poj. fl'OIUd'u z 27. prosimce 1932, 

R vp. 236/32. 

Třeba zákonům č. 89/1920 6,' 26/1929 není o,d
ško.dňo va ci renta Z'náma, zaklá,dá žal ujfcí s,tra
na t5vů.Ť nárok n.a s·tanovách žalované strany, 
kter ál je,s,t pod le § 105 pen6. zák. ,11 áhl'tl,d ním 
ústavem. § 106, č. 5, zák.č. 26/1929 stanoví 
ohl'edně náhrad'ních ús,ta vů, že rozho,do-vánÍ 
t5porů o nárocích podle s'tanov a o jejich výši 
n1U6Í býti vyhrazeno pojišť,oyacímu soudu po
dle § 134 pen6. zák. přís,lušnému. Stanovy ža
lované stra,ny v § 51, odst. 4., obsa.hují ta'k,é 
u/Slanov,ení, že výměry, tý-kajfcí s,e nároku na 
pojišťovací dávky v'e IS'IDY6lus~anov, mohou 
být1 na-pa,dány .Ťen ža.l'obou u rnÍ6'tně příslušné
ho r,ozhod.Číh.o 6(),udu pro penlSijlní pojiš,těnÍ. 

Je tedy pro rozhodnutí sporu 'Příslušným 
s'oud pojišťovací, a bylo proto ·u vvhoyění st1ž
n,ol5'ti U!snést~ se tak. jak výše uvedeno. 

611. 
Pojištění llemocenské: I. Podléhá pensionovaný 
obetní notář (na Slovensku), který je podle zá
kona Č. 221/25 Sb. z. a n. pojištěn u Léčebného 
fondu veřejných zaměstnanců, pojistné pevin
nosti podle zákona č. 221i24 Sb. z. a n. z dů
vodu, že je zaměstnán v advokátní kanceláři ~ 
- II. Pojištění podle zákona č. 221/24 vylučuje 
pojistnou povinnost podle zákona Č. 221/25, ni .. 
koliv naopak. - III. Rozhodnutí okresního úi'a
du o odvolání z platebního výměru okresní ne
Dlo('~nské pojišťovny na částku nižší 200 Kč ne
podJéhá podle čl. 8, odst. 3. zákona č. 125/2?, 
opravnému prostředku, třebas si úřad řešil pre
judiciálllě otázku pojistné povinnosti. Nález 
nejy. správ. soudu z 12. 1. 1933, č. 310, Boh. A 
10.263. Prejudikatura: rl,d I. srov. Boh. A 7563/28, 
ad III. Boh. A 9753/32 9323/31."') 

Rozhodnutí soudů nižších stolic. 
Vysazením z práce není dotčen zaměstnancův 
nárok na dovolenou podle zák. Č. 6?/1925, resp. 
nárok na náhradu za tuto dovolenou. Usnesení 

'kraj. Bloudu civ. v PTa.ze z 26. VII. 1933.~'*) 

Vysazením z práce neruší se pracovní poměr, 
ježto ke zrušení jeho muže dO.ríti buď okamži
tým propuštěním se strany zaměstna vatele nebo 
zrušením se strany zaměstnance, anebo výpo
vědí té neb oné strany. 

Z toho plyne, že poměr pracovní trvá dále, ani 

.) B o h. A 7!)n~ (nál. z 20. XI. 1929, č. :IO.942!27, v ,Prac. 
právu«, roč. VTll., str. 4n), Provozuie-li osoba, mající 
doživotní dlichod z dřívějšího pompru (pensisty), ně
jaké zampstnání náme.zdní , lze toto zam i5stnání kvalifi
kovati jako veodleil;í ve smyslu ~ 2, odst. 1. zák. č . 
221 /24, je-li zampstnání to při srovnání s celkovou hQos
po-dář'skou a soeiální sitUl1. ~ í o·"'oby té nodružnvm. 

B o h . A 9~:l.3 (ná1. z ln. VL 1931, Č. 22 .027/29). o onrav
ném prosti'e-dku proti platehnímu výmh'u okresní ne
mocen-sIr é poii~ ~ ovnv. předpisujícímu po-dle zák. o ne
mocenském, invalidním a starobním pojištění Č. 221/24 

s·e nepřerušuje, jak mylně za to má prvý soud, 
nýbrž jen sta ví se účinky ,jeho v ten způsoh, 
že zamě'stnanec není povinen konati práce a 
zaměstnavatel není povinen platiti mzdu po 
dohu zastavení. Nárok na dovolenou resp. její 
náhradu tím dotčen není. 

Dovolává-li se o,d vola tel toho, že .řeží-o vysa
zení trvalo déle 6 týdnů, sta ví se celková doba 
v případě, že nastoupí zaměstnanec práci u té
hož zaměstnn va tele. přehlíží, že podle § 1, ndst. 
2., zák. Č. 67/25, týká se jen nabytí n á r o k u 

poiistné niž<íí než 2()O Kč, ror:boduje v dohp účinnoRti 
zák. o org-anisaci nolitic,ké správy č. 125/27 ·okr.e·sní 
úh.ri II platnn<;tí konečnou. 

B o h . A 97:i3 (nál. z 15. ITL 193~, Č. 4022). Omezení 
instančního postunu p·oole čl. R., ootlst. 3 zák. Č. 12') '27, 
p latí i tehdy, když snrávní úřad. rozhoňu ie o o{h'olání 
z platehníh'l vvmllru noii ~ fovny. zn '-'.iíeího na noiistné 
n6tpřesahuiíeÍ částku 20{} Kč, si prejudiciálně řeší otáz
lm noiistné povinnosti zam ř- stnance. 

"") Srovne; k tomu rozsudek pracnvníll-Q soudu v Pra
ze ze dne 10. IV. 1933, čj. Cpr II 228/33. 
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na dovolenou, nikoli však úhrady za dovO'lenou, 
na niž j~ž, jak v daném případě je nesporno, 
žalobce nárok měl. Ostatně, jak plyne z po
jmů vysazení, nejde tu o přerušeni pracovního 
poměru, nýbrž jedině o jeho stavení. 

V. Kratina. 

Pro nárok na poměrnou dovolenou podle i 10 
zák. č. 6?i1925 jest rozhO'dným - nebylo-li nic 
jjného stranami umluveno - den 1. května, ni
koli 1. leden. Rozsudek pracovního sŮ'udu v Čes .. 
BudějŮ'vicích z 8. VII. 1933, Cpr 46/33, krajského 
'Soudu v Čes·. Budějovicích z 29. IX. 1933, Opr 

10/33. 
Jde jedině o řešen~ otázky, Ů'd kdy jest čítati 

dobu l'ozhodnou pro výměr dovolené, zda od 
1. ledna nebo od 1. května. 

První soud otázku tu zodpO'věděl v ten smysl, 
že rozhodným dnem jest 1 květen, a · to podle 
náhledu odvolacího soudu zcela správně. 

§ 3 zák. ze dne 3. dubna 1925, čís. 67 Sb. z. 
a n., ustanovuje, že pro určení nároku a vý
měry dO'volené jest rozhodným dnem 1. května 
a nelze ustanO'vení tomu ve spojení s § 12 cit. 
zákona, podle něhO'ž dO'volená udílí se zpravidla 
v; období O'd téhož 1. května do konce září, roz
uměti jjnak, než že od 1. kvě,tna počítá se na
zpět jednoTO'ční lhůta § 1 cit. zákona. dávající 
nárok na dO'volenou (viz také rozhodnutí, nej
vyššího soudu Č. 6188 sb.,. jež nebylo rozhod
nutím Č. 8227 dotčeno).*) 

, To ovšem platí pO'dle výslovného ustanovenÍ: 
§ 3 cit. zákona jen tenkráte, není-li jinak mezi 
stranami smluveno, žalovaná strana však ani 
v odvolání netvrdila, že něco jinéhO' se žalob
kyní ujednala. 

Posoudil proto' první soudce věc po stránce 
právní zcela Isprávně, když při s>i:anŮ'vení ná
roku a výměru dovolené pro žalobkyni vychá
zel ze dne 1. května a nikoliv dne 1. ledna. 

Y. Bidermann. 

Zaměstnavatel, který nepřihlásil zaměstnance 
k pensijnímu pojištění, jest práv zaměstnanci 
náhradou tO'ho, co by byl obdržel na podpoře 
v nezaměstnanosti podle § 56 pensi,jního zákona 
od' nositele pensijního PO'jištění, kdyby sehyla 
přihláška stala podle předpisu. Rozsudek pra
·covního soudu v žilině ze dne 17. října 1933, 

Cpr. 199/33. 
Nesporné je, že žalobník bDI zamestnaný u ža

lovaného ako učeň v dobe odo dňa 1. septembra 
1'929 až do dňa 24. októbra 1931, a že dňom 29. 
marca 1930 pri dovršení 16 rokO'v veku bol ža
lobník prohlásený zalovaným k penzijnému 
poisteniu. 

Žalobník tvrdi!, že toho roku stal sa nezamest
naným a z toho dovodu že pO'žia.dal Všeobecný 
penzijný ústav v Bratlslave o pOlskytnutie pod
pory v nezame:s1tnaní, ktorú ústav svo.Íim pois
tencom poskytuje nejmenším obnosom 100 Kč 
mesačne po d l)bu 6 mesiacov, avšak ústav že 

. ) V á ž. o'b č. 6188 (rozh. nejv. soudu z ?:T. VII. 1926, 
R I 55(}/2S): Jednoroční doba § I, zák. Č. 67/25, čítá se 
zpět od 1. květ.na toho kterého roku. V á Ž. O' b Č. 8227 
(rozh. ne·jv. soudu z 17. VIII. 1928, Rv I 17557, v P . P. , 
str. 72, roč. VIII.): Neměl-li zaměstnanec bezprostřed
ně přede dnem, kdy měl nastoupiti dov·olenou, výděl
ku, jsa nemocen, vypočte se jeho plat za dovolenou 
(§ 9 zák.) podle výdělku za • týdny bezprostředně před 
Remocí . 
.. Srov. k tomu dále judikaturu, uveřejněnou v »Prac. 
právu«, ro'č. X., str. 31, 68 a 145, a pojednání o této 
~tázce: ' J. Hlaváček: Náhrada za dovolenou nodle zák. 
ě. 67/25 v ~ Odborovém sdruženl«, r·oč. XXXIV., č., 8, 
>Mitteilunge-n des Deutschen Haulltvel"bandes der In
dll<s'trie«, ro·č . XI., str. 877, dr. Otto Brezl: Zur .Frage 
des verhaltnismassigen bezahlten Urlaubea, »RlChter
zeitung«, roč. XII., str. 231, dr. Hor-ner »Juristen-Zei
tung«, roč. X. , str. 69. 

žiadosrť zamíetol s odovDdnením, že žalobník bOlI 
poistený len 10 mesíacov a nárO'k na podpo'rri 
že by mohol uplatniť len aspoň pri 12 poistných 
mesiacoch. Tvrdí ďálej, že ustálil, že ho žalo
vaný predčasne, a sice dňom 31. decembra 1930. 
odhlásil z penzijnéh>Ů' poistenia, ačkolvek bol 
zamestnaný u neho· do 24. októbra 1931, takže 
t)Tm mu sposobil škodu 600 Kč nevyplatením 
pŮ'dpory v nezamestnaní. Z toho dovodu na
vrhuje žalobník, aby bol žalovaný odsúdený 
zaplatit mu čiastku 600 Kč s úrokmi a trovami. 

žalovaný navrhuje žalobu zamletnúf udáva- ' 
júc, že není pravda, že by žalobníka odhlásil 
z penzijního poistenia dňO'm 31. decembra 1930. 
ba naopak že penzijné príspevky za žalobníka 
platil i v roku 1931 po dobu, čo bol žalobník 
u nehOl zamestnaný, že síce ustálil, že revizor 
Penzijného ústavu samovolne 'odhlásil žalobníka 
z penzijného. poistenia v roku 1930, avšak že 
žalovanému ďalej boly penzi,Ťné príspevky 
predpisované. 

Súd v tomto smere má za ustálené príp~som 
Úradovne všeobecného penzijného ústavu v Bra
tisl.ave, že Úradovna predpisovala žalovanému 
penzijné príspevky za žalobníka odo dňa 29. 
marca 1930 až do dňa 30. septembra 1932 a ža
lovaný že ticio· príspevky platil, dňa 16. no
vembra 1932 že však inspektor Úradovne pri re
vilzii ustálil, že žalobn~k už u žalovaného za
mestnaný neni, že však žalovaný zamestnáva 
pomocníka N. a učňa R., ktorí vobec poisteniu 
prihlásen~ neboli, žalovaný že na dO'taz inspek
tora odoprel udaň presné datá, kedy žalobník 
bO'I zo služieb jeho vystúpil, a preto že inspek
tor z poukazu žalovaného oQhrátil sa na Okreosnú 
nemocenskú poistovnu v Ž., kde zistil. že od
hláška· Ch. bola podaná ku dňu 31. decembra 
1930. Prípisom týmto má ďalej súd za ustálené. 
že lJradovna dodatočne žalobníka vylučila z 
poistnej povinnosti dňom 31. decembra 1930, že 
o tom vydala výmer dňa 10. decembra 1932, ža
lovaný proti tomuto výmeru že nečinil námiet
ky a vzal na vedomie zaniknutie povinnosti 
plateni.a príspevkov za žalobníka dňom 31. de
cembra 1930, a z toho dovodu že Úradovna pré
mie po tomto dni za žalobníka platené súčto'vala 
v prospech žalovaného na tie prémie, ktoré mal 
platiť za neprihlásených zamestnancov N. a R. 

Pracovný súd prihliadajúc k tomuto skutko
vému stavu, zauj'al to právne stanovisko, že ža
lovaný .Ť,e povinný náhradou škody 600 Kč ža
lobníkovi, poneváč jeho vinou sa stalo, že 
žalobníkO'vi podpora v nezamestnaní vo výške 
600 Kč udelená nebola. Vina žalovaného spo
čívá v tom, že mlčky vzal na vedomie zaniknu
tie poistnej povinnosti žalobníkove.Ť ku dňu 31. 
decembra 1930 a že potom platené prí,spevky 
penzi,Ťné za žalobníka nechal si zúčtovat v svój 
prospech na prémie, ktoré dal platit za 7..amest-
nancov neprihlásených. J. Salač. 

Souhlas rozhodčí komise podle zákona o závod
ních výberech s vÝPO'vědí člena závO'dního vý
boru (§ 22 zák. o záv. výh.) není schválením 
výpovědi již dané a nepůsobí nazpět k oka
mžiku, kdy výpověď byla dána (ex tunc), nýbrž 
pllsobí tepI've ode dne jeho vynesení (ex nunc). 
Rozsudek pracovního soudu v Praze z 2. V. 
1933, Cp·o. -1 455/33. - Krajského soudu civil
ního v Praze z 27. IX. 193;, č,Ť. Opr. 255/33-7. 

Firma dala členu závodního výboru výpověď 
pro nepHstojné chování v{lči disponentu firmy 
a pak žádala u rozhodčí komise závodních vý· 
bo,rů o souhlas k této výpovědi. Rozhodčí ko
mise dala souhlas k této' výpovědi již dané. Vy
pověděný člen závodního výboru podal žalobu 
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~~ . zaplacení mzdy do dne dání! souhlasu roz
hoočí komise a 14denní mzdy po tomto dni a 
vyhradil 'si uplatňovati další nároky vzhledem 
k tomu, -že do nálezu rozhodčí komise podal pro 
Jeho nezák·onnost a vadné řízení stížnost k nej
yyššímu správnímu soudu. Pracovní soud žalobě 
vyho,' ěl s tím, že souhlas k výpovědi daný 1'OZ

podčí komisí neplatí nazpět. Odvolání žalované 
firmy kra,jský stQllld civilní v Prnze (č. j. Opr. 
22'5/33-7) nevyhověl a rozsudek pracovního sou
du potvrdil s tímto -odůvodněním: 
.: Po stránce právní jest v daném SpOTU jádrem 
jehó, zda souhlas r-ozhodčí komi.,e s propuště
hím člena závodního výbo,ru plls'obí teptve ode 
dne jeho vynesení (exnunc), či schválena-li je 
,jím výpověď ke dni, kdy byla dána (ex tunc). 
~elze souhlasiti s právním názorem žalované, 
že souhlas r,ozhodčí komise je pouze rázu dekla
rativního a že jím toliko výpověď zaměstnava
telem daná jest schválena. Předpisu § 3, odst. 1, 
lit. g) zák. o záv. výborech nelze tu použíti. Po
<;lle něho k ,jedné z funkcí, záv. výboru náleži 
1;lpolupll's.obiti z p li s ob e m por ad ním při 
hromadném propouštění. zaměstnanců z příčin 
mimo pracovní poměr lež~cích, .Ťakož i při pro
pouštění jednotlivých zaměstnanců déle než 
3 léta v závodě pracu,jících. V tomtO' druhém 
přínadě sdělí správa závodu propu,štění (výpo
věď) ihned závodnímu výboru, který m ů že, 
shledá-li propuštění (výpověď) zře.Ťmě neodů
yodněným. předložiti věc do 3 dnů se svým do'
brozdáním rozhodčí komi&i. 

Týká se tudíž předpis ten toliko zaměstnanců. 
kteří ne,jsou členy záv. výboru, kdežto zrušení 

služ. poměru zaměstnanců, kteří .jsou členy zh-, 
'výboru, nechať výpovědí nebo propuštěním, je 
upra·ven pře cl p i sem pří sně j š í Dl § 22 cit, 
zák., aby zaměstnavatel nemohl se tak snadno 
zbc;tviti zaměstnanců nepohodlných mu pro čin
nost jejich ' V záv. výborech. 

V odst. 2. § 22 cit. zák. výslovně .je přede
psáno, že členové záv. výboru mají býti pro
puštěni jen se souhlasem rozhodčí komise, po
kud nejde o dllv-ody, které opravňují zaměst
navatele podle § 82 živn. ř. z r. 1885, nebo podle 
zák. o o~ch. pomocnících z r . 1910. Tedy o pro
puštění člena záv. výboru rozhoduje v ž d J 
rozhodčí komise a je třeba jejího výslovného 
souhlasu s propuštěním, kdežto při propuštění 
zaměstnance, který není členem záv. výboru, 
správa podniku toliko sděluje propuštění záv. 
výboru, který n:l ů ž e předložiti věc rozhodčí 
komisi. Pokud tato pak ner-o'zhodne, test míti 
za to, že dotyčný je na dovolené. Dále pak 
upraveny jsou v odst. 1., lit. g), § 3 cit. zák. jeho 
poměry, když rozh. komise neshledala. že vý-
pověď byla odůvodněna. ' 

, V S 212 cit. zák. však tyto eventuality řešeny 
ne.Ťsou a také na předpisy § 3 není poukázáno, 
z čehož již .Ťe patrno, že nebylo toho třeba, jež. 
to výpověď mohla býti platně dána teprve 
dnem schválení výpovédi rozhodčí komisí. V 
opačném případě zaj.isté by se tak stalo, neboť 
potom bylo. by postavení člena záv. výboru hor
ší než jiného, zaměslÍnance a analogické použití 
§ 3 je při tomtó' zákonu vyloučeno., poněvadž 
.Ťím právě pllsobno,st ~áv. výboru a rozhodčí ko-
Jllise byla upravena. Dr. 1. Málek. 

Poznámky. · 
OddHení okresních soudů pl'O pracovní spory
organisační postavení. (Výnos ministerstva spra-

vedlnosti, čj. 43.376/1933). 

. Oddělení okresních s'oudů pro pracovní spory 
nelze považovati za samos,tatnou organ1sační 
jednotku a nevystupuje proto na venek jako 
zv láštní samosta tn Ý soud. Důsledkem · toho jsou 
presidielní spisy, týkajíd se tak-o'vého od,dělenÍ. 
součástí presidielních spisů -okresního soudu, 
nelze též použíti ustanovení § 17, zák. č. 131/1931 
Sb. z. a n. a pod. 

»Poslední mzda« podle nař. č. 161/1933. (Výnos 
ministerstva sociální péče ze dne 23. října 1933, 

čj. 41421/III/E/1 (33). 

, K dotazu shora citovanému sdělu.Ťe minister
stvo tsociální péče, že ve smyslu § 7, odst. 7., 
vlád. nař. Č. 161 /33 Sb. z. a n., má zaměstnavatel 
na žádost nezaměstnaného nebo orgánů zúčast
něných při provádění zákona udati výši mzdy, 
vyplacené žadateli · o podporu v posledním vý
platním období před rozvázáním pracovního 
poměru s udáním skutečné pracovní doby a 
případných jiných okolností, důležitých pro po
souzení věci. 
Hláš~ní nezaměstnaných podle nař. Č. 161/1933. 
(Výnos ministerstva sociální péče ze dne 23. 

října 19:;3, č. 40274/lII/E/1933.) 
Vládní nařízení čís. 161/1933 Sb. z. a n. o pře

chodné úpravě státního příplatku k podpoře ne
zaměstnaných urču.Ťe pro povinné kontrolní hlá
šení podporovaných nezaměstnaných, že osoby, 
od jejichž obce pobytu jest zprostředkovatelna 

práce vzdálena více než 3 km, mohou konati 
tato kontrolní hlášen~ u obce poObytu. 

Tímto opatřením byla poskytnuta proti dosa
vadnímu stavu (6 km) úleva, která by mohla 
míti za následek potíže při zjišťování skuteč
ného počtu nezaměstnaných v obvodech jednot
livých okre5ních ústavů práce zejména potud, 
že správy těchto ústavů by následkem odpad
nutí kontrolního hlášení těchto osob nemohly 
bezpečně určiti, kdo z nich má býti vykázán 
v měsíčních výkazech ,statistických jako neza
městnaný, po případě déle podporovaný. 

Proto ministerstvo sociální péče upozorňuje 
všechny odborové organisace, zmocněné k vý
platě státní!ho příplatku k podpoře nezaměstna
ných, že všichni podporovaní členové jsou po
vinni při skončení podpůrného případu (nastou
pením práce, vyčerpáním podpory) odhlásiti se 
li ·pHs,lušné veřejné zprostředkovatelny práce. 

Ministerstvo sociální péče upozorňnje na mož
nost neuznánÍ- průkazního Hstku nezaměstnané
ho. který není opatřen potvrzením veřetné zpro
stfedkovatehiy práce o odhlášení, a .tenž by pak 
bvl vrácen Svazu k doplnění, čímž by se samo
zřejmě náhrada vyplaceného státního příplatku 
značně zdržela. 

Proto žádá minÍJsterstvo sociální péče, aby čle~ 
nové odborových organitsací byli při odevzdání 
průkazního lístku vyzváni, aby s tímto lístkem 
odhlásili se ještě u příslušné zprostředkovatelny 
práce a udali, zda nastupu.tí místo či zda dále 
po vyčerpání podpory zůstávatí nezaměstna
nými. 

Vchází 20. každého ,měsíce. - Pf e d p I a thé ročně Kč ?O.-, s přílohon )~rc~iv pracovního a sociálně 
pliišťovacího práva« ročně Kč 32.-, pro předplatitele časopIsu »Odborové sdruzem československé, ~(\ 12.-, 
s řílohou ,Archiv pracovního a sociálně po.iiěf.ovacího prá"a« Kč 18.-. Redakce, správa a ~ypravna 
v 'Praze 1., Na Perštýně 11. - Majitel: Orlhorové sdružení. československé. - Vrrlavatel. a odPoye~nkÝá re
daktor Rud 01 f Ta y e r I e. -' ftldící redaktor Jar o m I r Hla v á č e k. - TIskem LIdové kmhtI8 rny 
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