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hl~Ižši v'Ý'klad přerdp,~sll § ? P,r.ováJděcf výnos 
oice tento, -výkla.d prOldáJViál, avšak pr'Q:ti jeho 
o:blSiéloo slV'ědčÍl l1iě~treré váJžné nálmi,tky. 

V prvn:ú řadě to pI,atí 00 'pojmu »p é č e«. Výno~ 
korus\t.a'Íu,j,e pOUlz,el, 'že ,01áJzka tat,o je věci kou
kretn!mo pi'ilpadu a že nelize prý p'l'{}/ jejÍI po,
-&Souzen] .s.tanorv.Lti vltbec ně'jaké podr,obné s:měl'
lI.LOe. Jes't -vytklltOulti, ' že 61tátn1 6p,r-á'Va nedala 
v t ,omto- 6'IDěru 'P,rari žádného, vod:íJtka, ,a,č praxe 
poř. záJko-na 00 60áálnÍlIn por.Ťiš1ěill i. li;teJrlé\JtUlra 
mohla zde býltÍI vlho·dnou, porm-Ůlc:lwu. Je~rt pl'iél-V 
dou, že nelLze slt.anovi-ti výkladem .ledm.odThehé 
znaky, 6 kterými bylo by lIZe vYls'ta'čiti p,roO vš,e
chm.y p,řÍtp,ady, p'ř. věk, -v.ýlše preněŽlÍltýc:h p'ří-
6pěViků a1:lp., a-vše.k na dTlI,hé straně nelze 1)),01-
nechía,ti p'f.axi, aby ohrsáh p.ojmul péče U!f ,čovala 
i.akči onak, belZ .led:nort:ÚdhlO hilec1ĎSka.. Poměr 
jJ'éče k arl:ÍlIn:enta,onii pmr iillJ1os:tr z,IDsltal zc:ela 
l1epov.š1mnult, pr-á'VIě ta;k jako ·otá1zka, .lde-li 00 

-cl{} péče 00 .porměT právní', či ·p0rUJze jen faktiraký. 
Právě. rl:ak nedošla !pozorThO'slť:iI 6:táJtnÍ 6!plrá:vy výJše 
podpor ' a .leji'ch p.ravriJdlel'l1ool6rt, mílra- výživy a vy
ohování, pí"ÍIj-em dírtět'e (rod~čll) , výdělečná čirn.
DiQ,st o,soh, ()r 'ně'ž .je PE,IčO'v;ámo, ,atd.. 

Pokud jde o zvý'šení' p&ip.Ia!t:kru' z dll'VO.d:U man
žeJ.o,tví,. sltallltO,vi1l VÝl]OIS, ·zálSadu, 'že ,zvýlše.n.:Ú ne
přÍ6llulši neiZ,all11ěstnanému, .jehož. manžel jeslt 
plně výdělečně . čilnnrý, ,to .T. vyrděJ,áJvá př'e81 90% 
i ,oho·, ,co činil výdělek Ulchaz€lčeo pod'polru. 
Výno6! iedy IpOlsulzú,je úp.ln{}si. výdiě[ečllré óJll;nolslÍ:ÍI 
1Thél.nžela podle výdělktu ž,ada'tek',colž .leslt Ú,SiU'

.·dek z;ř.ejmě Inel{},gický: o,t á:z ku" j.e-li kdo »p'lně « 
výdělelčně . Č'ilnIným, h ,e POlSll1zo.V1ati jediJně p{}dle 
-výdě1ečné 'Či:nn:O-5,ti tooo, oQ. kterého' Boe jedná, 
11,iikoh podle výdělečné Čil111061fi. ·ms,olby druhé, 
noia brene o6l0hy, je.Ťtž. výděl,f,lčn.é pomě.ry jlSou 
1) o- d ISI t a t n ě T 00 zd: Í! li n é, jal<:. ,zlpiraYirdla, 'll 

Jlla.nž,ela a :mal]]žd'ky j'eslt. Ne:ž rpodiSlÍa,oo, výrťky 
jes~t v tom, že ·výnOlSoe!lllJ .l'e ·s!tanovenla' ]JIord!m.'Ílnlm; 
lderá zlá'k,o·nem vírhec není k,rytl:a. V tOrll1JtO' 6mě
ru j,de výnos 'lÍlphliě !p,r{}'ti záJk,O'lltU, a lhJo,dl<Í!-.Jl 
snarel. 6'tá:tníl slprálva' 6ikultetčně odepiř:út-~ výpliél1tu, 
6rt:áJt.nÍlho pHpl.wtku v lÍ .ěc:ht'o' p.ř:úpadech, pak 
}Jlljde o 'hrulhé p,o:rTlJšen,í zákona. § ?, ,o·dot. 2, 

tan{} Vll vý,sl:(}V1ně, že 110 :ženatéI1'O' 'člena nebo. p '1'o
yda'IlJé ,č.lenky 'Čiln:ú S1táltn:ÍÍ ,přílp:liél,tek dva a p-ůl
l1áSIOlbek ,orga'IlJil6 :ační .po·dp'ory, arož př~pojlUlje 
<:llé\lš~ POdffilÍll1Jku. J elSlHiJž:e p'l'O'vádědl VÝ·llr0l51 .do.
pl ň. u1j.E}' :t enrt!O pÍ' e,(Lpllsl draH í po dmí'nllwUi (krier ái 
pod\Staltně zkr,a,cuJ.je llC'iJ1' ,otk)'lllrezamělSrt:nanjcrh), 
pak nemá pro' to- žádného zmocněnÍ, Totéž plati 
-{}Medn-ě ,trlQrjllJá~obkll.lJ IProdle -drulhé věrty ,odst. 2, 
§ ? V i iollll.lt.ol př:ílpardě záikoill :ml1uví ,0 ' »p' é ·či« 
j ,a,k,o podIIl.lill'ce náiroku na ,zvýšení. A -vš,ak ome-. 
Z ~l1:íi ;péče J).a, př:íipady v prov. vý no6ltll UrVlec1em,é 
11.e~lze ro~ně,ž iZ.e záilw·llJéI., Yy'voditi. Na ji'lliém 
mÍÍsltěr -vjno;6. p1o,jem péče m~ Iza 'neZipůlsloh:i!lý 
:k bil~ž.šímU1 ulflčernÍ a, výkladu, ,ri,a t ,omt,o, illl':Ú6 'tě 
'\Išak (jde -ůr ,0mezeIlJi 'llI&r{}klll) s!t,anovi p 'r6 .Ťeho 
-Q,bse.'bJ ur .. črté zjisltiJtelrné 'znaky. Vymezen:ÍJ rto 
yša:k n.emá 61 pro,j,lTIIelIIlI plélčé ve SIl11Jyt'3:lul § ? vlwéc 
co dělat.VýnorB' ipos,uzUr.Ťe t{}lt:ůŽ tniť:,o .otázku ;podle 
;1:,0116; ja:lw'llJ č:áf,:t v<ýlděrr:ku 111erz.a.mJě'sltna,nrého vy-
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dělá,vá manžel K:ri;terilUllll, ·kIt,erré. ,llIen:ú IlJa mÍ6tě. 
Ohsaih pojmu' péče podle d'l'lť-hé -věty {}dtS1t. 2. 
§ 7 - ,0d:liIšný ,od po.jmU! '.Péče o děti a rod.:iJče -
61t.atTho'V:Íi přesluě odBt. 4, S ?, resp. Uir .ču:je, kdy ISle 
péče p'řediprOkl,áJcrá. TO!mJU! j,E,I VlŽld.y, je-liJ ])Uf(f 
>s<poleČrná ,dO'ID.WCllIO'S:t, neho I{JrOd6,tat:rié :přiJslpfvá'llí. 
žádná! j:ŮnJá poc1Jm:únikra 6:ta,lliov,ena nenÍJ. .' 

AvJšak k vÝ""llediku, ke :Merélllu, došel P'l',ov,á
děd výnosl, nel:ze do.,jiti ,aru, .k,d:yhJ1c:holll1 hrali 
v úvahu préó vle SIlll!Ylsll'll, j ,a'ký je t·omulto' pOjIDlU 
c1'án Iplřř ipté:či 10, děti a rod.iJče. (Srorvn. Tayerler.. 
HI.a-v,álček: Př€ldhod'l1láJ úpra'V:a ISltáit,nlliho. iI)'ř'Ílplat
.ku" IStT. 109). Odp,oTuje ,PI"OltO. vý.no\'3, i v tomto 
slm ěnll Z:áikou 11. 

Pokud .lde 00 pélč:iJ o dět~, ISoté\JUD-vi výíllrO'51 p'ra
vidlo ,p'l~O' př:úpad, že oha: r:od:ůče :Ť161OU! nlez.amě61Í
I1a'n:í1, t lak, lže »1121e dělti zaipolčíita.ti jen hlavě 1'00-
diny«. VýrnrOlSI bUldU/je ,Zrel:E,1 Zlř:e.lmě na alťmrel1!ta,čni 
poV'i(nnolSti, ač 1ré\JtonJe:n~ ,POdm.:ÚnikOUl nár,o,ku: nKl 
z,ný'šení, a,ni! ,nenÍÍ iplředpokladem »ípéče« . Tíim 
dooa.hmje v.ýn!OíSl opělt:, da}lš'Ílho' ,omezenil nároků 
opr'O:t:iJ z.á:k{}.n.u. O věci ,lll€Iz.e řic:1 v':ÍJce, uež, že 
j,sou-li: oOha ·rodilče l1€1zaměsrt:n;állii, ,0ibrdf'Ž,:ÍJ vyšší 
pHlpla.rte:k IteJll.~ kdol ,o' ,diltě' »p-E;IČ:U'.Ť.e« , -pe'Oulj:ú-li 
oba 'f.odi~če, 'IllJUJs:i .obdl' ~etil oha z-vý.šenJýl ' př íip 118.
iek: vždyť a 'ruÍlk!dy'ž oOha rO'di'če v)'ldiěl:ávaji, 
nen:íí V)n}.ouIČelltO, 'že 'je Itřeha Ipéče oh{}ul Jr. z.ák,o·
'ne.lIli př'edpOlklláJdla'nJé lnlÍ/ře -výživy a vý,C!h'o.vy 
dUM~ . 

§ ?/III.,' rDa;}ším IlJO'v·em, 'k,tel'é nemá, ž,wd1né OipO~ 
r y v zákoně, jest předp~s, že ž,adate!i zapO'-
6táJva.j:í o'e ,n ptříJpa'rJ.elciliJ § ?, .odslt. 3, .pHjmy 
o61t.atnÍlch lčlenů TiOd'iny. Věta, S,a:Illa, .l·e al6li, ,r·E,I
'minll\SleenCÍJ ma ,p'ř.erdrp~lS'y iák. o !př. d . .o cLomáJc
llrOSlt,niíim ďúc:hodu. Al,e ii tam, ,se i.yit,o llJOlrmy 
vZ1t.a,hu'jí pOll.llze na hlavUJ rO'diJny (S 5 zák. 
o ipř. cL). Ol6italtl11Jě rplr,o ta:ko'vét{} iétlnal{}gis1o'vám.í 
ne'l1J:ÍÍ y zá,kro'něl ž,áidného, prodikJ,<lJdru: !podrle S 'Z', 
o-dl6't. 3. př:ůchwzí) -v úv.ah'lť prO'llJZ,€,1 a .rediiJllIě pHjem 
ž.a~dlate!,ů v !l ja,k.éko1.~y ~Ip,o~í!táJv,áin~ rpříijmu ji
nyldh delll.u rodJ:i:llJY1 neTIllaJ vůibeCl !lTIili6:ta. 

§ ?/11V.,' Určeni, ,s,po'lrečné domáiClnO!srt:i, s'P-01/ečným 
by,t-e-m neodlpov:Úd.áJ pO'.jllIlJUI 61pol1eoné domwoo,o,srt:i. 
Sr'O'v. k tomul Tayede-Hla:v1álček, a. C. slk. 117, 
Bo'bJ A 1?9, V áJŽ . .oibič . 4950/8849, ,dáile S 3. nlR:ř. 
č . .585, 1919, § 5 .zák. Ol .př. d. a iP'rov. ruař. k zák. 
o ;poř. cl. k § 5,odkS/t. 4 a 5 • .T,alk.o1ž :ů čl. II. vl.. 
HaL č. 348/1919. 

TYlt.o z ua,čné necL01S1ta tky ~)'r{)ov:áidtěc:íiho -výno6iU 
Zll 8mwrua jí po 6!t:ráJll!ce sloóá,lně-po:}:i:nic:ké .další 
oOpiěltillé zhoršení POd;POO'l'iO'Y.ání' l1.e'zamělSrtna.n:ý,c:h 
c,db o ro'\.ými, o'l .. :ga,nilslé\Jce.m~. P'l' áJv,llri ihJ erusk{} 
lllDlložúovalo bY' Oodborovým ol"g:an:lls,ae:ÍJm, aiby 
tento(} v)Tl1!oSJ ,ne:hyl .Ťimi v k1'iJti6IOVIéll1ijc:h llliÍJsieoh 
retSlpe'kl/:'oV1ám,. Fe.,kti:cké poměrY' ·d!o,nultiJ a,s[IOvšem 
tytoorg.arllilisiét'ce, ahy 'i! ItytO' ,předpisy pr.ovád.ěly. 
Mi'l11i1S1t-eroltv,o. sloó,Hnr ;péče nerna:hra,dÍÍ 6~áJtn(ÍI pÍ'Í.
pJlél.'tek, .kterÝ' by ISlva.zy Yylpll,alt:iJl:y v f<Olzporu' s,e 
6It,aill,(}Vermým:iJ záJS!a.dJamli. Stílžn06:t k nrel.ŤVYlš:šfun.u 
sp,r:á'VrumuJ B,O-udu j.e6lt' p.a;kcelSlt{}UJ dloulhétho 
t'rvá:n:íí. NebUJClie tedy mo'ž;n.o k .cJodleni nálpra vy 
rs,polw.jiJti o.e Iprá:vlliÍlmri pr,06itř.E;tdky. 

;. '1.· 

Služební pomě~ obchodních zmocněnců. 
. ,I, (Dokončení. ) 

VI. 
Nejvyšší- srpll"áv'll'Í !s'O!UJd, z.abývaje, .Is:e :-v. ce

lé f.ad·ě : ·nálezů 'pe'll,sÍ'jní p 'ovimJlOlstí o;bch.od~ 
nich . iárStup'ců acestujícich na!prOVJlSl~ :pro-

vedl někohikrá te p'0drobn Ý . ro-zho:r cell.é;hlO 
p:roblému,a zlathÝVléi.lls~ . metodr,i·cky z.ej'ména 
otázkou sluiž.eibniho' pOID,ěw; :k,terý je8lLpod
romkou pensijní pojistné ' poyillnosti1• 
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Při těchto nálewch nrutuo ovšem vždy mí-
. ti. 'na palměrti, že Vlalná ' větŠliIil,a přÍlp~dů, nej
vyšším :Slp'ráV1IliÍ'm soudem posu'ZlovHných, 
,s'plaJd:al:a pod p:ředrpi,sy ISltarého zákOlll!a -o pen-
5~jn.Íl.In poj~štění, který pll'áv,ě pokud jde ,o 
ces.tllJjíeí, z;éÍJs,tulpee a jednatele., .doZlntal1 ·změ'
ny v textu. Přes. to, že nový te~t penlS[!jní
ho zákona n:eZllllame'llá ploc1s'tatnou z[llliěnu 
pr,bti př'edpiJs'Ůlm 'Sltarším, zejména ípokud 
j.d.e () tO', ~e poJi,srtná povinnos,t jest podlmí
lliěilla e.xiJstencí ISmh1VlIÚho slružehní!ho pomě
ru, přece jen nelze z, těchto ná'1e'z:Ůi POSOIU
d~,ti, jaký ·do,s,ah hThde mHi nový text záko
na hlavn.ě při poslUlZov:ání proV'ilse ,oelStrují
cich, zástupců a jedm.~teJ,ů. Otázka prorvjlsc 
hyla práv.ě v .dJos'avla,cLn~ch nálezech l11iejvyš
šihQ správlIlÍ'ho iSoUldudetailně ;proh~rána oa 
pr.ovÍlse hyl,a jediním ze znaJků, ,kJterý podle 
.n.áw'ru nejvy~š,:íihtO Ispráv:níhtO ,soudu: 'ČélJSltO 
I1ilU/vÍ p.r()lh U1Zlllání exilSltelIlee !Služ.e!hniho [po
měru. Z textu nového pens.iJjn:ího zá:k:ollla 
(z 21. února 1929, ·č. 26, Sb. z" a n.), který 
IS'ta.rnovÍ pensijní poVillllnolSt ce,s,tuljíeítc!h, zá
stupců a jeéLn:a:telů, jt když JIStOU u~tanove:ni 
na p,r.oivilSi, je zřejmo, že z,ák,onodárce p1a
tmě chtěl 'čeliti práv,ě této praxi v otáz,ce 
provils:e a že proto expreslsiJs verhis Istamo
viJ, .že exi,s'tenc:e prov,iJse nemá brániiti to
mll, ahy konikrelÍní Ismlu'VnÍ piomlěr nehyl 
lllZillálll Zla poměr ISrl:Ulžehni. 
. Při p'OIsuz,ov.áil1lí IS,IUJŽ'ebního pomčru oh-

, chO'dlních zá,srtupců a ClelSlÍU!jíc~ch na provisi 
oj:>tÍJl'iá se n:ejvyšiší ISp,rávní ISoUlcl v podstatě 
.o tyto. prá:vni ú V'ah. y : 

J e:s.t1i,že má hýti uzn.OOo. na exilS,tenci ISl,ui

žehnílho poměru, který jest podmí,nkou IpelIl:
,si~ni piOvi:11IDOS.fi, mUJSí býti mezi ISml:wV'ní
mi IStran:ami/ ,s'jednállla ISllužebn:í s.mlouv.a po
dle § 115,1 ohč. z,ák. Zák1a/cLním zln.akem té
t.o mltOUJVJy ' jeslÍ na ISlÍr:aně z,a;měsimancově 
z á vaz oe k k o n .aj t i zaměls,t.l1Ja v:aJteli IS, J u ž
hl y. Z tohoto zraměsltn,ancov'a 'Z,áV:aIZ/kU vy
plýv.á jako nutlnrý ,dŮIS'ledek, že v .přÍ'čiIIlJě 
konámí ,služe:b, na které jeslt z.élJIDěs.tnanec 
Zljetdnáu, je:s,t zaměsltnanec viáz:án řídiJtr Ise 
ZIélJII.ělStnavate.}lo:vý.mi .rozkazy. Tím v;zn~ká, 
po!krnd jde o zaměstnan'c:ovu ISIUJžebnÍi 'čin
nlOS.t, p o m é r v ,á ~ a II o IS t i ta p o od ř .Í! z, e
nJOIS t i z,amělSltnancovy k r'Ů'zkalzůmzaměst
navatelovým. 

M·á-lliJ ,tedy býti! uznáno, že 'V konkretním 
pHrpa,dě jest elán Islužebni poměr, mUJsí tu . 
býti jednak z,áva'z,elk konati ,siLUlžhy, jednak 
poměr podřize!nosti a vázlanoslti k rozkaz,ům. 
(Bohuslavova Sbinka nález,ů 3977, 4330, 7548, 
7129, 8582, 9144, 1051.2.) 
Při posUJZov.ání otázky, ,exlliltuje-Jiv ,d;a

ném přípélJdě IsllU~ehru poměr ohcruodJního 
zástupce nebo ,eestujídho, nUJtno hed},ivě 
p'řiihli'Žeti ik ohs,anu :konkretní ,s,mltOurvy, 
k .pov'imnolsltem, které tato Ismlouva: ,smlruv-

nim 'st~n;ám ukládá a k pom,ěru, :klterý me
Zlí stranami .utváří. Név'zwl-li obchodní. .z.á
<s,tupce ' :neho cestuj.id v této Is'm1oUJV,ě na .. lSe
he zá'v.a,zek konaJi:i: ,nějakou čÍlnnoSlt a neni
li k Hrmě v poměru podřwell1osti a ,71áz.a
Hosti na její r,ozka,z,y , není ve ,služehním 
pomělru a ,sIUJší ,jej poldádati :na ISa'IDJOlStat
uého podnikatele. 

Na této poV'aze jeho. poměru, t. .j. lIla' je
ho Is,amJOls.talt;n:os.ti nemě'ní nůc ,slkurt:ečnosrt, že 
ve lS'ml'ŮIUlvě o' fimmou vzal ila ,sebe, uDčité. po
vinno,sti, které j:sou rve 'SiIllloUlv,ě yYIDIezeny" 
Nemění na ní ni.e ani ta okolnost, že' !Snad 
Zlá,stuipCorv:a PŮ;1'·o!bnoSlt jeslÍ podl,e [smlouvy 
'Omezena m~s.tně nebo v,ěcně po Thr'č:irtých 
str ánkách. Smlouv.a :O z,lliká Vlám ob jed[I,á:vetk. 

' na .zhoŽí za p;rovilsi jelSrt: již podl'e !Svého. po
jmu ,a prá'VIDí ip'ov.any ,smlouvou, která ob
Isah.ujev;z.ájemné 'P/ovinIl!o,sti a; .závazky obou 
'sml Ulvmeh ISltDan. Také omezen í ms.f,ni nebo, 
vě'cná vyplývají přirozieně již z p.ov,ahy vě
ci ISIa.mé i z, .pOlva1hy pomě:r.UI, do kterélhor oOb
chodn.í z.á,S'tupce k f:Ílrmě smloulVou v:sturpu
je. Vy;tY'čuj.í-li lSe v ujťldnárrií Thr'čilté metre,. 
ve který·ch lSe z,rustupce arebo cestující při 
:své 'ČiIilJlOSti mUlS1 pohybov,at, stanoví-li: lSe 
okruh jeho. povinnosti a vůbec ,rámec jeho, 
ČinlJllOistŮ IS, uričitými, . povinJlostmi, a výhr'élJda
m~1 pro fi,rmu, neza1dá.d.a.ji rt:ato 1lJStlaillJQV'e nL 
a ome:zleill.í Isama .o ,s'Ohě poměr podřízerIltOlSltl 
ta, v.á.za.nolS,ti .a neči/nÍ pr,oto ještě ohchodmho· 
z,á,s,tU1pce IJJlťls,a'molslŤaJtným za,m,ěstnancem fir
my, neni-li tu jiných z,v1áš.f.nich ucredlnání, 
klÍ:er.á hy ,s,vědlč:ÍlI,a 00 jeího 'podří.zJenosti a rvá-· 
Z,élJllJOtsti .k rozka'zŮln filrmy. VylÍ'čená UJS,ta
novení j:S.OlL t'oLik,o výplní O'hlSa1hu IsmltOUJVy 
mez.i, ,stranami ,sj,ecl1na,né (Bohusl1a V" 7129,. 
9144, 10512). 

Prlovi,Slní Z.áls'tUiplCe p'Ojiš,ťov.aci ban:ky ne
ni ve ,s~u<žehním poměru, není-li Vi<Í;zán ani 
,čalSov·ě ani mllitně při výJběru o.s'db, které
p~o. ,filrmu lakv~ru~e, ro.zkazy fi'r,my, ,praeu
je-li: podle 'VlaJstn~ch .ctiJsposic, k lely a ,jak mu 
liho, nem'á-li UlsiŤanov.eno.u pr'él!covní dohu, 
nemUlsí-:li kiolnati urČÍJté ohchůrz:ky v urči
tých obdoh~ch,'DlaJV1štěvoV1ati k l'i()Iz!ka.z;u fi'r
my urči,tá mílSIt.a nebo UII'Ičirt:é 'Osoby, .dosrta
vovati· lSe prarvi,de'lJně k při'j,funání ro~azů. 
mešklati v obchodnÍlch ,mÍ,siÍI1ost·ech ,fi/Dmy. 
Podohně je tomu 'll cestUij.ítciJh.o na iP!,:()V1ilSi. 
Neru-l,i těchto pOV~illUOStí, není rtu Vlá ZaiIl.lOiS ti , 
která jest .podstatným znakem Islužebního. 
poměru (BohUJslav 3977, 4330, 7548, 9144). 

Hos.podáĎs:ká z,á'v:Ůs.los.t nepatří k pojmo
yým z,nakům ,s};u.žehnÍlhro íp'OIJIljěru (BohUJSIla,v 
7548, 9144). AnJi fixní IIUZlda netvoři po.dsta,t
liOU náleži.tOlSt ,služebníiho poměru .(Bohrusll,av 
39(7). 

Kriieriem pro podřizenost a vlá.za:nost nť'
m'ůže býti a ,ni ta 'Ůkolnlost, že z,ásIŤ.UIpcova 
nečinnost a po.rušenlÍ Z,áVéliZků" jÍ!m ;převre-
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tých., mohJl'Y hy hýt-~ ,důvodem ke zrušelllÍ 
6jeldtnam.:é ISJIlJlO'u;vy; tatO' OkDil!llos,t neru 'l'OZ

hodUljídm nromentem p:ro rp'rá'Vlní kV'a1iďi
kaci ,smlowvy ja'komo iSml'Ou'Vy ISlružeihmíi a 
jest pr:o posuzDvání 'Otáz:ky podř:ízenosti a 
váza'noslti hez právníhOl významu, jež,tOt iS'e 
týká jen smlu,v,eIJ1Ých předpO'kladů prO' ~ru'" 
š~telill'O!8't resp. vypov;ěd!i1elnost ISmlDuvy (BD
hUtslav 9144). 

. An\i. r i IS 1: k '0'1 ISla:mD ne1lze pokLádati za 
podJstatnk kr~teLrirrum prlo r,oz;]išoVlání pomě
fU ISluŽlební,ho Old jinéhO' ISmlWVnihO pO'mě!I"U; 
JSOU: i pH.pélJdy 1S,IUJžehní,oh poměrů, ve Jde
rých z,am·ě.srtnanec nese určité r .ůslikD, jak-o 
lna př. zaměs,tn.anelc pla'Cený Dcl vY'rO'henéh!O' 
kuJSu (BoilllllJsl:aV' 39(7). 

Proti uznání- exil8'tence ISllwželhního pomě
ru mluví, neru-li Dbch.odní z,ás:Ť1UJpee .hO"l1JO'
rOlv,án zla určliltou pr áci~ pO' nějakou .dDhu 
konaa1IO'ru, j 'ak tOl má § 1151 >o. z .. o. n:a mY'sh, 
nýhr,ž jen ,za úlSpěeth. sivé Ziprostř-edkJOvatlel~ 
stké ,ČÍIT1ll1:os,ti, tort'Í'ž [p r. O' y j, s' í zUJskutečněné 
ohj·ednávky, jímzprostředkoVia,né. Jemu 
nedostáV'á Ise rtu. odměny za ,s'lužtby prO' fir
mu vyikOlnan6 ne;hJlJedJic k .Ťejich vrýlsiI:edlku, 
nýhrž jen tehdy, ,dlOlšlo-l:i k (pl''Odej:i l1hoŽÍ, 
jeho prost.řednictvím dbj,edmaného (BDh'llJ
slav 3977, 4330, 7548, 9144, 1051'2 ,a j.). 

Namítá-li Ise, ž,e obohodní ,zá's,t1l1pce není 
samOls1tatnýrrn podnilkatelielffi a že j,est nels1a
m·os:t'a1m,ý a ve ISlIUJžehnÍlm poměru, pr'O!tože 
nemá vůhec piOldnil~atel/sikéhD ri,sjika, 'u:vádí 
nejvyš,š,i 'správrrí 'SO'Uld, že Dvšem Olhcihodmi 
z-ás'tuipce nenelSe r.ÍJSIÍ'ko, které jelS't spojeno /se 
tS.amým .prodejem, za,to VŠ'ruk má ll'i.SliJkO ISlvé
ho zprostředkDvání, splo'číN'aj~ci V· tO'm, že 
jehO' zpros'tředlkovat,e1ská rnnnlOlst iJl'eIDli'de 
mílti úspěchu, že bude úplně ~ffiiaJrná aJ že 
z,á!S,tu:pce přes ztrátu Č8Jsru., pr.á,ei ta ,přípalclfné 
hotové výlohy nedocíH odměny (prov'ÍJsle). 
RilStÍJko ,sebe intensi'VDějš.í., 'lieč neúisipě:Šlné 
z(prostředkovatelliské činnost'1 j,de tedy na 
V113JSltní vruh obchodníhO' z,rusltUJpee (Bohu
sl~v 3977, 4330, 7548, 10512 .a j.). 

P odnika.tellS'ké rtÍJs,ikOl ohcruocLruho zástup
ce t.řeba spa1.řOtvati také 'V tO'm, j.esH~že má 
podle ujednání jelŠtě ,tlaké ri,s,iko ·clelcr.ed.er,e· 
prl' ·duhiosnLch pD'hledávlkéÍJch '(Bohusllav 
10512). 

Pro uzná'lÚ ,služelbního .pO'mě.ru není r'Oz.
hodJná okolmlO'JSlt, že 'z,álStUípce v·ěnuje S'VlOU 

pracovní silu jediné firmě (BohusJ!ary· 4330). 
Při! posuzování otázky eris-te.nce ,služební
ho poměru u inspeOCtora plOji/šťovny neshle
dánO' .také rozhodn·ým, .že podle úmluvy ne"" 
!SmM Zlwstupov.at .rilllé ipojilšť'ovny, ježtO' ',i,a,.. 
kDV'é IOhmez;enr plyne IS,amO' seb-ou z, pO/s/ta
veni jednatele, k jehož ,pDvinnos1tem náleží 
h.áji,ti, zájmy fi'rm'Y, čemuž by odpO' I'>Ova'lIO', 
kdyhy ZHStupDVall podhLky 'konkurenční 
(Bohus]av (129). 

Ze stejnýeh hťediiSk vychází rpn posuzo
YánÍ ,Sll'Ulžehn:Í1ho poměru -obchodních zástup
ců a cesrtujídch na pr.O'V1SL nejvyšší opráv ní 
sDud .při řešení otázky poj'Í,stlJ1é pOivi1Ul0Sti 
nemoceniSké. Pod!S1a/tné Zluaky služebního ,po
Iffi,ěru stanoví tu nálezy nejvyššíhO' správ
l~~ho !SoUJdU! shodně 18 1J)/áJlez.y ve 'V,ěcech pel1-
,sijní:ho pojišrtění. I :lide jest ipod1s1:afuou 11á-

' ležitostí služehní,ruo poměru, že záIStwpce 
mU!sÍ na sebe V\Ziti ,SrluJžehní z,wV1a:zek !k()n.<i ti 
1S1užhy, z čeh~ž vYlplf vá .poměr podřize!DJOstL 
a Vláz,alllJOtsti na rDZik8Jzy Zlaměs1mtavate:]JOvy 
(Bohwslav 4330, 7129, 8001, 8172, 8550, 883C~ , 
9455 a: j.). Js'ou-li dálly tytO' podstatné ZlI1a

ky ,služehního pom,ěru, jelSt neI'>ozhoc±né, ja
kýmti m,ěřHky je ;určována úpl/a,ta, Zlda oh
ohodni z,éÍlStupce zpros:tře,dkllje ohch,ody za. 
pev!ThÝ p.J,a1:, či za pr'ovils.i z UJZa'vřenýclt ob
chodů (BohuslaV' 8550). Znakem rp'Oařize 
fl1los,ti, jest i závazek .dostaviti ~e jedlnDu mě
,si:ílčně olslobně k fi,rmě, ať již k obcholdl1ii .roz
pr,avě 'či k podáni zprávy, :spiou:u ,se zálka
zem ,cets1ov,ati pro ji!llé firmy. I vzájemn é 
pr:ávo 'Šelsrti,týd1eil,uÍ' vý.pDv.ě'di: ,smlouvy m,lu
ví ve IStpojjlO'IS1i .g . . jiil.ými znaJky ,pro poměr 
.služ.ehnÍ (ná1ez, nejvyš>šÍlho tSptrávnmo soudu 
·Z 28. 5. 192,9, č. 10667 z, r. 1929). 

VII. 

Nálezy neljvyš,š.í:hO' ,správri.ÍlhD ,soUJdu ve 
věcech .daňových za.bývají se ot·ázlkoru, 2id.a 
v !konk.r:etnfun p.řÍlpadě lS;]ruŠÍ iPov,a,žovati ob
chodního zJIl!O'cnénce z,a zaměs,tnanoe 'Ve ~~;t}u
žeJmfun pomě~ru IDlebD zla ,SaIDOtStatného pod
nik,atele IS hleclllsk,a .daňových plřed;p~StŮ, při 
čemž ·ruocháú .čélJsto .k zálSa'dtnír:m rDzborům 
1étO' 'Otázky. I /s h!IJedáJska dooových .předpi
SIŮ tSlUJŠií v!ždy U~a-ŽDV8Jti., z,cla ,daný př~d 
IsmluvnÍlho poměru dJlUlžnD pdklád!ati, Zla. 6,lu
želhní, Ipoměr podle př·etdp1sŮ § 1151 a ,nás,l. 
D. Z. o. ZákoIlillé ZilltB.tky 181 užehn:Ího poměr II 
vyklá,dlají .da.ňové nálezy ISDuhlasně 6 ' nále
zy v·e V'ěoech iP'elllstijnLch~ Zldůrazňujke ty 
t&ž pods1atné okDlllnos,ti. 

Ani tUDlepři\Zill·á:vá ,se exÍlSt1:eJlce s.I.užehni
ho poměru, není-Jl na ,str,aně jedn:atelově 
s:m).uv:ní iPlovinfilO'IS!ti ke konání !Služeh prO' 
f:Ílrmy jím z.a/s.turpDva!llé po ur či, to 'Ul do
b'li' V tDm Isměruí, ,že hy f.Lrmla podle uj'ed
iIlJéÍ;ní tS jednatelem mohla na něm· koná,IllÍ: j e 
ho ISlužeh jakO' !S,vého agent,a vyn'lltiJh ' a že 
by jednatel hyl s'mluvi11ě zav,átzrun poo.co
Vi(lJ!i prlO fřrmU! pO' i11ějakou určitou ďobu i 
,t,ehdy" když hy tak již činiti neohtěl (Bo
hUlsl/aV' F. 5696" 5(41). 

Pods,tatným zna'kiem, ISl1lJŽ·ebIÚho poměru 
jest ok Dlnost, že ,dx'llh, mnolŽJstv~ i ,dDba slu
~e:hní,ah vý,~()inů neHdi !Se ·c1iJs[p'Olslicemi 111 vů
li zmocněnce. Zmlocněnoova vůle a jeh·ovol-
11os1 .dÍiSpos~c m'lllSí v mezfCJh p,řevza'té po
vinnosti ke konánJ služby llJStoupitf:i vůh a 

155 



cliJ})t(f,sióm z,a'měs'tlilav,artdovým ,.(BohUJs~,arVl F. 
-±6:J1; 5306, 55:18, 5635, 5696). Obchodní jed
Jl a t el n a pr'O'v}~si , ,je ho'ž čiDlll'OIs,t 'záaeží Vl t<QIm, 
že Is a'můsltrutně v yhledává zálkaznÍky ,a plři
j ímá objeclnávk y p r o firmu., kterůuzalS.tu:
p Utje, j eltž n ení V' t éto IS'vé 'Č'i I11'1lI0s,ti jilu>ak oih
m ezren n ež p evJl'ý'mi cena:rrii ,a pro cle j ní:rn i 
pocl'mínkami, íkltell'é ,s1al1}lovila fliu'ma, a 'který 
d Olstává pr'ůlvi,sJ. j ',én, z,e' zpr'oI5Itřed:kov;aných 
a ,z.a:st'Ourpelna firlilllůíU, ,s,ch válen ých a Ulsiku
t. e,črněnýeh ,ohjeclnávek , ,j est podnikartelem 
ye ISlffiy;slu př'e cl ip'Íls l'l o. danÍlch pří\mý,ch, i 
k ,dy ž dostáv:á přfsp'ě,vek na r ežij,ní výlohy 
, , :é č],nnos,tl i (Bohusllav F. 6477). 
ČastClIDráte j eslt 'Prdh~ráIDia v nále ze ch fi

na,učni . o,tázka hraze ní v Ý 10' h obchodiním 
zmocnělD'cema, vll:iJv t éto :sikUlteČll'Ost Íi na P'O
vahu jehlO ISmJiuvJ1.Íhů Ipoměru. Sllluže,blili po
mě'r mevyluču,j,e Isa:ma 'o Isobě 'ůkůlnost, že 
firma n epl,atí j ednateli výl'ohy. Jreclinaitel 
může b ý ti z:am ěstnancem firmy ve tSJužeb
nílDl pOlmě,ru, i kdy ž ze ,Slvého. piř:Í!jlilllUl hr:adí 
.sám vÝ.l.ohy své. ka'll'oelářé ' ;a jednaltel,ské 
a.géncly . K ,z:a,l'o.želilí h er,nÍ' půvin<llos:1ri. při 
y,š,e·úhecné výJc1:ě.1:kůvé dani. ne!s,ta:čí, že 'ůh
chůd.'ní je cln,ate1 mUlsj! z prlO'y jlsi, ktelré 'ůbdr
žel od v íce filrem, hr'aditi vý lohy ,spO'je(llé 
se IS'VIOUI ,či'l1nolsltÍ . Na y la-s,tnOlst j ednatte!le ja
ků ,s.amostatné ho. iPocunikatel.e n elze UlS'U'Z,Ů
vat j' e:ďiné z té 'ůk'ollnos,ti, ,že n ese ri,s:ikO' vý
J 'ůh , kter é .hr,alcl~ ze Is'vé provilse ,,(Bohurs,l,av 
F. 3638, 5095, 5306, 5390, 5335). 

S}Ulžethn í .s,m,l,otU'v,a plřipouští i t.aikův·á ulsŤa
'llů 'ven,í; že z,a.m,ěs!Ť!nanec v llIr1Čitý:ch pHpa
clech Inec101sltlaíll'e, Zia ,svl'lj výkon odměnu (Bo
husl:av F. 4326, 5518). Na v'},élJstnost jeclmate
l e .falk O' :s,anltolsrt.atnéhO' pOIdJlika,tel:e nelze UJsu
ZlŮ'yati j e di,hé z, ůko].JlIOlsrt:í" že ,uelse ri,si:ků' 
z,tr-árty p'tOVrilsel, že má můžnůIslt úsp.OIrami · na 
vyáán í.ch , která hJ."adí z ([)IrůVlIS e , .docílit zÍisk 
(Bohruslav F. 5335). Služehni po.měr nevyJ.u
čuJe '8a'lTha 'Ů' 'Sůrhě' ,olkolmost, že jednatel při 
ne11JSkutečll ělnÍ ohcho.du a11e'bO' jehO' Inezapila
cení n eobdrŽÍ an i prmTiiSe, ,ani náhr:élJdy vý
lůh. (Bohusila v F. 5095, 5390, 5635). Exi,steTh
ci IS.] uŽlelbn íihOl p ům.ě'ru: ,ohch'ůlclll~hů jCldinatel:e 
ve Ism y,s,lu § 115:1 .a 'll'álSl ,o.. z'. ů. a p'ř,edpt~slů 
o ,cl:an.ích pHmých n elz,e d:ovoz,olvlat z, oklů1:
DOSri:Í, že ' j eclna!td n emá vh v na výnos j led
no.tlivýoh obchO'cll'l jím zlpr'OIstředlcův.a:nýeh, 
že :se jehJO' pr'O'v~se řiclr pů'čtelm zp'rostfecl
kO',,~aných 6hchocl ~ů, že (IlleSlm'Í ,stamost'atně uir
ČůVla:t ceny podlte k ,ol]]junktury, že tudíž 
nemůŽe ISVOlU činnosri:Í ,dOlCílii:ti úspor na prlO- ' 
v'ŮI~ov.aICÍClh vý] ůhách .a ž,e' :nenese risika (Bo-
htl/!sl'av F. ' 5696), ' ' 

K poj mu zlam,ěs,tná(llí ve 'služehním pom,ě
r u ' neni ' třeba, ahy ' z,aměls,tnanec 'vénoVlal 
svou ~ či:I1TIo~t ' výthra:dně' jednůmu 2J~ěsitll'a-' 
v ate1i :' t ak, '8Jbý jehO' celková hOiSpůdá;ř,ská 
exi,&tc,nce hy;].a TIa : t~rinltů p<om.ě'ru Z1ávilsllá 

(BohUJsl,a v F. 1434, 5306, 5827). Na Vilals!tnost 
jednatele jako ,S'aIDostatného. podnikatele 
nelze usuzůvat jediné ZOl~oliD'olsti , ,ž,e' firma 
jím zals'tou'Pená nelP'LaJtí zla něho .př,Ílspěvky 
na veřejné půjilšt.ění a pl'llprooe.ntní popl'a
{ek ze ,s,lU'ž,elhnÍlch ISIIll,lUV .~BohUJsl,av F. 5335). 
Pil'ů pO'v:a:hm pOldnilkatele ve IS lmytS~u rpředpi
ISŮ o Idaních přímých není rozlhodný'm, zeLa 
uz.avirá 'db-chody v I.astním jménem (jaků 
komlls,ionář), Člř jménem cilZím .(j,ako jedllla
teJ) ; i oSiůha, která tlak činí ciz,ím jménem, 
můž,e být Is,almiQIslt.atným po.dnikatelem" n e
n,í-li zlamělsltllán.a ua z,ák]'atcllě služ.ehnfhů pů
měru (Bůrhrusl.av F. 5335, 5498). 

VIII. 
Jak již řečeno, leži hospodářsků-socLáJ.ní 

ty p ohchodní-ho zm,ocněnce na rozhraní ID'e
Ú zlam,ě'stnancem a podlnl~k,atelem, CůŽ zpl'l
,s:olbuje ohtíž,e při' půlsU'zov'ání j ednotli yý,ch 
příp8Jcll1. Aby byly tyiů ohrtiže {),cLs,t'raně,oy, 
,je pOIVře.bí j,a:s.né a důk:lia,dné z,ákonné úp!',a
vy práVill.íhlO pO'měru ů\hchodníhů z,illocněn
ce .a eestuj,ídho n,a p'r'OIv~sj, Ol kterou by Ise 
ID'ůhla opHti ,a,clJm,~ll'ils:trat~vní praxe' i jucE-
,klaItura. . 

Ceslta, kterůu ll'ěJktelří d0lP'0l u:6uji, .aby by
l~ pŮJsIOhelll?, ~e zm·ěně z,á:k1~d~fc,h př('dP!
ISU, UJpr:avu]l:CJ.:ch povah:u iS,L'li:zenIllho pmne
ru vůhec, není doslti tS ,ooůc1ná. Znamenalo 
hy to rzalsiá,hnout hlubO'ce do strllktury ci
v ilní-hO' pr.áViIl!Ího ,ř,ádUJ. O,dpůr, který by tSe 
proti tlůiIIl'Ulto prá.v'IlJÍJ:nu z,áls,ahu :projevil, vy
IstOlulpil hy na oIhhaj,othUJ v ž:itého pl'1ávního 
typUJ, ktelrý ISie ryvlinuJ. IdIOM ý1m prá vníiIIl 
y!ýv·oj,e,m, 'a mohl hry na:mí:1moutlÍl, že dŮlsII,ecl
ky t'olb;o.to ,z,áJslah'll' hyJy by v poméJ:'1u k otáz
ce, 'O ni~ž jde, :p~ťli,š' dalekos,áhlé. 
Nej,Vjho'd'llJější ,cestou k upJ,atněa1<Í Ojp.r.áv 

n'ělný'ch z,á,jmů ohchodnkh ZlIDocněncl'l jeví 
ISe u'P'r,a:v,iti prárvnl poměry riohůrtů Istavu 
jednO't.n'ě, půkud m,ožnů z,vllášf.ní:m Z1ákonem. 
Jde o IPlrá Vll<Í ma tell'i:i lSui g.efllJer~s ,a právní 
hle dilslk:a, ,jimiž hy hy'110 třeba: při její úpr.a
v,ě tS:e Hdlltal, byl;o hy ,čerpati z této m'arterie 
,samotné. A,dtminilsrt:r.ativní pr,axe ,i j.wdilka
tUlr,a dává dtOs,t:atečriý pod!ldalcl prlO to, aby 
by l,y vyihrány a vyt:čeny IStěž,ejnÍ body ,flů
hůlŤ!O' plr'ůhléP1U1 ,a ahry hyly jed:notně UJpra
v.e(llY. SpeciáLn.í zláJk'O'Ilry (j,ako 10 p ellis.ijnÍ'm 
1Poj~štěn~, o nemlOoeIlJslkém půjištěn;í, idaňůvé 
zlákůllly ,atd.) hylů hy :park doplui:fi zvláštní
m·i ipřeld\pI~S'Y, k,teré hy - opfrají-ce tSe oz'vl,á
,štní ,a ,jednotnou úp.r:a.vu právní<h:o piOistť,ave
ni obehoclil1'kh zlIllocněnců - vyřešily tSipor
né ot;áz:ky iŤ,aké pro ·ten kte.rý ůhor '!p'l'Iáva. 
Výčtem zn:akl'l· bylo hy při tům Istallllo'V1iH, 
kdiy ,sl uší helZp,o,cluníneóně ' UZ:n,a,ti' 'na exůsif,ell1-
ci ,Sll,už,eiblilí<hlo ' pŮlilllě'l"li. ohchodiniho zmocněn
()e!~ pO' příl]Jáldě ',sta'lloviti záklQlllill:ů'li ,domn.ě:n
ku ' pli''Ů' 'p<OCthyhrié : pH[).a'cly :. v'e prospěch 
ll'z'l1Jání ,sllll1žte:bll1,ího. pům,ě'ru. . " :~, :'. 
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