
svých občanfi jakožto cenný statek národní 
udržovati a chrániti. Proti této definici Kaske
lově, kladoucí dfiraz spíše na subjekt pracovní
ho práva, ' to jest na zaměstnance, a tvořící tak 
pracovní právo právem určitých subjektfi, to 
jest subjektfi sociálně slabších, nutno postaviti 
definici Heinze Patthoffa, který vymezuje spíše 
objektivně pracovní právo jako právo, jež vzta
huje se k p o měr u p r a c o v n í ln u, to jest 
závislé od prací zaměstnancfi, kteří jsou za
městnáni v cizí službě a začleněni do cizího zá
vodu. Je to podle Patthoffa soubor všech práv
ních norem, jež se vztahují k poměru pracovní
mu, to jest ke skutečnosti, že jeden ')bčan jest 
jiným občanem ustanoven (angestellt) ve službě 
tohoto, a to tím zpfisobem, že »ustanovený« jest 
existenčně odkázán na to, do poměru pracovního 
vstoupiti. Proti těmto dvěma definicím upozor
řlUje pak Hácha na definici třetí, definici Jaco
biho, lderý vymezuje pracovní právo jako sou
bor právních norem, jež připojují právní účinky 
ke skutkové podstatě pracovního poměru. Poslé
ze upozorňuje na široce vybudovaný pojem 
Silberschmidtfiv, jenž . pod doznaným vlivem 
špenglerovské filosofie dějin (» Untergang des 
Abendlandes«) představuje si pracovní právo 
jako právo pracovní energie vtlbec, jež 
objímá veškerou lidskou práci, tedy i práci 
těch, kdož pracují organisátorsky, a to nikoliv 
na základě smlouvy. Právem podotýká Hácha, 
že žádná z těchto definicí neznamená ještě po
slední slovo. K tomuto mínění Háchovu jest 
podotknouti, že sice definice ony znamenají tu 
cennější, tu méně významnou práci prfikopnic
kou, že . však nutno při stanovení konečné defi
nice pracovního práva zejména nezapomenouti 
na to, posuzuje-li se pracovní právo s hlediska 
právního či s hlediska sociálního. Pokud jde 
o hledisko právní, jest nejblíže pravdě asi defi
nice Jacobiho, a proto také právem Jacobi vy
lučuje právo zaměstnanct'l v poměru veřejno
právním, práva pracovního. S hlediska sociál- ' 
ního ovšem nutno zdfirazniti, že přes rozmani
tost forem právních tvořena jest ženoucími si
lami sociálního vývoje jednotná oblast právních 
předpisfi, týkajících se práce a odměny za ni, 
a že tent<.. sociální vývoj intenduje k tomu, aby 
vtlbec veškerý vztah individua ke společnosti 
vybudován byl na principech obdobných právu 
pracovnímu. Je-li vedoucí ideou budoucího spo
lečenského pořádku princip, že každému má se 
dostávati podle jeho potřeb (rozuměj objektiv
ních) a od každého že má býti požadováno po
dle jeho schopností, pak v obou částech tohoto 

principu pronikají prvky, obdobné p'rávu pra
covnímu. A tak lze říci, že p r a c o v n i p r á v () 
s t a nes e úst ř e dní o b I a stí bu d o u c í
hop r á v n í hoř á d u t a k a s i, j a k o i n s t i
tuce soukromého vlastnictv í byl a. 
úst ř e dní o b I a stí p r á v n í hoř á d u k a
p i t a I i s ti c k é h o. Bylo by si žádati, aby 
množství podnětfi nejen po stránce právní, obsa
žených v poučném hesle Háchově, nalezlo do
budovatele stejně vynikajícího. Z hesel dotýka
jících se pracovního práva položiti jest na druhé 
místo Krčmářovo heslo o smlouvě pracovn1_ 
Heslo toto bylo sepsáno autorem, jak možno říci , 
povolaným k jeho zpracování celým jeho život
ním dílem, neboť Krčmář vstoupil do vědeckého. 
světa svou první větší prací, věnovanou právě 
smlouvě námezdní. Odtud zachoval si po celou 
dobu své vědecké činnosti vždy živý a hluboký 
zájem o tento právní poměr a jistě nebudeme 
daleko od pravdy, prohlásíme-li, že geniá lnost 
postřehu tohoto našeho vědce již v mládí vedla. 
jej k tomu, že bezpečně zjistil právní oblast, 
jež stane se nejdt'lležitější právní oblasti bu
doucnosti. Heslo o pracovní smlouvě poskytuje 
spolehlivou encyklopedickou informaci a stane 
se bezpečným vodítkem praksi v m nohých spor
ných otázkách, tak zejména pokud jde o vyme
zení podstatných znakfi pracovní smlouvy, jak ož 
i rozbor ostatních součásti jejích. Jest však lito
'vati, že v hesle tom a ani v hesle zpracovaném 
radou nejvyššího správního soudu dr. Zikánem 
o pracovní době není věnována pozornost sporné 
a vrcholně dfiležité otázce přes čas. Zmínka 
v hesle Zikánově obsažená je naprost o neposta
čující a nedotýká se vtlbec jádra této sporné 
otázky. 

Jako zajímavý detail budiž v tomto listě uve
deno, že Krčmář překládá znění § 1156 lit. b} 
občanského zákoníka zpfisobem pro zaměstnance 
nepříznivým, tedy zpt'lsobem, který jest v roz
poru s výkladem, jenž tomuto paragrafu byl 
dán článkem, otištěným v tomto časopise v úno
ru 1932. Krčmář totiž větu vedlejší tohoto para
grafu slovy »das nicht.... verursacht wurde« 
vztahuje pouze na propuštění a nikoliv na vý
pověď. 

V této souvislosti bylo by pak V'Ů.bec vytknou
ti, že pracím, které o určitých speciálnich otáz
kách byly publikovány v časopise »Pracovni 
právo«, v zmíněných heslech slovníku ,.Vef·ejné
ho práva československého« není vtlbec věnová
na pozornost, ba v soupisu literatury časopis 
ten ani uveden nenL 

Z rozhodnutí ve věcech pracovních. 

Služební smlouva 
§ 1151. 614. 
Obchodní zástupci (agenti), kteří nestojí ve 
službách jednoho určitého žiVlllostníka. platí za 
samostatné okhodníky a tudíž podnikatele a 
soutěžitele .. Rozh. nejv. BloflLdu z 25. II. 1933, Rv 

II 757/3·1. P'l'. Arch. XV., č. 17., 6,tr. 1204. 

§.1151. 615. 
ZaměStnanec biografu zůstává i po p'l''OIpacMo
vání biografu ve službách majitele licence. 
R.ozh. nejv. soudu z 22. VI. 1933, Rl 143/33, V áž. 

obě. 12705. PJ."ejudikatura Váž. oihč. 118.:U.'~) 

-) V á i. () b~. 11841. (Roz.h, z 27. VIII. 1932, č. R II 
88/32, Rv II 177/32, v »Prac. právu«, roč. XI!., stl.". 88., 
Č. 526.) Tím. že byla obci zemským úřadem (zemskou 
politicJwu správo'U) UJdělema licence podle nařízení ze 
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§ 1162. 616. 

Zákaz prepustenia zamestnallca aleho jeho vy
povedania, vyslovený v § 55 zák. z 21. lebruára 
1929, č. 26 Sb. z. a n., vzťahuje sa len na prípady 
liečebnej pečlivosti podfa §§ 49 na sl. cit. zák. a 
nie na prípady, keď zame~tnancovi bol penzij
ným ústavom poskytnutý len lacnejší byt V kú
pefoch po dobu jeho dovolenej. Rozh. nei. soudu 
z 23. XI. 193,2, R v III 880/31. P'r.aJVlIly Obzor 1111 . 

dne 18. září 1912, čís. 191 i'. zák. , stala se obel} pod
nikaielkou kinemaiografu a zůstala jí, i když . uzavřela 
s ti'etí osobou smloru vu o provozování kinematografu a 
povolila jí na pro'Vozování takový vliv, že pak měla 
snad jen účast na zisku. Vzal-li zemský úřad smlou
vu na věd·omí, souhlasil s tím, by třetí osoba byla 
O'bch·odved,o'llcím a zástupcem obce při provozování ki
nematografické licence. V takovém případě ručí ohec 
za úraz zaměstnance v podniku podle § 46 a ona t i'etí 
Qsoba podle § 47 zák. o úra'Z. 'Poj. děln. 
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Oba diva wudy zaměňují dlOlV'OIlenou u(Hlenou 
z,aměs:tmavaltele.m (§ 12 zák č. 67/1925 Sb. z. a n.) 

.rá ve.m Všeo1becnélho pensijníh?, ústa ':ll. ~a
s ,Pt. le'ceY ní pO:J' i6:tě:nce ,nebo -přÍ'JeID-ce llIlv,ahd-
veIS' ] , , b dd'l'· h níího d-ůchŮ'd'll tk odvral~e~n nbe 'O Odl t a e~'l' , Je 10 

ů.Js.olbi~{)Isti k .pŮ'vo am ne.o o{)I ISI r-amellll -ne
:n~~obil10tSti ji1ž nasta-lé (§ 49 zá,k. Č. 26/1929 Sb. 
;:ua n.) a se zákazem p~?,p~š.těnÍJ a výp'o.vě~.i 
. Ziaměstnáníl po dobu le,cem v tom prltp,a,de, 
:kdYŽ Všeobe-~ý pensijní. ústav sám se léčemíl 
p{)jiŠltěn ,cova U.ral (§ 55 cti. z.). 
- DovolenQflL u,díH, podle § 1~ zá~. č. ?7/192~ 
Sb z a n. zaměst:na'Varfel po. li'rade se 'zals,tUpICl 
pr~cU:jílCÍtho zamě~,t'nan,.edva oZiIla,~ný'~ v § 12. 
zá.k:. a je nemY'shteJne, aby ik,d~Sll JlII1Y d"?'v{)le: 
Inoru. uldHel nebo ,doilw,nce Ziamest:na,nec s,:,am ~!~ 

. ji svéV'olně určo'val <li nastupoval, prntOlz.e pr] 
il.'OIZJVTruU diOlv{),lené s'e musí, po zál~o,nu mí,ti zře~ 
tel TIa 1Ilerušený p'fOVOIZ zavodul, Jeho PlQlvélJhw a 
způlsob plráce. v..v " , , , 

J~ná je oV'šem vec. ,TelS,H'lIze penSl.l'niJ ,ustav sam 
'P-řev'zaJ pojiŠ'těnce dio vlasltnÍlho léčem (§§ 51 a 
53 zák. Č. 26/1929 Sb. z. la n.) a naří,dH teho lé
čenÍI v od:bor'né:m ú'S't:avě (§ 55). Jen když tOlto 
se ISrf,aJO; nesmll bý,ti zaměsrLnme'c -ami p,r-opuštěn, 
8illi vY'Pověděn -ze svého, ::a~ěs:tná1Ilíl, . ~ !o p~oto, 
aby usna·dněno bY'l~)i 1ecelIll! a Zlapslten Jeho 
ú1Slpěch. .. , 

LProlÍ'O Ikdyž ž-a-lolhce tvrdí, že hyl ipenslJ'llllm 
lÍ'S'ta ve.rr~ poslláTI do etát,nÍ\ ;IlemJO.cn~ce a ž-alolvaná 
OprD'táJ tomu siojí na tom, že by.l mu pOlLze po
vOllen ladný póbY't v luhaoO'vickÝICJh l.áZtD.íoh, j~ 
,mlÍno z.j~sti,ti, co ,je pravda, a pTá vem pll"Olto 501 
stěžuje žalovaná sipol-eono'slt, že skll'ÍIkJovýl eta'V 
v tomto ohlede nebY'l zjištěn. 

§ 1152. 617. 
Nárok hajného proti zaměstnavateli na náhradu 
nákladů vynaložených jím jednak na stromoví 
a na vinné štěpy u hájovny, jednak na úrodu 
na deputátních pozemcích, kte-ré jest počítati 
k výlohám ze služební smlouvy, promlčuje se 
Ve třech letech. Rozh. -nejv. soudu z 23. VI. 

1933, Rv 912/31, Váž. obč. 12720. 

Pracovní doba 

~ 8. - 618. 
Zákaz noční práce § 8 zák. č. 91/1918 vztahuje 
se pouze na osoby zaměstnané v poměru ná
mezdním. nikoli také na zaměstnavatele a při
buzné, kteří nejsou k němu v poměru námezd
ním. Nález nejv. správ. SOl1C:u z 6. XII. 1933. 

č. 10.391/33. 
Ve stížnosti k nejvyššímu správnímu s,oudu 

podané zastává stěžo·vatel názor, že ochrana, 
kterou skýtá § 8 zák. o 8hodinné c:.obě pracov..
ní, vztahuje se pouze na os,oby zaměs,tnané 
v plJměru námezdním, nikoli však na zaměst
navélJtele soaIThOltného a př'íbuzné, kteří nej500u 
k němu v ,poměru námezdním. Žalovaný úřad 
naprati tomu stojí, jak z odvodního spisu a úst
ního přednesu zástupce úřadu patrno, na S'ta
novisku, že noční práce, t. j. práce od 22. hod. 
noční do 4. hodiny r'anní, je v pekařské živ
nosti zakázána vůbec, a že t.edy zákaz ten týká 
se i zaměstnavatele a jeho příbuzných, kteří 
nejsou k němu v poměru praco,vním. 

Nejvyšší správní soud nemohl sdíleti tento 
náhleů žalovaného úřač.u, a to z důvodů, které 
uvedl ve svém nálezu Bo'h. A. 8038/29,*) na nějž 
po rozumu § 44 jedno řádu odkaz.uje a na nichž 

") B oh. A. 8038. ('nál. nejv. spr. sloudu z 14. VI. 
1!)2~, .č. 11.958, P. P., str. 701: roč. VIII.); Zákaz práce 
n~<:lll podle ~ 8 zák. č. 911918 nepostihuje práci za
m <1Stna va tele. 
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musil setrvati přes vývody oovoC:ního "pLsu a 
zástupce žalovaného úřadu. 

Žalovanému úř'ad'U je sice přis'Vědčiti "T tom, 
že § 8 cit. zák. neobsahuje nějakého v Ý s 1 o T

n é h o omezení zákazu nOlční práce na práci 
z a mě s t n a n c ů v podnicích. Z ,toho vša,k nut
ně ještě neplyne, že předpis ten týká 6e vůbec 
vš eo c h osob v po'dnicích pracujících a že ,tedy 
vztahuje se i na práci pod.lli.katelí\, jakož i 
osob, které nejs'ou k p,odni.kateli v Ipoměru za
městnaneckém. Př'i výkladu C:-o.fčeného ustano
vení dlužno totiž přihlížeti nejen k vl astnímu 
jeho znění, ale i k ostatním předpisům zákona 
o osmihoodinné době pracolvní, neboť cit. us1a
novení není nějakým zcela samostatným před
pisem, nýbrž te součástí celého tohoto zákon (;I , 
do ,jehož rámce jak-o o'rganického celku za
pa.dá. Pr'oto nelze ustanovení ono vykládati 
isolovaně bez zřetele .k ostatním ustanovením 
zákona, nýbrž dluž'fi,o zkoumati, zda podle io 
,ti€nce cel é ho zákou'a vztahuje se přeC:pÍ6 § 8, 
jenž výsl-o'Vně neuvádí, že k a ž d á noční práce 
vúbec je zakázána, jen na .práci zamčstna,ncl. , 
čili na práci zaměs'Vna-vatelů. V tom směru nut
no konstatovati, že citOlvaný zákon v §§ . 1 a 2 
ur-čuje povšechně pracov.llí dohu z a m ě s t -
na n c i't, v §§ 3 až 5 stanolví pracovní přesttáv
ky pro z a m ě s t II a n c e, v §§ 6 a 7 přede
pi6uje, za jakých předpokladů připouští se 
práce za m ě s t n a n c ů přes čas', v § 9 ustano
vuje, kteří z a m ě s t.ll a n c i mohou v pod
nicích, kde no,ční práce je připuštěnae praco
vati v noci, v § 10. reguluje nám e zd n i práci 
dětí a mladistvÝch zamě,stnancÍl a 'f" § 12 
praCl osob v· d o m á c ll. o s t i z a m ě s t n a 
n Ý cha -osob najatých ke s I II že b n Ý m ú k. o
II II m 'nepravicelně konaným a nepatrně na
máhaVÝm. Při tom. z detailníoh ustanovenlÍ to
hut-o z~k,o 'na zcela jasně plyne, že zák()'ll mluTě 
o ~zaměstnaucích«, resp. ;l) osO'bách zaměstJ1la
llých« má na zřeteli osohy, které k podnikateli 
jsou v poměru pracovním neh služebním. 

Z toho plyne, že rntencí celého zákona bylp 
pouze omeúti pracovní dohu z a m. ě s t n a 'Xl C Ů, 
nebylo však úmyslem záko'na omezo,vaH též 
oB-ohní pracovní výk,ony zaměstnav8)te]e samé
ho neh osob, které nejsou k němu Vl. sl'Užoo
rlím neb praco'vním poměru. 

Podle toho dlužnO' vykládati i Ipředpis ' 8 to'
hof-o zákona a vztahov-ati jej pouze n a práci 
z a m ě s It n a n c i't. Zákonu o osmihodinné době
praco,vní nešlo o to', chrruniti noční ldid občan- . 
stv,a před rušením jeho jakoukoliv 'n.oční prací 
v podnicích, ani 00 to, aby zaměstnavatel neb 
.jeho r.oC'inní p,říshišníci neutrpěli noční prací 
újmy na svém zdraví, nýbrž jedině o to, aby 
z a m ě s t n a n c ů m dopřán byl poHebnýnoční 
odpočinek od práce. Kdyby předtpÍsem § 8 cit. 
zák. měl býti zaveden nějaký v.šeobecný noční 
klid vŮJbec, platný i, pro zaměstnav8Jtele, pak by 
byl jistě zákonodárce nějakým slovným usta
novením vyznačil, že zá:kaz noční p,ráce týká se 
k a ž d é práce, tedy i osohní 'Práce samotného 
podnikatele, jak t.o učinil na př. v .zákoně o ne
dělním a svátečním klidu (čl. 1. ve spojeni s čl. 
III. bodem 5, zák. z 16. ledna 1895, Č. 21 F. Z., 

slovy: » ... hav alle gewerbliche Arbeit 
zu ruhen, ausgenomme:n ... 5. die personlicheon 
Arbeiten des Gewerbei.nhaberS', insoweit die
selhen ohne Verwendung eines Hilfsarbetters 
uml nicht offentlich vorgenommen werden)4:: : 

Že zákon o osmihodinné době pracovní měl 
v § 8 ua zřeteli jen noční práci z a m ě s t -
n a n c Ů, plyne zcela Jasně hne~ z násl. § 9, 
odtrt. 1., téhož zákona, podle něhož v těch pod-



nicích, ve kterem noční práce vý.jimečně · .Ťe 
dovolena, lze zaměstnáJvati . p o u z e z a mě,s t

,n a n c:e muž.ského ' pO'hlaví starší 16 let a nelze 
- vůbec zaměstnávati ženy. Neho,ť kdyby zákaz 

. nQlční :,práce všeobecně vztahoval se i na vý
.kony . zaměstnavatele, nebylo by mož'no domys
, liti se příčiny, 'Proč by piř edTPiis § 9, ;odslt. 1., při-
pouštěl k práci v podnicich, .kde no'čnÍ práce je 
dorvolena, p o II z e z a m ě 6 t n a n c e mužského 

· pohlaví starší 16 let, nepřipouštěl však k noční 
· práci z a m ě 6 t n a vat e I e 6 a oll é h 0, Heba 
tento , byl mužského pohlaví a starší 16 let. Z 

, t'oho je .Ť8'sně pa'trno, že předpis § 9, odst. 1., 'P0-
· čítá S tím, že osobní noční 'Práce zam.ěstna:vatele 
··.s'amého je dovolena. 

De lege lata je také bez významu 'okolnOls:t, 
·Žťl při tom výkladu záJkona budou po'dniky pra
cující se zaměstnanci trpěti ko.nkurenci pod

. niků pracujících bez zaměstnanců, 'neboť nic 
nenasvědčuje bOomu, že by zákon chtěl ony pod
.lúky před konkurencí těchto podniků chrániti. 

(Nále'.l nejvyššího správního soudu ze dne 
6. pro.since 1933, Č. 10.391/33.) 

§ 8. 619. 
Stejná ·právní věta jak.o v Č. 618. NM. nejv. lSIPr. 

. soudu z 6. XII. 1933, č. 18.683/33. 

'Pracovní soudy 
§ 3. 620. 
Majú-Ii rozne oddelenia toho istého súdu (§ :; 
"Vl nar. Č. 180/31 Sb. z. a n.) Í'ozhodnúť o náro
koch z p.omeru arendálneho a z pomeru pra
·covnéh.o, sp.ojených do jednéh.o žalobného spi
su, ide .o formálny nedostatok žalobného spisu, 
kt.orý . má byt opravený z povinnosti úradnej 
(§ 140 Osp. a § 93 jedn. por.) r.ozlúčením ne
llripustne spojených nár.okov a predložením 
ďalšÍch stejnopisov žal.obného spisu. Rozh. nejv. 
SO'Udu: z 28. XII. 1932, R III 5650/32. P.ra vny 

Obzor 1142. 
§ 22. 62L 
Byla-li žaloba a limine f.ori . odmítnuta pro ne
přÍsluš~ost krajskéh.o S.oudu, u něh.ož byla pů
vodně podána, neplatí ustanovení § 46, odst. 
1. j. n., a rozhodnutí krajskéh.o S.oudu ani podle 
.§ 22, odst. 2. zák . .o prac.ovních s.oudech není zá
"azné pr.o prac.ovní soud. - Prac.ovní soudy jS.oU 
příslušny r.ozhodovati .o nárocích zaměstnanců 
pr.oti zaměstnavatelům na náhradu škody odvo~ 
zené z ustan.ovenÍ § 115, všeob. obč. zák., a 
z toho, že zaměstnavatel .opominul vykonati 
přihlaš.ovací p.ovinnost u některého sO'ciálně po. 
jišfovacíhO' ústavu. Rozh. nej. s,oudu z 16. IX. 

1933, č. j. R I 834/33 Sb. min. sprav. 1152. 
' ŽaJ.ohce 'ZIaJk:lád:áJ ,ža.IohnÍ\ \Ilávdu mla 'zav.iJněini 

žaJovamé, Spl{)'čÍIV,ají1cÍ p:rý V tom, že ž.alovaná, 
ipOvěřivši ho j,alko L5vého zaměstnance opatr'Ů'vá
uílm iZl1ého Ikoně, 'nedbal'a povinmo!SitÍ'. jež má lila 
'IDIy'sl'Í!, § 115,'( všeoh. 'Obč. zák.. a ,dále ,že opome
nU!l:a žaJ:o'hoe v,čalS přihlásiti 'Ul cliělniaké furuzoV'ny. 
taJ,o.ba pů'vodně u krajlSlké!luo 'SIOUld'u v Ch. po
dJruná 'byla 'Hmlta 'soudem ihtned (a lÍ'mÍIn,e forl) 
pro lllep'řÍlSJuŠlnosrt 'SIOU.dlU 'Ů'drrnÍitJnuta. žalobce, me
!p()ld'éliV pT,OIti: od vo,IIél!c1lIIlrtl! . UJslneseID l'elkUlrlS, 'P od.aJ 
p,alk . ž,aJoIhu zno'V'U II mílsltmě pořÍlslušn.éh.o pr:a
covnÍlh'O /Souldu. Ná;z'orr srtěžo'vaielŮ'v, že hy ifO'Z
Jmdnu,tú Ikrajsik,é'b,o ISlOUidiu ibylo ~o 1l''Ů'z'Umu § 22, 
·oid!si. 2. zák. ,č. 131/1931 Sb. z. ,a n." zá'v,az:né p'l'O 
praooV1nÍ 'SIOuld'• 'nemůže obs:tMÍt, ,jak tl() ·odvolad 
$óuidi . 'V' podJSt.a1ě srp:rárv'nevyl:ó'ž~1 la :jruk .1ó nej
'yyššJI' SloJŮIdi ' pH · V)'lkladu § 46 j. :no ;zevT'wbtně odů-
~ '. ' -:, '. i ft .~ .. ' , • • • I, ' -' 

~.), VáŽ. ,obč, 1627 (rO'z,h, '.ll'!l'jv. soudu . z 12. IV. 19~, 
:Rr ·.'36~/221: Usta,noverif: ~ . 46, od'st. úst. 1. j. n. Ď:~p'latí. 
byťá.-U' ·ialoba .od1nítnuť~ · '3. liffiine fori pr,o nepřIsI1LŠ-
rto:s.t! sQlllCIit1, ,~ 'tl' měJhož }Jyl,a" původn.ě podána. , ' , 

tO 

vo:dinÍ,l ve zceLa rpod{)lhném přÍlpaJde ve SiVém TOIZ
ohudlnlU1tí \Sb. n. /S,.č. 162'(,*)' Ik němJUlž se ip,ro zjed .. 
'Dodušení odik.azuje. Jinak nelze vš,ak · /S.olthJ.aJS~ti 
s p ,rá'v:uíim Illázorem, z Iněho,ž yYlChá:re1 odvolací 
ISloudi v mapa.deném IUIsneslen~. Neborf z p,řed:nesu 
žal'Ohco.'VIa pJy1ne, že Itu jdle .o SrpOIf 1ikvÍd: v lIlá
·meZldJ1LÍ'm PO[uě!ruJ mezi z·éllIll'ěS!t:na-vart:elem a zla~ 
městnél!noem a že 'ž'él!lolboe p.rávě z io,ho poměru 
o'd:V'o'lu.je lDáll'ok .na llláhradlU š'kody,; op'řený ze
jmétna taJké a předlp]SI § 115'( vš. o!bč. zák". slÍJa
'llovÍd poviJrunost z:a.mJěstllla'ValteJovy rpéče rpřil s1u.
ž,e1bn:Íteh mOtDecha 'V poměrru vŮJči! za:měsltna'
'néIIDIU. K,dtyby nehy:J:o :býva-lélho TIámerolThÍlhOl po
měru mez~SJtr'aJnaJIIllÍl. lDetby~o by diošLo Ik iomult:.o 
sp'uru z IThp,l'aJtňov,runého p ·rá'vnillllO důyoďu. 'Da
,ko'vým slPorŮ'm dl'l1ŽIllIO p'řizlil'a:ti plfá'Vě rpro je
,ji'ch povahu" 'že jtdie o ipoměr mez] Zél!mětsltl1a
v'atel'em ,o; zam'ělslma:noem, .z duvodů sociállmě po
J'.Úfi.oký,ch výihQidu odborného rposouzeníl 'za účrusti 
~ailakého ,ž,iJvl'U', .Ť,alk Itomu; jest u !p'r,acOIvnÍIOTh s:ou~ 
,dŮl. ,P!řeďipÍ8 § 1 !Zálk:. .o p 'r,aeolV'nÍch soudech me
lze fuoe vy!ld1átdlati v rten IsmYISJ, ,j.aJk to čiJn:ÍI od'
volad s'Oudí, žle bY' pra.coVlllÍI sOUldy hYJl'Y' pří!
Sllušné rozho,doV'aJti 1oliko o lDáTOdch: vmšJ.ýclt 
z p ·mcoV1IÚ smJouvy, lIl'ýbrž iSOll] příel'UŠ'llé -
MedÍ1c k tdio'Plňli.Ť~cfun'UI 1l1S'fél'IlOVenú § Q liJL c) -
k :roz,hodQlván~ o všeoo ;uáTodlch pTýštíldoh z IPll'a
cOV1níiho p.QIlllě!ru nebo jS'orudch V' ISI()U'VŮSI~olslti 
s tílmto poměrem', poikud jetn .ŤeslŤ; z,aložoo pT'a,
oo,v!llÍ! 1S1ID110l1l vou. že ITláíTO'k Z,éllIThěis'fllliél!nCe iplfoti z'a -
měs:ťna,vart:eli 1Jra- nálMadu šlk,odYJ 'L dů:vodlu'" že 
zamětsltnavartel I{)Iplomenu~ vykQllliai~ 'P,řjlhlašovad 
pOvlinllloslÍ 'll mělMe:réhio sociáilině rpo.Ť'ÍlŠfoyadlho 
ÚJSlta:V'li, jest 'Ulpl'attňov:a:ti li rpifa,o()lV'ního 1SQ'1lJruu, 

p '11'lIle jaJSlllě z § 2 .Ht.. e} zák. ,Č. 131/1~1 Sb. z. 
la m. (m ISIb. !Jl.. s. 12.3i8?). 

§ 1. 622. 

K příslušnosti pracovních soudů nenáleží sp.or 
zaměstnavatele Se zaměstnancem .o mplacení 
vyinkasovaných peněz, opírán-li žalobní nárok 
O' mimOSoudní doh.odu se za·měStnancem. Rozh. 
nejv. soudu z 22. VI. 1933, Rl 558/33, Váže obč. 

12709. 
mlobkyně v tomto ,sporu neuplaitňuje lIláJrok 

z pracovního poměru, neboť opírá! žalo!bní žá
dání ()I ' zcda jiný právní důvod:, tO'tiž o mimo
soudní dohodu lS,e žallOvam'Ým (§ 1380 ohč. zák.) 
a z tohoto 6míru žaluje, domáhajíc se za'pla
cení 40.256 Kč, jež prý ji žaloVian'Ý d/1uhuje na 
podkladě smíru a konečného vyúčltJo'ván.í, v dů
sledku toho ,smíru provedeného \(ll žrulova:n ým 
li'ZIlJélného. Tomu-li tak, jde ve lSlku1eonos1i jen 
o ISplmění tohoto u.Ťednání jalko zvláJštní ,smlou
vy novační a InlkoU o nárok z poměru pracov
ního neb ,služoonM:o (§ ' 1 záJkonla z,e drne 4. 
července ·1931, čís. 131 Sb. Z. a n.), pokud se 
1ýká o Illáhradní llÍ:álrl()k z takového poměru 
(§ 2 c) téhO'ž zákona), o němž hy příslušelo roz
hodovati. pracovním s'oudům. Spory právni po
va'hy ja\k.o spl()lr nyněj,ší náležejí k pHs~u\Šn'OsH 
řádnÝ'ch 610Udů (sir ov. ohdobné rozhodnutí v;e 
věcech žlV1lli()s.telliských ve sb. In:. s. ČÍlSI. 10.204).*) 

§ 1. 623. 
Nejde-li již .o pohledávku ze služebního pomě
ru, nýbrž o pohledávku, Jejímž právním důvo
dem jest doh.oda učiněná po skoriče,ní tohoto po
měru, není odůvodněna příSlušnoSt prac.ovnÍc'h 

9) V ,á ž. >O b č. la204. (Rt>~h. nejv.· sO'udu z 3. X. 1930, 
č . . :Rv II 814/29, v »Pra'c.práv:u«, roč. X ,., , str, ". 182.) Pro 
rOI~epři, Jíž se zamě.stnan.ce d10máhá . na ;~zaměstnava.teli 
zaplacení na základě mimosouidnifho'· sniírn; ' ujedn'3né
ho před ž,ivnos.tenským s<>udem, jest přislušným řádný 
1i'J!()Ud. , Neshoda 13tran, o tom, ,zda .smtrse týká .; všooh 
sporných· , nároku či jen někter,ých z '.:.niC'h, činí smír 
neplatn,ým" a 'to oib.loomě částky, jeŽi byla jen, číoolným 
vý.sl,edkem celkové dohooy. "~o', 



)řílpadě ve svém i'OIZ
( němllliž se p'ro zjed'" 
nelze v-š,a;k ' iSo()Ilthl'rus~ti 
D'Ž V)'lChárel odvolací 
,ÍJ. N ehorť z P1ředI1elSu 
o SlpOlr 1Jkv íd; v iI1á
il'ěsltnavaJtele:m a z'a
Itrá vě z to,ho poměru 
u škody,; (llp'řený ze-
57 vš. o!bč. zák,. slÍJa
altelovy péče při! s1u
~:ruvŮJčiJ zaměsltn.a~ 
['élho !IlámezdlIllÍlho' po
) hy dio~lo Ik iomulto 
l'vniih'O důvodu. 'Da
zlll'alÍi ptrá'vě pTO je
o.ě!r mez] zaměJsl'Í'na
dUivodů sociá~fIlě !po-

, !poS!ou:wníl 'ZB! Ú'črust:i 
st u PIf'Blcovníloh S:O'll~ 
Icorv'nfch soud:ech Ille
l1-'YtSJ, j,ruk lŤ.očiJnil od'
ni soudy hyďy pří!
) ITlálfOdoh vzešJ,ýCJh 
l jsoUJ příslušné -
nlOlvenÍl § Q lit. c) -
;ÍIC!h pTýštíldoh z IPll"a
,doh V' SIO'll!vi,sllo!Slti 
Em jeslŤ! z,ruložefll pTa,
aměis1tn!(tnce plfOti z'a
!wď)'l oz. ci ů'vodiu" že 
llwnaifi! p,ři'Ma'šo'vad 
:iMně !poj'ÍlŠťov,adlho 

!PII' a,ooV'ního 1S'O'Thdru. 
!k. ,Č. 131/19J1 Sb. z. 

soudů nenáleží spor 
Itncem o lJa,placení 
'án-li žalobní nárok 
aměstnancem. Rozh. 
Rl 558/33, Váž. obč. 

neuplaltňuje nálrok 
,I 'Opírá! žalQbní žá
livocL totiž o mimo
n (§ 1380 'Ohč. ZláJk.) 
llomáhajíc se za'pla
alomnrý d1uhuje na 
o vyúčltJolvání, v dů
~ného a ža,lovaným 

ve 1SÍk.'ll1ečnos1i .jen 
'alko zv láJštní 'smlou
t z p'Oměru 'pr<lJCOV
zákona z,e drne 4. 
z. a n.), p'Okud se 

takového poměru 
.ž hy přÍ611l!šelo roz
l . Spory právní po
ežejí k přÍtsJmšnosH 
,hné rozhodnutí Voe 
I. m;. s. ČÍlSI. 10.204).*) 

:e služebního pooně
římž právním důvo.. 
skončení tohoto po
;slušnoSt pracovních 

jv. soudu z 3. X. 193'(), 
roč. X., , 'str. " 182,) Pro 

áhá ; na ,:~~ltn;těst~a.va telí 
Illfho smlru; ' UJe-d'1l'I1né
je-st pŤLsluŠlným řádný 
a sm!:r .se týká i všech 
~ch z ' :níC'h., činí smír 
jeil byla jen .. ČÍselným 

. ~~) . 

soudů RO'm. nejv. ,soudu z 16. VI. 1933, RII 
• 215/33, Váž. ohč. 12702. 

žalobkYTlli~ s.j.~e. }lvedla y ža,l?bě, že ~lova'ný 
hyl 'vedlOlucJTIl JeJI prodejny. ze pro, zavazky, 
které z toh?,to po.n~,ě'ry 1p-ohly vZllii~n~)U~i, pode
pt-'al rS .manze1kou uverm a zalSrt:,a,vnl · llSlhnu z 22. 
dulhna 1930 al .že PO: u~olličen~ !?,ho~to lP'oiffiěr~ 
YZiIlIik.Ia ' pro m po'hledavka, Jel.J1hoz zaipla'cem: 
(j,e ,domáhá Žl8Jlohou. V přípravmém s.pise, jehDž 
obsa,h p'řednesla u ústníhD jedIlJání, V'šak uved
lat že nálrok její nevyplývá z pra'c'D,V'ního po
měru nýbrž z uzná'ní ob'Ou- žalovra'llých, a u 
ústndl:O jednání 'Z 10. ledna 1933 p'řednesla, že 
pDhledáVika vznikla sicer ze ,sluŽ'eibního poměru, 
.že však ,ji žalovaný pD s]wučení praoDvní-ho 
p'OO1lěru výslov,ně u zna;} , 'O čemž nabídla důkaz 
prohlášením z 23. září 1931. Tím z.měnifla práv
mí důvod uvedený v žalohě a tedy i žalobu po
dle § 235 ,co ř. S. žalovaný ll'E"V z nes:] proti tomu 
námitky a ,opustil tS'e do jednání o změněné ža
lobě, uvá,děj.e výslovně, že při konečném SÚČ1Jo1-
vlá;ní z 23. září 1931 uzmal p'roti ž,alobkYlni jen 
čá;s~ku 4.323 Kč 30 .h, kterou s,e za v áZ'aJI uhra
diti ra kterou také vyrovnal. B)'lI'O pTOtO podle 
drUlhého o,dsiav'ce § 235 C. ř. míti za to, že sv'o
hl ke Z\IIlIěně žaloby. Nešl,o t'edy již o ;pohl,e
dáv.ku ze ish:tžehníh'O poměru, !Il.'ýhrž o 'Pohle
dáviku. jejímž právním titulem byla dohoda uči
něná po skonlče:nÍ toho,to poměru. Spory této 
právní povahy patří vš,ak p·řed řádné soudy. 

Nárok, o který dovolacímu soudu jffi1t roz
hodovati, jest nárokem podle § 2 záikOlna ze dne 
'6. proť';i'nce 1930, č. 4 Sb. Z. a n. z roku 1931, 

<ln žalobce zamítnutí žaloby pro náTok podlB 
§ 3 Itéhož zákona prvým soudem odvolámÍlm ne
napa,dll. PodLe § 1 ZJá,kona ze dne 15. dubna 
1920, čís. 314 Sb. Z. a n., v ,doslovu zákona ze 
d ,ne 2. července 1924, čís. 177 Sh. Z. a n., pod
Léhají exekuci pro výživné, 00 lliě,ž v souzeném 
sporu j-de, dvě třetiny silužehnich 'P]atů Jakého
koli druhu, i mzdy týdenní, dt'llllJlií atd., vž,dy 
Višak mu6IÍ zaměst'nancit zůstati · rQčn.ě 3.000 Kč. 
výpočtu tohotlO' TočníhG llIť'zabalvÍJtelf1lého pří-I 
.lIDU, o němž zákoln Ill'emá bližšíhO' ustanoveni, 
Jest, ,jde-li o zaměs,tnání ·ceJoročnÍ u téhož za
městnamt'ele, položiti za základ ceLOIroční mzdu 
a 'ťak-to vypočtený neza,bavitelný p·říjem jest 
pak rozvrhnouti poměrlll'ě na j'ednot1ivá období, 
m které mzda smluvena' (mělS'í,ce, tý,dny, dny), 
~.a1{,že e~ek.uoei · podléháJ pDměrná část měs~ční, 
týdenní nebo denní mzdy, přesahujíd poměrnou 
.Ťe.ří nezabaviteI,ll'o'll čáJs,t. Pra'cuj.e-li zaměstna
nec za rok u rŮZlných zambsltnfaVialtlelů, jest plat 
exekuci 'podléhajíd vypočísti uvedeným způ
sGbem při exekuci vedené lna mzdu u tohO' kte
rého zaměstnavaJteJ.e zvlá,šť. Jiným z.poůslQhem 
p{)lStupGvati . nelze, poněvadž zaměstnaVia,tel jen 
mJa 'PlOdkla,dě mz,dy, kterou o'n sám pI.a't,í, a 'na 
zák}:aldě {}hdobí, za kbelré platí, 'může z.tistiti, 
kol~k při exekuci Zlalmě,stnanci ISl1I1í vyplatiti a 
ko::k mu,sí zadržeti. Toto. z.Ťi1štění a příp'a,dn'é 
~,razky zaměGrj:.nava:tel mwsí činiti při každé vý
}Jla'tě mzdy. Zaměs'rnavatel SOUkT'O'1I1.Ý pravi
delně nerrnůže vě,děti, jak ,dlouhD prl8JcDvní po
mer bude trvati a pře'st'Oupí-li ,úhrn mzdy za 
hv:á!ll'í služební,ho poměru u (něhD roční n.eZlél:
havitelnou ,oástku. Kjdyby měla býti zabavi,t,eJ
ná jen mzda, pokud u téhož za'IIlěstnava1tele 
p~esalpl!je e::j,~te'nční minlimum roční, by1D by 
~~ vu~dluz'mka, by , zabav,ení své mzdy zma
~'Il tím, že . by u iéhož zamě,s1Jllia vatele , pra,coval 
Je~ 11a.k dlouho, dokud výdělek jeho InedDsá,h~n;e 
~:x:hs1enčfilílho mini'ma l"očníhD . a . pak sli na,šel 
JInou ; pr,áá. , Tak · by mDhl dDrCÍliti · neZla:bavitel-
11lé:ho .' e,ti's;1:e;I1lČnmD m;iJ,l'i'1I1,a někoilikTá't" oož ' hy 
?d'POroval~, i . Q'()Islq'vu· i ; du-chu · zákona. , Z toho 
Je, ·.tidět; i že:il!leděti jes'f; k 'vY,~ělku ,ce1orolčnÍmll. 

Plostupo'Va1.i vŠéLk nelze ani tak, že by se seCI
,tala mzda nezabavitelná u rů~ných zaměstna 
va1,elů, u Illichž zaměstnanec v roce' postu-p.ně 
pra,ooval. a., a,ž by eku te-oně vypla,O€fThá mzda 
.dDlsáhla výše exist'enčního minima, že by exe
kuce postihla všecku další mzdu již bez zřete
le na tDtO mi'nimum. TG by předpokLádalo, že 
pozdější zaměstnava:tel by 'IIlusil znáJti, koliJk 
bylo ZJamětStna,nci vy;placeno v jeho d~ívější'Oh 
služ.ebnich místech, by mo-hl zji,srbi1Ji, kdy exLs
telllčnJho minima bude' dosaženo; tu vědotffiooot 
V'šak zaměstnavatel p,ravidelně nemá a míti ne
mŮ'ž,e. Nezbývá te,dy jiný zpúsob než způlSoh 
svrchu uvede.ný. Jemu nasvědčuje i úmysl zá
konodár,cův p,řizpůBobiti. zákonný stav v hiS'Í:JD
rických zemích s11élvu 'na. Slovenlsku, kde již 
před zákonem č. 314/1920 Sb. Z. a 'no bylo sta
:II'ovell'O nezabavitdné minimum i , pro mzdu 
denní, jak vyplývá z důvodGvé zp'rlávy k vlád
nímu návrhu zákona tiek 2678 Národnilio s'hrD
m áJždění roku 1920. 

II 

Příslušnost 
6~4. 

Služební poměI.:Y železničních zaměstnanci'!. 
R.ozhodovati u nárocích z důvodů nesprávné 
výměry nebo výplaty služebních příjmů, upra
vených vládním nařízením ze dne 5. března 
192(', čís. 15 Sb. z a n., je přikázáno úřadům 

správním. 
Nesprávn.ou výměrou je nejen ~..selný' výpo

čet příjmů, nýbrž i použití nesprávné základ
ny, nesprávného skutk.ového nebo právníh.o 
podkladu při n.ové úpravě příjmů, tedy i ne-
5právllé prop.očítání dřívější v.ojenské služby. 

Dov.olávati se nápravy proti rozhodnuti 
sl>rávních úřadů o své plat.ové úpravě pořa
dem práva může se zaměstnanec jen, vyčer
pal-li dříve p.ořad st.olic správn·ich, řídě se 
ustan.ovenÍm § ?O vlád. nař. ze dne 5. března 
j92?, čís. 15 Sb. z. a n. 

Nevym.ohl-li si zaměstnanec k.onečný výrok 
ministerstva žeLeznic, nep.odav včas odvolání 
z výměru nižšíh.o správního úřadu, jest pořad 
práva nepřípustný a jest celé řízení o zaměst
nancově žalobě pro zmatečnost z úřadu 7.rll

šiti a žal.obu .odmítnouti. 
Nebyla-li žal.oba podle zák.ona ze dne 15. 

října 1925, č-ls. 21? Sb. z. a n., podána v pro
padné devadesátidennÍ lhůtě, j~t ji zamít
nouti. Roz.h. nejv.. B,oudu z 24. V. 1933, Rv II 
523i21, Váž. 'Obč. 12.633.*) . 

625. 
Pre spor dediča úradníka .obce pr.oti .obci :0 Yy
pJatenie platu a kaucie, sl.oženej pre prípadnú 
škodu, zomrelým úradníkom .obci v úrade spó~ 
s.obenú, sú príslušné s,údy. Rozlh. uejv. soudu 
z 11. XI. 193Q, R IV 309/32. »P'rávny .obzor 1094. 

626. 
Nss-u nepřísluší iudikovati u pensijních ná 
r.ocích býv. bosensko .. hercegovských želeZillič
ních za:městnandl, jejichž peillse byla čs. : stá~ 
tem p'řevzata podle zák. č. 159/26. Nál. nejv. 
spr. sou-du z 14. VI. 1933, č. 10.ú92, Boh. ,A,1062't. 

627 
čelední spor podle zák. čl. XLV:190?f Nál. nejv. 
.spr,áv. lSoudu z 16. VI. 1933; ~. 19.487/31, B.o:h 

A 10.626. . ' , 

. ~ ) ; Srv. k t'omu r,()1~h ; Č .. 39!} Prae. ' Práva 'a čl. . ;K ; po
va'z,e :služebního práv,a 'Žoe1ezničních ·-zamě!stmaID.ců« ; (ln:. 
F. K.), str. 136/XI., »Služeb;ní a pracovní spory 00 .. že
i,ezničnÍch - za'městnanců« (J. Hrabánek), str: 139 ' n '.lXI., 
»Uplatňo'Váni ; nár-okŮ! žel~ičníoh zamě&tm.ancŮJ«, ' ISn:. 
,671,;x;n. , ': ',"i,/ ,.: ,r::' 



v § 62 zák. čl. XLV:1907' je sta,no'Vena kompe
-tence úřadů správních k rozh(),dování spo,rů, 
které , vzešly ze služ,ehníh() poměru mezi za
mě6~navateli a polnoh()6p{)dář'skou čeledí, upra
-v~ného podle tohot() zákona. Podle § 4 cit. zák. 
ě.l. p,odmí'lliky uzavřené služební smLouvy sta
novL si 6ltra'ny &amy .sv()b{)dným j'eoln.ánÍlm 
v mezích zák() na. Podle § 7' tlaková sml()u'Va 
s gazdovým pomocníkem uza-vl'ená, nemí-H v ní 
jinak s,tanoveno, zní na jeden rok. Zakázaná 'a 

neplatná .Ťe taková .služebn~ smlou-vla, kde se 
.služební doba nemůž·e vys1()viti v určitém P()Č
tu let, měoíců, týdnů aneb() dní. Z tohoto usta
novení plyne, že jenom spory .o nároky z tako
vých smluv, k1eré jS{)U uzavřeny podle sh{)ra 
úvedenéh() předpisu, p{)dléhají kognici úřadll. 
správní'ch ve smy6lu § 62 zák. čl. XLV: 1907. 

V daném přírpad.ě z obsahu služební sml,ouvy, 
zal()žené v 'opilSe ve správních spi,sech, U'zlavřené 
dne 1. září 1915 mezi st-lem a k,láš'Íerem i'ádu 
,"v. Dominika v Košicích, vyplývá, že jde 
() dvoULsiorannou sm'louvu uzavl'enou na celý ži
vot 6t-JůV a upravwjíd jeho Blu'žební p{)měry 
jedlna,k jako zahra,d!níka po dobu s;ohopnosti 
k prá'ci, jednak po dobu ne-s.chopnosti pra'covní, 
.jakož i nároky s,t-l{)·vy manželky v době vdov
..,tvÍ'. Z t()hQ plyne, že zde nejde o služehní 
-smlouvu ve smyslu § 7 zák. čl. XLV:1907 a že 
7Jťle te,dy nebyla dána kompete.nce úřadů správ
ních roz,hodovati ve 6poru vz,niklém 00 tu'to slu
~epní sml()uvu, nýbrž k()mpe"Í'ence i'ádný·ch 
"iOUo.ů. 

Exekuce 
628. 

Penzia z milosti nepatrí medzi neznbavitelné 
platy, uvedené v čl. VI, § 41, bod. 1., ex nov. č. 
J'J/t928 Sb. z. a n. R{)zh. 'nejv. 61O,udu z 9. IX. 

1932, R IV 183/32, Právny {)bz<l'r 1023. 
Predpokladom nezabavitefn06ti podfa 1. b()

du, § 41, čl. VI. zák. č. 23/1928 Sb. z. a n., je, 
aby d:lžnik hol os{)hou v chud·in6kom z.aopatre
n~ kwrá podmienka v súdenom príp,ade nie 
je daná; preto treha exekučnú žiad()sť pOISU

,dZ<Jvať pod fa § 2, zák. Č. 314/1920 Sb. z. a n. 
Že medzi penziou z milm;ti a il1{)u ri.adnou 
penzi()u v {)tázke zabavitefn,o.sti rozlišovat ne
Pze, je najma zrejmé z § 150 zákona č. 103/ 
1926 Sb. z. a n.,. podfa ktorého aj penzia z mi
losti podlieha exekúcii. 

629. 
výpočtu ročního nezabavitelného příjmu po
dle § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920. čís. 314 
Sb. z. a n.. jde-li o zaměstnání celoroční u téhož 
zaměstnavatele. jest položiti za ,základ celo
roční mzdu a takto vypočtený neza,bavitelný 
příjem jest pak. rozvrhnouti poměrně na jed
notLivá období. za která mzda smluvena (mě
síce., týdny, dny), takže exekuci podléhá po
měrná část měsíční, týd·e!lllllí nooo denní mzdy 
přeSahujíCÍ poměrnou její neza,bavitelnou část. 
Pracuje-li zaměStnanec za rok u různý'ch za
městnavatelů, jeSt plat podléhaJící e~ekuci 
l':t;-počÍsti uvedeným způsobem p'n exekuci na 
mzdu n toho kterého zaměstnavatele zvlášť. 
Rozh. nejv. soudu z 14. VI. 1933, Rv II 160/32. 

Váž. obč. 12695. 

Pozemková reforma 
§ ,5 n. z. 630. 

Odškodným (odbytným) v smysle § ,5 náhr. 
zák. (§ 1, vl. nar. 305/1922 Sb. z. a n.) nie je 
škoda v smysle úbytku na majetku alebo ušlý 
zisk; je ono náhradou, ktorá sa priznáva za
mestnancovi za to, že úp,ravoll pozemkovej 

držby podla zákona a k účeloJft · pozemkove,i 
reformy jt' zbavený svojho @(erajšieho za~ 
mestnallia. Rozh. nejv. s{)udu z 5. X. 1932, ·.Ry 
IV 779;31. ~Pracný obzor 1049. . 

§ 12 z. 130;21.. 631. 
Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na 
velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. 
března 1921, Č. 130 Sb. z. a n.): Pro ručební po-
vinnost jiných právních nástupců podle § 12: 
(3) zákona je co do trván'í a co do rozsahu po
vinnosti té rozhodna povinnost osob k výplatě 

povinných (po případě upravená smírem). 
R<>zh. nejv. 60udu z 31. V. 1933, Rv I 2213/31 . 

Váže ()hč. 12.655. 

Podpory nezaměstnaných 
§ 4. 632. 
Nárok na vydání člell5ké knížky podle ~ , (1) :
ČIS. 2, zákona o státním příspěvku k podpoře 
nezaměstnaných ze dne 19. července 1921. čís. 
26, Sb. z. a n., v doslovu zákona ze dne 5. června 
1930, čís. ,4 Sb. z. a n., pÍ'Ísluší členu bez roz
dílu, zda z organisace sám vystoupil či zda byl 
vylóučen. R{)zh. nejv. s,oudu z 26. V. 193\ R II 

182/33. Váže I)bč. 12642. 
žalohkyně byla člen'lmu žalov.ané odborové 

orga'nÍtsace. V slo'li'ze!ném s\poru dQ'l1láhala se ža
lobkyně na žall,Jvané odborové org,alll.isl,ld vy
dání člen6ké knížky s ()tSvědčenÍm o době člen .:.. 
s,tví v této ol'ganÍ's.aCÍ nebo , jiného dokladu 
o toon, tvrdíc, ž·e ze ža1'Jva'né odborové or garu
Ba-ce vystoupiL,l. Proti tOlllU TIlamítaIa 'žalQIVaná 
odbmová organisace. kteTá vyd.ání knížky, po
kud se týče .Ťiného d)kladu oďJpÍJrala, že 'ža
Iobk~ně byla z OIf'ganisa.ce vyloučena pro né
pllllcení členských přÍlslpoěv kll po do'bu delší tři 
mě6íd't, že podle sta.no1v organÍs,ace má nepla
ceni čleons,kých příB;pěvkú p:o tukov'JU dohu y 

zá{pětí .Ť'iž samo 'sebou z,trátu členských práJv ~ 
že proto žalobkY1ně nemá nároku na vydáni 
členské kn,ížky, p'.)kurl ,Sle týče jiného dlO'kl',ldu. 
Proc'esní Boud první stolice uznal podle žaloby. 
Důvody: P.odle ustanovení zákona. · čÍ6. 267 ze 
dn,e 19. červ,enoe 1921 Sb. z. a n., a § 4, odst. (lL 
Čí,s. 2 v dosbvu zákona ze -dne 5. září 1930, čÍ's _ 
74 Sb. Z. a ·n., je odbolrová mg.a,nÍlSace p{)'vi'1lna 
vystouplému členu vyda,f'i čIe'lliSlkau knížku 
.s osvědčením <O' dohě člensi'ví v téh organis1.ici 
neho ji'1lÝ doklad O' tiQm. Toto ustatll'Jven,í netIlÍ 
nijak p'Ůdmí.ll'ěn,o' nebo obmez.eno. Je ted~·
úplně Ih.J'stejno, zd.a člen pozbyl členství dohro-o 
vol,ně, či zdali byl vyl()učen~ Orga,nÍlSa,ce jeist 
povinna vyda1i doklad o celko'vé době ' skuteč
néhO' ,členství bez zřetele na to, k čemu tcnto 
dokbd p'JHebuje. Odvolací soud aušil napa
éLetný r'oz6udek a vrátil věc soudu první stolice. 
by, vyčkaje prav()lIlloci, r'Í'zenÍ dopl,uiI a znovU' 
rozhodL Dllvody: POJdle § 4, o,ds,t. (2), druhé vě
ty záko'na ze dne 19. oetl'vence 19~1, čÍlS. 267 Sb. 
Z. a n. o státním pHspěvku k podp'oře nezaměsrt
na.ných v d ·)slovu novely ze dne 5. červ'na 1930, 
čís. 74 Sb" Z. a n., .test odlbo'ro'Vá o-r!!',lnÍ'sa.ce po
vi,n'ula ryst'Julplému Sivému členu vyd'a-ti člen
sikou knížku, obsahuji·ci OlSiV 'ědčení o dlOhě člen
ství v této organÍls:aci, nehO' Jiný doklad o tom 
T·)vo Uls·talnovení dostalo se do zákona o stát
ním pHslp,ěvku k podpoře nel'.lniěstna'TI'Ýoh te
prve novelou čís. 74/1930 čl I. § 1. Podledůvo
dové zpTávy k novele 'ČíSI. 74/1930 bylo t{)tO' u.stl[L
ll'J'venÍ pojruto do zákona, hy .se předešlo ' ne
správným tvrzenÍIIll o před.cho,úm člemtS,tvÍ. Pra
vÍť důvodová z;p.ráva výbo'ru s,otCiálně polittického 
a rozpo,čto'Vého (ti.sk 391) o vMdním návrrhú (tisk 
308) k čl. 1. § 1 doshv11'ě toto: »Zde pr,a.veden a 
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změna Y~ druhé v~t~, v~hh~dem k tomu" že pů
vodní navr h, ktery zčllda, aby byla vydaua vy
:itouplému · Nenu člens'ká knížk,a .se

v 
všemi pří

Sllušnými ~oklady, m)hl v by vesttll oals'to k ne
dO'rozuměm. Prot{) tatO' veta byla UlPravena tak, 
aby odthoro.vé orga'n,~s'aoe měly na vůli vydati 
buď členakJu kn!žku. l!ehojiný .dokJa<? o člen

", tví T'ak j ako' z denske kmzky ,Te zre,Tma dllha 
Čle~tví 'vjše a po,čet za"pla'cenýoh příspěvků, 
t al: i z 'dokladů, náhradou vydaný'ch, mají býti 
tyto údaje ' zřejmy. Ustamovení toto, byl10 p'J
Jato do záko'Ea, by, se v přede,šlo n~Sip'r~VTIým 
tvrzením O' pred,chnJm clensrtvl. Ponevadz vs'al<: 
některé odboro'vé svazy pokládaJí členskou 
knížku za svů.j majetek, bylO' pr.ávě, t'Out,o ,změ'
IlJOU u/llHžně'll'o , by mohly vydarh nahradm do
klard.«: I z dos1lolvu zákona .i z dtl'vodové zlprávy 
je.s't patrno, že z.álwnro,ďá!r'ce z,amý,šlel přiznati 
nárok na vydáiní člens,ké knížky neho .tinéh') 
dJoJdJ.du o členství jen vyB1touplému členu, ni
kOll'V i členu vylolllčen,ému. O vy}.ouč'eném čle
nu s.e a'ni v záko'ně a,ni v .důvodové zprávě ne
mluví, a,č si zá,k'J'nodárce byl dohře vědom 
t oho, že k zá,niku členslb,í v 'Odborrové organi,:;'aJCi 
může do.Ťíti f ,jiným způsobem nežli vy,stou'Pe-
nim. Ply n1e to z dOls,hv'U § 4. od.st. (1) a (3), v 
nichž se 'struno'Ví: · » Čle,nství v odborové o'r:gani
i'luci nesmí bý ti v ázáno jinou podmínkou než 
tím, že člen ,j.es't zaměs,tnán v přÍlSluš'ntém p.r:a
c)'vnÍm odboru a; pl,artí or'g'lani,sad 'srtano'Ve:né 
příspěvky; odborová (),J'gani.s,a,oe může však ze 
závažných důvodů omeziti členská práva někte
rého ze s vých členů .Ťen 'na náro'k na podporu 
v nezaměstnanosti a .státní příspěvek k ní čll 
UP'I\'lviti přiměřeně p' ):vinno~:5'ti tohoto člen.a. 
P odmÍ'n,ky poskytování podpo'r v ' nezaměsltna
Dosti a vliv nepla,cení členských přístp.ěvků na 
ně musí býti ve s,ta'no'Vách neb'O pravidlech pev
ně ustanoveny. Nepl'dcení p,l-Í6.pěvků pr,), ne
mo c, pokud nre:přesahU.Ťe do'bu šesti týdnů, ne
může Ddůvodniti ZJtrátru nár,oků na podporu v 
nezaměstnanolSlti, « Z{lLs1:avil t'edy z,ákonJ.d,ároe 

'Úd borovým O'rganisadm samým, by - 8JDciť 
<6 omezením v zákoně přer~mě s,ta'uoveným -
určily ve stanlo'vách neh pra vidlech, .Ť,aké ná
·s ledky má vzápětí ne.pla,cení člen,ský'ch pří
::;,pěrv ků., a zcela .Ťig.f,ě počítal i s tím, že 9ďho'
r 'Q.vé orga'oLsace mohou ti nepla'c,enírm oČlrenskýoh 
přÍrspěvků "po.Ťiti i zi'rá't,u členSlkých práv, Z~trá
ta členských práv, vyslovená ve stanová-ch nebo 
p ra-vidl,ech za určitých pI'edpokl'ddů, nenlÍ však 
ni,Um jiným než vylou.čením člena, u něhož 
o'ny předlp'oklady nastaly. Neuved;l-li zák ono
dáJrce v so.uvislosti s nárokem bývalých členů 
odbo l"ové 'Jrganisace na vydání členské knížky 
nebo jiného do,kladu o člens'tví člena vylou.če
ného, u činil , tak zi.l,jisrté úmyslně a nemínil vy
!I()u čenému čl'euu přiznart i s'Íe.Ť n ý ná'l'ok p'l',Ai 
odborové organisaci .Ťako členu vystourplému a 
přiJSrtupujícímu dO' .Ťiné organhsaoe. kteirá podle 

§ 5, od/st. (2), muze při:stupU ,jícfunu člen.udu 
členrslké d.ohy za:počíta'ti . i čl>er.lStví v .ii'né olga
nisad odborové. Z těchto ú V'.lh vysví'tá, že jeSlt 
l'ozl~šovati mezi členem vystou:plým a vylo.uče
ným, neb'Oť .Ťen onomu příis,hlŠí ná.l'Iok na vy 
dáJni členské knížky nebo ,ji'n.&ho dokladu 'o člen
ství, nikoliv v,šak i t',Jm u to., Nelze se p'roto obe
jHi he.z vyšetření, .jakým způlsobffiIl d'Ošlok zá
uiku člelllslt:ví žal,obkyně v ~alované odbor()IVé 
orga,nůsa>CÍ, 

Ne.Ťvyšší s'Oud zrušil napld1d,ené u~m.esleni , a 
u!<.Jžil odvolacímu SI() udu, by o od'volállÍ znovu 
r ozhodl. 

D ů v o cl y: Nelze LSo'Uhla,siti s výk1ad'~ kte 
rý odvolací soud dává výra:zu ~vy&b'uplému 
členu« v § 4, odst. (1), čfs. 2 zákona ze dne 19. 
červ,elnce 1921, čís. 267 Sb. z. a n. v dorslJlVu zá
ko'na ze dne 5. června 1930, čís , 74 Sb. z. a n. 
Yýralzem tím se vY.Ťadřuje ,jen, skutečno'st. že 
dotyčná osob-a p,řes1ta.la býti čl,enem urči,té ()If

g,an1sace. Pro názor ,tu hájený tSlvědčí ustanovení 
§ 5,. pův. zákona, jež ned,nnalo změny pozd,ěj
ším zákonem, že t'ot,iž nemá n,áJroku na státn'Í 
!přÍlSpěvek, kdo má sice nárok na podtporu po
dle ,stano'v odb')l'ové org'ani;sace, al'e nebyl před 
tím, než s'e Btal nezamě'S1tn'a'uým, .j~ž po tři mě-
6fc.e je.Ťím členem, a ž,e zaporčftáni členství v jL
né o'rga,nÍksad p'řistupujídmu členu do člelllské 
dohy novou organisací plutí i p'fO státní pří
spěvek. I tu klade zák,oJ'u d1kaz .Ťen nla poměl' 
,osoby požadu.Ťící státní příis;pěvek k m',čité or
g"3'nills-arcÍ, aniž by uváděl .Ťako důležitou oko,l!
n'OIS>t, proč nebyla dříve nebO' přesltal,a býti čle
nem '.)'rganisaoe. Zákonodárce věda, že poměr 
mů~e přestati činno,stí huď člena, buď orga'nrir 
s,ace, byl by to v § 4 bliže vYZlna 'čil obdobně .Ťak 
v § 5, ČÍ6. 4, zák. čÍ-s. 267.'21 Sb. z. a n., kde 
ulst'a'novil, že nárok na srtátní pHspě'verk nemá, 
kd'O byl vlaS'tní vinou ze za.mětstnání propuštěn , 
nebo kd'J dobrovolně práci o'Pus~il bez závažné 
.příčiny. Nepl'ávem se do'Volává odvolACÍ s'Oud 
důvo'dové zprávy výbnru soci,álně politickéh'O II 

rozpočtového (tisk 391) a vlá,duího návrhu (ti'lk 
308). 'Právě z nlÍ,ch jest patrno, že důležirtým 
byb .Ťen členství, t. j. poměr ,ol'loby k orf,!anisaci 
a nik'OHv důvod, z něhož poměr ten přestat 
Podle nich bylo ono ustanovení pO,Ť-a't.o do) zá
kO'llI.l, by se předeš,lo nesprávným tvrzením 
o předchozím čl e llIsrt ví, o dobl' čleu'ltví, výši II 

po.cru zaplacených při<:"rpěvld1. O tom, ž,e by d'O
ba členství, které os'Oba po,žadu.Ťící státní pří
spěvek po'zbvla nikoliv vlarsrtnÍ'1l1 rozhodnutím, 
nýbrž rozhodnutím o'rga'n,i'sace na základě stra-, ' 
nov, nepřicházela v úVRhll. s,e zmfn,kv v . nich · 
ne~iní. Nebvlo pr" to wzhodným, zda žal'Ohkyně 
ze žalované orgl'l'nil"i'a,ce vWif.oupila s',~ma či bvl.a 
vyloučena, p' )'něvfldž podle llvedenvch zákonů 
tpří'lluší ,jí domáhnnv nárqk bez oh l~dru na h . 
jakým způlsobem d.o~lo k zánikn te'jfh.o členství, 
a nebyl'O třeb.a ok-oho's,t tu z.Ťišť',)vati. 

Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích. 
Sociální pojištění 

§ 5. 633. 

Spořitelny, na nez se vztahuJe zák. č. 302/1920 
Sb., nehou ústavy obce, a nelze proto JeJich 
zaměstnance jakožtO' z'aměstnance ve službách 
obce vylučovati z nemorenského po,iištění po,,: 
dle § 3 nemoc. zák. č. 33/1888 ř. z. Nál. ne.Ťv. 
~p l' . ,soudu z 14. Vl. 1933, Č. 6899/31, Boh. A 

10615. 

§ 12. 634. 

Byla-li smluvena denní mzda, jest za účinnosti 
zák. č. 184/1928 Sb. zařaditi zaměstnance do 
mzdové třídy podle této denní mzdy, třebas 
úhrn mzdy, dosažené zaměstnancem. pracu.ií~ 
dm po ? dní v týdnu. činí za tuto dobu částlm. 
která se rovná týdenní mzdě, ,iež bv odůvod~ 
ňO'vala zařadění do vyšší mzdové třídy. N ál. 
nejv. spr. souJu z 14, VI. 1933, č 10,632/31, Boh. A 

10616. 



Podle ustan.ovenÍ 1. od6tavce § 12, zák. Č. 22,1-
24 ·ve znění zák. č. 184/28 mají být.iJ p,ojištěnci 
za!řaděni d .) mzdových třid podle tabulky, v 
níž j'ako kriterium. pro zařadění uvádě.Ťí se 
6tupně mzdy, dO'sažené denně, týdně~ měsÍlČně, 
takže na .příklad .do V. třídy mzdové spadají 
zamětstnanci se mzdou denně nad 18 Kč do 22 
Kč. týdně nad 108 Kč do 132 Kč, mě.'5~čně nad 
450 Kč do 550 Kč. K tomu pak se stanovf v 2. 
od stt. , že p'ro zařadění d .) mzdových tříd je smě
rodatná . mzda poji.štěncov.a, do,sažená za ur·čité 
časové období (den., týden, mě6ic). V odst. 3. 
jest pak dána norma, .Ť'ak vypočÍkSii denní mzdu 
v případě, že zaměstnanec ko·ná práce neb.) 
61užby zpravidla méně než 6 dnů v týdnu nebo 
nekoná-li jich po celé tý-dennF nebo měsíční 
pr.aoovní období a konečně v odst. 4. jeslt sta'
n'O'veno, jak se určuje mzdová tHdta, smluví-li 
De mzda p'Jdle jiného mě>řítka. 

Jest ovšem pravda, že hranilce týdenních 
mezd, uvedených v jednortlivých mzdový'ch tří
dách, j6tOU p.řesně šelStínás'Ůbkem hraničních 
mezd denní'ch, vyznačených v těchže mndových 
tHdách, takže celkový >týdenní pi·Í.Ťem zamě'st
nance, sjednaného n:a mzdu denní v hranicích 
určité mzdové třídy, bude se ve většině přÍlpadů 
jen tenkráte p·ohybovati v hra·nic:Úch týdenní 
mzdy v téže třídě uvedené, bude-li zaměs,tna
nec pracovati, příp ,adně mzdu pO'bírati jen za 
(1 dIlÍ v týdnu., kdežtQ při zaměsinání, vyk'o'llá
vaném po "[ dní v týdnu, bude se jeho celkový 
týdenní příjem na mzdě pohybo'vat.i 'V hrani
dch týdenní mzdy, uvedené ve vyšší i-řídě 
mndové. Leč z toho ještě samo Isebou neplyne, 
že základem pro jeho za'řadění d'Ů určité mzdJo
vé třídy může býti jeho mzda denní jen t.en
kráte, jestliže její úhrn za období jednoho· 
týdne -nepřekr-o -čí hranice týdenní mzdy v ,téže 
thde uvedené, tedy jen tenkráte, pracu.Ťe-li, pH
pooně p Jbírá-li mzdu nejvýše za 6 dní v tý
dlllU, kdežto J..racu,je-li, příp'adně pobhá-li mzdu 
za všech "[ dní v týdnu a přesáhne-li tím ,jeho 
celk'·)vý týdenní přÍ.Ťem na mzdě onu hranici, 
že má býti ,jeho zařadění pro'vedeno na základě 
takt'Ů z,a týden doslaženého příjmu jakO' mzdy 
týdenni 

Jak jest postup·ovati v případě tako-vé ne6ro,v
nalosti, zá·kon 6ám vÝ'slovně neurču.Ťe. Má, jak 
již :uvedeno, ve 3. odst. § 12 usia-novení, .Ťakým 
způs-obem jesrt věc ř-ešiti, koná-li zaměstnanec 
prwce zprlavidla méně než 6 dní v týdnu, kdežto 
pr'Ů případ, že ie zamě,stnanec koná celých 7 
dní, žádné normy neohsahu.Ťe, a,č prá'vě z uve
deného ·)dst. 3., jakož i z porovnání hranic mezd 
denních a týdennich v tabulce mzdo-vých třid 
jes't zř'ejmo, že p-ravidl'em předpo,kladá v tý
dnu šest p'facovních dnů. 

Pro nruror stížn'Ů6rti, že za zákJ.a'd má SIC' tu 
vzí·ti celkový pří.Ťem, dQisažený za týden jako 
mzda týdenní, neplyne nic z § 10 cit. zák., jehož 
'sle stížnost d)v-olá vá, poukazujk k tomu, že 
podle něho, jest rozuměti mzdou podle 
tob-Joto zákona veškeren prlJem za smlu
venou práci, p-okud není nahodilý. U'3tanO'vení 
rto dáno jest totiž jen k hmu cíli, aby vymezilo 
pojem mzdy, do něhož chtěl zákonodá,rce za
chytiti veškeré dávky. kt.erých ,se zaměs,tn,ane] 
z 'důvodu služebního poměru dostává, ze.Ťména 
i - jak pairn'Ů z 2. ·)dst. cit. § - různé grati
fikace, jež s-e Dhecně za mzdll v technickém 
smyslu nepokládají, kde7Jto otázky, které ča
sové obd Jbí mzdové jest vzHi za základ zařa
dění do mzd'Ůvých tříd, se nikterak nedotýkál. 

Otáz.ku tu in generali upravuje práv-ě jen 
§ 12, jenž však - jak již řečeno - výtsl'Ůvného 
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ustanovení., jež by řešilo předmět dnešního 
,s!poru, ne'Ůhs'ahu.Ťe. . . . 

V p')'chybnolsrtech, jež tu mohou 'vzmknoutl , 
nedává žádného vodítka ani 2. od61:. cit. § , 12. 
podle jehož znění, již dHve citovaného, .Ťest pro 
za'řadění do mzdových tříid smě-rodatna mzda 
pojištěncova., dJsažená za ur'čité čas,ové období 
(den, týden, mě6íc). Zde totiž kladou. se' uve
dená oas'o'véÍJ ohdobí: den, týden, měsíc. vedle 
sebe jako rovnocenná kriteria, aniž .se určuje; 
které z oněch čas'Ovýeh obdJbi jeslt vzíti za 
základ, jestliže ohdobí kohdu.Ťe s' výsledkem 
na základě týdennÍlho časového olbdolbi. Světlo 
do 'J,truzky té vnáší teprve ustanovení 4. ods,L 
cit. §, jež pravi, že smluví-li s-e mzda" podle ji
ného měřHk'a (:lIda kusová, úkolová, S1kupi'nolV.á , 
dávky OIs'ob třetích a 'Pod.), určí ,se mzdová Hi
da podle částky, jež zaměstnanci přÍlSluší prav
děp,odJhně jako střednf za týden neho. měsk. 
Z tnhorto us'tanovení, jež mluví o- .Ťiném měřítku, 
IScilicet než v předcháze.jídch u'stanov,eních, jež 
za ta.ko·vé měřítko prohlašu.Ťí oalSolVé ohdobí den, 
týden, mě,sic, a to o j-i'ném mě'řítku smluveném, 
jde ja,sně najevo, že za mě'řítko pro z:ařadění 
do mz-dolvých tříd podle předchá'ze.Ťící.ch ods,tav
ců uznává zákonodárce jen ona ča:sová obd,ohí, 
k,terá byla mezi stranami pralo}vního poměru 
jako základ p'ro určenÍl mzdy smluvena. Ze zá
ISlady té Istanoví pak zéÍJknn výjimku jediné v 
odst 3., jenž Be však netýká případu dnešního 
spo-ru, pro ně.rž tedy zákon ž,ádné výjimky z oné 
zásady nedovoluje. ... 

JClSt prot) za tohQito stavu práva zames1ntan
ce, v jehož pracQvnÍm poměru byla smluvena 
mzda deUtní a jenž ko,ná práce všech .sedm dní 
v iýdnu, zařaditi do m:lldo.vé třídy na zákI.a.d'ě 
mzdy jím dOls1ažené za časové ohdobi ,jedno,ho 
dne a nikJli jednoho týdne. 

Pensijní pojištění 
§ 1. 635. 
Pokud jde o otázku povi'nrnosti k pensijnímu. 
pojištění up-ravenému tímto zákonem, záleží 'je
dině na tom, jakOU práci zaměstnanec skutečně 
koná, a nikoliv na tom, k jaké práci hyl smlou
vou najat. R(}zh. nejv. ·s'oudu z 6. IX. 1933, Č. ,j . 

Rv III 560/32-3, č. 1140. 
Podle § 1, Č. 6 a) zá!kona č. 26/1929 Sb. z. a n. ~ 

j,s,ou pens'i:jnhln pojištěním povinni z.aměs\tnanci~ 
jejichž převážnou činnoiStí .Ťe přikazování prá
ce dělníkům neho odborný dozor, 6ami však .. 
p Jkud toho nevyžadu,je ,jejich příkazovlacÍ neho 
do·zorčí -činnost, p'ráce dělníků se neúča:stnÍ. Ja
ko příklady tohoto zaměstnání uvádí zákon dí
I.ovedoud, stavbyvedoucí, políry, mi6try, důlnJ:, 
61rur ky, dozo-rce, podlmis,t,ry, šafMe, po,kI6sné~ 
hajné atd. P.odle účelu i do'slovu zákona záleží 
111.1 smluvní pracovní p'Ůvinno,sti jen, pokud jde 
o to, :lIda zamělStnanec ,je ISkuteČlně v p-oměru 
služebním, to jes;! v p' Jměru podřízcn.o'Sti a vá
zanosti na rozk.azy 6vého zaměstnavatele; po
kud však j·de o otázku PQvinuo,sti k pO.ŤÍ,štění 
upravenému tímto zákonem, záleží .Ťedi'ně 1Ili.l 

tom, jak'Ju prá·ci zaměstnanec s.kute-čne ko.nal, 
nikoliv na tom, kp. ktteré byl smlouvou na .Ťa't. 
Nezáleží t.aké na tom, ,jaké předběžné vzdělání 
měl zaměstnaný n,eho dokonce na hm, zda měl 
»vyšší kvalifikaci« a jak ča'sto sáro d06távaI 
rozkazy 'J-d zaměsiolavatele neho s nim o při
jatých penězí.ch účtoVl.1l. 
§ 5. 636. 
Zarnestnávatef zodpovedá síce za nepravdivó 
údaje v prihláške k nemocenskému a penzij
nému poisteniu zamestnanca, to však len voi'i 
poiš{ovaciemu ústavu; nezodpovedá za škodu 



předmět dnešního 

mohou 'vzniknoruti 
li 2. o.dlS'Í, cit. § , 12' 
cito.vaného, .jest pr~ 
l směrodatna mzda 
r'čité čas,ové obdo.bí 
)tiž kladou. se ' uve
týden, měsíc vedle 
:ri'a, aniž ,se u.rčuje. 
bd)bí jeslt vZÍii za 
iduje s' vý!Sledkem 
7ého období. Světlo 
ustanovení 4. ods,t. 

i !Se mzd<li "podle ji
úkol-o,vá, Slkup inorV,á , 
urči ,se mzdová tří
nanci přÍlSluší pra'v-
týden nebo. měsí'c. 

ví o ,jiném měřírtku. 
h ustano.v,ení'ch, jež 
í časové období dleTI., 
ně'řítku smluveném, 
~Htko pro zařadění 
lchá:ze,jících od,sofav-
ona ča:sov á období, 

p,ralCHvniho 'poměru 
ly sml II vena. Ze zál-. 
výJimku Jediné v 

á případu dnešního 
ádné výjimky z oné 

L práva z:amě/s1nlan
éru byla smluvena 
Lce všech sedm dní 
é třídy na základě 
vé o.bdobí Jedno,ho 

rnosti k penSljmmll 
zákonem, záleží 'je_ 
něstnanec skutečně 
(é práci hyl smlou-
1 z 6. IX. 1933, č. ,j. 
~. 1140. ' 
26/1929 Sb. z. a ll. , 

)vinni z.aměs'Ínanci~ 
e přikaz.ování , prá-

dozor, 6ami však .. 
h přikazovucÍ nebo 
,ů se neúča:stnÍ. Ja
:ní uvádí zákon dí
líry, mi6try, důln.Í, 

šafMe, po,klatmé, 
ilovu zákona záleží 
),sti ,jen, po kud jde 
IkuteČlně v p,oměru 
podřízen,O'sti a vá
aměstnava'Íele; po
inuo/sti k pO,ji'štění 
, záleží ,jedi'ně Illl.l. 

~c skutečne k-onal, 
fl smlouvou na.Ťat. 
)ředběžné vzdělání 
:e na t- )m, zda měl 
~a,sto sám dostával 
[lebo s ním o při-

iíce za nepravdivé 
~nskému a penzij
, to však len voči 
dpovedá za škodu 

zamestnancovi, jestli tento sám vyhotovil pl'i
hlášku, pravd~ nezakládajúcu, ~ toto nesprá,!
ne vyhotoveme nestalo sa. na Jeho (zamestna
vatefov) príkaz. Rozh. neJv. soudu z 14. XII. 

1932, Rv III 998/31, Právny obwr 11217. 
Opatrova,nec ža!ujúcej. st~.a:ny be~ ved'Ů'll!ia, 

6úhla6ll al,ebo vyslovneJ upravy z.aJ.ovaneho 
udaL v prihláš-ke na Zem.skú úradovňu Vš'eob. 
penzij. Ú6tavU v Brati\S1ave, ktol'ú sám vyho
tovil, podpísal a oP!ltril razít~om žalo,:anftvho', 
ako s'Voj plat melSacne 700 Kc, a v p,r'lhlaske 
na Okresnú nemo'ceD6kú poisf-ovnu v T., tiež 
v1alStnoručne vyhotovenej, ako 6v,o'j plat me-
6ačne 800 Kč. Zamestnávatef zodpovedá civil
ne a aj tTe'stne na nepravdivé údaje v prihLáš
kách na Ok.resnú nem. POÍlsťovnu a Zem6kú 
úradovnu Všoeoh. pe·nz.ijného úst.avu, 1lýkajú
óch .sa z,amestnanca, ale len p,oi1sť-ovaciemu 
ÚBtaVU nie však opaf.roovancovi, keď tento sám 
prihláŠky vyhotovoval a posielal; že by ne~ 
pravdivé údaje v prihláš'lcách učinil na príkaz 
alebo úpravu žalovaného, nie ,je dokázané. 
Zapríčinil 6~ preto opatr,ovanec ž'alobníkov prí,
padnú škodu .s,ám vla6tným k.onaním. 

§ 5. 637. 
Spor, ve kterém domáhá se žaloba ;proti žalo. 

vané firmě náhrady škody, kterou prý mu způ
sohila tím, že ho jako svého zaměstnance ne
G~lásila k pensijnímu pojištění, Je věcí prázd. 
runovou podle § 224 č. '( c. ř. s. ve znění zákona 
ze "dne 19. ledna 1928. č. 2.3 ' Sb. z. a ll. Rozh 
uejv. 60udu z 22. IX. 1932, Rv I 1846/31 , česká 

, advokacie č. 1189. 

Provisní pojištění 
§ 23. 638. 
I. Provisionista, jemuž byl invalidní důchod za': 
staven, an prý opětně nabyl způsobilosti k po-
volání, má ke stížnosti u rozhodčího soudu lhů
tu celého roku od doručení výměru bratr.ské 
pokladny o tomto zastavení; chce-Ii si však za~ 
bezpečiti získané čekatelství i pro případ, že 
jeho stížnosti nebude vyhověno, jest pro něho 
příkazem opatrnosti, aby se zachoval podle § 2.3 

zákona. ' 
II. Zánik čekatelství pro neplacení uznávacího 
poplatku nemá v zápětí ani ztrátu práva ke 
stížnosti proti výměru bratrské pokladny, jímž 
bylo vysloveno zastavení výplaty invalidního 
důchodu, ani zánik nároku na tento důchod. 
Rozh. nejv. soudu z 29. A.l!. 1952, li I 1066/32,. 

V áž. obč. 12.240. 

Rozhodnutí soudů nižších stolic. 
I. Každá úmluva o houorování práce přes čas, 
pokud jí nelze považovati za přiměřenou, jest 

proti dobrým mravům a tudíž neplatna. 
II. PHměřenou odměnou za práci přes čas jest 
odměna ve výši O'~násobku mzdy. Rozsudek 
okr. soudu civ. pro vnitřní Prahu ze dne 1. záři 

1933, C Vll %4/33. 
ZákOlll z,e dne 19. XII. 1918, čís. 91 Sb. z. a ll. 

ex 1918 vychází z názoru, že zá6adně je dovo
l'eml práce jenom 8 hodin denně, resp. 48 hodin 
týdně. Účelem záko.na bylo uskuteč'nění dáv
ných 6na,h 6ociálních, t. j. umožniti dělniku, 
aby mu po práci zbylo dosti ča/su na jeho sou
kr,omý život, na vzdělání, odpočinek či z,áhavu. 
Pracuje,-li se., pokud je to d-ov-o,leno, přelS tuto 
míru, je podle § 6, od6t. 3., tut-o práci zvláště 
zaplatiti. Zákon sám ovšem neříká, j,akým způ ... 
s,ohero. Smlouva t. zv. washingion6ká, uveřej
něna. ve Sbírce zákonů '8 nařízení pod 0.800/1922, 
nebyla učiněna souČoá6tí vnitro-z,emského zá
konodáT6tvL Podle § 1152 obč. záK má býU 
plat ten pHměřený. S,nažíme-li se pak p,átrati 
po této pl-iměl-enosti, nesmÍm,e z,apomínat.1 na 
to, že p!.acu}e-li dělník .nad praoovní dobu zá
konem 6 největším důrazem limitovanou má 
nárok, aby byl -odškodněn přiměřeným způso
bem za to, že 6'e vzdá volného času , který mu 
po práci zbývá a kteol'Ý mu z,ákon tak důraz,
ným způsobem zaručil. Podle názoru soudu je 
pak kaž.cJá .úmluva 00 h-onorovánÍ práce přes 
cals, .p-okud Jí nelze považ,ovati za přiměřenou, 
pr-oh dobrým mravům a tudíž neplatná. (§ 879 
obč. zákona). 

Jak patrpo z hořejšího nespo.rného děje, ho
~or,o\a1a z~},o},~~á strana práci pře6 čas, ze
Jmena v dn veJslch letech způs-obem, který nar 
~ro~to n~lze n~zvati p'ř·~měl-,enýln. Jak je Boudu 
z v vla~tlllho n~a7.{)r~ zn~mo, hono.ruje se Pl'áce 
pres cas pravldelne 172 násobkem práce v ča-se. 
Po~ud ,eak ~e příčí ujednání o honorování 
pTac~ prelS cas tomuto normálně přijatému 
pomeru, je neplatné. 

y y,?h~zeje ~ tě,chto úvah, d06pív,á 'soud k pře
sVedCe.!11, z'e zalobce za vykoiIlanou , pr,áci přes 

čas měl býii pÍ'iměřelně hoonor,ován ve výši 
1%n,ásobku mzdy či platu za práci v čase. 

Vysazením z práce 'není dotčen zaměstnancův 
nárok na dovolenou podle zák. č. 6?f1!J25. ROZ6: 
kro soudu civ. v Praze ze 12. X. 1933. Opl' 

377/33.*) 
~'r,acovn~ ~o'Ud zj,i~ltil, že žalobce pra'coval 

II zalovane fumy od 30 března 1915 d) 13. led
~a 1933, ž'e, byl tohoto dne z práoe v)'lSazen a 
ze pak dostaval p.odporu v n,ezamě'stnau)sti. ná
sledkem čehož dospěl pracovní soud k pře;věd
č~ní" že služ'ební poměl' mezi stran.ami byl zmí
nenym dnem rozváozán a že dJ.la-li přes to žalo
vapá s'Íl'ana žalohci výpověď ze .služebního) ~ 
meru ~dne yc. června 1933, ,jelSt to. bezvýz.n.amné. 
ťrotoze vsak bylo mezi s'tr,anami u.Ťednán-o, že 
zalobce dnem 13. l,edna 1933 byl p'O'llz,e z práce 
vYIS'azen, to,to vysoUz.ení z práce n,ení po,dle ná
z.o;u S')!-1:~U odvolacího zrušením praco.v'ního po
me,ru, Jez~o v praksi pod p,o,jmem vysazení z 
Pl·ace nem podle názo,ru ,soudu odvolacího zru
še~ím pra,eo,vního poměru, ježí-). v praksi pod 
pOjmem vy:s/azení Z práce r,o'zumí se p,ouze do,- ' 
ča,sné Btavení pracovního poměru, takže z'aměst
navatel po dobu vylSazení nemá nároku na 
sl~~by v.z~~ě";'~nance a zamělS1n.wec ')p,ěltne
mp-ze C;'lllh n,aro~ na placení mzdy. Při -opa.č
nem vykladu p'o,Tm.IU vysazení z práce l1,ebylo 
by rozumného dúv,odu p,ro odlišov'ání vysazení 
od propuštění zamčstnance. A že i ž;alovaná 
strana bhoto rozdílu byla si sama vě,dQma. 
syědčí ta okolnost, že dn,e 15. června 1933 dala 
ž'alobci výpověď z pra'cov'ního p,oměru. Trval·li 
prac-ovní p,oměr ža'lo-bcův až clo Jeho, vyp )vě,
dění , k němuž došlo dne 1=). VI. 19'33, pak jelS'Í , 
z 1oho patrno, že žalobce byl dne 1. V. 1933 , 
v pracovním poměru a tenb den .Ťest podle zá~ , 
kona rozhodným pro vznik ná,ro.ku na placel'ou 
dovolenou. Vycházel-li však první .sou,d z oP'J.č~ 
néh) náz,oru a důsledkem toho žalob-u ('Hrr al 
posoudil věc po strá'nce právní nesp,rúvně ' 
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e) Srv. k tomu EHJ.uhl.asný rCJozBu{]ek pracovního soudu 
v Praze z 10. IV. 19a3, Cpr II 223/33, a kraj. soudu civ. 
v Praze z 26. VII. 1933 (str. 95. a 142., roč. XII.). ." 



Poznámky. 

-Heště k pojmu cesty z práce a do práce 
v úrazovém pojištění. 

V l"1l60'pi'Se ~Úrazové pojištění~ věn·oval pak 
dr. Vladimír Sedláček pozornost. mé úvaze 
o pojmu cesty z práce a do práce v úrazo
l"ém pojištění, již jsem otiskl v ,Sociální r'e
Tuic. Je třeba uvést nčkteré omyly a nejas
uosti pana dr. S,edláčka na pravou míru tak, 
.aby pojem ,cesty z práce -a do prá.ce, jehož d1't
ležitost v úroUzovém pojištění je na Mle dni, 
nezll'Stal zatemněn. V tom směru je předem 
vytknouti, že pojem ten mUlSÍ býti konstruován 
jedině právnicky a že jsem se také ve své úya
ze omezil výlučně na analysu právní.. Toho 
však nečiní pan dr. Sedláček, který hned v úvo
-du 6vého článku vytýká, že při svém výkladu 
přihlíží také k výrokům soudcovským, jakožto 
:k. prameni práva. Výrok 6oudoovský však při 
právnické .analy.se žádným pramenem práva 
není a býti .nemůže a může snad pouze sv.ojí 
vnitřní vahou plusobiti na rozhodování budou
cích případů, to je.st působiti na orgány právo 
n:alézajíci, čili může pŮlSobiti s oc i á I n ě a .Ťe 
pak j-edině s o c i,á ln í m pramenem práv,a. 
Přid.duji-l.i 6e pak rozhoru právního, .Ťe, mys
lim, nezvratné a ja.sné, že zákon předně sta
noví povinno.st k odško,dnění z k,aždého· úr,azu, 
který B·e přihodil při podniku, či l i jak auten
filcky a šHeji v zákoně je vY'sloveno, »beim Be
triebe«. Tomuto tak zvanému po,dn-ikovému úra
zu postavil z,ákonodárce na roveň úraz při 
ICe6tě z práce a do práce, vytvořiv tak fikci úra
zu při podniku. Je tudíž podnikovým úrazem 
Illazývati takový úraz, který se ISeběhl při 
podniku (beilll Betriebe) aneho na cestě z pr,á
ce 'a d,o práce, pokud nebyla přerušena ve v last
nÍtlIl zájmu poškozeného anebo ,ji,nak z důvodů 
s pra'rovnÍm poměrem nesouvisících. 

Z tohoto podnikového úrazu pak vyjím.á taxa
tiv.ně zákon jediné dva pi'íp,ady, to jest po.dni
kový úraz, .spáchaný v úrny61u Bebepošlwzova
dm a podnikový úraz při pách.ání zho·činu zjiš
těného tresin.hn soudem. Pokud Be dl'. Sedlá
ček snaží dokázati, že toto vynětí není taxa
tivní, pak jeho vývody ,j,sou nepI'esvědči'vé a 
nejrumé. Nejasnost spočívá ze.rmélla v tom, že 
dr. Sedláček nevytýká, ž·e před tím než je mož
no uvažovati o vynětí určitého úrazu z roz
sahu pojmu podnikového úrazu, z důvodů uve
dených v § 6 zákona mU6Í u takového úrazu 
býti t;plněny pojmové zna.ky úrazu podnikové
ho. Dr. Sedláček má pravdu, že v zákoně te'nto 
pojem není blíže vY'mezen, avšak z toho, jak 
elovům v pr'O.sté řeči obecné se rozumí, jasně 
se podává, že zde musí býti s·ouvis lost úrazu 
6 podnikem. Pokud dr. Se-cHáček k la-de důraz 
na to, že tu mwsí býti souviBlo6t nikoliv ,jen 
příči'nná, nýbrž i účelová, pI'eh líží, že v jeho 
vlastním citátě z Men z e I a se vytýk,á, že .stačí, 
f5Ťal-li se úraz ~in einer durch das Dienstver
hiiltnis gehotenen S,ituation«, to tedy znamená, 
že stačí, jestliže s,lužební poměr byl pH leži
{ostí (:toccasioc:), při níž se úraz .sběh l. Zákono
dárce pak - ja.k J'sem ve svém č Lánku dovo
dil - pojmem eesty z pr.áce a do pl'.áce tvoH 
ta.kovouto fikci příležitosti a ne lze už d.á le pře
Zlkoumávati, zda ještě na cestě takováto příJe-

žitoot je čili nic, poněvadž právě účelem každé 
fikce jest, aby odstranila určité skutkové spory. 
a účelem fikce naší pak jest, aby úrazy na 
ce\Stě z pr,áce a do práce nemohly p~i skutkové 
6pOl'l1ůlsti řešeny býti na vrub zaměst.nanců. Že 
by pak zákonodárce měl na my.sli pouze cestu 
dovolenou, přímou a účelnou, dr. Sedláček ne
dok-áz,al, .Ťak,o ne·dok.ázal, že by cesta tato měla 
co do otázky z,avinění, případně zlého úmysl'U 
býti po.suz.ována .Ťinak, než jako ostatní úrazy 
podnikové. Pí-i tom dr. Se,dláček 6e nevyp,o'í-ádal 
s podstatou této otázky, spočívajid v tom, že 
\S·oud v každém případě pod.le celkové situace 
bude mruseti konkretně rozřešiti otázku, byla-li 
zde na \Straně zaměstnancově nedbalost Uebas 
i hrubá anebo zlý úmy.sl. NeobÍil"al jsem se ot.áz
kou, zda 6kok z okna či plavba přes div·Qlkou 
řeku v k'onkretní určité situa,ci spadá pod úra
z'ové pojištěn.í či l i nic, nýbrž polemilSoval· jsem 
se stanoviskem mini6ter.stva železnic, kt~ré úra.
zy ph podobný·ch příležitolStech 6běhlé vylou
čilo bez jakéhokorliv rozliš·ování, jde-li o zlý 
úmy.sl či ·0 .ned.b.al06t. Tím jsem se pokusiL vy
tknouti p'rávnický r,ámec, v němž se naI'ézCÍJJilÍ 
Boudu mU6í pohybovati, a to nebylo vyvráceno. 
Dr. SedLáček posléze po právní stránce ne
správně rozbírá otázku zločinu, re.sp. přečinu 
neho pře6tupku, spáchaného při dostavení se 
podnikového úrazu. Zákon totiž vylučuje nárok 
při takovém podnikovém úrazu, kte rý se sběhl 
při P ,á ch á n í (beim Begehen) zločinu, na,ko1iv 
pH .spáchání, jak nesprávně překlád.á dr. Sed
láček, a spadají 6em proto veškeré ony čm
;nosti, jež účelově j'sou spojeny s,kutkovou pod
.statou, nap l ňujíocí po.Ťem určitého trestného 
činu. Nerozhoduje tudíž při tom, zda při krá
deži trestní čin jest dokonán aprehensí, nýbrž 
rozhodným jest, že v k·onkretním případě mJll:ou 
uvedeném krádež byl,a p.áchána právě tím, že 
zaměstnanec na odcizeném kole ujížděl, neboť 
tak jej odním,al z držení vla.stníkova bez jeho 
přivalení. Pokud pak .Ťde - abych j.en závě
rem .se zmímil - o ony s o ·c i á In Í prame.ny 
pl',áva, pak věru bude lépe, při PTávním pOtsuzo
v.ání věci o nich pomlčeti, neboť ·dr. Sedláček 
m.á sice pravdu, že Úl'az'ové pojišťovny nejsou 
veřejnoprávní ústavy, podléhající kontrole -ve
řejnosti, avšak zpr,áva o t·om, jak jim záleží 
na spravedlivém výkladu úrazových zákonů, by 
by la .smutnou kapitol.ou pro 6ebe. Do ní pa
třil-I) t.o, co Němci n,azýva,ŤÍ »Renten6chinderei~, 
i to, jak nOlSitelé úrazového pojištění setrv.áva.Ťí 
přes ,konst.antní judikaturu roz.hodčkh soudů na 
svém nespl'.ávném výkladu cesty z prá,ce a do 
pr,áce, i posléze to, jak o-rgán, vykonávaJící onu 
kontro lu veřejnosti, o níž se · pan dr. S.edláček 
zmiňuje, to jest mini6ter6tvo sociální péče, mu-
6i lo pr-až.ské úrazové pojišťovně z mo·ci svého 
dozoru přikázati, aby provedla obnovu odškod!
ňovacího HzenÍ v svůj neprospěch (ve prospěch 
pojištěnce), kdyžtě s·e nerozpakova.la a neroz
paku.Ťe prováděti takovouto obnovu k ~vému 
prospěchu (k nepr'Osp.ěchu p·o ,jiště.noovu). Ale t.o 
- jak již řečeno - vymyká se z úvahy , práT
ni .. Nikoliv ·ovšem z naší bedl iy.é pozornosti 

Dr . . František Krulli5. 
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