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Pokud by tak neučinil včas, t. j. v čase, který 
podle povahy účtů či práce a podle rozsahu 
závodu jest nezbytný k přezkoumání účtů či 
práce, mohl by zaměstnanec žádati žalobou, 
aby tak učinil. 

Bude-li záruka dána k zajištění toho, že 
určité práce budou náležitě provedeny, může 
zaměstnanec žádati vrácení záruky, jakmile 
byly provedené práce schváleny, pokud ne
bylo mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 
smluveno něco jiného. 

f) Ustanovení § § 45 a 46 vztahují se jen 
na pracovní poměry, které byly založeny po 
dni účinnosti zákona č. 154/1934 Sb. z. a n. 
o soukromých zaměstnancích, t. j. po 19. srp
nu 1934. Na pracovní poměr, uzavřený před 
tímto dnem, !pokud jde o poměr, na který se 
vztahuje zákon č. 154/1934 Sb. z. a n., se usta
novení § § 45 a 46 nevztahuje: může proto 
v tomto případě býti záruka (kauce) slože
na v závodě zaměstnavatelově, třebas byla 
dána až po 19. Isrpnu 1934; musí však býti 
splněllla ta podmínka, že pracovní smlouva 
byla uzavřena před 19. srpnem 1934. Tento 
názor plyne z ustanovení § 56, odst. 1.: »usta
novení tohoto zákona, pokud jsou pro zaměst
nance příznivější a pokud práva jimi zaměst
nancům pnznaná nemohou býti smlouvou 
zkrácena ani zrušena, platí, s v Ý jim k o u 
§§ 45 a 46, i pro pracovní poměry, které 
trvají v den účinnosti tohoto zákona. N evzta
huje se tudíž na pracovní poměr, trvající 
v den účinnosti zákona, ustanovení §§ 45 a 
46 o služebních kaucích. 

g) Ustanovení §§ 45 a 46 jest ius cogens: 
práva, která podle těchto paragrafů náležejí 
zaměstnanci, nemohou být smlouvou ani zkrá
cena ani zrušena, jak ustanovuje § 53. Bylo-li 
by smluveno mezi zaměstnancem a zaměst
navatelem něco 6iného, co by odporovalo §§ 
45 a 46, bylo by toto ujednání neplatné. Ne
byla-li by na př. složena kauce daná v hoto
vosti u peněžního ústavu, nýbrž u zaměstna-

vatele, jest toto právní jednání neplatné, a 
může proto zaměstnanec žádati u soudu, aby 
bylo prohlášeno za neplatné a aby 'zaměstna
vatel byl uznán povinným vrátiti složenou 
kauci; žalobě soud musí vyhověti a zaměst
navatel, má-li po zrušení pracovního poměru 
nějaký nárok proti zaměstnanci, nemůže 
tento nárok uplatňovati compensando proti 
nároku zamě'stnancovu na vrácení kauce z dů
vodu neplatnosti právního jednání, poněvadž 
kompensace se připouští jen u těch nároků, 

které vyplývají z téhož právního poměru, a 
v daném případě tomu tak není: jeden nárok 
se opírá o neplatnost právního jednání, dru
hý nárok o nesplnění pracovní smlouvy. 

Neplatné bylo by i to právní jednání, které 
sice není v přímém rozporu s ustanoveními 
.§§ 45 a 46, ale které bylo uzavřeno proto, 
aby tato ustanovení byla obcházena. Tako
vým obcházením zákona byl by zmařen jeho 
účel. 

h) Pokud nemají ustanovení §§ 45 a 46 
odchylného ustanovení, platí i pro pracovní 
poměr, podléhajjicí zákonu č. 154/1934 Sb. z. 
a n. o soukromých zaměstnancích, ustanoveni 
občanského zá.koníka, uvedená shora pod č. 8. 

8. Zkoumáme-li shora uvedená zákonná 
ustanovení o služebních zárukách s hlediska 
zamělstnance, který má zájem, aby nebyl bez
důvodně o svou kauci připraven, musíme 
uznati, že pouze ustanovení zákona č. 154/1934 
Sb. z. a n. o soukromých zaměstnancích to
muto hledisku jsou nejblíže. Pro ostatní pra
covní poměry, které podléhají jiným normám, 
jest ochrana zaměstnance naprosto nedosta
tečná. Citelný nedostatek právních předpisů, 
upravujících otázku služebních kaucí i pro 
ostatní pracovní poměry ve směru ochrany 
zaměstnancovy, má býti odstraněn zákonem, 
jehož osnovu již přichy,stalo ministerstvo 
spravedlnosti. Jest si jen práti, aby tato osno
va byla co nejdříve 1l'Zákoněna. 

Z rozhodnutí ve věcech pracovních. 

Zelnědělští zalněstnanci 

§ 75 n. z. 819. 

Ak sa zaviazaI zamestnávatel' v dohodě so Stát
nym pozemkovým úradom, že uspokojí nároky 
7.amestnancov, zakládajúce sa na § 75 náhr. 
zák. č. 329/1920 v zn. zák. č. 220/1922 Sb. z. 
a n., nemusí sporu zamestnanca proti zamest
návatel'ovi o tento nárok predchádzať žiadne 
administratívne pokračovanie, najma nie po
kračovanie podI'a vlád. nar. č. 305/1922 Sb. z. 
a n. Rozh. nejv. soudu z 22. XI. 1933, R III 

518/33, Právny obzor 1494. 

Ani vládne nariadenie č. 305/1922 Sb. z. a n. 
ani iné predpisy neustanovujú, že v prípade, 
keď zamestnanec uplatňuje sporom nároky proti 

zamestnávatefovi na základe dohody, ktorú uza
vrel zamestávatef so Štátnym pozemkovým úra
dom o uspokojení nárokov zamestnancov podfa 
§ 75 náhr. zák., musí tomuto sporu predchádzať 
vofajaké administratívne pokračovanie, najma 
pokračovanie podfa vlád. nar. č. 305/1922 Sb. z. 
a n. Nie je preto daná sporuprekážajúca okol
nosť podfa bodu 2 § 180 Osp. 

§ 1 z. 330/21. 820. 

Zákon č. 130/1921 Sb. z. a n. nevzťahuje sa na 
tých zamestnancov, ktorí - hoci mali nárok na 
penziu - ďalej slúžili po čase, keď zálwn nabyl 
. účinnosti. Rozh. nejv. soudu z 17. I. 1934, 

Rv III 1114/32, Právny obzor 1557. 
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Podle ustáleného názoru nejvyššího soudu 
(rozh. 618. 4661 Sb. n. s.) *) nevztahuje se zákon 
č. 130/1921 Sb. z. a n. na ty zaměstnance na 
celkém majetku pozemkovém, kteří - byť i měli 
již vyslouženo a nárok na výslužné - sloužili 
dále po čase, kdy řečený zákon nabyl účinnosti, 
t. j. po 5. · květnu 1921. 

§ 1 z. 330/21. 821. 

I. Vdova, ktorá vstúpila v sňatok so zamestllall
com, dokiaP bol ešte v činnej službe, má nárok 
na vdovské zaopatrovacie požitky, ak jej manžel 
bol zamestnancom podl'a § 1 zák. č. 130/1921 Sb. 
z. a n. bez l·ozdielu, či sa manžel sám dožil 
účinnosti cit. zák. a či vdove po jeho smrti sku
točne boly poskytované zaopatrovacie požitky 

alebo nie. 

II. Pre rozhodnutie či zamestnanec spadá pod 
ustanovenie § 1 lit. a) zák. č. 130/1921 Sb. z. a 
n., nezáleží na tom, ako označoval zamestna
vater poskytované zaopatrenie, či výslovne ako 
penzill alebo ako dar z milosti. Rozh. nejv. 
soudu z 24. I. 1934, Rv III 1039/32, Právny 

obzor 1562. 

§ 9 z. 330/21. 822. 

Přiznání zaopatřovacích požitků podle zákona ze 
dne 18. března 1921, čís. 130 Sb. z. a n. nevadí, 
že oprávněný nepředložil, oznamuje svilj nárok, 
platební rozkaz o dani z příjmu za rok 1920 ani 
vysvědčeni obecního 'úřadu o majetkových a pří
jmových poměrech členů své rodiny. Stačí vy
svědčení příslušné berní správy, že jeho příjem 
vzatý v roce 1920 za základ vyměření daně 
z příjmu nedosaboval 15.000 Kč a že ostatní 
zdaněné příjmy patřily jeho manželce. Rozh. 
nejv. soudu z 18. 1. 1934, Rv II 380/33, Váž. 

obč. 13.187. 

823. 

Proti druhostupňovému rozhodnutiu zemského 
úradu vo sporu zemedelsb::ého zamestnanca proti 
majitelovi zabraného velkostatku o mzdu pOtIPa 
zák. čl. XLV: 1907 nie je prípustnásťažnosť 
na nss. Nález nejv. spr. soudu z 24. III. 1934 

č. 5767, Boh. A 11.172. 

Závodní výbory 
§ 3g). 824. 

J. Odepře-li rozhodčí komise rozhodnouti o stíž
nosti závodního výboru do propuštění dělníkil z 
dť1vodu, že jde o hromadné propuštěni z příčin 
ležících mimo pracovní poměr, je stižnost na nss 
do tohoto výroku rozhodčí komise přípustna. -
II. Při hromadném propuštění z důvodil ležících 
mimo individuelní poměr pracovní přísluší zá
vodnímu výboru toliko právo poradné, nilmliv 
také právo odporu proti propuštění jednotlivců. 
- III. K výkladu pojmu »propuštění hromadné«. 
- IV. Právo podníkatele závod zl·ušiti nebo čá-
stečně zastaviti? - V. Rozhodčí komisi nepří
sluší, aby přezkoumávala hospodářskou správ
nost motivť1, kterými podnikatel odůvodňuje hro
madné propuštění. Nál. spr. s o u d u z 6. VI. 

1934 č. 21.175/33 (Boh. A 11.330). 

Především musil soud zkoumati svou vlastní 
příslušnost. Judikatura zdejší setrvává dosud při 

*') V á 'Ž. () b č. 4661 (r·ozh. z 10. II. 1925. Rv l' 1697/24). 
Náro'ku na zaopatř.ovací po·žitky nemá. kdo po zapo
četí půSobnosti zákona, ač měl již vyslou'ž·eno. dále 
sl.omil. 

právním názoru, že roe:hodnutí rozhodčí komise, 
vydané o odporu závodního výboru, vzneseném 
podle § 3 Ht. g) odst. 2 a násl. proti propuštění 
jednotlivých zaměstnancfi, sluší považovati za 
rozhodnutí správního úřadu o nároku soukromo
právném. Oproti takovémuto rozhodnutí lze se 
však podle § 105 ústav. listiny a § 1 zák. č. 217/ 
1925 Sb. z . a n. dovolati nápravy pořadem práva, 
pročež je příslušnost nejvyššího správního soudu 
podle předpi,sfi § 3 lit. a) zák. o s. s. z r. 1875, 
jenž zákonem č. 3/1918 § 2 bod 2. byl v plat
nosti zachován, vyloučena. 

I bylo tedy zkoumati, zdali naříkané rozhod
nutí rozhodčí komise sluší uznati za rozhodnutí 
správního úřadu o nároku soukromoprávném. Je 
sice pravda, že v případě dnešního sporu obrátil 
se závodní výbor na rozhodčí komisi se žádostí, 
která zjevně směřuje k tomu, aby komise po
skytla ochranu, kterouž zákon o závodních vý
borech v § 3 lit. g) odst. 2. a násl. poskytuje 
proti pro p o u š t ě n í jed not 1 i v Ý c h z a -
mě s t n a n c fi, a že tedy podle právního názoru 
svrchu zmíněného závodní výbor domáhal se roz
hodnutí o nároku soukromoprávném. Naříkaným 
rozhodnutím bylo podání závodního výboru, ozna
čené jako stížnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 
Je tedy otázka, zdali tento výrok lze uznati za 
rozhodnutí o nároku soukromoprávném. Než vý
rok tento již sám o sobě vyjadřuje, že rozhodčí 
komise odepřela zabývati se věcnými úvahami o 
»stížnosti« závodního výboru. Z dfivodfi rozhodo
vacích je pak smysl tohoto odmítnutí zcela jasně 
poznatelný. Rozhodčí komise vycházela z před
pokladu, že běží o hromadné propuštění zaměst
nancfi, a měla za to, že z této příčiny není místa 
pro řízení, jež zákon ustanovil toliko pro případ 
propouštění jednotlivých zaměstnancfi. 

Odepření žádaného rozhodnutí s takovýmto 
odfivodněním rovná se odmítnutí z dfivodu nepří
pustnosti nastoupeného pořadu právního a nemů.
že tedy býti považováno »za rozhodnutí o náro
ku soukromoprávném«, zcela stejně, jako za ně 
nemfiže býti považováno odmítnutí pro nepřísluš
nost komise rozhodčí, jež tento soud již opětovně 
uznal za přípustný předmět své kognice. (Srov. 
zejména i stížností dovolaný nález Boh. A 8623/ 
30.) 

Soud uznal proto i v dnešním sporu svoji pří
slušnost, a to tím spíše, že popření zdejší přísluš
nosti vylučovalo by vfibec jakékoliv soudcovské 
zkoumání závažných a také stížností před tento 
soud vznesených námitek právních. Je to zvláště 
otázka, zdali řízení ustanovené v § 3 lit. g) odst. 
2. a násl. je při hromadném propouštění zaměst
nancfi naprosto vyloučeno, což žalovaný úřad 
hájí, stížnost však popírá, a po případě další 
otázka, které jsou pojmové znaky hromadného 
propouštění, jež podle názoru žalovaného úřadu 
vylučuje použití řízení podle § 3 lit. g) odst. 2. 
a násl. 

Na otázku prvou dává samo znění zákona od
pověď dostatečnou. V § 3 odst. 1. poskytnuto je 
závodnímu výboru v příčině propouštění zaměst
nancfi právo spolupfisobení. Toto projevuje se 
dvojím zpfisobem, a to podle toho, zdali jde o 
propuštění hromadné z příčin mimo pracovní po
měr ležících, či o propuštění jednotlivých zaměst
nancfi déle v závodě pracujících. Při propouštění 
hromadném se zmíněnou motivací záleží právo 
spolupfisobení :z:ávodního výboru v právu porad
ném, kdežto při propouštění jednotlivcfi přísluší 
závodnímu výboru jakési právo ódporu. Tímto 
odporem mfiže závodní výbor předložiti konkret
ní případ propuštění komisi rozhodčí, jež pak 
svým výrokem .mfiže propuštěnému zaměstnanci 
založiti proti zaměstnavateli některý z nárokfi 
v zákoně . alternativně stanovených. Rozlišuje 
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1 
tyto dva zpfisoby spolupfisobení závodního výbo
ru a stavě je do protikladu, dává zákon zřetelně 
najevo, že pří hromadném propuštění se zmíně
nou motivací přísluší závodnímu výboru t o I i k o 
právo poradné, při propuštění jednotlivcfi však 
právo odporu, a že tedy oba zpfisoby spoluptlso
bení nikdy nekonkurují, což úplně odpovídá růz
né povaze a rflznému účelu těchto obou ,forem 
spolupfisobení závodního výboru. NB:. pouhy vh~a~ 
poradný je závodní výbor omezen pn propustem 
hromadném, jež děje se z příčin, ležících mimo 
pracovní poměr, L j. mimo inviduelní smluvní 
poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 
Příčiny takové jsou zejména úplné nebo částečné 
zastavení závodního provozu nebo zavedení no
vých technik neb metod pracovní~h, ale ovš:~ 
i volné rozhodnutí podnikatelovo Jeho osobmml 
poměry přivoděné. Je zcela jasno, že a proč zá
kon nechtěl podrobiti disposičnímu aktu rozhodčí 
komise, jejž odpor závodního výboru v~yolává, 
propuštění hromadná, Jejichž pohnutka vleZl v ho:
spodářské situaci závodu nebo v ~omerech v pro
vozně technických nebo v osobmch pomerech 
podnikatelových. Vždyť by to na konec zname
nalo přesunouti vlastnickou disposici podnikate
lovu na rozhodčí komisi, jejímž rozhodnutím by 
pak podnikatel m{)hl býti omezován v hospodář
ském a technickém řízení a uspořádání svého 
podniku, jež našemu zákonodárství, kromě zcela 
zvláštních případfi, až do nařízení ze dne 20. 
dubna 1934 Č. 78 Sb. z. a n. nebyla známa a te
urve touto výslovnou normou musila býti připuš
těna. Naproti tomu výrokem ro·zhodčí komise, 
jímž tato za'sahuje do propuštění jednotlivce a 
toto po případě i zmaří, neomezuje se nikterak 
určení trvání a rozsahu závodu, jakož i techni
ky závodní, jež je věcí podnikatelovou, neboť 
propuštění jednotlivce, jehož příčina spočívá v 
individuelním poměru pracovním, zejména v oso
bě zaměstnancově, nemá s trváním, rozsahem a 
technikou závodu co činiti. 

Úvahy tyto potvrzují výklad zákona, který již 
z textu jeho se podává a který brání přiznati 
závodnimu výboru při hroffi3Jdném propuštění z 
důvodfi ležících mimo individuelní poměr pracov
ní, vedÍe práva poradního ještě také právo odpo
ru, směřující proti propuštění jedn?tlivcfi. Stíž
nost, jež hájí stanovisko opačné, nem tedy v tom
to svém bodě dfivodna. 

Nález tohoto soudu Boh. A 2719, jehož se stíž
nost pro sebe dovolává, týká se poměru mezi po
radným právem závodního výboru a onou ochra
nou, kterou § 22 zák. o závod. výborech posky- , 
tuje členfim závodního výboru, a nemá tedy žád
ného významu pro řešení otázky, jež týká se 
vztahu zcela jiného. 

Je-li tedy při hromadném propouštění z dfivo
dfi mimo pracovní poměr ležících zmíněné právo 
odporu závodního výboru se svými zákonnými 
dfisledky vyloučeno, je nutno přistoupiti k otáz
ce, které že jsou pojmové znaky tohoto hromad
ného propouštění, zvláště když stížnost zastává 
názor, že v př'ípadě dnešního sporu vfibec nešlo 
o hromadné propouštění ve smyslu zákona. 

Propouštění hromadné znamená již jako proti
klad propouštění jednotlivcfi propouštění většího 
počtu zaměstnancfi. Než výraz hromadné pro
puštění naznačuje mimo to, že nejde prostě o 
množné číslo, nýbrž o značnější pOčet propuštění 
s o u č a s n Ý c h. Počet je však značnější netoliko 
tehdy, když číslice propuštěných je sama o sobě 
(absolutně) značná, nýbrž i tehdy, když jeví se 
značnou v poměru k úhrnné číslici dělníkfi v zá
vodě zaměstnaných. Číselný poměr počtu pro
pu.štěných li: úhrnnému počtu zaměstnancfi zá
vodních lze ovšem uvažovati jen vzhledem k ce
lému závodu, nebo~ závodní organisace zaměst-

nanecká, jež zákonem o závodních výborech č. 
Sb. 330/1921 byla v život uvedena, spočívá právě 
na závodním celku jakožto na své organisační 
základně. O zmíněné současnosti propouštění 
sluší podle povahy věci mluviti i tehdy, když pro
pouštění jeví se ve svém souboru jakožto opa!ř~
ní jednotné, jedním a tímže motivem· odťJ,vodnene, 
aniž je nezbytně nutno, aby bylo uskutečněnO' ': 
jediném kalendářním dni. Zda šlo o hromadne 
propuštění i tehdy, když propouští se celé o~a
zenstvo jednoho zá vodního oddělení, byť pocet 
propuštěných nebyl číselně značný, nebylo třeba 
zkoumati, ježto o tuto otázku v předmětném 
sporu neběží. 

Z předeslaného vymezení pojmu hromadného 
propuštění podávají se směrnice pro řešení otáz
ky, zda v konkretním případě jde o propuštění 
hromadné ve smyslu § 3 lit. g) zák. o závod. vý
borech. Jiných a podrobnějších znakfi hromad
ného propuštění zákon nepodává. Zákon tedy po
nechává věcnému hodnocení příslušného úřadu 
správního, aby rozhodl, zda počet propuštění slu
ší in concreto považovati za propuštění hromadné 
ve smyslu zákona. Takovéto hodnocení skutko
vých poměrfi, pokud zachovává směrnice svr<~hu 
vytčené a nepříčí se zákonfim normálníhO' mysle
ní, uniká ovšem přezkoumání se strany soudu, 
jehož úkol se v podstatě omezuje na zkoumání 
otázky právní. (Srov. nález Boh. A 6841.) *) 

Z úvah těchto vyplývá, že je bezpodstatnou ná
mitka stížnosti, že předmětná propuštění týkají 
se několika závodních oddělení a že počet pro
puštěných uvnitř jednotlivých oddělení nelze na
zvati značným. Bezvýznamné je dále tvrzení, jež 
SUŽllost sice uvádí, nikoli však v podobě řádně 
formulované námitky, že předmětná propuštění 
dála se postupně. Pokud pak stížnost chce bráti 
v odp.or i hodnocení žalovaného úřadu, jenž uznal 
počet propuštěných za značný, nemohl soud na
lézti, že by se hodnocení toto nesrov~ávalo se 
směrnicemi svrchu vytčenými, anebo ze by se 
příčilo zákonfim správného myšlení. 

Stížnost obrací se však proti naříkanému roz
hodnutí ještě po jedné stránce, pO'pírajíc, že byly 
dány dostatečné příčiny, ležíCÍ mimo poměr pra
covní, jež by sporná propuštění mohly ospra,,:~dl
niti. Žalovaný úřad neprávem prý se SPOkOJIl s 
tvrzením správy závO'du, že byla to odbytová a 
cenová krise, jež činila propuštění nutnými. Ze
jména pak přenesl se prý neprávem přes okol
nosti, uvedené závodním výborem, že byly by 
prý dokázaly, že v závodě nebylo nedostatku prá
ce a že tedy nebylo žádného dfi:vodu dŮlníky pro
pouštěti. 
. Maje přistoupiti k této námitce musil soud 
nejprve vyšetřiti hranice, jež jsou dány rozhodo
vací pravomoci rozhodčí komise. Bylo již svrchu 
vyloženo, že zákon o závodních výborech neodňal 
podnikateli disposiční moc v příčině trv:tní .neb~ 
zániku jeho závodu. Dokud nebyl vydan Jasny 
předpis právní, stanovící opak, ro;:umí s~ to san:<> 
sebou a také ustanovení § 25 zak. o zavod. vy
borech potvrzují, že i tentO' zákon stojí na tomže 
stanovisku. Bylo tedy i za stavu právníhO' plat
ného v době vydání naříkaného rozhodnutí pone
cháno svobodnému volnému rozhodnutí podnika
telovu, zdali chce svfij závod úplně zrušiti nebo 
z části zastaviti. V této své svobodě není podni
katel omezen ani poradním právem, jež jest v 
§ 3 lit. g) odst. 1. zák. o závod. výborech závod-

*) B o Ih. A 68"1'1 Jnál. z 26. :;: 19~ č . 22.17~O): 1. ~e
sl'·ovnáv,á se. se 'zakonem. ul'ozlla-h rOlz'hodcl komIse 
podle zákona o 'záv~dmích výlborec~ ISpr~vě ~áv.odu, 
a,by dodatečně umažu}l,!! ;porad~ 'se zaY'0d<lllm~ vyboreI? 
o hromadném p'r'QlPustem zamestnancu . !WyZ pr~p~s: 
t ě nÍ již s e· sta10 skutkem. - II. Kdy Je propustem 
zamě,stnancll z práce· »hromadné« ~ 
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rumu výboru poskytnuto, neboť právo toto smě
.řuje jen k tomu, aby pti výběru propuštěných 
bylo šetřeno hledisek sociálních. Z ustanovení zá
konných nedá se také vyčísti, že podnikatel smí 
jen tehdy svůj závod úplně zrušiti nebo částečně 
:zastaviti, jsou-li dáI\y hospodářské nebo provoz
ně-technické příčiny ležící mimo poměr pracov
lií. Bylo již svrchu řečeno, že mfiže tak učiniti 
i z dfivodfi spočívajících jen v jeho osobě a i pak 
pfijde o propouštění z příčin mimo pracovní po
měr ležících. Běží jen o to, aby závodní výbor ne
byl připraven o své právo odporu, jež mu přináleží, 
jde-li o propuštění, která nevyplynula z dfivodfi 
ležících mimo poměr pracovní. Toto právo odpo
ru bylo by zajisté protizákonným zpfisobem 
zkráceno, kdyby podnikatel, předstíraje příčiny 
vnější, to jest mimo individuelní pracovní poměr 
ležící, chtěl uniknouti zásahu závodního výbor,: 
na základě řečeného práva odporu, ačkoliv am 
v trvání ani v rozsahu závodu nebude žádné pod
statné změny. 

Z těchto úvah vyplývá, že rozhodčí komisi ne
přísluší, aby přezkoumávala hospodářskou sprá~
nost motivfi, jimiž podnikatel hromadné propous
tění odfivodňuje, neboť musila by disposici pod
nikatelovu, jíž tento svůj závod zcela nebo čá
stečně zastavil, prostě přijmouti jako hotový 
fakt i kdyby podnikatel žádného hospodářského 
odť1~odnění neuvedl. Právo odporu závodnímu vý
boru propfijčené mohlo by proti propouštění, jež 
podnikatel označuje jako hromadné, býti uplat: 
ňováno jen námitkou, že podnikatel hromadne 
propuštění z dfivodfi ležících mimo pracovní po
měr toliko předstírá, kdežto ve skutečnosti pro
pouští zaměstnance z nějakého dfivodu v poměru 
pracovním, zejména v osobě zaměstnancově spo: 
čívajícího . Takovéto námitky nelze však nalézti 
ani ve stížnosti soudní, ani v projevech závodní
ho výboru, přednesených v řízení správním. Spor 
točí se od počátku kolem otázky, zda cenová a 
odbytová krise, kterouž podnikatel označil jako 
příčinu propouštění zaměstnancfi, je s to, aby 
omezení závodního provozu z hospodářského hle
diska ospravedlnila. Věcné zkoumání této otázky 
však podle hořejších vývodfi rozhodčí komisi vfi
bec nepřísluší, a není proto možno v tom, že roz
hodčí komise nehodnotila snad správně protidfi
vody, jež závodní výbor proti hospodářské kal
kulaci podnikatelově uplatňoval, shledati ani ne-
zákonnost ani vadu řízení. Dr. E. Schwelb. 

§ 3 g). 825. 

I.-N. stejné věty 'jako vč. 860. - VI. Propuštění 
15% úhrnného stavu zaměstnanců. - VII. li po
jmu hromadného propuštění náleží též časová 
jednotnost propuštění a nelze uznati za opatření 
časově jednotné, jde-li o řadu propuštění, jež roz
vržena jsou na poměrně dlouhé období časové. 
Nál. nejv. spr. soudu z 6. VI. 1934, č. 21.176/33. 

Ad I.-V. stejné odfivodnění jako v Č. 860. 
ad VI. Žalovaná komise opírá svůj názor, že 

šlo o hromadné propouštění, o dva skutkové mo
menty, a to jednak o okolnost, že z úhrnného 
sta\m zaměstnancfi o stodevadesáti mužích byli 
třicetČltyři zaměstnanci propuštěni a dvanáct za
mělstnalIlcfi přijato, z nichž bylo- opět šest pro
puštěno, takže úhT'llná číslice propuštěných činí 
dJvacetosm, čili 15% úhrnného s,tavu, jednak o 
okolnost, že všechna tato propuštění stala se ná
sledkem poklesu odbytu, kterýž dle vlastního 
prohlášení závodního výboru nutně vedl k obme
ze:ní provozu a zmenšení počtu dělníkfi. 

Ve smYlslu vývodfi svrchu podaných neměJ soud 
pochybnosti, že počet propuštěných , i když se 
od něho odečtou zaměstnanci nově přijatí, lze v 

poměru k úhrnnému stavu zaměstnancfi hodno
titi ja;ko značný. Stejně neměl soud pochybnosti 
o tom, že příčinou těchto propuštění byly po
měry, ležící mimo poměr pracOViIlí, což ostatně 
~áNodní vý1bor sám připustil. 

ad VII. Než k ' pojmu hromadného propuštění 
náleží též, ja;k svrchu bylo vyloženo, časová jed
notnost propuštění a je zřejmě nemožno uz;nati 
za opatře!Ilí č-asově jednotné, jde-li o řadu pro
puštění, jež romržena jsou na poměrně dlouhé 
období časové. Časová jednotno/st nemfiže býti 
nahffizena tím, že případy propuštění, jež udály 
se během mnoha měsíců, spočívají na jednom a 
tomže motivu, neboť tímto zpflso,bem bylo . by 
možno počet propuštění uskutečněných v neob
mezeném období časovém shrnouti v jediné pro
puštění hromadné, čímž by právo odporu závod
nímu výboru proti propuštělIlí jednotlivcfi p ro
pfijčené mohlo býti úplně zmařeno. 

Podle soupisu propuštěných zaměstnancfi, jejž 
rozhodčí komise měla před sebou, udála se pro
puštění rozhodčí komisí počítaná v .období os:mi 
měsícfi, a to tak, že na dobu od 26. března 1930 
do 8. dUlbna roku 1930 rovněž deN"ět propuštěni, 
kdežto v mezičasí od k:větna do konce října, tedy 
v průběhu pěti měsícfi, bylo propuštěno patnáct 
zaměstnancfi. Je jistě správné, že časovou jed
notnost nelze již proto popíraiti, že propuštění ne
udáJla se v jediném dni nebo v několika po sobě 
be~prostředně následujících dnech (srov. nález 
z dnešního d!Ile Č. 21.175), jest však nicméně 
n1UtnO trvati na tom, že případy propuštění musí 
býti v těsnější časové sp oj iJt.osti , aby bylo lze 
mluviti o hromadném propuštění ve smyslu zá
~ona. Tento pojmový znak hromadného propuš
tění byl však žalovanou rozhodčí komisí přehléd
nut, neboť tato spokojila se s poměrem číselným 
a . s jednotností motivace. Nařikané rozhodnutí 
'spočívá tedy na myllIlém pojetí prá,vním, pročež 
musi,lo býti pro nezákonnost zrušeno, aniž měl 
soud dfirvodu zabývati se otá,zkou, zdali již pří
pady propuštění, které se udály v průběhu měsíce 
Hstopadu a krátce před tím, bylo hy snad možno 
hodnotiti jako propuštění hromadná, kdyžtě ža
lovaný úřad vycházel od souhrmu propuštění, jež 
sběhla se v době od 26. břeiZna do 26. listopadu 
1930. Dr. Schwelb. 

Pracovní soudy 
§ 1. 826. 

K příslušnosti pracovních soudů patří i spor 
o nárok obchodního zástupce na provisi, avšak 
jen za předpokladu, že nárok ten vyvěrá z po
měru služebního (pracovního) a že zástupce 
(agent) jest zaměstnancem firmy jím zastupo
vané, tudíž nikoliv i v případech, kde obchodního 
zástupce jest považovati za samostatného pod
nikatele (obchodníka). Rozh. nejv. soudu z 20. 

XII. 1933, R I 1247/33, Váž. obč. 13.156. 

Podle § 1 zák. čÍs. 131/1931 Sb. z : a n ., jsou 
pracovní soudy výlučně příslušné rozhodovati 
o sporech z pracovního, služebního neb učebního 
poměru založeného soukromoprá vní smlouvou, 
vzniklýéh mezi zaměstnancem a zaměstnavate
lem. PlOdle § 2 a) jsou pracovní soudy v mezích 
ustanovení § 1 příslušné rozhodovati zejména ve 
sporech o mzdu, provisi a jiné služební požitky 
a odměny. Odůvodnění vládního návrhu (tisk 
senátu Nár. shrom. Č. 352 z roku 1930) uvádí 
k tomuto ustanovení, že co do pojmu »provise« 
nejde tu o zaopatřovací požitky horníkfi, nýbrž 
o platy zaměstnanců zejména v obchodech (pro
visních agentfi), a to bez rozdílu, zdali jde 
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Q osoby. pracující výhradně pro jediného za
městnavatele, nebo pro několik zaměstnavatelfi. 
Z toho plyne, že do příslušnosti pracovníoh sou
dfi spadá sice i nárok obchodního zástupce na 
provisi, avšak jen za předpokladu, že nárok ten 
vyvěrá z pomělru služebního (pracovního), že 
tedy zástupce (agent) jest zaměstnancem firmy 
jím zastupované, tudiž nikoli i v případech, kde 
-obchodního zástupce jest považovati za samo
statného podnikatele (obchodníka). Tomu na
svědčuje i obsah zprávy ústavně-právního vý
boru, senátu (tisk senátu 473/1931), že »provisí« 
podle § 2 a) jest rozuměti úplatu, kterou za své 
práce dostávají veškeré kategorie obchodnich 
zaměstnancfi, kteří konají zprostředkující služ
bu mezi zaměstnavatelem a jeho zákazníkem a 
'nejsou odměňováni jedině stálým platem. Z vý
slovné zmínky o provisi má podle této zprávy 
býti patrno, že i pro tyto kategorie zaměst
nancfi je příslušný pracovní soud, a zpráva při
pomíná, že nelze usuzovati opačně z okolnosti, 
.že nebylo vyhověno návrhu, aby v § 1 byla pří
.slušnost pracovních soudfi pro . jejich spory vý
slovně stanovena. I tu se mluví dfisledně jen 
o zaměstnancích, což také jediné odpovídá po
vaze soudnictví ve věcech pracovních. 

§ 1. 827. 

·Jde o spor z poměru služebního, domáhá-li se 
syn na rodičích zaplacení odměny za práce, jež 
k jejich žádosti konal v jejich hospodářství. 
Rozh. nejv. soudu z 5. IV. 1934, R I 241/34, 

Váž. obč. 13.417. 

§ 1. 828. 

Příslušnost pracovního soudu nelze získati úmlu
vou stran, kromě případů uvedených v třetím 

odstavci § 1 zák. o prac. soudech. 

Byl-li spor zahájen u řádného soudu dříve, než 
nabyl účinnosti zákon o soudech pracovních, 
nebyl pracovní soud oprávněn projednávati věc, 
třebaže byla u řádného soudu ponechána v klidu 
.a třebaže strany souhlasně navrhly, by věc byla 
postoupena pracovnímu soudu. Projednal-li pra
covní soud přes to věc, jde o zmatek podle § 28, 
čís. 3 zák. o pracovních soudech, třebaže hod
nota sporu byla vyšší než 300 Kč. Rozh. nejv. 
soudu z 26. IV. 1934, Rv I 635/34, Váž. obč. 

13.486. 

Žaloba byla se žalobcem, požívajícím právo 
chudých, sepsána dne 16. května 1930 u okres
ního soudu v Jaroměi'i (§ 64 čís. 4 c. ř. s.), 
odkud došla k příslušnému okresnímu soudu v 
Náchodě dne 28. května 1930. Žaloba. byla do
ručena žalované firmě dne 4. června 1930, čímž 
spor byl zahájen podle prvého odstavce § 232 
c. ř. s. Z toho je zřejmo, že spor byl zahájen 
ještě před účinností zákona ze dne 4. července 
1931 čís. 131 Sb. z. a n., jenž byl vyhlášen ve 
sbírce zákonů a nařízení dne 1. srpna 1931 a 
podle prvého odstavce § 43 nabyl účinnosti te
prve dnem 1. ledna 1932. Podle téhož zákonného 
ustanovení mají spory do tohoto dne zahájené 
býti vyřízeny u soudů příslušných podle práva 
dosavadního a podle předpisů dosud platných a 
byly výjimky z tohoto předpisu stanoveny jen 
pro živnostenské soudy. Účinky zahájené roze
pře trvají . až do ukončení rozepře (§ 29 j. n.), 
buď vydáním pravoplatného rozsudku, buď zpět
vzetím žaloby, nebo smírem. Ponecháním sporu 
v klidu nebyl spor ještě ukončen (§ 168 a násl. 
c. ř. s.). Není-li výlučná příslušnost pracovního 
soudu opodstatněna předpisy zákona (§ 1 zák. 

čís. 131/31), nelze ji získati prorogací a tato 
není vfibec účinná (kromě případů. uvedených 
v třetím odstavci § 1 zák., které se nehodí na 
tuto věc). Nesejde proto na tom, že procesní 
strany učinily souhlasný návrh, aby věc byla po
stoupena pracovnímu soudu v Ná.chodě. Tento 
soud byl povinen, by svou příslušnost zkoumal 
z moci úřední (§ 22 odst. (1) zák. čís. 131/1931) 
a touž povinnost měl i odvolací soud (§ 28 čÍS. 
3, § 33 odst. e) cit. zák.). Tím, že pracovní 
soud projednal souzenou věc, jež dohodou stran 
naň nemohla býti přenesena, byl založen zmatek 
podle . § 28 čís. 3 zák. čís. 131/1931 Sb. z. a n., 
v němž jako dů.vod zmatečnosti pod čís. 3 -
»že bylo rozhodnuto o věci, nenáležející před 
soudy pracovní« - jest sice zvláště vytčen při 
sporech, ve kterých hodnota předmětu není vyšší 
než 300 Kč, ale tento dtlvod zmatečnosti nepo
chybně platí i ve sporech o hodnotě předmětu 
sporu 300 Kč převyšující (srov. § 477 čís. 3 
c. ř. s.), k němuž bylo dovolacím soudem hle
děti z úřadu (§§ 471 čís. 7, 494 a 513 c. ř. s., 
jakož i § 35 zák. čís. 131/1931). 

§ 1. 829. 

Pracovní soudy nejsou příslušné pro žalobu za
městnance o náhradu škody proti z a m ě s t
II a II c ft ID téhož zaměstnavatele, opi'enou o to, 
že žalovaní nedbali bezpečnostních ohledfi. Rozh. 
nejv. soudu z 13. IV. 1934, R II 136/34, Váž. 

obč. 13.453. 

... podle prvního odstavce § 1 zákona Č. 131/31 
jsou pracovní soudy výlučně příslušné rozhodo
vati o sporech z pracovního, služebního nebo 
uče bního poměru založeného soukromoprá vní 
smlouvou, jež vzníkly buď mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem, buď mezi zaměstnanci téhož 
podnikatele. V souzeném případě jsou sice strany 
zaměstnanci téhož zaměstnavatele, avšak druhý 
předpoklad není splněn. Žalobkyně doUčuje 
ovšem, že pracovala jako dělnice u firmy R., 
u kteréž i žalovaní byli zaměstnáni jako políři, 
a že utrpěla úraz pro nedostatek potřebných 
bezpečnostních opatření ve smyslu § 1157 obč . 
zák. Kdyby žalobkyně uplatňovala návrh proti 
firmě R., byla by opodstatněna příslušnost pra
covního soudu, ježto povinnost uložená zaměst
navateli § 1157 obč. zák. tvoří část služební 
smlouvy a proto by šlo o náhradní nárok vy
vozovaný z porušení této smlouvy (§ 2 c) cit. 
zák.). Vytýká-li se však žalovaným jako polí
rů.m firmy, že nedbali bezpečnostních ohledů., 
llE~lze o tom mluviti, že z vlastního pracovního 
poměru, smlouvou s firmou R. založeného, proti 
žalobkyni byli povinni k plnění a žalobkyně ne
mrne uplatňovaný nárok opírati o tento pracov
ní poměr, ani o svů.j vlastní pracovní poměr. 
nýbrž jen o ustanovení třicáté hlavy občanského 
zákoníka o náhradě škody. K projednání tako
vých sporu jsou však věcně příslušné řádné 
soudy. 

§ 1. 830. 

Nejde o spor, pro nějž je výlučně příslušný exe
kuční soud podle § 17, druhý odstavec, ex. ř., 
domáhá-li se vypovězený zaměstnanoo zaplaceni 
dalších služebních požitků proto, že mu výpověď 
nebyla dána vnuceným správcem jediné k tomu 
oprávněným, nýbrž konlmrsním správcem jako 
osobou neoprávněnou. Nesejde na tom, že se vnu
cený správce nevzepřel příkazům správce kon
kursní podstaty a konkursního komisaře a je 
provedl. Rozh. nejv. soudu z 2. II. 1934, R I 

1336/33, Váž. obč. 13.239. 
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Žalovaná strana opřela námitku věcné nepn
slušnosti soudu o to, že jde o spor za řízení exe
kučního a z něho vzniklý, takže pro jeho projed
nání a rozhodnutí jest prý výlučně příslušný po
dle § 17, druhý odstavec, ex ř. soud exekuční. 
Žaloba dovozuje, že žalobci nebyla vtlbec dána 
výpověď VIIluceným správcem jedině k tomu opráv
něným, nýbrž že byl propuštěn ze služeb kon
kursním správcem dr. Františkem B-em, osobou 
neoprávněnou a že jen vnucený správce, a to 
ještě jen za souhlasu exekučního soudu ve smy
slu § 112 ex. ř. mohl mu dáti výpověď, nebo slu
žební poměr s ním zrušiti, a to podle předpisťJ. 
zákona o statkových úřednících, což však se ne
stalo, a dovozuje z toho, že služební poměr nebyl 
po právu zrušen a tedy dosud trvá, a proto ž'e je 
povinna vnucená správa zaplatiti mu zadržené 
služné za listopad a prosinec 1932 6000 Kč a zby
tek remunerace za rok 1932 1000 Kč - celkem 
7'000 Kč, jakož i doplatiti mu od 1. ledna 1933 
měsíčně 3000 Kč. Z tohoto obsahu žaloby, který 
výsledky provedeného jednání nebyl vyvrácen a 
tedy pro posouzení věcné příslušnosti soudní jest 
rozhodný, nelze dovozovati, že jde o spor z pod
nětu exekučního řízení, poněvadž podnětem pro 
tento spor bylo podle žalobního tvrzení neopráv
něné propuštění žalobce správcem konkursní pod
staty a nikoli výpověď vnuceného správce, který 
i za lronkursu vede vnucenou správu odděleně a 
nezávisle. Nesejde na tom, že vnucený správce 
se nevzepřel příkazům správce konkursní pod
staty a konkursního komisaře a že je provedl, 
stačí, že sám žalobci výpověď nedal podle před
pisu § 112 ex. ř. se s'volením exekučního soudu, 
kterážto okolnost - jak svrchu uvedeno - jest 
právě základem žalobcova nároku. V souzeném 
případě není proto splněn předpoklad pro výluč
nou příslušnost exekučního soudu podle § 17, dru
hý odstavec, ex. ř., a jelikož jde o spor o služební 
požitky mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 
ze služebního poměru, který byl založen soukro
moprávní smlouvou, a žaloba byla podána na 
soudě dne 29. ledna 1933, tedy za účinnosti zá
kona čís. 131/1931 Sb. z. a n., jest příslušnost do
volaného okresního s-oudu odťJ.vodněna ustanove
ními § 1 odst. (1), § 2 odst. (1) písm. a) a § 42 
zák. ze 4. července 1931, čís. 131 Sb. z. a n., ne
boť pro kutnohorský soudní okres nebylo dosud 
zřízeno z,vláštní oddělení okresního soudu pro spo
ry pracovní, ač se tak má státi podle § 3 (1) a) 
vlád. nař. ze dne 1. prosince 1931, čís. 190 Sb. z. 
a n., pročež podle § 42 zák. čís. 131/1931 Sb. z. 
a n. platí pro tento spor věcná příslušnost okres
ního soudu v Kutné Hoře (srov. rozh. čís. 11733 
Sb. n . s. a Č. 1081 S·b. min. sprav.*]). 

§ 11. 831. 
Rozhodovati o stížnosti přísedícího pracovního 
soudu proti nepřiznání ušlého výdělku je veCl 
justiční správy. Rozh. nejv. soudu z 26. 1. 1934, 

R I 17/34, Váž. obč. 13.216. 

Přísedící pracovního soudu stěžuje si proti ne
přiznání ušlého výdělku podle § 11 zák. ze 4. 
července 1931, čís. 131 Sb. z. a n., a vládního na
řízení ze dne 22. prosince 1931, čís. 217 Sb. z. a 
n. Jde tedy o justiční správní věc, v níž rozho
duje v první stolici předseda pracovního soudu 

;') V á ž. ob Č. 11733 (rozb. z 6. VI. 1932., R I 423/3Q, 
v o>!Prac. právu« ro'Č. XI., ·č. 40(}). Dokud ne1bude pro 
soudní okr·e,sz,Í'Íozen pracovní soud aneb odděle,ní okres
ního, soudu pro praoovní s'Pory, náležejí spory podle 
~§ 1 a 2 zá.kona k věooé pÍ'Íslušnosti o'krelsních soudů, 
{) jicblž místní přísluš:nosti ,p,J,atí § 3. Vyhláška ministra 
spra'VedIIlo~ti 'ze >rl,ne 17. ,bi'ezna 193'2. Č'ís. 44 Sb. 'z. a n. 
j,est ve shodě 'se záknnem ze- dne 4. če-rvence 1931 čÍI'l. 
13[ Sb.z. a n. a ' s ~ 4 vládního naÍ'Ízení ze dne 1. 
pro'since- 19'3'1, čís. 180 ,Sb. z. a n. 

(§§ 3 [ 2J a 4 vl. nar. ClS. 217/1931), takže nej
vyšší soud k vyřízení této stížnosti není přísluš
ný. Ustanovení § 36 zák. o prac. soudech nelze 
tu užíti, ježto má na mysli meritorní usneseni 
pracovního soudu, po případě odvolacího soudu 
ve věcech pracovních. 

§ 25. 832. 

Provedl-li pracovní soud ústní jednání bez pn
sedících, ač jedna ze stran při prvním roku pro
hlásila, že se jich nevzdává, byla tato zmateč
nost odčiněna tím, že při pozdějším ústním jed
nání, konaném již s přísedícími, byly výsledky 
dosavadního jednání zopakovány. Rozh. nejv. 
soudu z 14. IV. 1934, Rv 649/33, Váž. obč. 13.458. 

V 'souzeném př'ípadě pochybil sice pracovní: 
soud, když proti vfili žalující strany provedl ústni 
jednání dne 6. října 1932 bez přísedících, ačkoli 
žalobce při prvním roku prohlásil, že se nevzdá
vá přísedících. Avšak tato zmatečnost byla od
činěna tím, že při pozdějším ústním jednání dne 
10. listopadu 1932, již s přísedícími konaném, 
výsledky dosavadního řízení byly zopakovány. 
Že se tak stalo, vysvítá i z toho, že pracovní soud 
již řádně obsazený pří ústním jednání dne 10. 
listopadu 1932 navázal na VýSledky předchozíh() 
jednání tím, že ihned prováděl dťJ.kazy přípuště-

. né při jednání dne 6. října 1932. Hledí-li se k to
mu, nemá významu okolnost, že úvodem zápisu 
o ústním jednání ze dne 10. listopadu 1932 byl 
ponechán předtisk: »Předseda podává nejdříve 
~právu o výsledku prvního roku.« 

§ 32. 833. 

Strany se nemohou vzdáti přísedících při ústním 
odvolacím jednání. Je zmatečností, jednal-li od
volací soud bez účasti přísedících. Rozh. nejv. 
soudu z 14. IV. 1934, Rv II 649/33, Váž. obč. 

13.458. 

Podle předpisu § 32 zákona ze dne 4. července 
1931, čís. 131 Sb. z. a n., o pracovních soudech 
měl odvolací soud v tomto sporu o zaplacení 2504 
Kč rozhodnouti v senátě složeném ze tří soudcťJ. 
z povolání a dvou přísedících. Předpis tento jest 
velícím a obsazení soudu zákonem předepsané 
nemfiže býti měněno ani soudem samým, ani do
hodou stran, zejména v ten zpfisob, že se strany 
vzdají pří,sedících při ústním jednánj odvolacím, 
jak právě tomu bylo při odvolac!m jednání dne 
13. května 1933, při čemž strany prohlásily, že 
se přísedících vzdávají, načež odvolací soud pro
jednal spor v senátě složeném jen ze tří soudcťJ. 
z povolání. Jde tu o vadné obsazení odvolacího 
soudu, zakládající podle § 35, odst. (2), poslední 
věty zák. o prac. soudech, a § 477, čís. 2 c. ř. s. 
zmatečnost a bylo pro tuto zmatečnost, k níž je 
hleděti z úřadu v každém období sporu, zrušiti 
napadený rozsudek i řízení jemu předcházející až 
včetně ústního jednání ze dne 13. května 1933 
a věc vrátiti odvolacímu soudu, aby o ní dále 
jednal a znovu rozhodl (§ 510 a § 35, odst. [2J, 
poslední věta zákona čís. 131/1931 Sb. z. a n.} 

§ 32. 834. 

Nebyla-li žaloba o zmatečnost vznesena II pra
covního soudu, který v pťIvodním sporu rozhodl 
o věci v první stolici, nýbrž u soudu odvolacího, 
jest opravný prostředek podati u pracovního sou
du jako soudu první stolice. Odvolací soud měJ 
opravný prostředek, byl-li podán u něho jako u 
soudu vyšší stolice, odstoupiti soudu první stolice. 
Jde o zmatečnost podle § 477, čís. 2 c. ř. s., roz
hodoval-li samosoudce o žalobě pro zmatečnost~ 
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podané u odvolacího soudu ve věcech pracovních. 
Rozh. nejv. soudu z 26. IV. 1934, R I 439/34, 

Váž. obč. 13.484. 

Žaloba, o níž jde, nebyla vznesena u soudu 
který v pfivodním sporu v první stolici o věci roz~ 
hodl, nýbrž u so.udu vyššího (t. j. odvolacího 
soudu) a proto jest tu použití ustanovení § 535 
c. ř. s., ježto zákon čís. 131/1931 Sb. z. a n. nemá 
v tom směru zvláštní odchylné ustanovení (§ 19 
cit. zák.) a odporovatelnost rozsudku jest v této 
věci posuzovati podle ustanovení platících pro 
krajský soud jako soud odvolací (§ 535 poslední 
věvta c. ř. s.). Z toho však plyne, že opravný pro
stredek neměl býti podán přímo u krajského sou
du c1vilního jako soudu vyšší stolice, nýbrž u 
pracovního soudu v Praze jako soudu prvé sto
lice (§ 29, pokud se týče § 34 zák., čís. 131/1931 
~b. z. a n.) a krajský soud, byl-li u něho podán 
Jako u soudu vyšš~ stolice, měl jej i se spisy od
stoupiti soudu prvé stolice, pracovnímu soudu, 
aby tento soud mohl učiniti o něm další jemu 
příslušející opatření. Neučinil-li tak krajský soud, 
nýbrž odmítl-li napadeným usnesením žalobcovo 
odvolání jako nepřípustné, nezbylo než usnesení 
jeho zrušiti. Jak již bylo dolíčeno, byl pro žalo
bu, vytýkající zmatečnost, příslušným podle § 532 
prvý odstavec c. ř. s. soud odvolací, ježto žalo
bou tou bylo odporováno i jeho vlastnímu rozhod
nutí, i rozhodnutí so.udu prvé stolice. Soud odvo
lací mfiže podle ustanovení pro řízení před ním 
platných učiniti věc zralou k rozhodnutí a proto 
platí podle § 535 c. ř. s. pro ústní jednání, pro
vedení dfikazfi a o.známení ro.zsudku k žalobě vy
daného ustanovení, která platí pro tento soud 
jako stolici opravnou, t. j. v tomto případě pro 
soud odvolací. Podle § 32 zák. čís. 131/1931 Sb. 
z. a n. rozhoduje ve sporech pracovních o hodno
tu vyšší než 300 Kč odvolací soud v senátě slože
ném ze tří soudcfi z povolání, z nichž jeden před
sedá, a dvou přísedících. Konal-li tedy v tomto 
případě ústní jednání a vydal-li rozsudek samo
soudce místo takto složeného senátu, nebyl roz
hodující soud řádně obsazen (§ 477 čís. 2 c. ř. s.) 
a k tomuto zmatku bylo hleděti nejvyšším sou
dem, jemuž žalo.bcfiv rekurs byl předložen, z moci 
úřední, třebas tato vada nebyla vytýkána nižád
nou stranou (§ § 494, 513 c. ř. s. a § 35 zák. čís. 
131/1931). Bylo proto ro.zsudek krajSkého soudu 
civilního v Praze a jemu předcházející řízeni, po
čínajíc ústním jednáním ze dne 30. ledna 1933, 
zrušiti jako zmatečné a krajskému soudu ulo.žiti, 
aby podle zákona postupoval, jak ve výroku vy
sloveno. 

§ 33. 835. 

Ve sporu o hodnotu vyšší než 300 Kč není odvo
lací soud oprávněn konati ústní odvolací jednáni 
podle § 486 c. ř. s. a zrušiti rozsudek prvního 
soudu podle § 496, čís. 2 c. ř. s. Rozh. nejv. sou
du z 26. IV. 193<1; R I 435/34, Váž. obč. 13.483. 

Odvolací soud zrušil rozsudek prvého soudu 
podle § 496 čís. 2 c. ř. s. přehlédnuv, že jde o roz
sudek oddělení okresního soudu pro pracovní spo
ry a že podle § 33 zák. Č. 131/1931 ve sporech 
o. hodnotu vyšší než 300 Kč má věc před odvola
cím soudem býti zno.vu projednána v mezích ná
vrhfi stran obsažených v odvolání. Z toho před
pisu, jakož i z dalšího ustanovení § 33 cit. zák. 
- že o řízení před odvolacím soudem platí ob
dobně ustanovení civilního soudního řádu o řízení 
před sborovými soudy první stolice jako so.udy 
procesními (s odchylkami, jež se na tento případ 
vfibec nehodí), je patrno, že jde-li o odvolání z 
rozsudku pracovního soudu, pokud se týče oddě
lení pro spory pracovní (§ 4, odst. 2. zák. čís. 

131/1931 Sb. z. a n.), nelze použíti ustanovení 
čtvrté části c. ř. s. (§ § 461-501 c. ř, s.) a že je 
tu postupovati podle předpisfi § § 226 a násl. c. ř. 
s . Odvolací sDud tudíž pochybil, konal-li ústní od
volací jednání podle § 486 c. ř. s. a zrušil-li roz
sudek prvního soudu podle § 496 (2) c. ř. s., ježto 
o.bou ustanovení v tomto řízení použil mylně. By
loť povi~n?stí odvolacího soudu, aby po přednesu 
stran ucmll prfivodní usnesení a připustil dfika
zy, jež pokládal za potřebné ke spolehlivému po
souzení a rozhodnutí sporu, a aby tyto dfikazy 
(pokud zákon nepř'ipouští odchylky) sám přímo 
provedl a pak ro.zhodl rozsudkem. 

§ 33. 836 . 
Odvolací soud ve věcech pracovních muze za 
základ svému rozhodnutí položiti jiný skutkový 
děj, než byl zjištěn v rozsudku prvního soudu 
jen tehdy, projednal-li znovu věc a provedl-li zno~ 
Vll důkazy. Rozh. nejv. soudu z 22. II. 1934, Rv 

II 77/34, Váž. obč. 13.311. 

S hlediska dovolacího dfivodu podle čís. 2 a 3 
§ 305 c. ř. s. vytýká dovolatel, že odvolací soud 
učinil skutko.vá zjištění, jež se odchylují od zji
štění soudu prvé stolice, a že k nim dospěl na zá
kladě svědeckých dfikazfi provedených prvým 
soudem, ač těchto dfikazfi neopakoval. Výtka 
vadnosti odvolacího řízení jest opodstatněna. 
Vadnost není ovšem v tom, že odvolací soud po
dle § 488 c. ř. s. neopakoval dfikazy v prvé sto
lici provedené a přes to se odchýlil od prfivodních 
výsledkfi prvého soudu, nýbrž dovolací dfivod po
dle § 503 čís. 2 c. ř. s. zakládá v tomto případě 
porušení předpisu § 33 zákona ze dne 4. červen.ce 
1931, čís. 131 Sb. z. a n. odvolacím sOoudem. Jde 
totiž o pracovní spor o hodnotu vyšší než 300 Kč 
projednaný v prvé stolici zvláštním oddělení~ 
okresního soudu pro spory pracovní, 00 němž platí 
podle § 4, odst. (2) téhož záko.na ustano.vení da
ná v tomto zákoně pro samostatné pracovní sou
dy. Pro takové spory nařizuje § 33 zákona, že se 
věc projednává před odvolacím soudem znovu v 
mezích určených návrhy stran v odvolání. O ří
zení před odvolacím soudem platí tu obdobně 
ustanovení civilního řádu soudního o řízení před 
sborovými so.udy první stolice jako soudy proces
nimi s tou změnou, že není třeba přípravných po
dání a že se strany mohou dáti zastup orvati oso
bami jmenovanými v § 23. V historických zemích 
platí tedy pro řízení před odvolacím soudem ve 
sporech pracovních obdobně předpisy § § 226 až 
430 c. ř. s. s odchylkami uvedenými v § 33 zákona 
čís. 131/1931 Sb. z. a n. Stanoví-li zákon o pra
covních soudech, že má býti použito obdOobně 
předpisfi o řízení před sborovými soudy první sto
lice, není místa pro obdobné použití jiných zákon
ných ustano.vení a nelze proto ani obdobně po
užíti předpisfi čtvrté části prvního .oddílu c. ř. s. 
o opravném prostředku odvolání (§ § 461 až 501), 
neboť zákon o pracovních soudech upravil tento. 
opravný prostředek a jednání o něm zvlášť a od
chylně. Pro řízení před o.dvolacím soudem ve 
sporech pracovních neplatí tedy zejména předpisy 
§ § 482 až 493 c. ř. s. o ústním odvolacím jedná
ní, nýbrž odvolací soud má konati přelíčení podle 
všeobecných předpisfi o ústním jednání (§ § 259 
prvý odstavec, 171 až 203 c. ř. s.), ovšem s ob
mezením vytčeným v § 33, odst. (3) zákona čís. 
131/1931, že o nových nárocích kterékoliv strany 
nelze jednati. O sepsání protokolu o ústním od
volacím jednání platí tu předpisy § § 207 až 217 
c. ř. s., nikoliv ustanovení § 493 c. ř. s. V sou
zené věci Vychází najevo z protokolu o ústním 
odvolacím jednání ze dne 14. listopadu 1933, že 
se o odvolací soud předpisem § 33 zákona o prac. 
soudech vfibec neřídil, neboť neprojednal věc zno-

179 



Vll V mezích určených odvolacím návrhem ža
lobcovým, ab'y byl rozsudek prvého soudu změ
něn tak, že se žalobě vyhovuje co do všech uplat
ňovaných nároků, a to po doplnění řízení, jemuž 
byla vytýkána neúplnost. Z tohoto protokolu je 
naopak zřejmé, že odvolací soud při ústním od
volacím jednání postupoval jen podle § 486 c. ř. 
S., neboť celé toto jednání záleželo v tom, že 
zpravodaj vylíčil sporný děj a dosavadní průběh 
rozepře, jakož i podstatné věci ve spisech poda
ných stranami v odvolacím řízení, vytkl sporné 
body pro odvolací řízení, přečetl návrhy stran a 

, části rozsudku dotčené odvoláním i s rozhodova
cími důvody, že pak zástupci obou stran před
nesli pokud se týče podali návrhy v odvolacích 
spisech uvedené, načež bylo prohlášeno usnesení, 
že věc je zralá k rozhodnutí, a hned byl vyhlá
šen rozsudek. Takto provedené řízení před odvo
lacím soudem ve sporu pracovním, nevyhovuje 
předpisu § 33 zákona čís. 131/1931, jest neúplné 
a trpí vadami tak podstatnými, že jimi bylo za
mezeno úplné vysvětlení a důkladné posouzení 
rozepře. Odvolací soud řídě se formálními před
pisy, jichž v tomto případě nebylo lze použíti, 
neprojednal znovu se stranami podstatu sporné 
věci, ač byla v odvoláních vytýkána také neúpl
nost řízení a nesprávné hodnocení důkazů prvým 
soudem. Chtěl-li odvolací soud svému rozhodnutí 
za základ položiti jiný skutkový stav, než byl 
zjištěn v rozsudku prvého soudu, nemohl se obe
jíti bez nového projednání věci a bez vlastního 
provedení důkazů. 

§ 33. 837. 

Dospěl-li od~olací soud ve sporu přes · 300 Kč 
k závěru, že žalobní nárok jest důvodem po 
právu, měl o žalobní žádosti a o žalobcově od
volání rozhodovati rozsudkem, nebyl však opráv
něn, aby usnesením zrušil rozsudek pracovního 
soudu a vrátil věc do prvé stolice k dalšímu jed
nání a novému rozhodnutí o žalobním nároku. 
'Uznal-li odvolací soud odchylně od prvého sou
du, že zažalovaný nárok jest po právu, byl po
vinen vypořádati se s nároky namítanými ža
lovaným k započtení a řešiti otázku, zda a po
lmd žalobní nárok započtením vzájemných po
hledávek žalovaného zanikl. Tomu nebránilo, že 
první soud V důsledku svého právního názoru 
o nich nejednal, stačí, že byly přednesem V ří
zení před prvým soudem namítány. Rozh. nej. 
soudu z 20. IV. 1934, R I 221/34, Váž. obč. 

13.467. 

Podle § 33 zákona čís. 131/1931 Sb. z. a n. 
platí o řízení před odvolacím soudem v pracov
ních 'Sporech o hodnotu vyšší než 300 Kč ob
dobně ustanovení civilního řádu soudního o ří
zení před 'Sborovými soudy prvé stolice jako 
soudy procesními - s některými v zákoně uve
denými odchylkami, jež se však netýkají pro
jednávané věci. Není proto přípustné, aby od
volací soud v takových sporech rozhodl o od
volání usnesením podle § § 496 a 499 c. ř. s., 
nýbrž má rozhodnouti rozsudkem podle první
ho titulu druhého oddílu druhé části c. ř. s. 
(viz rozhodnutí čís. 12.951 Sb. n. s.)*). V sou
zené věci vyslovil odvolací soud, ale jen v odů-

*) V á ž. o b č·. 12.951 (roz,h. z 26. X. 19'32, II I 1040,'3\3, 
v '»p r a c· p r ci v U'« roč. XII., č. iW2): V {)dvollacím 
řízení ve. spol'ech vracovníoh, jde,-.li o předmět aI}OrU 
300 Kč pře.vyJšující, není místa pro po.užití předpisů 
čtvrté části civilního řádu soudního· (~~ 461 a násl. 
c. ř. 's.) o opravných prostředúích, najmě ne.lze p{)ulŽÍti 
ustanO'vení ~ 496 c. ř . s. o zru.šení ro·z,sudku .prvé ato
líce a vráce.ní věci k novému projednání a ra,z.hod
nutí, aniž pl' e,dpi,su § 4'83 c, ř. s. 

vodně ní zrušovacího usnesení, že žalobní nárok 
jest po právu jen částkou 19.275 Kč. Dospěl-li 
odvolací soud k tomuto závěru, měl o žalobní 
žádosti a o žal()lbcově odvolání rozhodnouti roz
sudkem, nebyl však oprávněn, aby usnesením 
zrušil rozsudek pracovního soudu . a vrátil věc 
do prvé stolice k dalšímu jedná:p.í a novému roz
hodnutí o nár()lku ž.alobním. Náz.or odvolacího 
soudu, že vzájemné nároky, namítané žalova
nou firmou k započtení nemohly se státi podle 
§ 33 zákona čís. 131/1931 Sb. z. a n. předmě
tem odvolacího řízení, je právně mylný. Tímto 
zákonným ustanovením bylo sice předepsáno, že 
odvolací soud má projednati věc znovu toliko 
v mezích, určených návrhy stran v odvolání, 
než tomu jest rozuměti tak, že odvolací soud 
nesmí překročiti návrhy odvolání a rozhodovati 
o něčem, co není odvoláním dotčeno. Nezáleží 
na tom, že žalobce v odvolání nečinil zvláštního 
návrhu o nárocích k započtení namítaných, ne
boť návrh jeho se domáhal buď zrušení, ane,bo 
změny napadeného rozsudku a vyhovění žalobě 
v celém jejím obsahu, tedy s vyloučením vzá
jemných nároků žalované firmy, jež tato namí
tala k započtení se žalobní pohledávkou. První 
soud zamítnuv úplně žalobu, nemohl ani o vzá
jemných pohledávkách žalované firmy rozhodo
vati. Uznal-li však odvolací soud odchylně od 
prvního soudu, že zažalovaný nárok jest část
kou 19,275 Kč po práV'U, byl vzhledem k tomu 
povinen se též vypořádati s nároky k započte
ní Ž'alovanou firmou namíiaJllými a řešiti otáz
ku, zda a pokud žalobní nárok kompensací se 
vzájemnými pohledávkami žalované firmy za
nikl (§§ 1438 a násl. obč. zák.). Tomu nebráni
lo, že první soud v důsledku svého právního ná
zoru o nich nejednal, stačí, že byly přednesem 
v řízení před prvním soudem namítány (odst. 3 
§ 33 cit. zák.). Tím se staly součásti procesní 
látky, o níž bylo odvolacímu sOlUdu ve ,smyslu 
prvního odstavce § 33 zákona o pracovních sou
dech znovu jednati podle předpisů civilního řá
du soudního o řízení před sborovými soudy 
první stolice, ovšem v rozsahu tímto zákonným 
ustanovením vymezeném. To vyhovuje i účelu 
předptsem tímto sledovanému, by totiž věc, jak 
již její povaha vyžaduje, byla rozhodnuta s 
urychlením. 

§ 33. 838. 

I. Vadnost odvo!acího řízení (§ 503, čís. 2 c. ř. S.) 
nelze spatřovati v tom, že se odvolací soud v pra
covním sporu, projednav věc znovu, odchýlil od 

zjištění prvního soudu. 
II. Obmezil-li soud první stolice v pracovním spo
ru jednání na důvod žalobního nároku., nebyl od
volací soud oprávněn jednati a rozhodovati i o 
vzájemných nárocích žalovaného, namítaných 
jím k započtení. V takovém piipadě je zrušiti 
rozsudek odvolacího soudu a vrátiti věc prvnímu 
soudu, aby dále jednal a znovu l·ozhodl. Rozh. 
nejv. soudu z 21. XII. 1933, Rv I 2244/33, Váž. 

obč. 13.131. 

ad I. Soud prvé stolice omezil jednání podle 
§ 189 prvý odstavec c. ř. s. na žalobní . důvod, 
t. j. na otázku, zdali nároky žalobcem uplatňova
né jsou co do důvodu po právu, ale pak rozhodl 
rozsudkem, jejž označil jako »rozsudek mezi
tímní« podle § 393 c. ř. s., o žalobním nároku jak 
co do důvodu, tak i co do výše, nebot! uznal prá
vem, že žalobní nárok jest po právu v částce 
3200 Kč s 5% úroky od 4. dubna 1932, že však 
není po právu v příčině zbytku 4550 Kč s 5% 
úroky od téhož dne. O vzájemných nárocích, jež 
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..žalovaný namítl k započtení, prvý soud nejednal 
ani o nich v rozsudku nerozhodoval. Rozsudek 
'prvého soudu nelze ve skutečnosti považovati za 
rozsudek mezitímní, ježto v něm bylo rozhodnuto 
nejen o důvodu, nýbrž i o výši žalované pohle
,dávky, a kdyby v něm bylo bývalo ještě vyslo
veno podle § 409, prvý odstavec c. ř. s., že jest 
.žalovaný povinen, by žalobci zaplatil do 14 dnfi 
pod exekucí částku, kterou byl žalobní nárok 
uznán za oprávněný, byl by to rozsudek částečný 
podle § 391, třetí odstavec c. ř. s. O konečný roz
,sudek ve smyslu § 390 c. ř. s. však vůbec nešlo. 
Odvolací soud rozhodl na návrh žalovaného v od
volání rozsudkem konečným (§ 390 c. ř. s.) nejen 
o nároku žalobním, nýbrž i o vzájemných náro
cích žalovaného namítaných k započtení, ježto 
vycházel z právního názoru, že ustanovení § 33, 
odst. (1) zákona o pracovních soudech čís. 131/ 
1931 Sb. z. a n. ho opravňuje k tomu, aby sám 
projednal věc i v příčině těchto vzájemných ná
roků žalovaného a by i o nich rozhodl. Pokud 
jde o nárok žalobní, uznal odvolací soud, že žalo
vaný jest povinen zaplatiti žalobci jen částk}l 
2000 Kč s 5% úroky od 5. dubna 1932 a že se 
žaloba v příčině zbytku 1200 Kč s 5% úroky za
mítá. Žalobce nepodal dovolání proti rozsudku 
soudu odvolacího, takže jeho výrok, pokud jím 
byla žaloba v příčině částky 1200 Kč s přísl. za
'mítnuta, nabyl právní moci. Dovolání bylo po
dáno jen ,žalovaným, jenž v něm uvádí, že roz
sudek odvolacího soudu bere v odpor »v celém 
jeho rozsahu«, avšak ve skutečnosti brojí dovo
lání proti rozsudku odvolacího soudu jen potud, 
:pokud bylo vyhověno žalobě co do ' částky 2000 
Kč s přísl. a pokud bylo uznáno právem, že vzá
jemné nároky žalovaného, namítané k započtení, 
nejsou důvodem po právu. V dovolání jsou uplat
ňovány dovolací důvody podle § 503, čís. 2, 3 a 4 
c. ř. s. Při přezkumu rozsudku odvolacího soudu 
jest rozlišovati: J. mezi jeho výrokem, který se 
týká nároku žalobního, a II. mezi jeho výrokem 
o vzájemných nárocích žalovaného, namítaných 
K započtení. Ad J. Odvolací soud odsoudil žalo
vaného, aby zaplatil žalobci částku 2000 Kč jako 
náhradu z bezdůvodného obohacení za nedovolené 
práce přes čas. Protože v tomto směru byla spor
ná věc pracovním soudem v p:rvé stolici již pro
jednávána a šlo o spor hodnoty vyšší než 300 Kč, 
bylo na odvolacím soudě, by podle § 33 odst. 
(1) zákona o pracovních soudech projednal tutéž 
věc znovu v mezích určených odvolatelovým ná
-vrhem toho obsahu, by byl rozsudek prvého 
soudu změněn tak, že se žaloba zamítá. Pokud se 
odvolací soud v tomto případě podle toho zacho
val, nepochybil a mohlo žalobním nároku for
máLTJ.ě rozhodnouti tak, jak učinil, neboť také 
:první soud pojednalo žalobním nároku a rozhodl 
"Ů něm jak co do důvodu, tak i co do výše, po uživ 
dokonce při určení výše ustanovení § 273 c. ř. s., 
a soud odvolací, projednav věc znovu, byl opráv
něn i k tomu, aby rozsudkový výrok prvního 
soudu, pokud jej potvrdil, doplnil podle § 409 
c. ř. s. výrokem o závazku žalovaného k zapla
cení přisouzené částky žalobci. Dovolatel vytýká 
s hlediska dovolacího důvodu podle § 503, čís. 2., 
c. ř. s. především, že si odvolací soud, aniž opa
koval důkazy v prvé stolici provedené, osvojil 
skutková zjištění prvého soudu, přes to však vy
vodil prý z těchto důkazních prostředkfi skuteč
:nosti, které ve svědeckých seznáních obsaženy ne
jsou, a uchýlil prý se tak od zjištění prvního 
soudu. Tato výtka je právně pochybena. Dovola
tel vychází patrně z názoru, že se odvolací soud 
měl v tomto případě říditi ustanovením § 488 c. 
Ť. s., ale v tom se mýlí. Pro odvolací řízení podle 
zákona o pracovních soudech neplatí ustanovení 
dvilního řádu soudního o ústním jednání odvola-

cím, nýbrž platí o něm podle 33 odst. (1) zákona 
čís. 131/1931 Sb. z. a n. obdobně ustanovení ci
vilního řádu soudního o řízení před sborovými 
soudy prvé stolice jako soudy procesními - (s 
některými změnami, jež v souzené věci nepřichá
zejí v úvahr) - a věc se projednává, jak bylo 
již vyloženo, před odvolacím soudem znovu. I 
kdyby se tedy odvolací soud ve sporech pracov
ních, když projednal věc znovu, odchýlil od zji
štění prvého soudu, nebylo by lze spatřovati 
v tom vadnost odvolacího řízení podle § 503 čís. 
2 c. ř. s. 

ad II. Jinak se má věc, pokud odvolací ~oud 
ve svém rozsudku rozhodl též o vzájemných ná-: 
rocích namítnutých žalovaným k započtení. Bylo 
již uvedeno, že soud prvé stolice o těchto vzá
jemných nárocích nejednal a nerozhodoval, neboť 
při ústním jednání dne 22. srpna 1932 se usnesl, 
že se jednání omezuje na důvod žalobního nároku 
(§ 189 prvý odstavec c. ř. s.). Dovolatel právem 
vytýká, že o jeho vzájemných nárocích rozhodla 
dosud jen jedna stolice, kdežto o žalobcových ná
rocích rozhodly rozsudkem již dvě soudní stolice. 
Odvolací řízení v pracovních sporech bylo sice 
v § 33 zákona čís. 131/1931 Sb. z. a n. zvlášť 
upraveno, takže činnost odvolacího soudu není tu 
ryze přezkumná, ježto odvolací soud má v me
zích odvolacími návrhy určených věc znovu pro
jednati, avšak praví-li zákon, že se věc projed
nává před odvolacím soudem »znovu«, tedy nut
ně předpokládá, že táž věc byla již jednou pro
jednána. Soud druhé stolice má vydati rozhodnutí 
jako soud odvolací a v pojmu odvolací stolice 
vězí již samo sebou, že předcházelo v prvé stolici 
jednání a rozhodnutí o téže věci. O projednání 
vzájemných nároků žalovaného namítaných k za
počtení nelze však mluviti tam, kde prvý soud 
prohlásil usnesení, že se jednání omezuje podle 
§ 189 prvý odstavec c. ř. s. na důvod žalobního 
nároku. Pokud tudíž odvolací soud v souzené věci 
jednal a rozhodl též o vzájemných nárocích na
mítaných žalovaným k započtení, p,řekročil své 
oprávnění, jež mu jinak poskytuje ustanovení 
§ 33, odst. (1) zákona o prac. soudech, takže v 
tomto směru jest odvolací řízení vadné a dovolací 
důvod podle § 503 čís. 2 c. ř. s. opodstatněn. 

§ 34. 839. 

Podstatnou částí rozsudku odvolacího soudu, které 
by bylo lze odporovati dovolacím důvodem § 50S 
č. 3 c. ř. S., není ta jeho část důvodi'l, v nichž od
volací soud uvažoval o vzájemných pohledávkách 
žalovaného, jestliže v odvolacím řízení žalovaný 
vůbec nevytýkal, že prvý soud nejednal a neroz
hodl o jeho vzájemných pohledávkách a jestliže 
odvolací návrh nesměřoval k tomu, aby bylo 
o nich rozhodnuto. Rozh. nejv. soudu z 15. II. 
1934, č. j. Rv J 140/34-1, Sb. min. sprav. Č. 29. 

S blediska dovolacího důvodu podle § 503, Č. 3 
c. ř. s. dovolatel vytýká, že odvolací soud nedbal 
jeho námitky, že má proti žalující firmě vzá
jemné pohledávky. Tato výtka není opodstatněna. 

Prvý soud nerozhodoval o tom, zdali žalova
nému přísluší proti žalující firmě nějaká vzá
jemná pohledávka, nýbrž uvedl v důvodech roz
sudku, že se žalovaný odvolal na »zdánlivé proti
pohledávky«, že však k jeho nerozhodnému před
nesu nebylo hleděno a že byl zamítnuti podle 
§ 179 c. ř. s., protože směřoval k protahování 
sporu. V odvolání a při odvolacím jednání se ža
lovaný vť.tbec nezmínil o nějakých vzájemných 
pohledávkách proti žalující firmě, nevytýkal roz
sudku ptvého soudu, že o nich nerozhodl, nýbrž 
uplatňoval toliko, že prvý soud nepřihlížel k jehE) 
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- poněkud prý opožděným námitkám, jež smě
řovaly k tomu, že zažalovaná pohledávka by ne
stávala po právu, kdyby byla žalující firma vy
řizovala veškeré objednávky správně a úplně, 
kdyby nebyla přistoupila na storno objednávek 
a kdyby nebyla dodávala špatné a neupotřebi
telné zboží. 

Odvolací soud ve sporech pracovních má podle 
§ 33 zák. o prac. soudech čís. 131/1931 Sb. z. a 
n. spor znovu projednati a rozhodnouti ovšem 
jen v mezích určených návrhy stran v odvolání. 
Ježto v odvolacím řízení žalovaný vtlbec nevy
týkal, že prvý soud nejednal a nerozhodoval 
o jeho vzájemných pohledávkách proti žalující 
firmě, a ježto odvolací návrh zněl jen na zamit
nutí žaloby, nesměřoval však k tomu, aby bylo 

. rozhodnuto i o nějakých vzájemných pohledáv
kách žalovaného za účelem jejich započtení, ne
měl se odvolací soud vzájemnými pohledávkami 
žalovaného ani zabývati. Uvažoval-li o nich pře
ce, 0všem jen v rozsudkových dftvodech, nelze 
té části jeho rozsudku, která se zbytečně obírala 
otázkou, jež nebyla předmětem odvolání, odporo
vati dovolacím dftvodem podle § 503, Č. 3 c. ř. s., 
protože to není podstatná část rozsudku odvola
cího soudu. Mimo to nemů.že žalovaný v dovo
lání doháněti, co v řízení odvolacím obmeškal. 

§ 34. 840. 

Ani v pracc>vních sporech podle zákona ze dne 
.t. července 1931, čís. 131 Sb. z. a n., nejsou no
voty v dovolacím řízení přípustné. Rozh. nejv. 
soudu z 9. II. 1934, Rv I 1148/33, Váž. obč. 13.274. 

V pracovních sporech podle zákona ze 4. čer
vence 1931, Č. 131 Sb. z. a n., jsou novoty sice 
přípustmé s .obmezením .odst. (3) § 33 zák. čís. 
131/1931 v odvolacím řízooí (arg. slova »projed
nává-li se věc před odvolacim soudem znovu«), 
ale nejsou přípustné v dovolání (§ 34, odst. [4], 
cit. zák.). 

§ 35. 841. 

Dc>volání ve věcech pracovních, jež neobsahu.ie 
dovolací návrh, jest odmítnouti, .ležto předpis 
§ 506. Č. '2, c. ř. s., že dovolací spis musí obsa
hovati též · prohlášení, zda,u se navrhu,ie zrušení 
nebo změna rozsudku a která (dovolací návrh), 
platí i ve sllorech pracovních. Rozh. neiv. soudu 
z 27. IV. 1934, Rv I 717/34, Váž. obč. 13,493, Sb. 

min. sprav. Č. 31. 

Podle ,předpisu § 506, čís. 2, c. ř. S., který platí 
i pro odvoLací řízení ve sporech pracovních (§ 35, 
odstavec druhý, poslední věta, zákona Č. 131/1931 
Sb. z. a n.), musí dovolací spis obsahovati též 
prohlášení, zda se navrhuje zrušení nebo změna 
rozsudku a která (dovolací návrh), Také v prvém 
odstavci § 35 zák. čís. 131/1931 Sb. z. a n. jest 
ustanovelIlo, že nejvyšší soud rozhodne o dovolání 
v mezích návrhfi obsažených v dovolacím spise. 
V souzeném případě však dovolací spis sepsaný 
žalobcem a dodatečně podepsaný advokátem, ne
obsahuie vfibec dovolací návrh ve smyslu r:rá\'ě 
uvedeném. Nehodí se tudíž dovolání k tomu, by 
o něm bylo dovolacím soudem .iednáno. a hylo 
je proto odmítnouti (§§ 471. čís. 3 474 druhý 
odstavec, 513 c. ř. s. a § 35/2 zák. 'čís. i31/193·1 
Sb. z. a n.). 

& 35. 842. 

Nezabýval-li se pracovní soud dosud námitkami 
žalovaného ve věci samé, jest zrušiti nejen roz
sudek . odvolacího soudu, nýbrž i rozsudek prvého 
soudu a vrátiti věc pracovnímu soudu, by se obí-

ral ostatními námitkami žalovaného proti žalob
rumu nál'oku a pak znovu rozhodl. Rozh. nejv. 
soudu z 19. III. 1934, Rv II 915/32, Váž. obč. 13.378. 

Nižší soudy neposoudily věc po právní stránce 
správně, zamítnuvše žalobu z důvodu promlčení 
žalobního nároku. Zastávajíce názor, že zažalo
vaná pohledávka jest promlčena, nezabývaly se 
nižší soudy ostatními námitkami žalovaného proti 
žalobnímu nároku. Jest proto odvolací řízení 
kusé (§ 503 čís. 2, c. ř. s.), kusým bylo i řízení 
před prvým soudem a jest třeba jednání v prvé 
stolici, aby se věc stala zralou k rozhodnutí. 

Tomu, aby věc byla vrácena prvému soudu 
k dalšímu jednání a novému rozhodnutí, nebrání 
předpis § 33 (1) zákona čís. 131/1931 Sb. z. a n. , 
podle něhož se věc projednává před odvolacím 
soudem znovu v mezích určených odvolacími ná
vrhy. Praví-li zákon, že se věc projednává před 
odvolacím soudem »znovu«, předpokládá nutně, že 
věc byla již v řízení u pracovního soudu pro
jednána. V souzeném případě však nebyla věc 
projednána prvým soudem s hledis'ka námitek, 
než vznesl žalovaný v prvé stolici proti žalobnímu 
nároku ve věci samé, nýbrž prvý soud se zabý
val jen námitkou žalovaného, že žalobní nárok 
jest promlčen . Bylo proto zrušiti nejen rozsudek 
odvolacího soudu podle § 35, odstavce druhého 
zákona čís. 131/1931 Sb. z. a n., nýbrž i rozsudek 
první stolice podle § 35. druhého odstavce ciL 
zák. a § 510 C. · ř. s. a vrátiti věc soudu prvé sto
lice, aby se obíral ostatními námitkami žalova
ného proti žalobnímu nároku a pak znovu roz
hodl. 

§ 35. 843. 

Dovolacímu soudu jest z úřadu přihlédnouti i k 
nevytýlmné zmatečnostir lderá se sběhla v řízení 
u pracovního. soudu. Rozh. nejv. soudu z 14. IV. 

1934, Rv II 649/33, Váž. obč. 13.458. 

Předeslati jest, že podle př'edpisfi § 35 (2) zá
kona ze dne 4. červooce 1931, čís. 131 Sb. z. a n. , 
o pracovních soudech a §§ 471, 513 c. ř. s. by bylo 
dovolacímu soudu z úřadu přihlédnouti.i k nevy
týkané zmatečnosti, která by se .sběhla v řízení 
u pracovního soudu. 

§ 36. 844. 

Proti usnesení odvolacího soudu ve sporech pra
covních, jímž bylo rozhodnuto o námitce nepří
slušnosti pracovního soudu, není přípustný do
vol'ací rekurs ani v otázce útra-t. Rozh. nejrv. sou
du z 3. III. 1934, Rv II 29/34, Váž, obč. 13.347. 

Napadeno jest joo v otázce útrat usnesení 0d
v,olacího soudu jak.o soudu druhé stolice vydané 
ve sporu pracovním podle § 33, odst. (Z), .'lák. 
131/31 Sb. z. a n ., o námitce místní a věcné nepří
slušnosti ,pracovního soudu, ve kterémžto případě 
odvolací soud rozhoduje v podstatě jako soud re
kUI1S1Ilí. Podle § 36 odst. (2) zák. čís. 131/31 Sb. 
z. a n. rozhoduje rekursní soud s konečnou plat
ností. a to nejen o ta:kových námitkách, nýbrž 
i o útratách sporu, jak zřejmo z odstavce prvého 
§ 36 záJkona o pracovních soudech, který sice 
p,řipouští rekurs z výroku rozsudku pracovního 
soudu o útratách, avšak pro rozhodnutí rekurs
ního soudu o útratách rektmsu nečiní v odstavci 
druhém § 36 zák. čÍs. 131/31 Sb. z. a n. co do 
př~pustnosti dovolacího rekursu výjimku. Stěžo
vatelé, tvrdíce, že ustanovení § 36 zákona o pra
COV'llích soudech má jen ustanovení o podpfirném 
'Použití předpisfi civilního řádu soudního o rekurs
ním řízení , přezírají prvou větu druhého odstavce 
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36 tohoto zákona, že rekuI'sní soud rozhoduje 
s konečnou platností. 

§ 36. 845. 

o rekursech podaných proti usnesením pracov
ního soudu rozhoduje krajský soud s konečnou 
platností. Rozh. nejv. soudu z 25. X. 1933, R I 

881/33-1, Sb. min. sprav. č. 16. 

Napadeným usnesením vyhověl krajský jako 
rekursní soud žalobcovu rekursu, zamítnuv ná
mitku nepřípustnosti pořadu prá va, žalovanou 
stranou vznesenou. 

Podle § 36, odst. 2., zákona o pracovních sou
dech ze dne 4. července 1931, Č. 131 Sb. z. a n., 
rozhoduje krajský soud o rekursech proti usne
sením pracovního soudu. podaných s konečnou 
.platností. 

Je proto i napadené usnesení rekursního soudu 
konečným a bylo dovolací rekurs proti němu 
jako nepřípustný odmítnouti (§ 36, odst. 2., zák. 
Č. 131/1931 Sb. z. a n., a § 526, odst. 2. c. ř. s. 
(srov. Sb. n. s. 12.258).*) 

§ 37. 846. 

Příslušnost k povolení zajišťovací exekuce na zá
kladě rozsudku pracovního soudu. Rozh. nejv. 
.soudu z 16. II. 1934, R I 1298/33, Váž. obč. 13.294. 

Podle § 37 zák. o pracovních soudech lze podle 
rozsudků. pracovních soudfi vésti exekuci zajišťo
·vací, podle ustanovení exekučního řádu ovšem 
exekuci nepovoluje soud pracovní, nýbrž soud 
:příslušný podle předpisfi exekučního řádu. Podle 
§ 375 ex. ř. jest příslušný povoliti zajišťovací 
exekuci procesní soud prvé stolice, jímž ovšem 
okresní soud v Č. Krumlově není, po případě též 
exekuční soud, připojí-li se k návrhu vyhotovení 
exekučního titulu opatřenél doložkou vykonatel
nosti (§ 4, poslední odstavec). O tento poslední 
případ nejde. V souzeném případě jde o exekuci 
na pohledávky knihovně nezajištěné, jest podle 
§ 18 čís. 3 ex. ř. exekučním soudem okresní soud, 
u kterého má dlužník svfij obecný soud a týž jest 
též dle ustanovení § 4, odst. 6, ex. ř. soudem po-

volujícím. Podle usnesení krajského soudu ob
chodního v Praze má povinná strana sídlo v Pra
ze a nemfiže proto jako povolující soud zakročiti 
okresní soud v Českém Krumlově. 

§ 42. 847. 

U stanovení § 29 zákona o pracovních soudech 
o patnáctidenní odvolací lhůtě platí jen o odvo
lání z rozsudku pracovního soudu a o odvolání 
z rozsudku zvláštního oddělení okresního soudu 
pro spory pracovní, nevztahuje se však na říze
ní v pracovních sporech, projednávaných před 
řádnými okresními soudy v místech, ltde nejsou 
v činnosti ani pracovní soudy ani zvláštní oddě
lení oluesních soudů pro spory pracovní. Rozh. 
nejv. soudu z 2. III. 1934, R II 79/34, Váž. obč. 

13.342. 

Dovolací rekurs správně dovozuje, že zvláštní 
předpis § 29 zákona čís. 131/1931 Sb. z. a n. 
platí jen o odvolání z rozsudku pracovního sou
du a podle § 4, odst. (2), téhož zrukona i o od
volání z rozsudku zvláštního oddělení okresního 
soudu pro spory pracovní. Na řízení v pracov
ních sporech projedná vaných před řádnými 

okresními soudy v místech, kde nejsou v činno
sti ani pracovní soudy ani zvláštní oddělení okres
ních soudfi pro spory pracovní, se výjimečný 
předpis § 29 zákona nevztahuje, neboť § 42 té
hož zákona, jehož ustanovení jest tu rozhodu
jí'CÍ, nestanoví jiné odchylky od obecných před
pisů. civilního :řádu soudního h:romě předpisu 
druhé věty § 42, jenž se týká místní příslušnosti 
okresních soudfi, o níž platí v těchto případech 
ustanovení § 3. Ve všech ostatních směrech platí 
pro řádné okresní soudy i v případě § 42 záko
na čís. 131/1931 Sb. z. a n. obecné předpisy ci
vilních soudních řádfi (srov. též výnos minister
stva spravedlnosti ze dne 27. dubna 1932 CIS. 

20.284 uveřejněný ve Věstníku min. sprav. čís. 
5 z roku 1932 na str. 88) , tedy také předpis 
§ 464 c. ř. s. o 14denní lhfitě odvolací. Toto sta
novisko zaujal nejvyssl soud v podstatě již 
v rozh. Č. 12.239*) Sb. n. s. a nemá příčiny, aby 
se od něho v tomto případě odchýlil. 

Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích. 
Sociální pojištění 

§ 2. 848. 

Vznik smluveného poměru Pl'acovního. Nál. nejv. 
spr. soudu z 10. IV. 1934 Č. 6906, Boh. A 11.204. 

Podle § 2 zák. z 9. října 1924 Č. 221 Sb. jest 
pojištěním povinen a podle tohoto zákona pojiš
těn, kdo v republice Čsl. vykonává práce nebo 
služby na základě smluveného poměru pracov
ního, služebního nebo učňovského, a nevykonává 
jich jako vedlejší zaměstnání nebo příležitostně. 

Stížnost popírá pojistnou povinnost Františka 
R . předem proto, že práce jím pro st-Ie konané 
nebyly vykonávány na zák'ladě smluveného po
měru pracovního, neboť - jak stížnost tvrdí -

") V á 'ž. O· b Č. 12258 (ro;zh. z 12. 1. 1933, R II 502'/32, 
V ,)) P r a c. p r á v u « roč. XII.,č. 498): Proti usnese
·ní krajs·kého· s·oThdu, jímž bylo rozhodnuto o re1kur,su 
z u snesení pracovního s·oudu ·0 · nwmitce jeho věcné ne
příslušnosti, jest <f.ovol'ací rekurs nepřípustný. Podle 
druhé věty druhého. odstavce § 36 zákona č~s. 13~/1931 
Sb. z. a n. jest rekull's k nejvyššímu soudu přípustný 
je1n proti usnese·ním odv·olacího soudu v pracovních 
sporech, vydaným za odv olacího i'he,ní, a to jen za 
p odmínek § 519 c. i ' . s. . 

žádné smlouvy pracovní mezi stranami nebylo. 
Z obsahu této námitky je zřejmo, že stížnost vy-

"') V á Ž. o b Č. 12239 (ro'z .. z 29. XrI. 1932, R I 1021/32, 
v »P r a c o v ním p r á v u « Č. 441). 

Fro řízení před okresními soudy 00 pracovních spo
reClh v místech, kde není ani pracovního soudu ani 
oddělení okresního· soudu pro pracovní SIP,ory, platí, 
kromě' o·dchylky co do místní pÍ"ÍlSlušnosti, obecné před
pisy civilních soudních r'ádú, tedy také p·ředpisy 
o smlouvě o rozsudím. 
Příslušnost okresních soudů ve sporech pracovních 

po·dle ~ 4,31 rzákonu čÍB. 131/119311 jest výlučná v tom 
smys lu, že d·obrovolné podro'be·ní SE> .příslušnosti jiných 
i'ádných soudů by neměl·o, právní účinek, ale to není 
na 'lávoou, by úmluvou v hr·omadné pracovní smlouvě 
nelbylo přeneseno rozhodování o těchto sporech na roz
hodce. 

Ujednání o ro'ZhodMm soudě v kolektivní smlo·uvě 
jest pr·o ~úč'astněné strany závazné, ti'e,bas te'n kte.rý 
účastník nedal .za svou osobu pí6emný souhlas 1m 
smlouvě '0 .roz,hod.c:'ím soudě, leč že by toto ustanovení 
kolektivní smlouvy bylo výslovně vyloučeno zvláštní 
úmluvou. Ten, kdo. se dovolával kole%:tivní smlouvy 
k ·op'odstatn ěJní svého nároku, dal tím ·z ře,j.m ě najevo , 
ža se podto'bil je.jím ustanovením. Vyřizovaly-li podlo 
kolektivní smlouvy paritní r·ozhodčí vý'bory v.šechny 
sp'ory 'l. tét·o smlouvy, ne,zále'ží na tom, zda spo.r 
vznikl za trvání 'láv·odu a pracovního .poměru, ·či až 
IlO rz,rušení závodu a 11J.o. skonče,ní náme·zdního poměru. 

Zákonem o pracovních soooech n epoz:byly platnosti 
eoukromoprávní úmluvy o příslušnosti rozhodčích sou
dů ve sp·orech, o nichž by byl jinak povolán roz.hodo
vati tádný soud. 



chází z názoru, že smluvený poměr pracovní jest 
tu pouze tenkráte, jestliže strany VýSlovně for
málně uzavřely smlouvu pracovní. V tom jest 
však stížnost na omylu. Neboť smluvený poměr 
pracovní jest tu vždy, kdykoli došlo k souhlas
nému projevu ville, pozfistávajícímu v tom, že 
jedna osoba - zaměstnanec - projevuje ochotu 
k jistým pracím a druhá osoba - zaměstnavatel 
- tuto pohotovost přijímá, ať již souhlasný pro
jev vfile se stal výslovně, formálním ujednáním, 
nebo mlčky činy konkludentními, zejména zapo
četím práce s vědomím zaměstnavatelovým, vý
platou mzdy a pod. Nemfiže proto stížnost z toho, 
že nedošlo mezi stranami k formálnímu ujednání, 
proti nař. rozhodnutí nic vytěžiti. 

§ 5. 849. 

I. Vojenský gážista ve výslužbě, činný v zaměst
nání zakládajícím pojistnou povinnost podle zák. 
č. 221/1924 Sb., není pojistné povinnosti zproštěn 
z důvodu, že je účasten nemocenské péče podle 
předpisů vojenských. - n . Kdo je pojištěn podle 
zák. č.221/1924 Sb., nepodléhá pojištění podle 
zák. č. 221/25 Sb. Nál. nejv. spr. soudu z 6. II. 
1934 č. 2373, Boh A 11044. Prejudikatura: ad 
II: Boh. A 8718/30, 8831/30, 9399/31, 10.263/33.*) 

§ 5. 850. 

Za vedlejší jest určité zaměstnání považovati 
tenkráte, jestliže srovnáno s jinou (samostatnou) 
činností nebo s životním postavením dotčené 
osoby s hlecliska hospodářského a sociálního jest 
povahy podřadné. Nál. nejv. spr. soudu z 6. III. 
1934, Č. 4431, Boh A 11.114. Prejudikatura: 

Boh. A 4285/24, 548/26, 8083/29, 8921/30.**) 

Otázkou, co sluší rozuměti zaměstnáním vedlej
ším ve smyslu § 1 zák. Č. 268/19, případně § 2 
zák. Č. 221/24 Sb., zabýval se nss. již často ve 
své judikatuře, v níž zaujal stanovisko (srov. 
na př. Boh. A 4285i24, 5486/26, 8083/29, 8921/30), 
že určité zaměstnání jest za vedlejší považovati 
tenkráte, jestliže srovnáno s jinou (samostatnou) 
činností nebo s životním postavením dotčené 
osoby s hlediska hospodářského a sociálního jest 
povahy podřadné. Podle toho jest při řešení otáz
ky, zda některá činnost jest zaměstnáním ve
dlejším, v každém jednotlivém případě zkou-

*) B ,o-h. A 8718 (nál. z 3. IX. 1930, (O'. 13_655, v »F' r a c. 
p r á v u « čís. 162): r. Osoby, které na základě dřívě:i-ši 
služby veřeiné (státní atd.) po-žívají odpočivných ne,bo 
zlVo'Patl'o,vacích požitki'l, nejsou z tohoto důvodu vylOl1-
čsny z 'Do:ii štění nodle ~ 5, lit. a). resp. § 6, lit. a) 
zák. oČ. 221/2'4. - II. TI osoby, která má do-živ,otní dů
chod z dřívějšího poměru služebního a kte1'á nrovo
zuje nějaké zaměstnání námezdní, lze zamělS,t'nání to 
kvalifikovati jako vedlejší ve smyslu § 2, odst. 1. zák. 
Č . 221/24. :ie--li zaměstnání t,o při porovnání s celkovou 
h{)spodářskou a sociální situací osoby té podrnžným. 

B o h. A 8831 (ná!. z 20. X. 1930. Č. 3467/29, v »P r a c. 
p r á v u « čís. 177): Vstoupí-li osolba, jmenovaná v ~ I, 
lit. d) zák. 0. 221/25, do zaměstnání povinně no:iištěn~ho 
podle zák. č.. 2:21/24 a 242/22, jest Léč-'ebný fond veře.j
nvch zaměstnanců Jl"ovinen vrátiti pojistné, p:ř'ipada
jíci na dobu nového po':iistného noměru. 

B o h. A 9399 (nál. z 1. X. 19tn, č. 14.102, v »P r a c. 
p r á v u « Čí,s. 3l1j): Osoby, noiištěné 'P1'O případ nemoci 
'Podl e zák. Č. 221/24, nepodléhají pOjištění podle zák. 
oČ. 221/~5. 

**) B -o h. , A 4235 (nál. 'z in. XII. 1924, oč. 13.760/23): 
K vý-kladu po-jmŮJ zaměetnání hlavní a zaměstnání 
ve-dlej'ší. 

B Qo h. A 4586 (nál. z 15. III. 1926, Č. 9291/25): K vý
kladu pojmu »hlavního a vedlejšího 2aměstnání« 
(obecní strážník a ponocný). 

B o h. A 8083 (ná!. z 3. IX. 1929, Č. 16.130, v »P r a c. 
p r á v u « r,oč.. VlIL, str. 94): K vvkladu pojmu »ve
dJ.e,jší zaměstnání« podle 'zák. (O'. 221/24. 

B o h . .A 89201 (nál. z 2. XII. 1930,č. 18.718, v »P r a c. 
p r á v u« čís. ;990): O po:imových ZD~cích vedlejšího 
zaměstnání podle zák. Č. 221/24. 

mati, v jakém poměru je činnost ta k celkové 
hospodářské a sociální situaci té které osoby, 
a jest pak rozhodnuto, zda s uvedených hledisek 
jeví se činnost, o kterou jde, zaměstnáním po
družným, t. j. takovým, jež nelze v konkretním 
případě s hledis>ka právě vytčeného hodnotiti za 
životní postavení a základ existence té které 
osoby. Z těchto úvah jde, že skutečnost, že oso
ba, vykonávající práce námezdní, má také ji
naké své zaměstnání samostatné, nemusí ještě 
eo ipso zaměstnání námezdnímu vtiskovati ráz 
zaměstnání vedlejšího, neboť její zaměstnání sa
mostatné nemusí vždy býti životním jejím po
stavením a základem existence. 

Nelze proto jen o to, že osoby pracující 
u st-Iky mají i jinaké zaměstnání samostatné, 
opírati úsudek, že jejich námezdní práce jest je
jich zaměstnáním vedlejším. Ve smyslu názorů. 
nahoře podan)'ch bylo by nutno dovoditi, že ži
votní postavení a existence osob těchto zakládá 
se v jejich zaměstnání samostatném, takže je
jich zaměstnání z poměru námezdního jeví se' 
s tohoto hlediska činností jen podřadnou a po-
družnou. Toho však stížnost nečiní , vycházejíc, 
jak již řečeno, z názoru, že povaha námezdního 
zaměstnání o~ob, o kter,é jde, jako vedlejšího jest 
dána již tím, že osoby ty mají své jinaké za
městnání samostatné, kterýž názor však není 
v souladu s právním řádem. 

§ 5. 851 

K pojmu zaměstnání vedlejšího a za-městnání 
příležitostného. Nál. nejv. spr. s:oudu z 10. IV. 

1934, Č. 6906, Boh. A 11.204. 

Stí-žnost hájí paJk dále názor , že zaměstnání 
Františka Ř. u st-le nepodléhalo povinnému" po
jištění, poněvadž šlo o práce příležitostné. Tuto 
povahu prací spatřuje pa k stížnost v tom, že ko
nány byly bez pracovní povinnosti z neexistující 
pracovn5 smlouvy, nepravidelně, případ od připa
dtt, prři č~mž Ř. nezachovával osmtllodL'I1ovou -pra
covní dobu a byl ta'ké st-lem odměňován přHeži
tostně. 

Ani tu nebylo možno sUžno'StÍ' přisvědčiti. Po
u:kazem na nedostatek pracovní povinnosti, po
něV'adž nebylo formální pracovní ,smlouvy, o čeInŽ 
se stala zmínka již nahoře, míjí se stÍ'žnosrt vfi.
bec 'Sivého cíle, neboť pro otáJzku., zlda určité prá
ce jsou vykonávány příležitostně, nemfiže míti 
významu, zda k výkonu prací těch rSe osoba pra
cující předem výslovně zavázala či nikoli. A V'šalk 
ani v olstatnícih Skutečnostech nelze spatřovati 
momenty, je'ž by odfivodnily závěr, že by práce, 
o něž šlo, byly FranUškem Ř. vylkonávány jen 
příležitostně. Za práce 'konané ve 'smySlu § 2 zák. 
Č. 221/24 Sb. příležitostně lze totiž uznati jen 
ony, jež v poměru k určitému zaměstnavateli 
přicházejí jen jako ziev ojedinělý, nahodilý, jeIŽ 
právě pro svou nahodilost a krátkodobost nemo>
hou v tomto poměru poskytnouti osobě pracuiici 
řádný zdroj příjmů.. TaJkové oiedinělosti a naho
dilosti nerovná se ovšem skutečnost, že určité 
práce jsou VV'konávány a pak i odměňovány ne
pravidelně, případ od Dřinadu, jak toho zaměs>t
navatelfiv provoz vYžaduje. Že paJk nezaclhovfivá
ní osmihodinové doby pracovní nemfiže určité 
prá.ci vtisknouti povahu práce n'říležitnstné. ;p,st 
na bíle dni. N emMe proto těmjto skntečnostmi 
býti dovozováno, že práce Františka Ř. u st-Ie 
bylv pouze příležitostné. 

V ostatním 'svém olbsahu broií stí'žnoRt proti 
tomu. že žal. úřad neuznRl nrá~e FrHntiška :Ř. 
u st-le za ieho vedlejší zR,mp.srt'l"l~ni. VvtVikfi, v t 0 m 
směru nej'P'rve jako vad II , Žl') Ž~~_ úřad n-roh1á.sil 
práce ty za hlavní zaměstnání Ř-ovo, avšak ne-
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avšak ne-

uvedl, které jest jeho zaměstnání vedlej'ší, ač 
přece mMe se o hlavním zaměstnání mluviti jen 
tenkráte, je-li zároveň nějaké zaměstnání vedlej
ší. Nss neshledal, že by nař. rozhodnutí trpělo 
z vyt'knutého dtlvodu nějakou vadou. 
Nahoře citované ustanovení § 2 zák. č. 221/24 

Sb. vylučuje z pojistné povinnosti práce, konané 
sice na základě smluveného poměru pracovnílho, 
avšak vykonávané jako zaměstnání vedlejší. Při. 
řešení 'otázky, zda nějaká činnost jest zaměst
náním vedlejším, třeba zkoumati, v jakém po
měru jest určitá činnost k celkové lhospodářsiké a 
sociální situaci té které osoby. Není proto tfeřba, 
aby tu stály proti sohě různé činnosti téže osoby, 
nýlbrž rozhodno jest, zda s hlediska hospodá.řls\ké
ho nebo sociálního jeví se činnost, o kterou jde, 
zaměstnáním podružným, t. j. takovýlm, jež nelze 
v konkretním 'Případě s hledilska právě vytčeného 
hodnotiti za životní postavení a základ existence 
té které osdby. Z toho pak jde, že zaměstnání, 
jež lze pokláJdati za životní postavení a základ 
existence pracující osohy, mMe býti nazýváno 
zaměstnáním hlavním, aniž v této relaci jest tře
ba, aby tu bylo souča'sně i nějaké zaměstnání 
vedlejší. 
Může pak jíti jen o to, zda_ právem uznal žal. 

úřad zaměstnání Františka R. u st-le za jeho 
zaměstnání hlavní, čt zda jest jej pokládati za 
jeho zamě,stnání vedlejší. Tu pak 12'raví nař. roz
hO'dnutí, že zaměst:nání Františka R. u st-Ie bylo 
v kritické době jeho hlavrum zaměstnáním a 
hlavním pramenem výživy, neboť byl v lomu za
městnán po dobu asi 14 dní a nepraco'Val jen 
tehdy, když se měl podrobiti kontrole, a podpora 
v nezaměstnanosti neiV'ystačila na výživu jeho 
čtyřčlenné rodiny. Tomuto odfl.rvodnění vytýká 
stížnost, že odporuje duchu pojišťo'Vacího zákona, 
neboť pro pojišťovací pov.ÍII1nost neroZhoduje ani 
úplata ani výše životních potřeb, nýbrž zpfLsO'b 
pracovního výkonu bez ohledu na úplatu, a že 
příležitostné práce nejsou pn neexi'stenci služeb
ní SIllllouvy podrobeny pojistné povinnosti ,bez 
ohledu na to, jak vy:soko jsou tyto příležitostné 
práce lronoro'Vány, ~ bez ohledu, zda jsou nutny 
k opatření vyživovacích náJkladtl. Z tohoto obsahu 
stížnosti jest zřejmo, že proH hořejším dtlvodtlm 
nař. rozhodnutí brojí stížnost, jako by jimi žal. 
úřad zaměstnání Františka Ř. u st-le upíral 
charakter zaměstnání příležitostného, ač ve sku
tečnosti jimi žal. úřad popfel charakter zaměst
nání vedlejšího. Jdou proto zmíněné vývody stíž
nosti mimo obsah nař. rozhodnutí a netřeba se 
jimi zabývati. 

§ 7. 852 

Pojistná povinnost učně nezaniká už faktickým 
přerušením prací sezonního podniku (zednické
ho), zůstává-li učeň ve fysické pohotovosti vůči 
zaměstnavateli. Nález nejv. spr. soudu z 30. 1. 
1934, č. 17,782/32, Boh. A 11.025. Prejudikatura: 

Boh. A 8968/30.*) 
Nss vyslovil v nál. Boh. A 8968/30 právní ná

zor, že slova užitá zejména v § 7, odst. 1 zák. 
č. 221/24, že pojištění vzniká dnem, kdy poji
štěnec počal vykonávati práce nebo služby »po
vinně pojištěné«, nesluší vykládati v ten rozum, 
že ke vzniku pojistného poměru je třeba, aby za
městnanec s prací pojištěním povinnou započal 
efektivně, nýbrž, že vznik pojistného poměru pojí 

'II) Ho h. A 8968 (nál. z 30. XII. 1930.č. 7'3>8/29, 
v »F' r a c. p r á v u« Č. 184, 198): Praocvní a tím i po
jistný 'poměr po rozumu § 2 zák. Č. 221/24 vzniká stejně 
jako za platnosti dhvější ho ne-mocenského zákona tím, 
~e zaměs,tnane·c se dá svou pracovní schopností k di&
posici zaměstnavateli a tento s ní disponuje. Že za
městnanec práci mu uloženou efektivně nekonal, je 
nerozhodno 

zákon ve shodě s dřívějším stavem legislace ke 
»vstupu do zaměstnání«, pokud se týče »k počát
ku zaměstnání«; dále vyslovil nss právní názor. 
že pracovní a tím i pojistný poměr po rozumu 
§ 2. zák. 221/24 vzniká tím, že za,m,ěstnanec se 
dá svou pracovní schopností k disposici zaměst
navateli a tento s ní disponuje; že zaměstnanec 
práci mu uloženou efektivně nekonal, je neroz
hodno. Na názoru tom setrvává nss i v daném 
případě. 

Z toho plyne, že ke vzniku pojistné povinnosti 
ve smyslu § 7, odst, 1 cit. zák. není třeba fak
tického výkonu prací nebo služeb, nýbrž že sta
čí smluvní pohotovost zaměstnancova k výkonu 
smluvených prací. Tak je ovšem nejen při smlu
veném poměru pracovním (služebním), nýbrž i 
při smluveném poměru učňovském, pro který zá
kon nestanoví úchylky. Důsledně pak jest vyklá
dati i dikci odst. 3 § 7 co do zániku, doslovně 
stejnou s dikcí odst. 1 stran vzniku pojištění, 
tak, že přerušení faktického výkonu prací nebo 
služeb samo o sobě ještě neznamená zánik pojiš
tění, pokud trvá ještě smluvní pohoto'Vost zá
městnancova k výkonu smluvených prací. 

Aplikuje tuto zásadu na daný případ, dospěl nss, 
k závěru, že okolnost, že učňové v době mimo
sezonní efektivně žádných prací nekonali, sama 
o sobě ještě by neznamenala zánik pojistné po
vinnosti, nýbrž, že by tak bylo jedině tehdy, lcdy
by po zmíněnou dobu netrvala také smluvní po
h<;>tovost učňů k výkonu smluvených prací. Také 
nelze právem: tvrditi, že by již nekonáním prací 
se zrušoval učňovský poměr učňtl pro dobu mimo
sezonní, nýbrž rozhodným pro to bude jedině 
znění učňovské smlouvy. 

§ 17. 853. 

Poisteníe proti nemoci vzniká samo sebou už tým, 
že poistenec počal vykonávať práce alebo služby 
poistenim povinné, a zaniká len zrušením pra
covného pomeru, zakladajúceho poistnú povin
nosť, a zastavením práce povinne poistenej alebo 
chorobou, spojenou so stI'atou pracovnej sposo-

bilo sti. 

Prihláška a odhláška sama o sebe, ak bol zamest
nanec - prez odhlášku - ďalej v pracovnom 
pomere, nemá v zápatí zánik nemocenského po
istenia. Rozh. nejv. soudu z 15. XI. 1933, Rv III 

593/32, pravný Obzor 1483. 

Zaloba o náhradu škody je založená na tom, 
že žalobce ještě v čase svého zaměstnání u žalo
vaného - dne 25. srpna 1930 - onemocněl a 
nemocenská pojišťovna soukromých úředníktl mu 
odepřela nemocenské i lékařskou pomoc, a to. 
proto, že ho žalovaný - jako zaměstnavatel -
u ní nepřihlásil, ač to byl slíbil učiniti, protože 
ho před tím odhlásil od okresní nemocenské po
jišťovny v L., a když tato novou jeho pnhlášku 
nepnjala, proti odmítavému výměru nepodal stíž
nost, takže žalobce nebyl pak přihlášen ani u té 
ani oné nemocenské pojišťovny. 

Tato žaloba je již podle svého vlastního obsahu 
ne odtlvodněna, neboť jedním z nezbytných před
pokladů nároku na náhradu škody je způsobená 
škoda, ta však zaměstnanci, povinnému k nemo
censkému pojištění opomenutím pnhlášky nebo. 
odhláškou, učiněnou v čase, kdy zaměstnání ještě 
trvalo, nevzešla a vzejíti nemůže, protože pojiš
tění proti nemoci vzniká podle § 7 zák. čís. 184-
192'8 Sb. z. a n. samo sebou již tím, že pojištěnec 
počal vykonávati práce nebo služby pojištěním 
povinné a zaniká jen zrušením pracovního po
měru, zakládajícího pojistnou povinnost a zasta-
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vením práce pDvinně pDjištěné, nebO' nemDcí SpD
jenou se ztrátDu pracDvní způsDbilDSti. 

Přihláška (§ 7) a Ddhláška (§ 17) sama O' SD
bě, byl-li zaměstnanec přes Ddhlášku dále v pra
cDvním pDměru - jak žalDbce tvrdí až dO' 30. 
září 1930 - neměla v zápětí zánik nemocen
skéhD pDjištění. PrDtD - jestliže žalDbce DnemDC
něl 25. srpna 1930 a pracDvní pDměr se žalDva
ným skDnčil až 30. září 1930 - nemDhla pDmi
nutím přihlášky anebO' DdhláškDU, když tatO' Dd
hláška nebyla učiněna platně dO' skDnčení pra
cDvníhD pDměru, pDkud se tkne se stala před pra
vDplatným přijetím náhradním ústavem, žalDbci 
vzniknDuti žádná újma na jehO' právu na dávky 
od příslušné nemDcenské pDjišťDvny a tak Dvšem 
není způsDbené škDdy, O' kterDu se žalDba Dpírá. 

§ 25. 854. 

Podléhají zaměstnanci pily na velkostatku po
jištění u okr. nemoc. pojišťovny nebo u zeměděl
sl[é nemocenské pojišťovny? Nál. nejv. spr. sDudu 
z 9. II. 1934 Č. 1824, BDh A 11054. Prejudikatura: 

srDV. BDh. A 8874/30. 

SpDrná mezi stranami jest jediná Dtázka, zda 
parní pilu knížete Jana z Liechtensteinfi v P. sluší 
pDkládati za pDdnik zemědělský-lesní či za pDd
nik živnDstenský. 

Žal.' úřad DdpDVěděl k tétO' Dtázce ve smyslu 
druhé eventuality, upřev uvedené pile pDvahu 
zemědělskéhD-lesníhD pDdniku prDtD, že se pila 
neDmezuje na první zpracDvání vlastní surDviny 
jen k tDmu cíli, aby její dDprava byla snadnější, 
nebO' aby slDužila vlastní pDtřebě, a tO' jen jednD
duššími strDji, nýbrž že se zpracuje dřevO' dále 
na řadě SIDžitých a nebezpečných strDjů, a vede 
se prO' pilu samDstatné účetnictví. Při tDm se 
žal. úřad dDVDlává tDhD, že pila byla Dd pDčátku 
pDvažDvána za pDdnik živn., byla schválena pDdle 
ustanDvení § 25 živn. řádu, pDdléhá dDzDru živn. 
inspektDrátu a m~ živn. úřadem schválený pra
cDvní řád. 

PDdle tDhD vychází žal. úřad z názDru, že by 
uvedenDu pilu bylO' mDžnD pDkládati za zeměděl
ský-lesní pDdnik jen tenkráte, kdyby slDužila 
vlastní pDtřebě, tO' jest kdyby dříví, získané z ma
jitelDvých lesil, zpracDvá vala jen prO' vlastní pD
třebu majitelDvu, nebO' kdyby sice dřívi zpracD
vávala i prO' pDtřebu jiných DSDb, avšak zpracD
vání. dělO' se jen v té míře, aby dDprava dříví 
byla snadnější, a tO' jen strDji jednDduchými, při 
nkhž není většíhO' nebezpečí a kdyby se prO' pilu 
nevedlO' samDstatné účetnictví. 

Žal. úřad se mýlí. PDkud předem pDukazuje 
na tO', že pila byla Dd začátku . pDvažDvána za 
pDdnik živnDstenský, byla schválena pDdle usta
nDvení § 25 živn. řádu, pDdléhá dDzDru živn. 
inspektDrátu a má živn. úřadem schválený pra
CDvní řád, jest zjevnD, že právě uvedených sku
tečnDstí dDVDlává se žal. úí'ad jen na pDdpDru 
svéhO' úsudku, čerpaného z mDmentů již před 
tím uvedených a že prDtD v Dněch skutečnostech 
nespatřuje základ, na němž by budDval svůj zá
věr, že pila, O' kterDu jde, jest pDdnikem živn. 
Ve skutečnDstech těch by Dstatně také základ ten 
spatřDvati nemDhl, nebDť tu může býti rDzhDdnDu 
jen skutečná vnitřní pDdstata pDdniku. 

PDkud pak jde O' Dnu pDdstatu pDdniku, vYS.ID
vil nss již v nál. BDh. A 8874/30, že pDvahy samD
statnéhO' živn. prDvDzu pDstrádá činnDst lesníhO' 
hDspDdáře, jež se omezuje na prvDvýrDbu, t. j. na 
zužitkDvání lesa k dDcílení plDdin (rDstlinných 
surDvin), při čemž je lhDstejnD, zda hDSpDdář plD
diny ty sám spDtřebuje či zda je zcizuje, a dále, 
že SIDuží-li lesní pila jen k tDmu, aby v lesích 
zaměstnavatelDvých při řádném lesním hDSpDdář-

ství získané dřevO' bylO' učiněnO' prDdejnějším tím. 
že se rDzřezává na palivDvé dříví, prkna a pDd., 
tedy uvádí pDuze ve stav usnadňující jehO' prD
dej, jeví se její prDvDz jen sDučástí prvDvýroby, 
tedy lesníhO' pDdniku saméhO'. 

PDdle tDhDtD názoru může tedy zpracDvání dře
va získanéhO' z lesů majitelDvých, aniž se t.ím 
vybDčuje z hranic prvDvýrDby, jíti dále, než k tD
mu kDnci, aby se jím usnadnila dDprava, jak se 
dDmnívá žal. úřad, zejména se jím z hraníc prvD
výrDby nevybDčuje jíž tím, že se jím dřevO' uvádí ' 
ve stav, usnadňující jehO' prDdej. Při tom jest 
zcela bez významu, zda zpracDvání to děje se 
strDji jednoduchými či SIDžitými a ne'bezpečnými 
a nemá tudíž významu skutečnDst, že se prO' pilu 
vede samDstatné účetnictví, nebDť skutečnDsti ty 
se nikterak nedDtýkají toho neb DnDhD charak
teru pDdniku a nemDhou prDto býti pro rozlišování 

. v onom směru žádným kriteriem. RozhDdný na
prDti tomu může býti jen výsledek zpracování 
v tom smyslu, aby jím nebyly překročeny hra
nice usnadnění prDdeje dříví na rDzdíl Dd zpra
cDvání, jímž se již produkuje hDtDvý průmyslDvý 
výrobek. 

PDdle tDhDtD kriteria však žal. úřad - jak tD
mu svědčí dDSIDV nař. rDzhDdnutí - spDrnou 
otázku nepDsuzDval, dDmnívaje se mylně, že živn. 
povaha pily jest dána již tím, že se v ní dříví 
zpracDvá vá pro DbchDd technickým zařízením, 
stojícím na výši nDrmálních průmyslDvých pil, a 
že se prO' pilu vede samDstatné účetnictví. PrO' 
tentO' mylný názDr bylo nař. rDzhodnutí zrušiti 
prO' nezákDnnDst. 

§§ 153, 220. 855. 

Nemocnicemi podle § 153 a § 220, odst. 1, č. 4 
písm. c), se vyrozumívají také státní kliniky. 
RDZh. nejv. soudu z 15. VI. 1934, č. j. R I 655/34, 

Sb. min. sprav. 1225. 

Žalující připDuští, že pDměr mezi státem-kli
nikDU a žalO'vanDu (,StrDjníckDu nemDcenskou 
pDjišťO'vnDu v P.), která pDukázala O'šetřDvance 
dO' klinickéhO' DšetřDvání, je pO'měrem sDukrDmo
právním, z čehDž dDvDzuje, že žalO'bní nárok ná
leží jedině před řádné sDudy, prDtO'že kliniku 
jakO' státní ústav vyučO'vací, náležející dO' O'rga
nisace státní ŠkO'lské správy, bez samostatné 
právnické O'sO'bnosti nelze. pO'čítati k léčebným 
ústavům ve smyslu § 153, případně § 220, Č. 4 
lit. c) zákDna Č. 221/24 E ,b. z. a n., a že tu tedy 
není výlučné příslušnosti pojišťovacíhO' soudu 
pDdle § 216 cit. zákDna. Než shDra zmmene 
O'kDlnDsti, k nimž pDukázal k DdůvO'dnění svéhO' 
rDzhDdnutí také rekursní soud, nijak nevylučují, 
že také kliniky jsou ústavy léčebnými, jak tO' 
v sDuhlase s definicí takDvých ústavů, Dbsaže
nDU v nálezu nejvyššíhO' správníhO' sO'udu (č. 8932 
.sb. rDzh. n. spr. s.), *) vylO'Žil SDud první stDlice; 

") B o h. A 8874 (nál. z 6. XI. 19'3'00, č<. 16.964): Slouží-li 
lesní pila jen k tomu, aby di'íví získa né v les,ích j·e·
.ifho majitele při i'ádném lesním hospodářs.tví bylo 
učiněno prodejnějším tím, že se roúezává na palivo
vé dříví, pr,kna aítd ., tedy u vádí j en ve stav usnadňu
jící jeho prod,ej, j e provoz je jí jen s oučástí lesního 
podniku samého; zaměs tnanci pily tako·voé p odléhaj í 
pojištění u n,emocenské pojiš ťovny zemědělské. 

*) B o h . A 8932 (nál. z 6. XII. HmO, č. 18.788): Lé,
čebným ústa,vem ve smyslu ~ 2 lit . b) zák. z 30,. dubna 
uno. č. · 68 ř. iZ. jes t za Í'ÍzenÍ, mající za M 'el, pookyt
nouti loékai·s.kéoše,ti'en.í v p Hpa.d ech , kd.e, po-vaha ne
moci, ,oso,bní poměry nemocného nebo lé,kařský zákrok , 
který má býti prov eden, vyžaduj e" aby nemocný byl 
po delší dobu -o š etřován pod. pÍ'Ímým doz,orem lékúo
vým. 

V á Ž. o· b.č. 482'Q (r Olzh. z 19. nI. 1925, R I 123/25): 
Právní -osobnos t ~) Vše·obecné nemocnice v Pra ze«. Fond 
její jest právnickou os obností. Poměr nemocnice (fon · 
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nesejde ani na tom, že kliniky jsou ~aké vy~ 
učovacími ústavy a že proto a podle InstrukcI 
mohou býti do nich na léčení přijímáni jenom 
pacienti, kteří se takovému přijetí podrobí a 
s ním souhlasí. Klinika jako vyučovací a léčeb
ný ústav je státním podnikem a stát jako pod
nikatel je v oboru této působnosti účasten jak 
nároků plynoucích ze soukromého práva občan
ského, tak také z něho vyplývajících závazků ; 
platí tedy také pro něho ustanovení zákona. 
kterým se určité nároky přikazují místo před 

,řádné soudy před výlučné soudy zvláštní, v sou
zeném případě před soud pojišťovací. Podobně 
má se věc na př. u cvičných strojíren a podob
ných ústavů, sloužících také účelť1m vyučova
cím, pokud zároveň zařízeny jsou jako podniky 
a jako takové vyvinují podnikovou činnost, spa
dající jinak pod předpisy soukromoprávní. Ne
rozhoduje, podléhají'-li snad zvláštnímu odbor
nému dozoru státnímu či mají-li vlastní správu 
odpovědnou také v tomto směru a jsou-li osob
nosti jejich správou pověřené k ústavu, případ
ně ke státu jako podnikateli v poměru soukromo
právním nebo jako veřejní úředníci v poměru 
veřejnoprávním. Tyto otázky vyskytnouti se 
mohou také ve správě veřejných státních ne
mocnic anebo u jiných podobných léčebných 
ústavů, aniž lze z toho dovozovati, že by ony 
ústavy byly proto vyloučeny z rámce zákona 
~. 221/24, 184/28 Sb. z. a n. Protože pak podle 
§ 220 cit. zák. je stanovena výlučná příslušnost 
pojišťovacího soudu (§ 216 cit. zák.) pro žaloby 
na náhradu podle tohoto zákona mezi pojišťovna
mi, k nimž patří také žalovaná, o čemž mezi 
stranami není sporu, a »nemocnicemi« (č. 4 
lit. c), a protože se tento předpis podle § 153 
cit, zák. týká léčebných ústavfi vůbec, tedy také 
ústa vů klinických, nebyl dovolaný řádný soud 
příslušným. Jde vpravdě o nepříslušnost a ni
koli o nepřípustnost pořadu práva, bylo proto 
obnovené usnesení prvního soudu v tomto smyslu 
opraviti. K vývodť1m rekursu dlužno dodati, že 
v rozhodnutích č. 4826, 7756*) sb. n. s., k nimž 
se tam pouka:zuje, nebyla řešena otázka, pa
tří-li kliniky k ústavům léčebným, o kterou jde 
v souzeném případě. 

§ 212. 856. 

Žaloba o nepřípustnost exekuce na základě ná
lezu rozhodčího soudu nemocenské pojišťovny, 
ježto tento nález byl pravoplatným rozsudkem 
pojišťovacího soudu jako soudu odvolacího změ-

něn, jest žalobou podle § 39 čís. 1 ex. ř. 

Předpisy §§ 212 a 238 zák. si neodporují. Zákon 
nepřiznává v § 212 zák. odvolání nemocenské po
jišťovny odkladný účinek jen, pokud jde o pll.·o
vedení nálezu rozhodčího soudu, nikoliv též v pří
čině jeho vykonatelnosti. N emocenská pojišťovna 
má poskytovati pojištěnci nemocenské dávky 
rozhodčím soudem přisouzené a nemá vyčkati, 
jak dopadne její odvolání. Nezachová-li se takto 
nemocenská pojišťovna, nepřísluší pojištěnci prá
vo vésti soudní exekuci na základě nálezu roz
hodčího soudu, proti němuž bylo nemocenskou 
pojišťovnou včas podáno odvolání, nýbrž zbývá 
mu jen, aby se obrátil na příslušný dozorčí úřad 
se žádostí o odpomoc, t. j. s dozorčí stížností za 
tím 'účelem, aby . dozorčí , úřad mocí dozoru (§§ 86 

du) ke klinikám. S nemocnicemi, požívajícími práva 
vei'ejnosti, lze ujednati soukromoprávní smlouvu o lé
čení. 

V á Ž. ob Č. 7756 (l'O'zh. z 4. II. 1928, Rv I 4'81/21): Ten, 
kdo byl pI'evzat v léě.ení a ošetřování všeobecné ne
mocuicev Praze a byl pI'edán na kliniku, ač nedal 
k tomu souhla.s, zůstal i nadále v o'šetř'ování a léčení 
nemocničním. 
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a 86 a) zák.) přiměl nemocenskou pojišťovnu k 
výplatě dávky v mezidobí a sjednal tak stav zá-

konu vyhovující. 

Soudní exekuci lze povoliti teprve, až nález roz
hodčího soudu nemocenské pojišťovny bude pra
voplatný, a na základě žádosti exekuční, k níž 
musí býtí přiloženo vyhotovení exekučního titulu, 

opatřené doložkou vykonatelnosti. 

Byla-li přes to exekuce již povolena dříve, není 
žaloba o nepřípustnost exekuce vyloučena tím, že 
pojišťovna nevznesla proti povolení exekuce re-

kurs. 

Útraty vzešlé vedením exekuce pl' ohlášené napo
tom za nepřípustnou, sdílejí osud vymáhané hlav
ní pohledávky. Rozh. nejv. soudu z 22. II. 1934, 

Rv II 322/32, Vjá.Ž. obč. 13.308. 

Pensijní pojištění 
§ ·1. 857. 

Vrchní číšník, jemuž ve větším městském pod
niku restauračním bylo svěřeno inkaso, podléhá 
pensijní pojistné povinnosti podle § 1 odst. ' 2 lit. 
b) zák. č. 89/1920 Sb. Nál. nejv. spr. soudu z 5. 
IV. 1934 č·. 5768, Boh. A 11.193. ----< Prejudikatura: 

srov. Boh. A 4112/24, 6944/27.*) 

Žal. úřad uznal však činnost Františka K. za 
službu kupeckou proto, poněvadž činnost, kterou 
tento podle zjištění žal. úřadu vyvíjel, vyžadovala 
jisté pohotovosti, výcviku, znalosti a zkušenosti, 
tedy kupecké zdatnosti, která kvalifikuje osoby, 
touto vlastností se vykazující, jako obchodní po
mocníky podle zák. č. 20/1910 ř. z., o nichž m~uví 
§ 1 odst. 2 lit. b) pens. zák. č. 89/1920 Sb. Zal. 
úřad vychází tu ze stejného pojmu služby ku
pecké, jak nss opětovně pojem ten vyložil v nál. 
Boh. A 4112/24 a 6944/27':') a neshledal proto 
nss v nař. rozhodnutí vytýkané nezákonnosti. 

V týchž nálezech pak bylo dále vysloveno, že 
otázka, zda ta která činnost zaměstnance vyža
duje této zdatnosti, jest otázkou nikoliv právní, 
nýbrž skutkovou a nutno ji tudíž posuzovati v 
každém konkretním případě na základě zjiště
ných skutečností. Tvoří pak zodpovědění otázky, 
zda ta která činnost tuto signaturu má či nikoliv, 
část skutkového zjištění, z něhož úřad adm. vy
chází. Skutkovým zjištěním tím jest pak nss vá
zán a může je přezkoumati jen s hlediska § 6 
odst. 2 zák. o ss, to jest potud, zda netrpí něja
kou podstatnou vadou a není v rozporu se spisy 
či zásadami logického myšlenÍ. Takových vad 
zde však nss neshledaL ... 

Odvolává-li se konečně stížnost na nálezy uve
řejněné ve sbírce rozhodnutí bývo živn. soudů, 
možno naproti tomu poukázati na př. k nálezům 
nejvyššího soudu ve Vídni ze 16. prosince 1913 
Č. Rv II 1272/13 a z 15. června 1912 Rv I 445/12, 
jimiž uznáno, že sklepník zmocněný ku přijímání 
platů, jest obchodním pomocníkem ve smyslu 
zák. o obch. pomocnících, a možno poukázati i na 
spis Dra Randy »0 rakouském právu obchodním«, 
kde i takoví sklepníci za obchodní pomocníky ve 

") B o h. A 4112 (nál. z 14. XI. 1924, č. 19'.869): Názor, 
že ,každý, -kdo zaměstnán je živnostenským odbytem 
zbOŽÍ, koná službu kupeckou ve smyslu zák. z 16. led
na 1910, č. 20. ř. z., a proto' pndléhá pensijnímu po
jištění dle ~ 1, odst. 2. lit. b) zák. z 5. úno·ra 19'20, Č. 
89 Sb., je právně myl.ný. Jen ten koná sl:u,žbu kupec
kou, jehož. s,lužba vyžaduje t. zv. kupecké zdatno,sti. 
Vyžaduje-li ta která ·slu.žba této zdatnosti, je <>táz-
kou skutkovou. , 

B o h. A 6944 (nál. z 3. XII. 19,27, Č. 25.329, v »f' r a c. 
p r á v u r.oč. VII .• str. 3'5): Činnost zaměstnance, j·enž 
vede registraturu, je kupeckou činností ve smyslu § 1. 
odst. ~ .. lit. b) zák. z 5. února 1920, Č. 89 Sb. 



smyslu zák. o obchod. pomocnících jsou považo
váni. Ostatně žal. úřad zde nevyslovil, že každý 
číšník podléhá pensijnímu pojištění, nýbrž jen 
takový, který vykazuje pro svou službu nutnost 
kupecké zdatnosti. 

§1. 858. 
Advokátní koncipient podléhá pojistné povinnosti 
pensijlú podle zák. Č. 26/1929 Sb. Nál. nejv. spr. 
soudu z 3. III. 1934 č. 4213, Boh. A 11.108. -
Prejudikatura: 

§ 2. 859. 
Na zaměstnance ve vyšších službách, podléhající
ho pensijnimJU pojištění podle zák. Č. 26/1929 Sb., 
,'dahují se ustanovení zák. č. 221/1924 Sb. jen 
potud, pokud pojistný poměr nebyl upraven před
pis:r §§ 10, 13, 19 až 33 a 41 odst. 1 zák. č. 
33/1888 ř. z. a zákonů jej pozměňujícícll a dopl
úujících. Nál. nejv. spr. soudu z 10. IV. 1934, č. 

6905, Boh. A 11.203. 
Žal. úřad dospěl k závěru, že Terezie F. j~st 

jako zástupce na provisi zaměstnána u Eduarda 
S. na základě smluvního poměru služebního. Proti 
tomuto závěru nevznáší stížnost námitek, a jest 
pak z něho vycházeti i nss-u. Ale pak dopadá 
na 'I'erezii F. ustanovení § 1, odst. 1, Č. 5 zák. z 
21. února 1929 Č. 26 Sb. o pensijním pojištění 
soukromých zaměstnancfi ve vyšších službách, a 
jest podle něho Terezie F. podrobena pensijní po
jistné povinnosti. Zákonem z 1. července 1926, 
Č. 117 Sb. jest pak v § 1, stanoveno, že pro za
městnance podrobené pojištění podle právních 
předpistl o pensijním pojištění soukromých za
městnanců. . " zů.stávají i přes 30. červen 1926 
v platnosti ustanovení §§ 1-10, 13, 19-38 a 41, 
odst . 1 zák. z 30. března 1888 ! č. 33 ř. z. a zákonfi 
jej pozměflujících a doplňujíCích, jinak se na ně 
vztahují ustanovení zák. z 9. října 1924, Č. 221 
Sb. 

Žal. úřad vyslovil, že Terezie F. podléhá nemo
censké pojistné povinnosti podle § 2, zák. č. 221/ 
24 Sb. ve znění zák. č. 184/28 Sb. Tím dal zřejmě 
najevo, že na Terezii F. vztahuje všechna usta
novení zák. Č. 221/24 Sb. ve znění zák. Č. 184/28 
Sb. Leč podle toho, co uvedeno, mohla Terezie 
F. podléhati pojistné povinnosti jen podle § 1, 
zák. Č. 33/88 ř. z. ve znění zák. Č. 268/19 Sb., a 
vztahovala se pak na ni ustanovení zák. č. 221/ 
24 Sb. jen potud, pokud pojistný poměr ne byl 
upraven předpisy §§ 10, 13, 19-38 a 41, odst. 
1. zák. Č. 33/88 ř. z. a zákonfi jej pozměňujících 
a doplňujících, kteréž předpisy nejsou zcela kon
formní s obdobnými ustanoveními zák. č. 221/24 
Sb. 

Uznal-li proto žal. úřad na pojistnou povinnost 
Terezie F. podle § 2. zák. Č. 221/24 Sb. ve znění 
zák. Č. 184/28 Sb. a tím její pojistný poměr po
drobil účinnosti všech ustanovení těchto zákonfi, 
jest jeho rozhodnutí nezákonné. 

§ 5. 860. 
Nelze odepříti rozhodnutí o pensijní povinnosti 
pojistné poukazem na § 73 odst. 7 pens. zák. Č. 
89/20 Sb. a § 5 odst. 5 pens. zák. Č. 26/1929 Sb. 
z dťtvodu, že nebyla podána ohláška dříve než 
nastala pojistná událost. Nál. nejv. spr. soudu 
z 6. IV. 1934 č. 6873, Boh. A 11.198. Prejudika-

tura: Boh. A 9794/32.*) 

§ 5. 861. 

Zaměstnanec nemůže se domáhati na zaměstna
vateli náhrady škody proto, že ho odhlásil z pen
sijního pojištěni, nepodléhal-li v době odhlášení 
pensijní povinnosti, ani proto, že ho o odhlášení 
neuvědomil. Rozh. nejv. soudu z 22. II. 1934, Rv 

II 48í34, Váž. obě. 13.310. 

Rozhodnutí soudů nižších stolic. 
Strana, proti níž byl vydán v prvé stolici rm.su
dek pro zmeškání, jest vyloučena z přednesu v 
odvolacím řízení i ve sporech pracovních. Rozh. 
krajSlkého soudu v LUoměřicích z 21. IX. 1934, 

Opr 17/34-13.*) 

Proti rOZ1sudku pro zmešlkání podal žalovruný 
OdIVOláJní, v němž, 'a;niž by uplatňoval specielně 
U'vedené dfLvody od.volací, uvádí, že zme'škal rok 
k ústnímu je.dnání určený o něj'3jkou miJnutu 
náJsled'kem toho, že mU!sel čelmti, až v trafice 
bude vy,střidám. svojí paní, Merá prave vypravo
va1a děti do školy, ve věci pa;k s'a;mé U'vedl, že 
žalobkyni ne!plI'OpU!sti1, nÝ'brž táž od něho odešla 
sama, což truké mu pisemně potvrdila. 

Ježto .některý z dtlvodtl zmatečnosti uplatňo
vátu meby1 a a;IliÍ z toho, co v odvolání žalobce 
uvedl, nevY'Plývá, nemohl soud odvolací k dfivo
du zmatečnosti řízení a ro~sudku pro zmešká
ní !při'hlížeti. 

Ohledně žalovaného D<rustourpily tedy prá vní 
účiJnky 2lII1ešlkánÍ. K mim přihlížeti mJUsí soud 
odvolací ,při projednáváJní věci ve smys'lu § 33 
zák. Č. 131/1931 Sb. zák. a nař. znovu předse
vzatém. 

OkoLnosti však, jež žalovaný v odvolání uvá
dí, jlSou nepřírpustnými novota;mi, k nimž soud 
odvola·cí podle § 482 c. ř. s. přihlížeti ,nemtlže. 

e) Ro.zh. nejv. soudu z 23. VI. 1934 Rv 897/3'3 (»Frac. 
právo« Č. 8iM). 

Vychá7<Í 20. klllMého n 
pojišťovacího práva« ro 
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Jdmý dfivod od.volací než ten, který žalovaný 
Qpodst'atňuje' těmito novotami, z odvolání jeho 
nevyplývá. 

PlI'oto odlVolámí to jerst neodtlvodněným a ne
bylo mu vyhověti, mýlb.rž napadený rozsudek 
ipotv,rxliti. 

POZNAMI(Y. 
Zpfisobilost úředníků zaměstnavatelských svazů 
býti přísedícími pracoVlIlÍch soudů. (Výnos mi
niste:nstva spravedlnosti ze dne 6. srpna 1934, 

čj. 29.248/34-10.) 
Vzntkly pochybnosti, ~d:a U!stanovení § 7, odst. 

2. záJkona o pracovních soudech vylučuje z úřadu 
přísedícího také právníky, jlsou-li úředniky za
městnruvatelskýeh sv'azfi. 

Hledíc k slOVil1ému m1ění tohoto ustanovení 
i výjimeČlllosti jeho má ministe~stvo spravedlno
sti za to, že nelze je extensivně vykiládati a že 
tudíž není překážky, 'ruby byly přísedícími pra
covního lSoudu jmenovány osoby, kiteré jsou 
práVlll]ky, byť i byly úředníky ně,~terého mměst
ll'avatel,ského svazu. 

*) B o h. A 9794 (nál. z 2. IV. 1932. ČI. 19107/31. 
v :.p r a c. p r á v u« čís. 422): Správ.ní úřady nejs,ou 
oprávněny od.epříti rozhodnutí .o pensijní povinnosti 
pojistné ve smyslu § 64, lit. a) zák. č. 89/20, s pouka
zem na ~ 73, odst. 7. téhož zák .• z dŮiVodu, že osoba 
domáhající se pojištění zemřela. 
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