
Z rozhodnutí ve věcech pracovních. 
Koaliční právo 

2032. 
Zaměstnavatel dopouští se přestupku útisku p0-
dle § 1 zákona č. 309/1921 Sb. z. a n. proti 
útisku a na obranu svobody veshrOlmážděníc~ 
usiluje-Iii Ol změnu pOIlitického smýšlení a přísluš
nosti -Sivého dělnictva pohri'!žkou, že děllllictvo 
určitého poHtiCJkého názOlru nebude v továrně 
bpěnOl, a usiluje-li pohromou prropuštění, aby 
dělníci prozradili politické přesvědčení svých 
soudruhů. (ROIZh. nej-v. 'soudu z 11. února 19316, 
Zrn I 13158/34; »P r á v n í k«, str. 262, roč. LXXV/ 

1936.*) 

L Ježto politická schůze, na niž referováno 
bY'lo posllancem, byla rušena dělníky určitého 
politického smýšlení, vydali obžalorvaní zaměst
navatelé k sy.ému dělnictvu v továrnách zarrněst
nanému vyhlášlky, obsahující pohrilžku propu
štěnhn z práce. Nalézací s'oud nevyhověl abža
labě, zněJící na zločin podle § 9'8 b tr. z. Nej
vyšší soud vyhověl zmateční stížnosti státního 
zastupitelství z dfivodu Č. 9 lit. a) § 281 tr. ř. 
potud, že obžalorvané uznal vinnými př~stupkem 
útisku podle § 1 zák. Č. 309/1921 Sb. z. a n. 

Z dfivOrdfi nejvyššího soudu: 
Nalézací soud nespatřuje v obsahu vyhlášky 

pOihrfi~y propuštěním dělnic:tv.a z práce pro je
ho politické smýšlení, nýbrž jen pouhou dfitku 
těm dělníkfim, kteří se mi:nulého dne ch orvali 
při schúzi neslušně. Část vyhlášky, za;bývající 
se politickým názorem dělníkfi, zjišťuje prý pou
ze rů.zné světové náZiory dělníkfi a podnikatelfi, 
jaJkožto i dfisledky z toho vyplývající, a pokud 
vyhláška mluví o socialiSltech, má prý na mysli 
jan ony, kteří si :neslušně počínali na schfizi. · 
Rozsudek přiznává též obžalovaným, kteří prý 
právem mohli se cítiti uraženými chováním se 
svého dělnictva, sUlbj~ktirvní jejich přesvědčení 
o oprávněnosti vydati vyhlášku tohO' druhu. 

Toto právní posouzení je :však mylné a myl
nými jsou i závěry oSUlbjektivní stránce za
ža1ovaného skutku. Vyhláška obžalovaných ne
jen vytýká a káře postup ďělníkil na schfizi 
předešlého dne, ' nýbrž podstatou její je jednak 
zdfiraznění rozdílu mezi politickým smýšlením 
obžalovamých a dělnictva, jednak prohlášení, že 
dělnictvo určitého politického názoru ne/bude již 
v továrně trpěno. Při zfeteli na zaměSltnanecký 
poměr zejména v době hospodářské krise a stále 
hrOlZÍcí ne'zaměstnanO'sti je veřejné sdělelIlÍ to
hoto stanoviska podnikatelfi dělnictva tak, jak se 
stalo ve yYlhláškách, zjevným zastrašovacím ná
tlaJkem, jímž se vynucuje na dělnictvu změna 
politického jeho smýšlení. 

Je nerozhodno, zda na ~áJkladě t 'akové vyhláš
ky určitý dělník bYlI z práC'e propu:štěn; pod
statným zfistává účel, jehož mělo býti dosa'~eno 
touto pohrfižkoru újmy na výdělku - ztrátou 
za;městnání. I když lze přiznati obžalovaným 
pfusvěd!čeni, že nemohou býti OIbmeZiovámi při 
výtběru svých zaměst'nancfi, že mohou požado-

*) Srov. k tomu. větu rozh. nejv. soudu z 12. XII. 
1933, ZIn I 99'5/313 (Pra:c. p,rávo«, Č. 664): »Zamělstna
WlJtel neSlIl1i při sjednávání smtouvy P'I'acO'Vlli klásti 
takové IPOdminky, a'by poža:dováním něja:kého jednáni 
O'pOminutí nelbo snášeni, jakého pobcrovati zarrněstn'l~ 
vate} _nemá :práva, byl zaměstnanec, který se o práoi 
UOharzl, ruucern k tJaJlwvému jednáni, oipominUJti nebo 'sná
šeni olbavou, že nespo-llní--li kladooou ipQdminku nebude 
do práce pi':ij.aJt. Z8Ijména nesměji ta.kové IPOdm'iruky yY

věr~1;A .z pohnutek národnOls,tJníCih, náboženSlkýoh nebo 
plohbdkých (§ 1 zák. o útisku).« 
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vati na svém dělnictvu, ruby též mimo praCl 
zacihováNalo vůči nim, zejména pa veřejnosti, 
UI"Čité formy slušného společenského cho
vam a ~e též pracovní smlouva jim umož
ňuje zrušiti i bez údJa;je dfivodil kdykoliv 
pracovní poměr, neposlkytly výsledky ří~€'
ní žádného podkladu ik závěru, že by 0008110-

vaní mohli domnívati se, že m aj í p r á vn í 
nárok požadovati jedině z dfivodu 
s-.réh.o poměru zaměstnavatelského 
po svém dělnictvu také změnu poli
t i c k é hoj e h o s' m Ý šle n í. Že obžalovaní 
sledovali vyhláškami také 'tento účel, provésti 
záJměrný nátlak na dělnictvo, jímž změna poli
tického smýšlení měla býti vynucena a jehož 
protiprávnost musel'a jim býti sramaz,řejmě zjev
nou, plyne ja;SlIlě ze zvoleného textu vy.hlášek. 

Zmatečn'Í stížnost státního zastupitelst'ví je 
proto přisrvědčiti potud, že je mylný právní úsu
dek nalézacího soudu o .obsahu a smyslu vyhláš
ky abžalovanými vYdané, že neobS'ahuje pohrťtž
ku dělnictvu PTo pold!tické jeho 'smýšlení a rov
něž ne jejich donucování ke změně téhOiŽ, stejně 
i že je vadný r:olzsudkový závěr o suJbjekUvním 
pře:svědč<ení obžalOlVaných, že JSOU" oprávněni vy
dati ke svému dělnictvu vyhlášku citovaného 
znění. 

stÍlŽnosti nelze však dMi za pravdu, polkud 
S'e domnívá, že zji1štěný skutek naplňuje zákon
né znaky močinu podle § 98 lit. b) tr. Z., ja1k bylo 
žalováno. Při 'zřeteli na všeobecný ráJz a znění 
vyhlášky, !k níž došlo jen z 'I~opudu určitého 
konkretního případu, Jlmž OIbžalovaní citilise 
býti osobně dotčeni, nel:ze v nátlaku tak
to na dělnictvu vykonaném spatřo
vat i ten s tup e ň i n ten s i t y, j a k Ý v y
ž a duj í z á k o n n é z n a k y »v y hro ž o v á
n í« a »d fi vod II Ý c h o b a v« zlo čin u v e
ř e j n é hon á 's i 1 i vyd í rán í m. 

Úsilí obžalovaných dosáhnouti změny politic
k1ého smýšlení a 'PřÍJslušnosti svjé:ho dělni'ctva, 
projevivší se za těchto okolností uvedeným již 
zpťLsobem, při němž bylo zdfirazněno postaveni 
jejich jaJko zaměstnavatelfi, tvoří ta;kto jen 
slkutkovou podstatu p'řesrtupku út~sku ve smyS'lu 
§ 1 zák. č. 309/19'21 8b. z . a n. 

II. Nejvyšší soud 'zamitl zmateční stížnost jed.
noiho 'z obžalovaných, kterÝ.ž, byv obžalován pro 
zločin podle § 98 lit. b) tr. z., byl nalézacím 
soudem uznán vinným přestupkem útisku podle 
g 1 zák. Č. 309/1921 Sb. z. a n. 

Z dfiVlOdfi nejvyššího soudu: 
Ohledně úohoto OIbžalovaného zjistil nalézaci 

soud, že mluvě s jedním ze svých dělnikfi o udá
losti na schOOi, tázal se ho, kdo z dě1níikfi je 
jaJkého politického přesvědčení, ~e předně z prá
ce ho poslal na jeden deJl domfi, aby si věc rolZ
myslil, že druhého dne dal mu list, aby mu na 
něm napsal jména těch dělnÍlkfi, a dal mu k to
mu lhůtu čtY'ř týdnfi a "prohlásil, že ho propusti, 
když mu jména těchto dělníků nesdělí; zjišťuje 
též, že žádal ta potom ,pa onom dělníku bez
právně a že k vynucení úkonu toho k němuž 
dělník ten pov~nen nebyl, pou1žil ta;kt~ pohri'tmy 
propuštění. 
~ ebylo třeba pmváděti dfi:kaz o ,tom, . že ne~ 

doslo k propuštění dělníka toho, nýbrž že práJci 
opustil ddbrovolně, neboť ,pro skutkovou pod~ 
statvu přestu'Pku útiSku je neromodno, zda po
hrů:žka propuštěním z ;práce byla též uskuteč
něna, kdyžtě 'pro trestnost skutku je ~de směro
datnou již okolnost, že pohrfižka zaměstnavatele 
újmou na výdělku dělníka byla pronesena v 



úmyslu, aby bylo taktů na něm vynucen'O určité 
konám.í neb 'Opominuti; na něž zaměstnavatel ná
roku neměl. 

Poukazuje-li zmateční stížnost na akt teroru, 
jehož se dělnictvo dopustilo na schtLzi předešlé
h'O dne, znemolŽnivši její konání, a doV'O!ZUje-li 
z toho právo obžalovaného zvěděti, zda též ně
kdo z jeho dělník-ll se takO!Vého činu dO'pustil, 
přehliží, že nešlo o trestný skutek spáchaný 
uvnitř podniku, ný1brž na veřejné schfizi politic
ké, a že ,z ,připadného práva zaměstnavatelova 
o tom, zda někteří z jeho zaměstnancťl jsou 
~účastněni na tresfJném skutku, ;který s pracov
ním poměrem není v žádném spojení, naprosto 
n e 1 :z e j e š t ě d o voz o vat i IP r á v n i n á
r o k v fl č i děl nic t v u, ruby samo mu sdělilo 
trukovoru skut'ečnolSt, tím méně ovšem nárok na 
to, aby jed not 1 i v c i z nic h m ude n u n
c i a č n ě v y z r a ,z o val i p O' 1 i t i c' k é s m Ý š
leníaorganisačnípříslušnostsvých 
s o u d 'r ru h Ů. Jestliže se tu obžalovaný názna
kem výtlky neúplnosti dovolává pracovní smlou
vy a možnosti propustiti dě1ní:ka bez výpovědi, 
nemá skutečnost tato zde vfiJbec významu, po
kud zůstává nedotčen.o rOizsrudkové zjištěni, že 
obžalovaný UlŽití tO'h'Oto svého práva volné vý
povědičinil závislým na tom, 'zda dělník splní 
to, co belZprávně na něm požadoval, co tedy na 
:r;t~m vynucoval, pohrť1.žkoiU: propuštění z práce, 
uJmou na majetku. 

Hromadné smlouvy 

2033. 
J. Pokud není pro ten který případ 'v zákoně 
jinalk ustanoveno, jest stranám Fes to že obě 
jsou členy organisací uzavřevších k~lektiWtÍ 
smllouvu, volno ujednati individuální služební 
smlouvu, odchylnou od .smlouvy kolektiVlJlÍ a ne
sejde na tom, zda byla úchylka ve p:ospěch 

zaměstnan.ce nebo zaměstnavatele. 

n. Nevadí, že v hromadné smlouvě bylo ujed
náno vyloučení ~vláštních ujednání individuel
nich mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

m. Pro obor ži.v:noSJti tiskařské není zákonného 
záJm7JU, který by stranám bránil uzavříti odliš-

nou individuální služební smlouvu. 

IV. Vládni naří'zení č. 118/1934 Sb. z. a n. upra
vuje t.Qliko pro d I o uže n i p lat n o s t i hr0-
madných smluv pracoVIÚch, netýká se však n e
v y I u čit e l n os t i těchto . smluv.*) (Rozh. 
nejv. SIOUOO z 9. května 1935, Rv II 300/35-15, 

Sb. min. sprav. 1211.) 

Žalující správce tiskárny pobíral u žalované 
zaměstnavatelky až d'O 30./6. 1934 plat podle 
hromadné smlouvy, zvam.é »Smluvní v.zájemnost« 

*) Ro~odlIlfl;ti Rv II 300/35-15 tý.ká se SlPOTného ná
TOku. vrznik~éihO' před účinnosti vl. na.ř. č. 89/35 Sb. z. 
a 'll. (»Arc:hlV«, strr. 133, roč. LV.). Plro,to nebéře v úva
hu § 4 tO''ho,to nruř. Č. 89/1935, podle kterého nesmějí 
býti m z d o v é n á r O' k y zaměsUnancŮ'vy, plynouci 
z Ulsttanove'Ili 'hrO'madné smlouvy praoovni, individuelni 
smlouvO'u !Zkráceny. V tomto předp.isu § 4 nař. Č. 89/1935 
j€lsít ®i3ItřOfVruti zálkO'nný zálkarz odchYlnýCh individuál
nich ujednáJni O' m~dolVÝc.h národch :pro zaměstnance 
méně přÍLZnivých. Má IPll'OtO' dnes toto TO~O'dn'Utí Rv 
II 300/35-15 ohledně mzdO'vých náro.kfi význam jen po
kud jde O' nároky vzniklé před 30. d u ·b n e m i935. Po 
tomto d'aJtu o ID. z d \(} V Ý c h !IlárocLoh zruměstnl8JllcO'vých 
IPlruti zásada O'pačná, t. j. že stranám jest zákonným 
Pl eldlPi,;sem z a k á rL á n o o ~ z d o v Ý c ,iJ. n á r O' c í c h 
zamestnancových u]edn:;tti úchylku ve 
prO' s p ě c ih z a m ě s t n a 'Vat e I e. O jiných než 
mzdlO'\TÝc'h národch zaměst'Ilancových podŇlWje si ovšem 
tolto Il'Ozhodnuti Rv II 300/3 svfij význam i po 30. dub
nu 1935, t. j. i !PO účm'Ilosti vl. nat. Č. 89/1935 Sb. 
.z, a n. 
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a uzavřené ~ ZeIllBilrou jednotou gremií knih
tiskařských a mezi Spolkem. fruktorů knihtiská
ren a písmolijen, a to měsíčně 2.522 Kč a čtvrt
letně pŤ'Í'bytečné 582 Kč. Nad mzdu podle ko'"
lektivní smloU'vy platila mu žalovaná ještě 
zvláštní příplatek na byt po 200 Kč měsíčně. 
Žalovaný závod byl výděle'ČIlě postižen :tím, že 
od jara 1934 'ztratil 'tÍ<sk deníku P., který přešel 
do O. ,Bod:n.ik usiloval proto 'O zme.n:šení režie. 
14. 5. 1934 dal žalobci výpověď a nabídl mu 
nový slU!Ž'ební poměr za 1800 Kč měsíčně. Do
pisem z 15. 5, 1934 uznával žalobci kritickou 
situaci podniku, prohlásil ochotu k obětem, pro
sil však, a:by otázka jeho platu byla řešena do
hodou, a dne 29. kvěfJna 1934 žádal po žalované" 
alby mu jeho minimální služné, příslUJšné podle 
kolektivní smlouvY, ponechala 2.250 Kč měs~č
ně a čtvrtletní přílbytečné 528 Kč a upozornil,. 
že kdYiby nedosáhl tohoto nejnižšího. služného, 
ztratil by členství ve Spolku faktorů a tím vše
chna organisačně na:bytá práva. Začátkem červ
na 1934 přistoupil žalobce od 1. 7. 1934 na no
vou úpravu služného podle proposice žalOlVané~ 
totiž měsíční plat 1800 Kč, placení sociálních 
příspěvků a. daně a ~ letní příbytečné ve výši 
2'5% měStÍčnmo platu. Takto dohodnutý plat pla
. tila žalovaná žaloibci od 1. 7. do 30. 9. 1934. 
K tomuto dni skončil s:e služební poměr mezi 
stranami po druhé kvartální výpovědi, dané ža
lovanou proto, že žalobce hned po první výpo
vědi zažádal si o. knihtislkařsikou koncesi v Olo
mouci. 

V žalobě uvedl žalobce, že hromadná smlou.:. 
va, uzavřená kor:porac,emi, jejichž příslušníky jsou 
obě sporné str3Jlly - to je nesporné - je pro 
oIbě strany závazná a ve svém ustanovení o mi
nimální mzdě nezměnitelná, že minimální mzda 
podle této smlouvy činí pro žalobce 2.522 Kč 
měsÍ'čně a 582 Kč ~letního příbytečného, tvrdí,. 
že placením mzdy od 1. 7. 1934 po. 1800 Kč a 
placením ~ letníhO' příbyteěného 450 Kč byl zkrá
cen za ty 3 měsíce o. 2.998 Kča domáhá se za.:. 
placení tohoto obnosu. 

Žalovaná strana nawhla zamítnutí žaloby na
mítnuViši zejména, že ko.lektivní smlouva na ža
lobce se nevztahuje, poněvadž s nim byla ujed.:. 
nána individuální smlouva na 1800 Kč měsíčně, 
zmíněná podrobně v nesporném skutkovém ději. 

Pracovní soud uvážil o žalO'bcově nároku 
taJkto: 

J de o. otázku, Zda individuální úmluva zaměst
navatelova se zaměstnancem <> úpravě j.eho slU-' 
ž,ebních požitků jest zásad'ně dovolena, třebas 
se odchyluje ve prospěch, zaměstnavatele od ko
lektivní smlouvy. 

Že ano, vyvo,zovalo známé plenární rozhodnutí 
5479, řešíd v roce 1925, tedy před 9 lety, proti
chůdná stanoviska dvou předchozích rozhodnuti 
nejvyššmo soudu (že úchylka je dovolena jen 
ve prospěch zaměstnance, níkoliv však ve pro-: 
spěch zaměstnavatele, a druhý nálZor, 'že tako
vou úchylku lze ujednati i ve prospěch zaměst
navatele). 

Vzhledem na to, .00 a'Č stále není jednotného. 
zák,ona, jenž by Vlše'olbecným 2Jpftsobem upravo
val kolektivní smlouvu, přece vyšla od roku 1925 
řruda právních norem, zabývajících se kole:ktiv
nimi smlouvami, jež dn~s nutně mU!sí Dvlivňovat 
každý rozhodující soud. Jsou to § 142 o soc. poj.,. 
§ 8 (c) zák. 251/33 o prodeji zboŽÍ za jednotné 
ceny, dále pro sociální statistiku důležitá vy
hláška předsedy vlády 31/1932 o. staUstice ko
lektivních smluv, § 4 zák. 154/34 o soukromých 
zaměstnancích, hlaV'llě pak vlád. nařízení 118/34,. 
kterým se prodlUIŽUje platnost hromadných 
smluv prrucO'Vlllích a které prrukticky má chránit 
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obě smluvní strany individuální'0h služebních 
smluv proti nelpřiznivým důsledlkfim mzdových 
bojtl a s t 8lbilisovat pracovní poměry ve výrobě 
do 30. dubna 19'35, vzhledem. k tomu, že vyšel 
tiskem. návrh superreviJsní kOlllltse :na všeŮ'bec
ný zákon občanský s § § 1022, 1043 o smlouvě 
hromadné, 'Vzhledem. k tomu, že plenární usne
sení bylo vydáno v době kOlnjunk;tury, kdy srpo
radic!ká neiZaměstnanost jiSitě docela jinak pflsŮ'
bila na jurlsticiké úvahy sŮ'udu, než by nutně 
na ně , ptlsobila dnešní . kolektivní nezaměstnamost 
a z ní pocházející nabídka práce za každou ce
nu a :nutné regulování úpla~.y za práci: posoudil 
pracovní soud sOUlZený pří:p8ld odlišně od ple
nárního rozhodnutí a vyhověl diferenční žalŮ'oo 
na mzdu podle kolektivtní smlouvy z těchto dů
vodtl: 
Obě sPQlrlné strany jsou členy kolelkcí UlZavřev

ších hromadnou smlouvu ('Smluvní v~ájermnOlSt). 
Žalofbce domáhá se m~dy, !která mu náleží podle 
cenílku hromadné smlouvy. Tat:o kolektiVíIlÍ 
smlourva podle bodu 1 stamOlVÍ s taJ bulkou mini
málních plattl normální základny požitktl fak
tom, podle odstavce 2 má závaznou platnost pro 
příslušníky ,kolekcí. V hJlavičce Úmluvy o služ
ném Sle znovu uvádí, že úmluva jest p18ltná pro 
ve~eré členy smlUJVllÍ vzájemnosti a v § 1 se 
~dflrazňuje, že všicooi faktoři mají nárolk na 
minimální slU'Žné, ktE:'ré nemfiže býti nižší, nežli 
v dalších par3Jgrafech v úmluvě uvedeno. V sou
zeném případě tedy sporné strany z8lStoup'ené 
svý!m.i kolelkcemi, smluvně totiž kole~tivní 
smlouvou, omezily si: volnost 2."měniti si odchylu
jící !Se individuální úm1uvou minimální mzdu, 
stanovenou kolektivní smlouvou, a nadřadily tak 
samy - ještě dříve, než to učiní nový zákon (viz 
§ 1043 návrhu S'UperrevislllÍ komise) - uzavře
nou kolektivní smloUIVou o minimálním služném 
smlouvám individuáln.ím. PoněvadZ tedy U'Zavlře
ná !kolektivní smlouva ustanovením v ní samé je 
nadřÍlZella smlouvě inditvi.duální, nemůže se smlou
va individuální odchýliti od nadTaděné jí smlou
vy hrolrnadné a každá individuální úmluva o mzdě 
je jenom tehdy platná, je-li v rámci kolektivní 
smlouvy za IlTIinimální slUlŽJI1é pOldle ·kolektivní 
smlouvy, neboť toto služné neSlIní býti nÍ'žší a 
jest závazm.é .podle úmluvy stran, sjednané v je
jich zastoupení kolekcemi. 

Proto irndividuální úmluva o nižší mzdě 1800' Kč 
je nezávazná. 

Nelze míti za to, že by se individuální úmlu
vou žaloibce SvýCh nárOlktl na minimální mzldu 
podle ko'lektiJv!ní sm{I.0UJVY vzdal (§ 1444 oIbč. 
zák. ) . N aOlpa1k. z kQirefsipondence citované ve 
skut'klovém ději VY1plývá, že ž3Jlabce na mzdu 
pod minimem hTomaJdné smlouvy při.stoupil na 
zálkladě zarrnělstnav3Jtelčina tak zvaného smluv
ního diktátu. Tento smluvní diJktát mUiSÍ všal{ 
v daném .přlipadě ustoupiti povinnosti vyvěrající 
z kolelktivní smlouvy a vižicí zaměstnruvate1:ku, 
aťby uzavřela u(ťČitou snrlou:vu, totiž na mini
mální mzrlu. 

PolkUld pak se týče hospodářSké stránky věci, 
tus ohledem na to, že plenární rOlZhodnutí 5479 
skoro plaidi'..1lje pro indivilduální smlouvy odliŠíIlé 
od kOlle!ktivních, pouJki~jíc kasuis:ticlky na za
čáteční!ky nebo zaměstnance s tělesnými vada
mi, kteiŤÍ by za Dl2Jdy kolelktivních sm.lUJV sjedná
ni býti nemohli, a na mladé podnikatele nucené 
platiti menší m2rly, stačí zase naopaJk připome
nouti, j'aJký 'by to byl nepořádek a nepřeib..l1:ednost 
v hospodářském životě, k.lelyby po dloulhém jed
nání uzavřooá kolekti'Vllí smlouva, která je vždy 
tě.ž1kýttn kompromilsem., by1a rušena poldb1:iZením, 
S8JIl\kciOiIlovaným indi;viduálnLml úm:l:uvami o nilž
šídh mlZdáJclh. Zvláště v d1nešní daM, kdy pro ne-

dostJaJtelk práce ptevaztlJJe na trhu n8lbídka pra
covníků nad poptávkou po nich, mohly by pod"' 

. mirniJrnáJní ceny otevříti dveře dolkořán umen
šování režie k nekalé konkurooci s ostatními 
zarrněstt.nruvateli, platícÍlmÍ řádně kolektivní mzldy. 

Tak se je'Vi za dnešníoh poměm individuální 
úmluva o pod'minimální mzdě proti kolektiVní 
smlouvě i úmluvou proti dobrým mravfim. 

Vyihovělní ža'101bě je taJké v souhlasu s tendencí 
vládního nařtzení 118/34; toto nařízení stanovÍ 
illevy1pověditehlosrt kOlelktivních smluv v jejich ta
rifnkh a vý1pově!dníclh uistanovenÍch a záJkaJZ S1Ili
žování mezd a platfi indi'vi:duálními SIDllouvami, 
ujednla;ných. v podnicích mmwsmluvnÍClh, a to v 
obou přípmech až do 30. dubna 1936. 

O d v 0.1 a c í s o u d žalohu zamítl z těchto dů
V'odtl: 

Odvolací soud nesdílí právní nátzocr soudu prvé 
stolice, že individuální smlouva, sjednaná v ne
proopěch zam.ěstnanct'J.iv, za platnosti k011.elkti'vní 
\SIllllouvy, uzav:řooé korp'oracemi, k nimIž o:bě 
smluvní stTaJlly j3Jko členové náležejí, jesrt ne
závaJZná . 

Bracovní soud mťlrruZĎ.uje a přeceňUlje vliv a 
výZIDam přítOlITll1ých hOSJpodářs!kých poměrfi a z 
nich ply!noucí hospodářSiké krise a zvláště n~a
městnanosti, takže snaže se přízpfisobiti dosud 
platné předpisy právní tomuto vývoji, ocítá se 
paJk illamnOlze s nimi v rOOlporu. Ro2lhodná práv
ní otáZka by1a již řešena p1lenárním rozhodnu
tím nejv. BOUldu č. 5479. Soud prvé stolice ne
umáivá závaznost tohoto plenárníiho usnesení, a 
to výSilOV1Ilě pro jelho z3Jst8Jralost. Avšak stačí tu 
poulkáZati na prolStou skutečnOlS~, že tento zajisté 
rpro soudy směcr:odatný nález nebyl dosud ZiIIlě
něn a naJhrruzen stejnocenným ro~lQIc1nutí,m ji
ného obsahu, a na to, že i při posU!Zování hos
podář1Sikého vývoje, jeho ~amu a doslahu na 
právní řád, zejména polk.u!d .se týče oibjektivnílho 
a nelstrannooo hodnocení, neihr'aje doba několika 
málo let vfibec ně'jaké význačnější Ú'lohy. Na
opa:k, v zájmu správných a trvalých závěrf1 nut
lIlO v,ždy doporučovati, 81by toto hodrrlO'cení dállo 
se spíše. po řádném odsturpu časovém, nefboť pří
tomné hOSlpodářslké o/bltíže netkví svými kořeny 
v době nedá'vné, nýbrž jsou dfLsledlkem dlou
héhu, ba s'talJ.etého vývoje a stejně stanou se 
zralými k řešení spraveldli'V'ému a trvalému zaJSe 
jen po vývoji stejného trvámí. Kruždé řešení ad 
hoc nepřiiSpěje k zlepšení. Tím spíše platí to 
o právním řádu. Právní názory nálezu z r. 1925 
jsou i nyní tak životné, jako byly v dOlbě svélho 
vtmlilku, neboť spočívají na stěžejních zás1adácih, 
jež ovládají právní řád u nás dosud platný. 

To zajisté UIZllává i soud prvé stolice, neboť 
ke zdůvodnění svého odchYlného právníiho ná
zoru jest nucen sáJhíI101Uti k návrhu super.revis
ní komi'se na všeobecný zákon občanský, polkud 
zavádí nová ustanovení záJkonná o vý12mamu 
smlouvy hrom8Jd.né. Již z toho lize s 1Ila;p~Olgtou 
jistotou odvoditi, že pcrávní názor, který rzastává 
první souJd, mfl.že fbýti hájen pouze de lege fe-: 
renda, nikoliv de lelge lata. Soud prvé stolice 
mÍlI1.í, že »dnes nutně musí o v I i .v ň o vat i kaž
dý ro12'Jhodující soud« řada právních no~em, za
bý7v8ljícíc!h se od :rok:u 192·5 kolektiV1Ilími smlou
vaJIIlÍ. Lze připu:stiti, že v dtovanýcih tam zá
konných ptedpisecih obráJží se snaha akcento
vati v,Š'llde význam a záv8JzrlOlsrt smluv kolelk
tiV1Ilích a omezovati význam smluv indirviduáJl
nicih, aVlŠak VIŽldyt' tu -běží nanejvýše o úpravu 
UT'Čitých speciá1lních poměrů, j'ež nemohou míti 
zásadního vlivu na rplatnost předpi;stl OIbčanské
ho zákonílka, pojednávajíc.ích o smlouvácll. vt'J.
!hec. Při tom. n e ,p r á v e rit d o vol á v á 'S e 
pracovní soud p~o .svtlj názor § 4 
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z áik. ona o s 'oulk Tom ýc h z arm ě stnan
c í c h č. 154/34. N a o!p a k v tom t o vel m i 
novém zákolllu jest vfidčí zálSatla ob
ě a n s k é h o z á (k. o n a o sml o u v ách poj' a
t a p [' á v ě tl o o d s t a v cep r v é h o, a t o 
z C' €I I a vše o fO e c n ě, kde ž t 'o o s m '1 o u v ě 
hromadné pojednává jako dodatek 
o ds tav e c d Tuhý. O d ruih u, iZ p fl. sob u, 
r o z s a h -li 'P r a c í a 'P I a t u z a n ě, j a Jr o ž i 
o podrolbn'O 'stech !pracovních podmí
nek rozhoduje obsah smlouvy ať pí
, sem n é, a ť Ú 15 t n í. O d :s t a v e c d r u h Ý k 
tom <ll d o d á v á, ž e o b s a h s m I o u v Y h r 0-

ma d n é je s t o b s ah e rm s m IJ. -o u vyj e d
not I i v é, P o k u dne n í II jed n á n o 11 ě, C I) 

j i n é h o. Pod let o hon e n í t ude k ret 0-
vaná napros,tá na'dřaděnost smlou
v y h ll" 'O m ad n é nad s m I o ll: vou jed n o t
li vou, n Ý b r ž d o plň li j e s ' rm I o u vah r 0-

m ad nás mlo u v u jed not i i vou, p o k u d 
n e n í u jed n á II o n ě c' o j i n é h o. 

Záv81.mlost smlouvy jednotlivé vedle hromadné 
sm'louvy, jak stanovilo cit. (plenární UlSnesení, 
nelze proto nikterak vyvrátiti. Tím méně mohou 
míti významu po stránce právní úva;hy o smluv
ním diktáJtu. Prvý soud dal se zřejrmě ov'livniti 
dilem JUDr. a PhDr. Oldřicha Kolblí'žka: »Do
nucení ke srmlouvě soukromoprávn.í«. K posou
zení a slPTávnému 'l"o~olZnání vý~namu této pTá
ce stačí poUikáJzati na p-o:3llámky Emila Svobo
dy v Právníku, sešit 13/1934, na stránce 439 a 
náJSl. 

Nehledě k tomu, že ani myšlenková koncepce 
Kdblí0kova a'lli v nejmenším nedopadá na sou
zený případ, kde jest jisto, že hospodářský zá
nik podniku znemožnili právě zaměstnanci svý
mi obětmi na svých -příjmech, k nirm'ž se do
konce žalolbce sám naJbí:dl, ani 'UlZa vřem mdi'Vi
duální smlouvy odchylné od smlouvy !hromadné, 
i ,když k němu došlo za dnešních tísnivých hos
podářskýcih poměrů. a k neprospěclh'll zamě,stnan
cO'Vě. Nemťtže býti zváno úmluvou Iproti dobrým 
mravfim a rozhodně ne v ,soUlzeném případě, kde 
šlo :právě o kolektivní, věd'Olmí odpovědnosti za 
další trvání podntku jak na straně z aměstn a
valelů., tak i na straně zaměstnanců.. 

Smlouva kaleikJtivní - smluvní vzájemnOist -
z volku 1920 stanoví sice v § 1, že faktoři mají 
nárok na mi'llímální služné, které nemťtže býti 
nižší, nežli dále uvedeno, avšak v těchto slovech 
nelze shledati smlu,vnízáka:z uzavírání· indiví
duálních smluv odli'šnýcih mezi členy dbou sku
pin. Takovéto záva2lky právě v nověj'šíeh kdlek
tivních smlouvách výs'lovně jsou formovány a 
zajisté paJk vážou obě smluvní strany i členy 
těcihto 'korporací - organisací. - Právě exi
stence takovýchto doložek sama selhou jest dů.
ka'Zerm\, že jinak nelze závaznost kolektivních 
smluv nadřaditi ,smlouvám jednotlivým. Poně
vadž ale takoivét'O doložky hromadná smlOlllva 
z 1l"000u 1920 nemá, n€IPoSlkytuje Z1aměstnancťIm 
stejné ocib:rany a 'Stejných práv jaJko smlouvy 
pOZJdější IS taJkovOlll vý:slO'vnO'u doložkou. § 1 po
jednává zajvsté o právních poměrech na základě 
'kolekti'V'llí mnlouvy a nedotýká se vtlbec sml ou -
vy jednotlivé. 

Brvý soud posoudil proto věc po stránce práv
ní ll'esprávně, u.přel-li závaznost ujednané smlou
vy jednotlivé, jež U1pravila vzájemná práva a 
zá'VaJZky mezi procesnílllli stranami a podle níž 
nemá žalolbce nárdku na doplatek žaldbO'u vy
máhaný. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dO'vOllání: 
PO' . (právní stránce posoudil OOvolací soud věc 

správně. Otázka, zda strany přes kolekti'Vní 
sm'louvu mohou U1Zavříti individuální smlou'Vu na 
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ú'kor zaJffiěstnance, dříve v praJkisi spO'rná, byla 
vyřešena plenárnírm rO'zhodnutím nejvyššího sou
du ze dne 24. lilstOipadu 1925, č. Pres. 544/25, 
uvevejněným ve SIb. n. s. lp'Od č. 5479*), v ten 
ISIDY'sIJ., že .pokud není pro ten kteTý případ v z á
k .o n ě jinaik ustanoveno, jest stranám přesto, že 
obě jsou členy organisací U1Zavře'Všícn kolektivní 
smlouvu, vO'lno U1jeldnati i'lldividuální služe!bní 
sllllloUVlU, odcihylnou od smlouvy kolektivní, a ne
sejde na tom, ~da ,byla úchyLka učiněna ve prrO'
!Spěcih 'Zamě:stTIance nebo zaměstna;vatele. Na 
tomto ná!Zoru setrval nejvyšší soud i ve svých 
pOlZděj,ších ro2fuodnutíoh, a to i z dOlby nejno
vější (ST. na př. 5587, 11.8:22, 12.364 Sb. n. s.) *) , 
a nemá aní v souzené věci dfivodu, aby se cd 
něhO' odchýllil. 

Ustanovením hodů. 1 a 11 smluvní vzájem
nosti lZe dne 28. února 1920 a § 1 úmluvy o služ
ném z tooož dne p~a:tí jen pvO' o bar k o I e k
t i v n í s m'l O' u v y. Byla-li VlŠak kolektivní 
smlouva úmLuvou s'traJIl vyloučena, Ipo~byJ.a ře
čená ust'anovení smluvní vzájemnosti a úmluvy 
O' služném s'Vé závaznosti rp'ro ty, kdož uzavřeli 
individuální smlouvu. Zákaz u:zavříti inJdividuál
ní smlouvu nellZe z řečených U!sta'llovení vyvo
diti. Ostatně šlo by jen o S' mIll V n í e;áka:z U1Za
vílI'ati individuální služební smlou'Vy, nilkoliv o 
zákonný e;áJkaz, jenž jedině by stranám bránil 
u:zaViříti indi-viiduálníslužební srmlou.vu, j'ak 'bylo 
dovoděno v citovaném plenárním roohodnutí 
nejvyššího soudu. Podle platnéhO' IplI'áva není 
v:šwk pro o bor ž i v n -o s t i t i s k a ř 'S k é tako
vého zákonného zálkazu. 

V 1 á dní n a říz e n í z e dne 15. č e r v n a 
1934, č. 118 Slb. z. a n., up r a v u jej e n 
rprodlou :žení platnosti hromadných 
s m I u v p r a co v n í c h, n e t Ý li á s e v š a k 
o t á z k y, O' niž t u jde. 

2034. 
PokiaP me je v zákone ti!náě us1t:wlolVeIlé, mozu 
strany, aj keďsú členmi organizácií, uzawev
ších koleiktívnu smluvu, uzavreť individuálnu 
'služebnú smluvu, odchylnú od smluvy kOlektív
nej, bez rozdielu, či bola odchylk'a učinená v pro
Slpech ~ames1mJ3inca alebo zamestnaJVaJtePa. Ne
vadí, že v kolektívnej smiluve bolo ujednané 
vylúčenie z'VIláš1mych smlúv medzi zamestnava
tePmi a zamestJnancami. (Rozh. nejv. soudu z 27. 

. *) V á ž. ob č. 5479 (plen, ro7!h. z 24. XI. 1925, Č. 
IPres. 544(25): Po.kud není pro ten který př~pad v zá
lkío'I1ě ji'nalk ustanoveno, jest stlranáJm přes to, že obě 
jsou členy o~ga'I1iisaJcí uz.avřevšídh 'kolek1liMní smlouvu, 
nicméně volno, ujed·nati si individuální služelbní smlou
vu, odcihylnolU oid smloUlvy kolektivní, a to bez I'i00díJJu, 
zda byla úohylka Uiči\něna ve prOlspě'Clh zarrněSlbnance 
nefbo zaměstnavatele. 

*) V á Ž. ob č. 5587 (roZlh. z 22. XII. 1925. Rv II 892(24) : 
Pokud není v zákoně jina'k ustanovelllo, jest strumám 
pŤe's to, že jsou členy organÍJSací, uzawevších kole.ktiv
ní smlouvu, nicméně volno, ujednati si individuální 
sl'll'želbní sm1o<ulVu odchylnou ;od Slmlouvy kole.k'bivní, bez 
rozd íllU , zda byla úchylka učiněna ve proSlpěClh zaměst
ll'ance, či zaměsltruwaJt:ele. Pokud dlužno v ujednání 
(chO'VáJní se) stran s'P,aJtřov8Jti S'jednání oddhylky od 
kolektivní srrruloU'vy. 

V á ž. o lb č. 11.822 (ro:zh. z 1. VII. 1932, Rv II 845/30, 
v »P r a c o IV ním p r á v u« č. 426): Individuální úmlu
va o·klresní nemocenské ,poj1šťovny s jejím zarrněSltnan
cem o úpTavě jeho služebních poměrů. a po,žitJků. jest 
záJsadně dovo-lena, třelbas se odc:hylJuje ve pros.pěcll za
měSl1Jn'avatelky od kolektivní sm'louvy. 

V á Ž. o b č. 12.364 (ro0h. z 16. II. 1933, Rv II 427/31. 
v »P r a c O'V ním p r á v u« č. 568): Výpo!Illo'Clný za
mě:stnanec s denním ,pllatem' nepodléhá koleJrtlivní smlou
vě zaměstnanců. nemocenských pojišťoven. Individuální 
úmllU'va olkresní nemocenské .poljišťovny s jejím zaIIlěst
nancem o úpralVě jeho služebních poměrů. a požitků. jest 
záJsadlllě do'Volooa, trře~a:že s~ O:dohyl'uje ve p'rospěoh za
městnavaJte1ky od kolekltivní SlIn.'louvy. 



VI. 1935, Rv IV 312/35, Váž. obě. 14.491, Úro 
sb. 2165.*) 

Žal!obník bol zamestnaný u žalovaného ruko 
kominársky pomocnik s mesaoným plaJtom 415 
Kč. Žalobou domáhal sa za dobu svojho zamest
nania u žalovaného doplatku na meiSačných 960 
Kč na tom základe, že obe strany sú členmi od
borových organizácií, ktoré medzi sebou uzavre
ly kol€!ktívnu smluvu a podra tejto prislúcha 
žalolbnikovi mesačných 960 Kč. 

S ú d! p rve j s t o I i c e žalobu zamietol. Da
vody: Medzi stranami nie je sporné, že každá 
je členom odborovej organizácie, ktoré uzavrely 
kolektívne smluvy o plate a iných pomeroch 
medzi kominárskými majstrami a pomocníkmi. 
Nie je slPorné, že pri naiStúpení služby strany 
U'Zavrely o služebných požitkoch zvlá;štnu dohodu 
a že žalobn]k smluvené požitky správne dostal. 
Žalobník uznáva, že pri nastúpení služby nelbo:la 
k olektívna smluva spornenutá. Strany U'Zavrely 
tedy individuálnu smluvu bez toho, že by respek
tovaly kolektívnú smluvu, uzavreniÚ ich odboro
vými organizáciami. - Právnym pravidlom je, 
že - pokiar nie je pre ten ktorý prí1pad v zá
kone inruk ustanovené - strany majú VOlnOlSť, 
hoci BÚ obe členmi organi'zácií uzavrevších ko
lektívnti smluvu, uzavreť individuálnu služe'bnú 
smluvu, odchylnú od smluvy kOlektívnej, a to 
bez rOlZdielu, či bola úchylka učinená v prospech 
zamestnanca alebo zamestnav.aJtera (viď plenár
ne rozh. č. 5479 Sb. n. s.)*) - Žalobník bol po
mocným pracovníkem v kominárskej žhrnosti 
( § 22 č. 7 zák č. 259/1924 Sb. z. a n.) a pedra 
§ 100 cit. zák. ujednanie porneroV' medzi samo
statnymi živnostníkmi a ich pomocnými pracov
nÍlkIlli je v medziadl stanovených zákonmi pred
metom vornej úmluvy. Sporné strany boly tedy 
oprávnené medzi sebou ujednať zvláJštnu smluvu 
bez ohradu na kolektívnu smluvu a táto zvláštna 
smluva je platná a závazná. Nesporné je, že slu
žebné požitky podra zvláštnej smluvy boly ža
lobníkovi riadne poskytnuté a preto nemaže sa 
dovolávať kol8!ktívnej smluvy pre doplnenie roz
dielu med'zi tým, čo si platne ujednal, a tým, čo 
skut'OČne dostal. 

O d vol a c í s úd tento rozsudok potvrdil. 
N a j v y Š š í s ú d dovolaciu žiadost' zamietol. 
Důvody: Není pravda, že odvolací soud zjistil, 
že v kolektivní smlouvě je ' takové ujednání, že 
zvláštní smlouvy mezi zaměstnanci: a zaměst
navateli jsou vyloučeny, jak to tvrdí dovolací 
žádost, ale i kdyby tomu tak bylo, ani pak ne
má to významu pro pracovní poměr stran, by
la-li kolektivní smlouva ponechána stranou a 
ujednána zvláštní prac'Ovní smlouva, neboť, je-li 
zvláštní smlouvou vyloučena 'kolektivní smlou
va vťtbec, je tím vyloučen celý obsah, tedy i ta
kové vyjeduá;ní, jak je tvrdí žalobce. 

2035. 
J. Vládní lI1aí~ení z 29. dulJ:ma. 1935,. č. 89 Sb. 
z. a. n., kterým se prodlužuje platnost hromad
ných smluvpl"3JCorv:niah, bylo vydáno .v rámci 
zmocnění čl. I. záJk. č. 109/1934 Sb. z. a n. a jest 

. platným. 

ll. Ustamovení § 4: viláJdniho naíi7Je1lÍ č. ,89/1935 Sb. 
z. a n . . nemá zpětné účinnosti a zásada v tomto 
ustamloveni vy,siovená IIlwztahuje se IlJa sl'lllŽební 
poměry ~ožené plaJtně j!iž před jeho účimlostí, 

*) Sro'V. k tomu poonámky k č. 2033 této s,bír1ky. 
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poIkud za platnosti j.eho ještě t vvaji. (Rozh. nejv. 
soudu z 27. ÚJIlora 1936, Rv II 951/3·5.) *) 

Dovolání právem vytýká mylnost n.áJwru o d
volacího s'Otudlu, že slOUJdu nelPřÍ'slU'Ší zkO'umati 
platnost vládního nařízení z 29. dubna 1935, č. 
89/19315 Sb. z. a n. Toto vládní nařízení bylo vy
dáno ua zá'kladě záJkOina z 21. června 1934, č . 
109 Sb. 'Z. a n., kterrým se mění zálkony o mimo
řáJdlné moci lI1aJř'ilzovací z 9. června 1933, č. 9,5 a 
z 15. Jistopa;du 1933, č. 206 S!b. z. a n. 
Článkem 1. zá.:kona č . 109/1934 Slb. z . a n. byla 

vláda zmocněna, aby po dobu mimořá!dnýdh hos
podářských pOlmě,rů. domácích i zahranilčních 
up'raVlO'Vala celní sazebník a činila opaJtření k 
odtvlráJcení nebo ,ke zmírnění š!kod a poruch hO's
podářského života, ze,jména Ipřiměřenou úp,ravou 
poměrů.' cenový'ch a výrobní-ch, oběhu, s;potřelby 
a JÚ.vě1I'1l. Oprutření ip'Od~e odst. 1 lize učiniti i teh
dy, kdYIŽ by jÍinJak bylo třelba zákona, nelize však 
jimi měntti zákonnO'u úpraVIU měny a U!kládati 
nebo z.vyšovati daně . 

Z potdstaJty těchto zá~O!Ilů. j a k o z ID o c ň o
v a cic h vyplývá, že vládní lJ1aří:zení vydaná n a 
jejiclh zákiladě pl:atí jen mocí těchtO' zákonů. a 
jen pokud j's'ou vydána v rám cit ě ID i t o :z á
k ony v y t č e'll é ffi. Soudy jsou oprá v:něny po·· 
d~e § 102 ústavní HS1tmy přeZlkQlUlffiati :kromě for
málních náJlež1to'stí pla,tnos t takových naJř'Í'Zení i 
'S na;značeného hlectitska, t. j.2Jda vydaná vlád,ní 
na!řÍ'ze.ni vyhOVlU'jí těmto předjpoklrudů.m. 

Vládním nařÍlZem.ím z 2,9. d1lftma 1ge5, č. 8'9/1935 
Sb. z. a 1J1., kterým se prodlu!žUlje platnost hro
mrud!ných smluv pmcovní'ch, Ibylo v § 1 stano
veno, že hlroffirudné smloUJvy pracovní, pokud 
1lpra'VUjí otázky mzdové (plaJtové) ujednané 
melZi je,dlní!ID nebo někoU'k'a ~aměstnavaJteli, nebo 
jeljřc:h jefcfuou nelbo lJ1ěk()ll:i:ka 'Od:borovými orga
nisacemi (korIPOIra,ceiIni) lZamě!Stnan.ců., plaJtné v 
den účilnnoslti t 'ohoto nař1zení, nemohou býti vy
pavěděny,ani jinak zanilknouti do 31. břelZ...l1a 
1936. 

POSlUlZJUlje-li se otám~a, IZ d a cl o t č e n é V' I á d
III í iIl a ř í 'z e n í č. 89/1935 bylo vyd á n O' v 
Ir á m c i zrn o c IJ1 ě ní čLL z á ík. č. 109/34 Sb. 
IZ. a n., třeba přihlédnouti ik tomu, že hlavní myš
lenka čl. 1. tohoto zmocňovacího zákona jest od-

*) V á ž. o ib č. ~79 (plen. rozh. z 24. XI. 19215. č. 
!proo. 544/25): Polkud není !pTO ten kte\I'Ý případ v zá
koně jilIlak ustano.veno'. jest stranám přes to. že olbě 
jsou členy oTgarusalCÍ u:zawevšídh kolekttivní smlouvu, 
nicméně volno. ujednati si individuální služelbní smlou~ 
VlU, odchylnou od sm[oruvy kio.lekltivní, a to bez rozdílu, 
2ida bylia úOhylka UlčnlIlěna 'Ve :proSlpOOh zaměstnance 
nebo. zaměstnavatele. 

V á ž. o. 'b č. 8410 (rolZh. z 26. X. 1928. R I 722/28): 
OohraJua nájemců (záJkon z 28. III. 1928, č. 44 Sb. z. 
a n.). Předpis § 22 (2) zálk., iPodle nělho1ž ne}ze za>ět 
žádati přepl3Jtek na nájemném za dobu minulou, ne
w;1;ajhiU:je se při lIlejmenším na pře~l3Jtky, jiwž VlI'ácení 
by]o do. 3,1. března 192;8 upl.aJbněno. 'žalobou, tfeba'že do 
toho:to. <:hle nehylo. ještě ani v !prvé S±oli~i roohod1llUto. 

V á ž. ob č. 13.118 (rozh. z 16. XII. 1933, R II 397/33, 
v »P r a c o 'V ním p r á v U«, 'č. 675, 816): Pensijní po
j ,i'Štění. Předpds prvního lodstavce § 4 vládnÍ'ho lIlařizení 
ze dne 9. únOTa 1~33, Cís. 33 8b. z. a n., 1P00lrud jím 
byla ro~šířena plaJtI1OSIŤ. § 46 pensijního zákolIla ze dne 
21. únoTa 19.w, čís. 26 Stb. z. a n., omeZll'jící !přípust
nost a Iprávní účinnost převodu, zastaJVení a zabavení 
nároků pojištěnců a jejich příslušníků., ja,ko'ž i dávek, 
na lPell'sij'ní pojištění zaměstnanců soukromýoh draJh, 
!pť.Lsobí Zipět po.tud, že po vydání 'Vládního nařvzení čís. 
33/1933 Sb. z. a n. nesmí dále žádným způsolbem OIPlJ"áv
nětnému !bý\!:i z'a:bírány jeho dŮClhody z poměru IPIOljist
ného pro jiné neIŽ zá!kone:m dovolené nároky (§ 46, odst. 
1, čís. 1 a 2 zák. čÍ's. 26/1929 Bb. z. a n.). třelhaJŽe byly 
převedeny, zastaveny nelbo za;baveny ještě před vydá
nÍlIll vlá!dního. n3JTIzení č. 33/1933 Sb. z. a n. 
~pětná púso'bnlO'st vlád'niho nařízení ze dne 9. února 

1933, čís. 33 Sb. z. a n., o pensijním pojištění zaměst
naJll'ců SOIuklf'Oill1ýoh drah, pOlkud stanoví vylolllčení exe
kJucí pod]e § 4{) zá1i:ona čís. 26/1929 Sb. z.a n., \PIlaU 
i co do exelmcí, 'které již \před vydánLm v,ládního naří
zení čÍis. 33/1933 Sb. z. a 'll. byly pravopLa:tně 'POvoleny. 



straJIlění škod a \poruch hospodářSkého života a 
že v d:ail.Sím js'Ou přÍlkladmo UJVede:ny obory hos
podáVst'VÍ, v nicblž tato opatření !Ilelze učilIliti. 

OtáJz~a rffielZd 'a její 3JutoritatiV'Ilí úprava má 
Z1ředmě dfilelŽitý význam pro zaji'štění klidného 
vývoje 'Ve výro'biních poměJrech, ježto infiže j,ed
nruk č'e1iti bojům ,sociálním mezi zaměSJtinanci a 
zamělstD'avateli (stárv)kám !Ilebo výIUlkám), jednak 
předejíti vzájemným KlOnkn.lJre:nčním bojfim me'zi 
jednoUiJvýuni lZMněs/tna'Vateld.. 

Z t 'O hop '1 y n e, Ž e v I á d n. í n a říz e n í č. 
89/1935 Sb. 'z. a n. s!ledující účel předejíti poru
ohám, poch3Jze:jícím z bojfi -sociMnÍ'Ch a kOill:ku
renčních, 'b y 1 -o vyd á n o v rám c i z m o c
n ě n í č 1. z á 'k. Č. 109/19'34 Sb. z. a n. a j es t 
t e dl y !p 1 a.t n Ý m. Pokud vytýká dovolratel, že 
v,ládní n:ai'í,zení č. _~9/35 SIb. z. a n. není IP-ode
piSámO ministlrem Srámkem, stačí pOlUká2')ati k 
tomu, ~e podle § 84 úst. Hstiny podpdisuje v~áidní 
naJřizení předseda 'Vlády nebo jeho námě\Sltek a 
mini'stři ,pověření jeho provedením, !Ilejméně VŠaJk 
po~ovina minilgJtrfi a že této náležitosti, jaikOlŽ i 
náiežitOtStem předepsa,ným § 3 zák. Č. 9,5/1933 
Sb. z. a n. bylo vYhověno. 

Dovola)tel dále vy.týjká, že od'Volací sol\.l!d po
SIOUd'iJl vě,c !plI'ávně my1tně, když U!ZiIlaJl, že vládní 
Ina-řÍ'zení č. 39/193'5 Sb. z. a n. nalbyv'ší účinnosti 
Ole]< 30. dlUlbna 1935 (§ 6) se vztahuje li na slu
žební poměr stlran,Z!alO1Že!Ilý služeb!Ilí sml1ouvou 
z 1. dub!Ila 1934. 

Spm!Ilé :Sit.rany jSIOl1 ne'SipOlrně čU.eny oI'gamisací, 
kiteré UlZ3Nřely plaJtovou úmluvu podle § 114 h) 
žifvn. řádu, S'chválenou nadřízeným zelIniSikým 
úřadem v Brně 28. června 1929, Č. 23.661/v/29, 
je!Ž Oibs:a:hWje také ustanO'Vení o platech Z!alrn~st
nanců., O'dlsltupňovalIlých rt8.Jké podle délky doby 
2')a;ffiě:stnámí a p'ředlběž!Il.ého vzdělá:ní. N elSporno 
jest dále, že strany Ulz:avřely 31. k vět !Il a 1934 
in d i v i dl u á I !ll í s InJ 1 o u v u sH Ul ž e b n í, po
dle níž do.s/távrula ž:a1oíbkyně nižší plat, nelŽ by jí 
piř'í:shlše~ p'Od~e smloulVy kolektivní. 

V době uzavře!IlÍ smlouvy bylo strrunám yolno 
u:mwříti 'OdchyLnou s In I o. u v II jed not I r vou, 
jelŽJto § 114 b) živ. řádu u:stanOVUlje výJsIO'Vně, že 
kolektivní smlouva ujednaná společenstvem a 
hromadou pomocnickou platí, pokud m a j i tel é 
ž i V !ll o s t i n e ll' jl e dna 1 i se svými pomocníky 
smlouvou nebo praeovním řádem 
nic o dl c hyl n é ho (slr'O'V. plen. rolZhodnutí Č. 
5479 Sh. n. s.). Podle § 2 zá'k. Č. 95/1933 Sb. z. 
a n. pozbývaJjí vša:k úči1IliIlolS,ti ustano'Vení záJkonfi, 
u1praV'Uijicích týž ob'Ocr' j8Jko nařÍlZení, vyldiané po
d:le -zmQICĎ.ovací!ho zákona, pdkud j'sou od těClhto 
nař~ní odlišná. 

Předpi'S § 4 Vlád. nař. Č. 89/19-35 S'b. z. a n. 
OIblsl3JhUje IS:kniJtečně ustanove!Ilí odliŠlIlé od § 114 
b) živn. řádu, ježto podle něho n e 'S měj í lb Ý t i 
.s ID 101 II V o Ul j e di not I i v o -ll mz (Ii 'O V é n á
r o k yz a m ě st n a n c o v y, P 1 Y n o Ul c í z 
u SI t a n 'O v e III í h r 'O \ID! a d n Ý c h sml 11: V pr a
covních anebo ze smírru, nálezů. a r OIZ ho d
n u t í pod I e § 3, po dobu jejich platnosti z k r á
cen y, leč ž.e by k takovéIDIU Zikirácení daly SOIU

hlas orga:rusace ZJa)mě:SJtname.cké, je!Ž sjedn:aly 
hlI"'OlID3JdnolU: smlollliVIU pI1acovní nebo byly účastní
ky řÍlZeni podle § 3. T8.Jkovýto s'Ouhl,as k jednot
li!Vé smlou'Vě spOTlIlý·cIh sOran dán ne by1. Přeld'pis 
§ 4 vl. ll:3Jř. ·s'brunoVí paM dále, žen a mís t o o d
P o l' ují cic tll t <) mll 11 s t a: n o ven í j e d
not li v é ,s 'ID 1'0 U V y, k teT á j s o u z to h o 
d tl V' (JI dun e pIa t n á, n a IS tup ují !ll říz n i
v ě jl š í u SI t a n 'O ven í hro m a d n é sml o u
'V Y P ,r a c o v ní nebo ,smí,ru, nálezu a ;rozhOdnutí 
pO<Ne § 3. 

Pod!le toho ode dne účinnosti vlád. nař. Č. 891 
1935 Sb. z. a n. a po dobu jeho platnOiSrti !Ilemtlže 

býti jednatlivou smilou'Vou ujednán nižší plat 
(rnlZda) než ve smloUIVě hromatdIné. 

Jádro tOho.to sporlU spočívá v tom, zda zása
da, vyslovená v § 4 vl. nař. Č. 89/1935 Sb. z. a 
n., lVztaJhuje se rt'aJké na služební poměry, zalo
že!Ilé platně J~ž před jeho účinnosrtí, pokud za 
p~~nQlsti jeho ještě trv3.ljí a od které ooby. 

Podle § 6 nabylo dotčené vlád. nařízeni účin
nOlSti dnem 30. dubrua 1935. Žalo.ba byla podána. 
za jeho účinnosti, avš:a.k zalobní nárok bYi1 OIpřen 
o 'služební poměr, -který byl založen mezi žalob
kyní a ža:lovrunolU firunOlU již dne 1. května 1934, 
tedy přeď účimwstí vlád!llíh:o naříz€rrlí č. 89/35 
Sb. z. a n. Oba předdholZí soudy, ře,šice právní 
ortálzku TOZlSOOU ča~'Ové pfisobnoSlti dotčeného 
vládní'ho nařizení, dovodi1y z jeho dos'lovu a úče
lu, ze byl j~m zaJB',rožen 1 mzdový nárok žaJlQibou 
upl'atně:ný, třeba:B' vzn~kl ze služe'bního IPO!IDěru,. 
založeného před dobou, Ikdy vládní nařÍ<zení se 
JSrtIalo účinným. Tomuto vý1kladu vládního naří
zení Č. 89/35 Sb. z. a n. by nebránilo ustamovení 
§ 5 obec. zák. obč., že zákony n8ipúsobí naz.pět 
a 'Že nemají tudílŽ vli'V na diř'ívější Jednání a dří
ve nabytá práva, neboť u:stanov'ení § 5 obec. 
zá1k. 'Obtč. nemá povahu záko!Ila úsJtavního, nýbrž 
jest jen pravidlem, ze ktelrého nelbyly vy'loočeny 
výjimky, ze'jiména z dlŮ.'Vodtl práva veřejného: 
(Sb. n. s. civ. Č. 13.,11'8). Než polmd zákon sám 
nemá v Ý s: lov n é hOl ustanovení o !Zpětné úči!Il-
nOSiti - a dot'čené vládní naJřízení je nemá -
je'st řešiti v krožldém případě z vl á š tě tuto 
otáz,ku a dbáti ,při tom jed:na~k zákll!aJdní !Zásady 
§ 6 olbč. zálk. oIbec. o výkladu zá'ko!Ilfi, je'dnak 
druhé záJkla.dlní zásady vyplývajicí z ustanovení 
§ 5 obec. zák. obč., 'Že, pokud 'zákOln nemá v ý
:sll o vn é h o ustanovení o z _p ě t n é ú č di n 'll o
s It i, nedotýká -se :plrá vnioh poměrů. založených 
v době pře d jeho účin!Ilostí a nemá vlilvu na 
práva a povilIlllosti z tě~hto právních pomě.n'l 
vyplývající, třehas -v době jeho účinnosti ještě 
trvají. ZaJchO'VánÍ této zásady při výkladu záko
nfi vyvěrá z úvahy, že iP,rávě 'llIStanovení § {), 
obec. 'záJk. 'Obč. sleduje účel, aJby n1kdo nebyl 
2JkJ.amán v dťwěře v piJ.atný právní řád a že kdo 
zařídil v minulosti své jednání podle tehdy plat
ného zákona, musi míti j~stQtu, že nastanou S!pO'
lehliNě z.ákonné jeho účtnlky a že budou cbJrá
něna iPTl~:vla podle těchto předpis:ů. nabytá (Sb. 
n. :8. civ. Č. 8410). Výk1a1d vlád. nařÍ'Zení Č. 89/35, 
Sb. z. a n., který mu daJly nižší sOUldy, jest však 
již s touto lZáiklaldní 'zásadou v roZjpOlru, prot'Ože 
právní jistotu pOTfUlŠlUje. Avšak ani doslov vlád
ního nařízení ani jím sledovaný a již svrchu 
Iprobraný účel jeho neopravňují k výkladu niž
šími sO'Udy mu damému. Ustanovení § 4 vládního 
nařízení obB'a'ooje zákaz sjednávání jedno.tUvých 
smlu'V, zkracujících mz!dorvé nároky zaměsltnan
ce ve IST'Ovnáni s náJro'ky, lPřís]ušejídIllÍ mu pddle 
hlI'Omadné smlouvy pra1cO'V!Ilí. Již z P o V' a hy 
zálkazu piy:ne, že se tý1ká něčeho, co v bu
dOl li C'll o s t i lSe nesmí státi a lze tedy zákaz 
§ 4 V'ládnílho nařÍlZení podle j'eho povahy V\Ztaho
vati jen na to, že se nesmí v b u di o u C!Il u sjed:
nwV'at srrnlowvy jím neldovole!Ilé, nikoliv na to, že 
nesmí platiti ani jednotlivá smloU'va, která již 
dříve upravila mzdové ná'roky ·z:aměsrt:namce ne
výhodněji, takže se jeví býti zkrácením ;proti ná
rokfim paďte hromadné smlOUJVy pracO'Vlllí. To 
plyne zejména z d o s 1 {) v u di r U: h é vět y § 4 
dot'čeného vládního nařÍlZení - »že na m]sbo o d
por 1.1; jí c í ch t o ID u« - t. j. z, á k ll! Z u, vY'Sllo
venémlU v prvé řadě jen /pro smlouvy sjednané 
z a ú ·č i III !Il o 'g t i vládního nařízení - ustanove
ní jednotlivé smlouvy, :která jsou z t o hot o d fi
v O' d u (totiž z d fi v -o di u z á k a z u v prvé větě 
vlá'd. nařfzení vys,loveného) n e pIa t n á, nástu-
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pují ,př~věj<ší ustanůvení hroID8Jdlné smlouvy 
pr3icO'Vní aJtd. ipod~e § 3 diůtčooého vlád. nařízení; 
nevyjadfuje tedy druhá věta § 4 nic jiného, než 
sankci lIla půrušení zák8l2JU v p r v é v ě :t ě § 4 
vládnihů nařilzení vy:slorveného, tedy samkci II1ia po
rušení zákazu s jed na t i n e pří P u s t n é 
s m 'IDU v y, avšaJk nahrwZUlj!e olbsaJh smlouvy 
d <ř í v e již d o 'V' Ol 1 e oll ě a IP 1 a t ně s jed' III a
n é jiným obsahem. Tomuto výklaw § 4 vládního 
nařízení Č. 89/35 S:b. z. a n., opí.rajíeím'l1 se o 
vlastní smysl slov ve vládním nařízení pDuži
tý1ch, olleodpOTUlje ani výklad log1cký. I toto vlád
ní nařízení, prárvě taJk jaJko vládlní nařízení čís. 
118/34 S!b. z. a n. Ol prodloUlŽení pl,atnoslti hromad
ných srrnlwv pracO'VrLích, sledovalD mimD všeDbec
nDU ochlranu proti hOis;podařským poruchám v hos
podářském žirvOltě hlavně účel, alby bylD zabrá
nělno sn iJ ž Ol v á n í mezď smlouvami, sjedlnaný
mi s jednotlivými zaměstnanci (individuálními). 
Ne/lIZe mu tedy pocilldád'ati úmy.s<l záklOnodárcfiv, 
kte'rý by vedl právě k olpaJčnému !Účinku, totiž 
k u z výš e n í iID Z d Y již dříve dojednané !podle 
platnýcil 'Zákonných předpLsů, se kte:rrou iZ3lInělst
'llavaJtell jiJž pro ,s'Vfi,j hlOspodátř'ský ,podlniik do bu
douCl1looti počí,tat Jest si,ce SjpráV1l1é, poulka.!zují-li 
tpředch'Olzí soudy k tomu, že při odmít.nutí zpět
né účinnos:ti rvládního nařízení Č. 89/35 Sb. z. a n. 
inaJstane Jalkási nelI'ovnost mezi zaměSltnanci a za
městnavateli, pokud jde' o nároky mzdové, avšak 
lIleJJze Ip'ochylbovati ami Ol tom, že to jest jen pře
choCfulý staN, 'kteTý se v budou.cnu při: 'V'hod!ných 
'k tOIrllU prů Dbě strany lPří1elŽitosteah ipři!zptlsobí 
p'l'ávnlJmu stavu, vyvolanému vlád. nařÍlZenÍrm Čí,s. 
89/3-5 S,b. 'z. a 111. doblrovo1ně, ani!Ž hyla IZltlraceiIla 
ďfi.'Věra v pJatlIlý právní řád a vyrvOllána J:WS1podář
SiM porucha IV jednotUvém hos!pod'ářském pod
niku. 

Služebnl smlouva 

§ 1158 2036. 
Slll'.Wbný lpomer ujednaný na sIrušku mOže byť 
zrušený hneď pri nasrupení; za.mestnavatel' nie 
je povinný za,mestnanca pripustiť k práci. RDZh. 
nejJV. soudu z 3. IX. 1935, Rv III 508/35, Úro Sb. 

2171, Váž. obč. 14.500. 

Z ustanovenia § 12, odst. 2. zákona č. 244/22 
Sb. Z. a n., · ktorý tu prichádza v úvahu, že slu
žebný 'pomel' maže byť - pravd,aZ'e len v prvom 
mesiaci - zrušený kedykolvek, vyplýva, že sa 
t ak mohlo stať hned pri nastúpení. Toho, aby 
zamestnavatef pripustH zamestn'anca k práci, 
toto zákonné ustanovenie nevyžaduje a zákDna 
č. 154/1934 Sb. Z. a n., ktorý pozdejšie nadDbu
dol účinnosť, na .sporný pripad použiť nemožnD. 
Nemá preto pre riešenie sporu významu okol
nost', či žalovaný žalobní'kovi, ktorý službu na
stúpil, dal možnosť prácu skutočne konať. 

§ 1162 2037. 
Okolnosť, že riad.itel' školy, pOlV'erený redigova
ním časopisu miestneho významu, ktoré vyko
navaI ako vedlajšie zamestDanie, bol služobne 
preložený na iné miesto, je dóležitou pričinou k 
predmsnému zrušemu redaktorlského sl~bné
ho pomeru aj bez dooržania výpovednej lehoty. 
RozJll. nejv. soudu z 3. X. 1935, Rv IV 81/34, 

Úro sb. 2218. 

§ 1163 2038. 
Žalobní návrh, aby žalovaný byl mmán povinným 
vydaJti žaJo.bkyni do 14: dnů pod exekucí písemné 
vysvědčení o době a dru!b.u služeb, které pro něj 
žalobkyně konala, a že toto vysvědčení musí 
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vyhovovati předpisu zákona, jest neurčitý. Rozh. 
nejv. soudu z 30. X. 1935, Rv I 1902/35, Sb. min. 

Slprav. č. 130. 

Živnostenštl pomocnici 
2039. 

Učňové v továrenských živno.stech nejsou po
dlrobe!lli ingerenci. živnostenského. společenstva .. 
(Nál. nejv. spr. soudu z 1. října 1935, č. 18.381/ 

1935, Právo ČS. č. 657. 

. Půdle § 99, odst. 1 ž. ř. mají býti učni přijí
máni na základě zV!l:áštni smlouvy. Učební páni, 
kteří nepatří k žádnému společenstvu, nejsou po
vinni přihlásiti učně !U společenstva, nýbrž li ůbce 
a předložiti jí stejnopis uČelbní ·smlO!UJVy. Majite
lé živnostenských podnilků po továrensku provo
zovanýCih nejsou podle § 108 ž. ř. povinni při
sltOUJpUi k žt'VDostenSlkému Slpolečenstvru pro tu 
kterou živnost zřízenému. ObsahUlje ted~ záJkon 
zvláštní ustanovení prů učně, zarrněst'llané v pOld
nicích po továrensklu provozovaných, jichIŽ ma
jitelé nelpř:i!st<Y\.lJPHi ke společenstvu. Učni v ta
ikovýdh podnicích zaměstnaní nejsou podrobeni 
ingerenci spo1'ečenstva. 

Obchodnl pomocnici 

§ 1. 2040. 
1. »Kupeckými službami« je třeba rozuměti ta
kové služby, jež vyžadují jistého stupně odbor
ného školem, teoretického nebo praktického, a 

pak jistou obchodnickou zdatnost. 
II. Činnost zaměstnance, vyčerpávající se v pro
deji benzinu a oleje zákazníkťIm, přejímání ben
zinu a oleje od zaměstnavatele a úhrada zaměst
navateli za dodaný benzin a olej, nelze pokládati 
za »kupecké služby«. Rozh. nejv. soudu z 30. 
října 1935, Rv I 1901/35, Sb. min. sprav. č. 126. 

Z toho, co bylo zjištěno o služební činnosti 
žalůbcově, správně dovodily Dba nižší soudy, že 
žalobce nelze pokládati za Dbchodního pomDc
níka ve smyslu § 1 zákona ze dne 16. ledna 
1910, č. 20 ř. zák'. Činnost žalobcovu, pokud se 
nevyčerpávala v ryze mechanických úkDnech a 
pokud lze v ní spatřovati Dbchodní činnost 
(prodej benzinu a ůleje zákazníkům, přejímání 
benzinu a DLeje od žalDbkyně a úhrada žalob
kyni za dDdariý benzin a Dlej'), nelze pokládati 
za »kupecké služby« ve smyslu § 1 zák. o obch. 
pam. 

»Kupeckými službami« jest růzuměti takůvé 
služby, jež vyžaduji jistéhD stupně odborného 
škDlení, t.eDretického nebo praktického, a pak 
jistůu obchodnickůu zdatnost (vie:. čís. 10.300 
Sb. n. S. *). ČinnDst žalobcova však, i pokud šlo 
Ol její stránku ůbchůdní, byla tak jednůduchá, že 
k jejímu řádnému kDnání nebylů třeba odborné
ho škDlení, nýbrž stačily základní znalosti počet
ní, jichž Lze nabýti Dbecným školním vzděláním. 
V podrobnDstech se ůdkazuje k příslušným důvo
dům nap3!denéhD rDzsudku. 

§ 27. 2041. 
I. Pozbytí dťJ.věry u zaměstnavatele mfiže býti 
zpťJ.sobeno nejen činy zaměstnancovými, nýbrž 

*) V á Ž. o lb č. 10300 (ro0h. z 7. XI. 1930, Rv II 
77/30, v »P r a c 10' v ním 'P r á v u« Č. 155)_: KUlPecký
mi slu~bami jsou s'ln.llŽlby, ji:clhž řádný výikon předtPokl'á
dá a'Spoň v prfuněrných 'P1ří.PadeCih ško'lenost a do'Ved
nost, s ' !hleld[slk,a kwpeckého ád'bornOlU; nemf\.llsí to. býti 
činnJOSIt rátzlU vyššího, vylou~eny jsou jen poři.pady, kde 
jde o činnost záležedící 'V úkonech pod'řízenýCih. 



též zanedbáním povinnosti k jednání, zvláště 
hrubou nedbalostí ve službě, hrubým opominutím 
výkonu služebních povinnQstí ke ,škodě zaměst-

navatelově (§ 27, č. 1 zák. o obch. pom.). 
II. Cínl vyšší a odpovědnější je zaměstnancovo 
postavení ve službě, čím rozsáhlejší samostat
ností je vybaveno, čím větší je důvěra zaměst
nanci věnována, tím náročnějšÍ může býti za
městnavatel co do důvěryhodnosti zaměstnancovy 
a tím důtklivějŠÍ jest zaměstnancova povinnost 
zachovati si důvěru jemu zaměstnavatelem veno
vanou. Rozh. nejv. soudu ze dne 11. května 1934, 

Rv I 1079/32. »Soudcovské listy« č. 1225. 

Dovolání nelze upříti oprávněnosti, pokud 
s hlediska dovolacího soudu podle § 503, č. 4 
c . ř. s. dovozuje, že v žalobcově jednání, zjiště
ném nižšími soudy, je spatřovati propouštěcí 
dů.vod podle § 27 čís. 1 zákona ze dne 16. ledna 
1910, č. 20 ř. z. Nelze ,ovšem ani tu přihlížeti 
k dovolatelovým vývodů.m, že zmizelé peníze 
musil odciziti žalobce sám a že si je ponechal, 
neboť tyto vývody nemají opory ve zjištěních 
nižších soudů, kte~é vycházely naopak z p:řed

pokladu, že nebylo vůbec zjištěno, kdo s'cháze
jící peníze odcizil. Avšak propouštěcí dtlvod 
podle § 27, č. 1 zák. o obch. pomoc. byl žalova
ným společenstvem uplatňován i proto, že ža
lobce jako jeho vedoucí úředník nedohlížel nále
žitě na podřízené zaměstnance, najmě na Václa
va J., který vedl pokladnu do 15. srpna 1930, 
že nehlásil nesprávný zápis v knihách, ani ztrátu 
peněz z pokladny, že žalované společenstvo bylo 
ztrátou částky 3083 Kč 05 h poškozeno, že ža
lobce po zjištění tohoto manka v pokladně ode
přel je vysvětliti, po případě nahraditi, a že se 
proto žalobce objevil býti nehodným zaměstna
vateLovy důvěry. Nelze schváliti názor, ze kte
rého vycházel dovolací soud, že k opodstatnění 
propouštěcího důvodu podle § 27, č. 1 zák. o obch. 
pomoc. je třeba positivního jednání zamě,stnan
cova a že k tomu nestačí opominutí. Tak úzce 
nelze vykládati slova zákona »proviní-li se jed
náním«, neboť pozbytí důvěry u zaměstnavatele 
může býti zprfisobeno nejen činy zaměstnanco
vými, nýbrž též zanedbáním povi.Imosti k jed
nání, zvláště hrubou nedbalostí ve službě, hru
bým opominutím výkonu služebnich povinností 
ke škodě zaměstnavatelově. (Srovnej rozhodnutí 
č. 2361, 11092, 11309 Sb. n. s. *). 

Čím vyšší a odpovědnější je zaměstnancovo 
postavení ve službě, čím rozsáhlejší samostat
ností je vybaveno, čím větší je d:fivěra zaměst
nanci věnována, tím náročnějš'í může býti za
městnavatel co do důvěryhodnosti zaměstnan
covy a tím dtltklivější jest i zaměstnancova po
vinnost zachovati si dtlvěru jemu zaměstnavate
lem věnovanou. Podle zjištění nižších soudtl byl 
žalobce správcem mlékárny žalovaného s'pole-

*) V á ž. o' lb IČ. 2361 (ro2h. z 6. II!. 1923, Rv I! 38/23)' 
Jelst důvodem k rprolpu,štěni olbc:hodního pomocnílka, ne
dohlížel-li rpřeldepslaným z!půsolbem na :zJřízence přiděle
ného mu k odne,sení peněr.o, čímž z.amětsrtmava.tel utrpěl 
škodu. 

V á z. o 'b č. 11092 (r:o'zh. z 17. X. 1931, Rv I 109/31, 
v »P r a c o v:n í m rp r á v u« č. 308): ObClhordni pomoc
níoi (zákon rze dne 16. [edna 1910, 'Čí's. 20 ř. zák.). 
K po.jmu »věrnosti ve s!užbě« a >>IJ)oz!bYltí dťtvěry za
mě.S'tna'Vatelo.vy«. Cim vyšší a odpovědnější jest po.s/ta
VeIllí zaIDlěst'llance, tím důtkl,ivější jest jelhlo' rpOlVinnost 
k věrnosti a povinnolst zachovati si zaměstnavatelo'V'U 
důvěI"U. 

Není třeba, by zarmělsrtnanci by<lo zvláště zaJkazo'váno 
jednání, činící ho nehodným zamě'stmavatelo<vy dť.wěry. 

V á ž. o lb č. 1],309 (rorzh. z 7. I. 1932. Rv I 2067/30, 
v »P r a c I()i v nim 'll r á v u« č. 340): Za.mě'stnavatelov>u 
důvěru mfrže pord,y,opaJti i jednáni nesouviJSící se 'SllUl~bou, 
SlVěd'čí-l~ o za.mělsrt:nancovu sklonu k nwěl'nolsti nebo 
trpí-li jím Ipo'dnri!k ho zaměsJtnávajicí. 

čenstva, jeho vedoucim úředníkem, měl poměrně 
značné služební požitky a byl jako vedoucí síla 
zjednán právě proto, že členové představenstva 
a dozorčí rady nemohli sami vykonávati kontro
lu nad velkým podnikem. Tim jest ospravedlněn 
úsudek, že žalobci byla žalovaným společenstvem 
propůjčena obzvláštní dtlvěra, která jej zavazo
vala k tomu, aby se v každé příčině vyvaroval 
všeho, co by jej učinilo této dtlvěry nehodným. 

V so~ené věci bylo nižšími soudy zjištěno, že 
se v době před 16. srpnem 1930 ztratila z po
kladny žalovaného společenstva částka 3083 Kč 
05 h, že pokladnu tehdy vedl Vá,clav J ., jehož byl 
žalobce bezprostředním představeným, že bylo 
žalobcovou povinností, aby na zřízence Václava 
J. dohlížel a pokladnu kontroloval, že kontrola 
pokladní knihy se měla prováděti pravidelně kaž
dého dne, že v případě, že se stal nesprávný 
zápis jen do vydání, nikoli též do příjmů, musil 
žalobce jako správce pokladny shledati v ní pře
bytek a že od 15. srpna 1930 převzal vedení po
kladny žalobce sám. Správně uvedl prvý soud, 
že bylo první povinností žalobce jako vedoucího 
úředníka a pokladníka, aby zjistil pravý stav po., 
kladny, když ji od Václava J. převzal. Žalobce 
ve sporu přiznal, 'že revisi pokladny prováděl za 
uplynulý měsíc teprve po 10. dnu následujícího 
měsíce, že se částka 3083 Kč 05 h ztratila z po
kl3,fdny v době mezi 7. a 10. srpnem 1930 a že 
při převzetí pokladny od Václava J. tato částka 
již chyběla, tvrdil ovšem, že se tehdy o ztrátě 
peněz nevědělo, což však nevylučuje jeho nedba
lost ve službě. Není pochybnosti o tom, že ztrá
tou peněz z pokladny bylo žalované společenstvo 
majetkově poškozeno. 

V tom, že žalobce proti své povinnosti ani řád
ně nedbal o pokladnu, ani náležitě nedohlížel na 
podřízeného mu zaměstnance Václava J. při ve
dení pokladny, jest v úvaze jeho zvláštního slu
žebního postavení v podniku žalovaného spole
čenstva spatřovati takové chování, které bylo 
pro žalované společenstvo dostatečným dtlvodem 
pro ztrátu důvěry k němu a opravňovalo je podle 
§ 27, čís. 1 zák. o obch. pomoc. k jeho okamžité
mu propuštění. 

Soukromí zaměstnanci 

§ 37. 2042. 
Byl-li soukromý zaměstnanec propuštěn pro ne
moc diive, než skončila doba, po jejímž uplynutí 
může býti zaměstnanec předčasně propuštěn 
(§ 21), jest zaměstnavatel povinen nahradití 
zaměstnanci plat, který mu náležf za čas až do 
skončení pracovního poměru po řádné výpovědi, 
bez ohledu na to, zda prol{áže své uzdraveni a 
oc~otu nastoupiti práci, nebo trvání neschopnosti 
k práci. Rozll. nejv. soudu z 14. II. 1936, Rv I 

2311/35-l. 

Žalující zaměstnanec dne 11. )0. 1934 one
mocněl a dopisem ze dne 12. II. 1935 byl oka
mžitě propuštěn z důvodu onemocnění. Žalovaná 
strana neměla důležitého důvodu, aby mohla ža
lobce dne 12. II. 1935 předčasně okamžitě pro
pustiti. Z toho důvodu žalobce navrhl, aby žalo
vaná fa byla uznána povinnou zaplatiti mu slu
žební požitky, které mu náležejí za čas až do 
ukončení pracovního poměru po řádné 'výpovědi, 
tudíž plat od 15. II. 1935 do 31. VII. 1935, neboť 
žalobci byl zaplacen plat až do 15,. II. 1935 a 
kromě toho má zaplatiti útraty sporu. Žalovaná 
strana navrhla zamítnutí žaloby a tvrdila že 
žalobce nemá nároku na zaplacení zažal~é 
částky, nýbrž že by měl nárok na plat teprve 
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od té doby, kdy byl opět způsobilý k práci, což 
se nestalo. 

P r a c o v n í s o u d vyhověl žalobě a v důvo
dech uvedl: Strana žalovaná sama přiznala, že 
propustila žalobce jen z důvodu nemoci, žádného 
jiného důležitého důvodu neuvedla. - Okamžité 
propuštěni žalobce však odporuje ustanovením 
zákonným (§ 21 zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n.), 
neboť pro překážku v práci způsobenou nemocí 
nesmí . býti zaměstnanec pl'edčasně propuštěn, 
ledaže překážka trvá o 14 dnů déle, než přísluší 
zaměstnanci plat. Doba po kterou žalobci pří
sluší plat, činí u žalobce 12 neděl, neboť žalobce 
u žalované fy byl zaměstnán 34 let. Žalobce byl 
propuštěn s okamžitou platností již dne 12. II, 
1935, ačkoliv se to mohlo státi až po 16. II. 1935, 
protože zaměstnavatel je oprávněn předčasně 
zrušiti služební poměr, nemůže-li zaměstnanec 
konati práce po dobu delší o 14 dnů, než je doba, 
za kterou přísluší zaměstnanci plat (§ 21 cit. 
zák.). Žalovaná firma nebyla tudíž oprávněna 
žalobce propustiti s okamžitou platností a pro
pustila jej tudíž bezdůvodně. Tu pak je povinna 
nahraditi mu mzdu za řádnou dobu výpovědní 
ve smyslu § 34 cit. zák. bez o hle dun a to, 
ž e ž a lob c e j e s nad d o s u dne moc e n. 
Tato lhůta jest u žalobce 5 měsíců ke konci ka
lendá,řního měsíce, neboť pracovní poměr v den 
rozvázání poměru služebního trval již déle než 
20 let. Žalobce byl propuštěn 12. II. 1935, náleží 
mu tudíž plat až do 31. července - 1935, a to od 
~5. II. 1935, neboť až od této doby plat dostal. 
Zalobce měl u žalované firmy plat měsíční 2250 
Kč, má tudíž dostati za.placeno 12.375 Kč. 

O d vol a c í s o u d odvolání nevyhověl z těch
to důvodů: Odvolatel béře v odpor citovaný roz
sudek v celém jeho rozsahu, uplatňuje odvolací 
důvody nesprávného právního posouzení sporu a 
navrhuje, aby rozsudek byl změněn tak, že ž a
lob c i pří s 1 uší n á r o k n a pia t d o 31. 
VII. 1935 tep rve ode dne, a ž žalob c e 
prokáže svoje uzdravení a SVOJI 

způsobilost práce, event., že mu pří

s I uší P I atd o 31. VII. 1935 P o s r á ž cep 0-

měr n é č á s t k Y n e moc e n s k é ves m y s
l u § 1156 a) obě. zák. Žalující strana vyvra
cela vývody odvolání a navrhla, aby mu nebylo 
vyhověno a aby byl rozsudek potvrzen. 

Odvolací soud projednav věc ve smyslu usta
novení § 33 o prac. soudech, znovu shledal, že 
odvolání není důvodné. Nesporno jest, že žalob
ce, který jest u žalované strany zaměstnán více 
než 34 roky za měsíční plat v poslední době 
2250 Kč, onemocněl dne 2. listopadu 1934 a že 
dopisem z 12. II. 1935 oznámila žalovaná strana 
žalobci, že jej okamžitě propouští. Nesporným 
jest dále, že žalobce byl propuštěn z důvodu ne
moci. 

Podle § 21 zák. Č. 11/7 1934, Č. 154 Sb. z. a n. 
pro překážku v práci zprfisobenou nemocí nesmí 
býti zaměstnanec propuštěn, ledaže překážka 
trvá déle, než přísluší zaměstnanci plat. Podle 
§ 19 cit. zák. žalobc~ · přísluŠí vzhledem na délku 
služební doby (34 roky) právo na plat po dobu 
12 týdnů. Nemohla tedy žalovaná strana žalobce 
z důvodu .onemocnění propustiti před uplynutím 
~4 týdnů, t. j. před 18. únorem 1935. Propustila-li 
Jej však již dne 12. února 1935, učinila tak bez
důvodně a jest proto povinna žalobci ve smyslu 
ustanovení § 37 cit. zák. nahraditi plat, který 
mu náleží podle smlouvy, za čas až do skončení 
pracovního poměru po řádné výpovědi, která 
vzhledem k délce doby pracovního poměru podle 
ustanovení § 31, odst. 2, lit. c) u žalobce činí 
5 měsíců. Žalobce, jak nesporno, podle smlouvy 

měl měsíční plat 2250 Kč, takže právem prvý 
soud přiznal mu částku 12.375 Kč. 

Pokud odvolatelka vytýká, že od nároku žalob
cova nutno odečísti částky, jež žalobce pobíral 
z důvodu nemocenského pojištění, tu nutno odká
zati odvolatelku na důvody rozhodnutí nejvyšší
ho soudu v Brně z 2'8. V. 1924, č. 3922*), že 
k odečtení těchto částek zaměstnavatel oprávněn 
není. Z předpísu § 1156 a) obč. zák. takového 
oprávnění dovoditi nelze. 

. Nejvyšší soud dovolání se nevyhověl z těchto 
důvodů: Žalovaná nevznesla v řízení v nižších 
stolicích námitku, že od žalobního nároku má 
býti odečtena polovice pensijního pojistného 
650 Kč, již zaplatila žalovaná za žalobce. Pro 
zákaz novot nemůže tuto námitku uplatňovati 
v odvolá~í (§ 34, ods't. 4. zá;k. Č. 131/1931 Sb. z. 
a n.). 

Názor žalované firmy, že žalobce má při ne
odůvodněném předčasném propuštění zaměst
nance nárok na plat za dobu podle § 37 zák. 
č., ~154/1934 Sb. z. a n. teprve tehdy, když pro
kaze své uzdravení a ochotu nastoupiti práci, 
nebo trvání neschopnosti k práci - nemá v usta
novení § 37 dotčeného zákona opory. Naopak 
z . předpisu toho plyne, že zrušením služebního 
poměru zaměstnavatelem končí povinnost za
městnance ke službám a zaměstnanec současně 
propuštěný bez důležitého důvodu může uplat
niti jen nároky podle tohoto ustanovení zákon-
ného. Dr. Egon Schwel'b. 

§ 14 2043. 
ZamestDane.c, poverený zamestnavatefom opatrit' 
mu požičku od banky, kQná proti vernos1Ji a po
CtiVOlSti, ktorou je PQvinný voči svojmu za.mest
navatel'ovi, keď si bez jeho sVOIlenia vyJ;rŮeni 
odmenu (províziu) od banky za Slprostredl{:Qva
nie požiěky; zapiJ.atenia takejto odmeny na ban
ke nemóže sa súdne domáhať. Rozh. nejv. soudu 

z 2. X. 1935, Rv III 654/1934, Úro sb. 2213. 

Nemožno súhlasiť s materiálne-právnym sta
noviskom odvolacie!ho súdu, že nie je mravne zá
v3Jdné, keď žalovaný ako správca statkára dr. 
ATtúra C. a - podYa vl'astného dOlZllania - ním 
poverený, aby našiel banku, ktorá by bola ochot
ná uzavreť dotyčný obchod, vymienil si od ban
ky províziu za spTostredkovanie tolhoto obchodu. 

Nielen naše t'erajšie zákonodár:stvo povaruje 
za nedovolené, aby zamestnanec, Ikltorému za
mestnava;teY sveril ujednávať aJleibo sprostred
kovať obchody, dal si s1úbiť lebo prijal bez Z'a
mestnavatelovho S'Volenia od inej osoby ·pre seba 
ale'bo pro iného províziu alebo aJkúkolveK od
menu za to, že obchod ujedná alelbo sprostred
kuje a považuje to za dovod, pre ktorý je za
mestnavateY oprávnený predčasne prepustiť za
mestnanca (§ § 14 a 34 zák. čís. 154/1934 Sb. Z. 
a n.), ale to isté právne stanovisko zastával ta\k 
zákonodárca v mimoslovenských zemiach (§ 1013 
obč. z., dotyčne hospodárslkych zamestnancov 4. 
bod § 29 ř. Z. zo dňa 13. januára 1914, Č. 9) 
ako aj prediprevratová uhorsíká slÚdna prax, keď 
stanovila, že povereruk, kitorý si vyhradí odme
nu (ktorou je aj provízia) bez vedomia a sú
hlasu svojho zames1tnavateTa, týmto SlVojím po
kračovaním poruší vernosť a poctivosť, ktorou 
je povinný voči poverovateYovi a preto nemaže 
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*) V á Ž. ? ,b Č. 392Q (ro-zh. z 28. V. 1924, Rv II 
142/24): Zamestnavatel nelllí olPrávněn započí.slti olbCJhod
nímu [pomocní!kJu do slUIŽebních poii.Jtki'J. to, co olbchodlllí 

,po~:r~-9c?ík P?;~íral ~a. nemoci z .důvodu veřej'!loprávního 
pO]lstení. P:l čem;; Jest lho's!te]no, zda. ipojišťO!Vací p'řl
spěv;ky plaJtl'1 zame·stna:vatel či zaměstnanec. 



použiť súdnej pomoci na vymá:hanie takto 
smluvnej odmeny (Magánjogi Dontvénytár, sv. 
IX. čÍs. 307.). 

Samozrejme nemožno uplatňovať odmenu, vy
mienenú 'bez svolenia zamestnavatefa a poverova
tefa ani započítacou námietkou. Žalovaný však 
tvrdil a na dokáZanie tohoto tvrden.ia žiada:l vy
počuť ako sv~dka ?r. Artúra C:., že si spom,,?- pr,o
víziu vymieml s Jeho svolemm. OdvolaCl sud 
však v dosledku svojh.o opačného právneho sta
noviska pominul toto dokazovanie a pominul 
2)ilstiť stav v tomto smere. Rozsudek odvolacieho 
slídu je teda aj preto nesposobilý k preskúma
niu, le!bo na základe skutkového stavu v ňom 
ziSí.eného nemožno posúdiť, či II. žalovaný po
rušil vemosť a poctiVo.sť, ktorými bol povinný 
dr. Artúrovi C. nielen ako svojmu sl'UŽbodarcovi, 
ale aj ako takému, ktorý ho poveril, aby našiel 
banku, ktorá by bdla ochotná UlZavreť dotyčný 
obchod. 

§44 2044. 
V potvrdení, ~toré je povinný zamestnavatef vy
dať zam.estnaneovi podfa § 44 zák. č. 154/1934: 
Sb. z. a n., musia byť uvedené sikl1točne kona
né stl~by. Služebné postavenie. ktoré zamestna
nec :mal, stačí k označe.niu sposobu zamJestnania 
lem, keď sa pojmove kryje 50 skutočne kona
nými prácami. Keď je v tomto smere pochyb
oosť, aJJe!bo llreď pojmJenovanie zameSltJnamcovho 
posta:venia nevystihuje dostatOČ1le sposob jeho 
zamestnania, treba toto podrobne opísať. Rozh. 
nejv. soudu z 1. X. 1935, Rv III 766/35, Úro sb. 

č. 2212. 

Zákon č. 154/34 Sb. Z. a n . ustanovuje v § 44, 
že zamestnava.tef je povinný vyd.'ať zamelstnan
covi pri skončení pracovného pomeru pí'somné 
potvrdenie o dobe asposobe zamestnania. Žalo
vaná firma žalobníkovi potvrdenie nevydala, a 
je prelto žalobník oprávnený domá'hať sa žalo
bou Slplnenia svojho nároku. PodYa citovaného 
zákonného ustanoveni-a musí byť v potvrdení 
uvedený sposOIb zameJstnania, tedy skutočne ko
nané služby. Služebné postavenie, ktoré zame,st
nanec mal, stačí preto k označeniu sposobu za
mestnani'a len vtedy, keď sa pojmove kryje 80 

skutočne konanými prácami. Keď je však v 
tomto smere pochyibrrJ.OIsť al'ebo keď ne:vystihuje 
pojmenovaniezoamestnancoV:ho postaV:eni'a d05ta

točne sposOlb jeho zamestnania, treba toto po
dro'bne opísať. V dosledk'u toho v prípadoch, keď 
je medlzi stranami sporné, či žiadané OIZnačenie 
sposobu zamestnania kryje Ba 50 službou sku
točne konanou, musí súd zi'Stiť slwby skutočne 
vykonané a rozsudkom vypovedať, že zamestna
vatef je povinný v potvrdení o zamestnaní túto 
slkutočnú službu Oipísať. V spore o vydanie po
tvrdenia o sposobe zamestnania nejde o zistenie, 
do a 'kej triedy zame/stnaneckej zamestnanec 
patrL Odvolací súd pokračoval tedy správne, 
keď prez to. že v žalOlbe bolo uplatnené ozna
čenie sposobu zamestnania ako dozor cu a sklad
nÍlka, zístil skutočnú službu žalobníkovu a žalo
vanú stranu zaviazal, aby túto služhu v potvr
dení o zamestnaní opísala. 

§ 56 2045. 
výpoveď, da.nÚ predo dňom účinnosti zákona č. 
154/34 Sb. z. a n., treba pOSlUdzovať podl'a usta
novení dosavadných, i l{eď sa výpovedrná leholta 
slrončí m za účinnosti nového zákona č. 154/34 
Sb. z. a n. Rozh. nejv. soudu z 4. X. 1935, Rv 

I 1050/35; Úr.sb. 2223, Váž. obč. 14.593. 

Pracovní doba 
2046. 

Na zaměstnance (prodavače) v prodejně tabáku 
ve velkém i maJ.ém vztahuji se předpisy zákona 
o osmihodinné pracovní době, nikoli předpisy na
řízení bývalého rakouského min. financí ze dne 
10. června 1911, čís. 44.286. Rozh. nejv. soudu 
z 12. září 1935, Rv II, 429/35, Váž. obě. 14.521.*) 

Závodní výbory 

§ 22. 2047. 
1. Proti nálezu rozhodčí komise o stížnosti ' 7.á
vodního výboru proti porušení ochrany členů 
závodJního výboru nemohou tito členové, jichž 
ochrana byla porušena., stěžovat.i si k nejv. spr. 
soudu, jestliže nebyli zúčastněni jako strany 
v řízení správním a rozhodčí komise nerozhodo-

vala o stížnosti jimi vznesené. 

II. Rozhodčí komise je příslušnou rozhodovati 
o sporech mezi závodním výborem a podnikate
lem o to, zda podnikatel byl oprávněn člena záv. 
výboru propustiti z práce pro dťtležitý důvod po
dle § 82 živn. řádu bez souhlasu rozhodčí komise. 
Je-li na sporu otázka, zda důležitý důvod podle 
§ 82 živn. řádu, pro který byl člen záv. výboru 
z práce propuštěn, také ve skutečnosti existoval, 
a není-li o ní pro strany soudem judikátně roz
hodnuto, je povinností rozhodčí komise, aby o 
otázce té rozhodla pro účel svého kompetentního 
rozhodnutí způsobem prejudicielnim. Nál. nejv. 

spr. soudu z 18. XII. 1935, Č. 20.259/35.**) 

Proti rozhodnutí rozhodčí komise podána je 
stížnost k nejvyššímu správnímu soudu jednak 
závodním výborem, jednak členy závodního vý
boru A. E., G. B. a F. J. 

Pokud především je stížnost podána A. E., 
G. B. a F. J., slušelo ji odmítnouti pro nepřísluš
nost, neboť tito stěžovatelé nebyli zúčastněni 
jako strany v řízení správním a rozhodčí ko
mise nerozhodovala o stížnosti jimi vznesené, 
takže nemohou také jako stěžovatelé vystupovati 
vzhledem k § § 2 a 5 zák. o s. s. v řízení před 
nejvyšším správním soudem. 

Přípustna je ovšem stížnost závodního vý
boru. 
Předmětem stížnosti je jedině onen výrok roz

hodčí komise, jímž se komise prohlásila nepří
slušnou k rozhodnutí o nároku na ochranu čle
nů. závodního výboru podle § 22 zák. Č. 330/1921 

*) SrolV. k tomu Č. 1145 sbírky »Frac. práva«. 
**) B {) h. A 6154 · (nál. z 15. XI!. 1926, č. 25.661, 

v »F r a c o v ním p r á v U«, roč. VI., str. 74): Roz
hodlčí komise, TorzJhodujíc ve sporu o právo člena. závod
ního výbo['IU pod1le § 22, nemůže se spoko'jlitJi s udáním 
zaměst/navaJtele, že měl zákonný -důvod k. otk.amžitému 
proplUštění zamě'stnamce podle § 82 živn. ·ř., nýbrž je 
porvinna, je-li tatJo okollnost s,porná, rozl::tod.nolUti p ·reju
dicielně, zdali záJlmnný důvod, zaměsI1Jllta:vaJt.elem uplat
něný, vSlkutlku jest dán. 

B o h. A 7627 (nál. z 12. XII. 1928. Č. 33.501, v »P r a
c o v II í m íP r á v U«, ro'č. VIII., sltr. 36) : Rozlhodčí ko
mli,se je lPříslušna rozlhodov3iti věcně o Sltí'ŽIllOSti záv. 
V"Ý'bo I1U , domáJb:ajíd se toho, ruby bylo Ulznáno, že sprá
va závodu je povinna ne/bráni,ti členu záv. výboru ve 
vÝklonu flUnkce tím, že jej propustí z Ipráce. 

B o h. A 9316 (nál. z 10. VI. 1931, č. 9143, IV »P r a
c o v nim p r á v U«, č. 256): O mezích kompetence roz
hodlčí komise k rozhodování o 'návrezi'Ch záv. vÝ.boru na 
uznání, že pro/puštěni dělníka, člena závod'níh,o výboru, 
z (J)rá:ce bylo neoprá\VlJlěné a že dě·lník. má býti znovu 
přijaJt do lP'l'áce a old!šk.odněn za ušlý vÝd'ělek. 

B o h. A 2347 (nál. z 11. V. 192'3, č. 8054): RoZ'hodčí 
kom-i'se není IPtři's])ušná roZ'ho-dovati o tom. zda pro
puStění členů závodního vÝboru z práce mělo za násle
dek wwšení pracovního poměru přes to. že roz'ho-dč í 
komise k PII'/()PlUštění tomu sOlUhlasu neda!la . 
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Sb. o závodních výborech. Naří.kaIliému rozhod
nutí je stížností vytýkána nezákonnost z toho 
dů.vodu, že žalovaný úřad nevyřešil si jako pre
judicielní otázku, zda zaměstnavatel byl opráv
něn členy závodního výboru propustiti z práce 
podle § 82 živn. řádu a odmítl neprávem stížnost 
závodního výbonl pro svou nepříslušnost. 

Soud musil uznati stížnost dtlvodnou. 
Podle § 26 zák. o záv. výborech přísluší roz

hodčí komisi rozhodovati o sporech mezi závod
ním výborem a podnikatelem o rozsahu práv 
členů. záv. výboru. Sporem takovým je i spor 
o to, zda podnikatel byl oprávněn člena závod
ního výboru propustiti z práce bez souhlasu 
rozhodčí komise, aniž by tím bylo porušeno prá
vo člena závodního výboru podle § 22 zákona. 
Rozhodčí komise má ovšem patrně za to, že ne
přís,luší jí rozhodovati o porušení práva člena 
závodního výboru podle § 22 zákona tehdy, je-li 
zjištěno, že člen závodního výboru byl propuštěn 
z práce pro některý z dů.vodů. uvedených v § 82 
živn. řádu. Leč žalovaný úřad tu přihlíží, že 
zavdal-li zaměstnanec příčinu k propuštění 
z práce podle § 82 živn. řádu, není tím vylou
čena rozhodovací pravomoc rozhodcí komise 
podle § 22 zákona o závodních výborech, nýbrž 
je dán pouze dů.vod k odepření ochrany, příS'lllJ
šející zaměstnanci podle citovaného zákonného 
předpisu a k zamítnutí stížnosti závodního vý
boru in merito. Právo člena závodního výboru, 
aby nebyl propuštěn z práce bez souhlasu roz-

hodčí komise, je mu odňato jen tehdy, když byl 
právem propuštěn pro některý z dů.vodů. uvede
ných v § 82 živn. řádu. Záleží tedy na tom, zda 
dfivod, pro který byl z práce propuštěn, také ve 
skutečnosti existoval. Je-li na sporu tato otázka, 
a není-li o ní prO strany soudem judi,kátně roz
hocfuuto, pak je povinností rozhodčí komise, aby 
o otázce té rozhodla pro účel svého kompetentní
ho rozhodnutí způ.sobem prejudicielním, ne boť 
jinak nemohla by rozhodnouti o otázce do její 
příslušností náležející, totiž o tom, porušil-li pod
nikatel tím, že propustil člena závodního vý
boru z práce bez souhlasu rozhodčí komise, prá
vo tohoto ČleiIl3l podle § 22 zákona o záv. vý
borech. Rozhodčí komise není však oprávněna 
prostě proto, že judikátní rozhodování .o zmíněné 
prejudicielní 'otázce přísluší soudu, odpírati vy
dati rozhodnutí, k němuž po zákonu je příslušná 
(srovnej nálezy Boh. A 6154/26, 7627/28, 9316/31). 

Žalovaný úřad vycházel z opačného názoru, 
nežli byl právě rozveden, neboť odepřel o vzne
sené stížnosti závodního výboru rozhodovati pro 
svou nepříslušnost, aniž zkoumal, zda pro{>'lllítě
ní členů. závodního výboru bylo s hlediska § 82 
živn. řádu odů.vodněným. Neprávem se při tom 
žalovaný úřad dovolává zdejšího nálezu zll. 
května 1923, č. 8054, Boh. A 2347/23, ježto v tomto 
nálezu šlo o případ, kdy rozhodčí komise vyslo
vila, že zaměstnavatel měl právo k okamžitému 
propuštění členťl záv. výborů. z práce, což arci 
judikátně vysloviti nemohla. 

Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích. 
Sociální pojištění 

§ 2. 2048. 
Skutečnost, že dcera byla hlášena jako učednice 
v matčině živnosti u živnostenského společenstva, 
nestačí sama o sobě li tomu, aby z ní bylo usu
zováno na uzavření učňovské smlouvy konklu
dentními činy. (Nález nejv. správ. soudu z 20. 

zá:ř'í 1935, Č. 17.860/35, Sb. ÚSP, č. 209/A.) 

§ 68. 2049. 
Úředníci okresních neJl1'OC{'Jl1ských pojišťoven po
žívají ve SIVé úřední činnosti ochrany § 68 tr. 
zák. (Rozhodnutí nejv. soudu z 12. října 1935, 

Zm II 376/35, Sb. min. sprav. Č. 983.) 

Odstavec 2 § 68 zák. ze dne 9. října 1924, čís. 
221 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 8. listo
padu 1928, Č. 184 Sb. z. a n., ustanovuje vý
slovně: »Úředníci nemocenských pojišťoven mají 
ve své úřední činnosti povinnosti úředníků. ve
řejných, stanovené v zákoně trestním, požívají 
však také ochrany jako úředníci veřejní.« Že 
okresní nemocenské pojišťovny spadají pod po
jem nemocenských pojišťoven ve smyslu citova
ného zákona z roku 1924, ve znění zmíněného zá
kona z roku 1928, je zcela nepochybným. V tomto 
směru stačí poukázati k § § 23 a 24 zák. ze dne 
9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., ve znění cito
vaného zákona z roku 1928 (příloha k vyhlášce 
ministra sociální péče ze dne 17. listopadu 1928, 
Č. 185 Sb. z. a n.; srov. též nezměněné znění těch
to předpisťl podle přílohy k vyhlášce ministra so
ciální péče ze dne 25. července 1934, Č. 189 Sb. 
z. a n.). Za tohoto stavu věci dlužno pokládati 
za zcela nepochybné, že úředníci okresních nemo
cenských pojišťoven požívají ve své úřední čin
nosti ochrany § 68 tr. zák. a v dťlsledku toho též 
ochrany § 312 tr. zák.; neboť citovaným ustano
vením 2 odst. § 68 zmíněného zákona jsou ve 
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své úřední činnosti na roveň postaveni úředníkťlm 
veřejným, t. j. úředníků.m úřadťl státních a obec
ních, v § 68 tr. zák. výslovně uvedeným. 

Pensijní pojištění 

§ 1. 2050. 
Pro příslušnost ke kategorii kaneelářsikých za
městnanců ,podle § 1, odst. 1., č. 2pens. zák. jest 
rozhodným: toliko způsob, pokud se týče obsaJb. 
jejiCh zaměstnání v určitém poměru, nikoli místo, 

kde zaměstnání to vykOlIlávají. 
Požadavek práce duševní jest jako předipolklad 
pojistné povinnosti stanoven v § 1, odst. 2.pens. 
zák. samostatně a neodvisle od odstavce 1. § 1, 
podle něhož pojistná povinnost je dána již pří-o 
slušností 'k uvedeným tam kategoriím zaměst
naneckým, a.niž se požaduje, aby kvalita oné prá
ce byla v každém jednotlivém ,případě zVlláště 
zkoumána. (Nál. nejv. spr. ,soudu z 20. IX. 1935, 

č. 17.858/35, Boh. A 12.037.) 

§ 68 2051. 
Nebylo-li zaměstnavatelovo právo srážky polovi
ny prémii pensijn1ho pojištěni uplatněno v pro
padné tříměsíční Ihfltě v 68 zák. o penSi. poj. č. 
26/1929, zaniká absolutně, bez ohledu na to, by
ly-li. prémie zam.ěstmW3Jteli předepsány č:iJJ[ nic. 
Pozdější souhlas zaměstnancův ke srážce polo
vice dodatečně předepsaného pojistného nemá. 
právního významu. Rozih. nejv . .soudu z 2. III. 

193'5, Rv I 1750/33, Váž. obč. 14222. 
V § 5 zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n. ukládá zákon 

zaměstnavateli přihlašovací povinnost, které 
musí vyhověti do 14 dnů. po vstUipU zaměstnance 
do zaměstnáni. § 63 cit. zák. stanoví měsíční p0-
jistné podle jednotlivých tříd a toto pojistné jest 
podle § 66 zák. odváděti napřed prvního dne kaž-



dého kalendářního měsíce a paJk zapraviti (§ 65) 
po dobu, po kterou trvá smluvnísl11Žební poměr 
zakládající pojistnou poviIllnost. Pojistné je tudíž 
splatné zásadně prvního dne měsíce, v němž za
městnanec vstoupil do zaměstnání, pokud se tý
ká vždy prvního dne následujících měsíců. po do
bu trvání služebního poměru. Že tato splatnost 
neni podmíněna Um, že bylo pojistné zaměstna
vateli předepsáno nositelem pojištěni, vychází z 
ustanovení § 67, odst. 5 cit. !Zák. najevo. Právo 
srážky podle § 68 (2) zák. přísluší tedy zaměst-

, navateli ode dne splatnosti pojistného, i když po
jistné nositelem pojištění předepsáno nebylo l1e
bo zaměstnavatel je dosud nositeli pojištění ne-
odvedl. ,"'. 

P odle třetího odstavce § 68 z'ák. je vša.Jk za
městnavatelovo právo srážky časově omezeno, 
neboť zanrká, nebylo-li ho použito v propadné 
lhů.tě 3 měsíc'Ů.. Jde tu o lhů.tu preklusivní nikoli 
promlčecí. Prošla-li tedy tato lhů.ta marně, jest 
tím nárok zaměstnavatelů.v definitivně ztracen a 
nesejde na tom, byly-li prémie zaměstnavateli 
předepsány čili nic. Jiným zpúsobem nežli sr áž
kou s platu nemůže zaměstnavatel vymáhati 
částky prémií na zaměstnance připadající a mů.
že si sraziti příslušné částky jen do tfíměsíční 
lh'Ů.ty po splatnosti té které prémie. Podle § 11 
zák. jsou neplatná ujednání, která by obmezo
vala neb vylučovala platnost zákona o :pensijním 
pojištění v neprospěch pojištěnců. a o twkový pří
pad tu jde. 

Žalovaný ve sporu doznal své opominutí, že 
totiž po vstoupení žalobkyně u něho do služební
ho poměru dnem 1. května 1926 jí nepřihlásil k 
pensijnímu pojištění a že taJk učinil až dodatečně 
v roce 1929 a že teprve platebním výměrem pen
sijního ústavu ze dne 14. srpna 1929 došlo k 
předpisu pojistných prémii za dobu od 1. května 
1926 do 31. prosince 1928. 

Nesplnil-li však žalovaný povinnost přihlašo
vací a povinnost platiti pojišťovací prémie ve 
lhů.tách zákonem mu uložených, ztratil tím i ná
rok na srážku polovice dodatečně předepsaných 
prémií za žalobkyni, ježto tento nárok mu zá
kon přiznává jen, když pojistné prémie řádně a 
včas plní a uplatní své právo ke ·srážce nejdéle 
v preklusivní lhů.tě tři měsíců. ode dne splatnosti 
měsíční prémie, jinak právo toto zaniká. Opomi
nutím včasného plnění měsíčních prémií z.bavil 
se žalovaný srážkového oprávně:2í a podle § 68 
odst. 2. zák. preklusivní lhů.tou vázanéh<Y a právo 
toto zaniklo a nemohlo jím poté býti uplatněno. 
Žalobkyni a jejlmu nároku nemů.že býti na úkor 
ani pozdější souhlas ke srážce polovice dodateč
ně předepsaného pojistného, zakládající se v 
právním omylu, j8žto srážka po zániku práva 
pr~klusí byla podle zákona již nepřípustna a ab
solutně neplatně i úmluva o ní (§ 879 ooc. zák.). 
Žalobní nárok je proto odů:vodněn ustanovením 
§ 1431 obě. zák., ježto k opodstatnění tohoto ná
roku postači i omyl prá.vn1 

§ 69. 2052. 
i. Také divadlo, nesledující účel výdělečný, jest 
podnikem ve smyslu § 69, od st. 1. bodlu 2. zák. 

Č. 26/1929 Sb. 
II. Maj'iJtelem podniku rozumí cit. § 69, odst. 
1., bod 2. zák. č. 26/1929 Sb. podnikatele, tedy 
osobu, na jejíž vrub se provozování podniku děje. 

m. Obec, jež zadala bezplatně městskou diva
deLní budovu s p'říslušenstvím divadelnímu ře
diteli, jenž divadlo provozuje na vlastní vrub, 
není majitelem podniku, ručícím za pojistné po
dle cit. § 69, odst. 1. bodu 2. zák. Č. 26/1929 Sb. 
Nál. nejv. spr. soudu z 24. IV. 19'35, Č. 6011/33, 
Boh. A 11.86<6. 

Poznámky. 
Časopisy 

»Právny obzor« (roč. XIX., Č. 4- 5): Dr. Imrich 
G o m b a i, »0 ručení nástupcu v podniku' za 
predchodcové nemocenské príspevky«. 

»Soudcovské listy« (roč. XVI!., Č, 1- 5): J. Va-
1 e č e k, »Řízení ve sporech pracovních«. - Dr. 
J. Trn e č k a, »0 žalobách proti zemědělců.m a 
nezaměstnaným«. 

»Veřejná správa« (roč. VI., č. 2- 3): Dr. J. P o
d o 1 s ký, »8právní či soudní kontrola sociálního 
pojištění«. - Dr. B. Š i m e k, »K otázce kompe
tence ve věcech služebního poměru zemských za
městnanců.«. - Dr. V. U r b á ne k, »Kvalifikace 
státních zaměstnanců.«. 

»Všehrd« (roč. XVI!., Č. 7): O. K u 1 e n dík, 
»Bankovní zákony s hlediska trestně právního«. 
- Dr. Ji n dři ch, »0 sociálním pojištění adv 0-

kátll«. 
»Soutěž a tvorba« (roč. IX., Č. 1-2): Dr. Otto 

G e II n e r, »Několik trestně právních a trestně 
procesních poznámek k zákonu o hospodářském 
vyzvědačství«. 

»Časopis pro železniční právo a politiku« (roč. 
XV., č. 2): Dr. František Krá 1, »Promlčení a 
vydržení se zřetelem k služebnímu poměru za
městnanců. ČSD.«. 

»Pensijní pojištění« (roč. XV., Č. 1): Dr. Bře
tislav Linhart, »Výživné«. 

»Prager Juristische Zeitschrift« (roč. XV!., č. 
5-9): Dr. Kurt W e hle, »Einfluss der Ver
btissung einer Freiheitsstrafe auf den Bezug der 

Entschadigungsrente nach dem Gesetze betreffend 
die Unfallversicherung der Arbeiter«. - Dr. S a n
der, »Der Machník-Erlass und die Verfassungs
urkunde«. 

»Juristenzeitung« (roč. XVII., č. 4- 8): E. 
Pro cha s k a, »Die Erleichterungen bei der 
Rlickzahlung von Forderungen gegen Landwirte 
UlIld Arbeitslose.« - Dr. H e· r rnSl t a dl t, »Der 
tschechosl.-deutsche Sozialversicherungsvertrag«. 
- Dr. O s w a 1 d, »Zum Entwurf der Gerichts
entlastungsnovelle«. - Dr. W. Bu t s che k, 
»Neue Entscheidungen und Erkenntnisse der 
Obersten Gerichteauf dem Gebiete der Sozialver
sicherung«. - Dr. R. Hor ne r, »Wird ein auf 
bestimmte Zeitdauer eingegangenes Arbeitsver
haItnis durch eine Klindigung nach § 38 des Pri
vatangestelltengesetzes Slg. 154/1934 aufgelOst?« 
- Dr. P. E hrl i ch, »Der Einfluss der Verord
nungen liber die Schuldenregelung auf die Fallig
keit der Forderung«. - Dr. E. K a t z e r, »Zur 
Frage des Abzugsrechtes des Krankengeldes vom 
Entgelt nach dem Privatangestelltengesetz durch 
den Arbeitgeber«. 

»Richterzeitung« (roč. XVII!., č. 4): Dr. Hans 
F r in d, »Zur Praxis bei Behandlung von Klagen 
bei Zahlungserleichterungen flir Landwirte und 
Arbeitslose«. 

»MitteiIungen« des Deutschen Hauptverbandes 
der Industrie (roč. XVI!., Č. 10): Dr. F. O s w a 1 d, 
»Die Haftung flir rlickstandige Sozialversiche
rungsbeitrage«. 

Vychází 20. každého měsíce. - Pře d pIa t n é ročně Kč 20.-, s přHohou "Ardhiv pracovního a sociálně pojišťo
vacího práva" ročně Kč 32.-, pro předplatitele časopisu "Odborové sdružení československé" Kč 12.-, s přHohou 
.. Archiv pracovního a sociálně pojllfovaciho práva" Kč 18.-, nebo doplatek úměrný ~~enému rozsaJh.u. -
Redakce. správa a VÝPravna v Praze I., Na Perštýně 11. - Majitel: Odborové sdru~ československé -
Vyda'Vatel a odpovědný redaktor :Rudolf T a y e r 1 e. - Řldícl redaktor .JarODÚr H I a v á č e k. - Tiskem 
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