
ného prostředku, a soud proto ihned pokra
čuje v projednávání sporu. 

Učiní-li však prohlášení toliko jedna ze 
stran, nebo odporují-li si prohlášení sporných 
stran, anebo má-li soud při souhlasném pro
hlášení stran pochybnosti, zda jde o spor 
pracovní, projedná soud především odděleně 
tuto otázku a vydá usnesení, zda jde o spor 
pracovní či nikoliv. Proti tomuto usnesení 
přísluší stranám právo rekursu. Může proto 
soud pokračovati v projednávání sporu jen 
tehdy, vzdají-li se strany opravného prostřed
ku, nebo jde-li o spor bagatelní. Jinak musí 
usnesení doručiti stranám a vyčkati jeho 
právní moci. 

O rekursu do usnesení, zda jde o spor pra
covní, rozhoduje s konečnou platností kraj
ský soud v tříčlenném senátu, složeném jen 
ze soudců z povolání. Dovolací rekurs na nej
vyšší soud je tu vyloučen, ať už rozhodne 
rekursní soud jakkoliv. 

Zákon neobsahuje žádné ustanovení o roz
sahu přípustnosti rekursu, stanoví toliko, že 
jednání o otázce, zda jde o spor pracovní, jest 
provésti podle ustanovení civilního řádu soud
ního. Vzchází tudíž pochybnost o přípustno
sti rekursu ve sporech, jichž hodnota převy
šuje sice 300 Kč, nedosahuje však 500 Kč, 
neboť bagatelní hranicí jest nyní ve sporech 
pracovních hodnota 300 Kč, ve sporech pro
jednávaných podle civilního řádu soudního 
hodnota 500 Kč. 

Rekurs proti rozhodnutí otázky, zda jde 
o spor pracovní, nelze z8Jhrnouti pod § 517, 
č. 1, c. ř. s., neboť tu nebylo odepřeno zahájiti 
o žalobě zákonné řízení, nýbrž bylo jen roz
hodnuto v otázce, j a k é zákonné řízení má 
býti zavedeno. Nehledě k tomu, budou tu též . 
případy, kdy půjde o rekurs žalovaného, tak
že by předpis § 517, č. 1, c. ř. s. vůbec nedo
padal. 

Máme za to, že bagatelní hranicí v těchto 
incidenčních sporech o druh řízení, v jakém 

Dr. KAREL BA:LLiENBlEIRGER: 

se má vlastní spor projednati, bude vždy 
hodnota 300 Kč. To proto, že tu jde až do 
pravoplatného rozhodnutí této otázky stále 
o oba druhy řízení, neboť teprve pravoplat
ným rozhodnutím, o jaký spor jde, je baga
telní hranice pro tento spor definitivně ur
čena. Musí proto až do tohoto rozhodnutí 
platiti hranice ' nižší, aby rekursnímu soudu 
byla zachována možnost otázku tu rozhod
nouti. Jinak by rekurs ní soud při uvažování 
přípustnosti rekursu musel předem rozhod
nouti otázku, o jaký druh řízení jde. Při tom 
však by se vyskytly obtíže; zřejmé z dále uve
dených příkladů. 

Ve sporu o 400 Kč by soud první stolice 
prohlásil, že jde o spor pracovní. Rekursní 
soud by byl téhož ná'zoru, považoval by te
dy rekurs za přípustný, ale nevyhověl by mu. 
Kdyby však rekursní soud měl za tD, že ne
jde o spor pracovní, musel by rekurs odmít
nouti a tím ponechati v platnosti usnesení 
prvního soudu, které však vychází z opačné
ho názoru než rozhodnutí 'Soudu rekursního. 

Je proto nutno řešiti věc tak, jak shora na
značeno, neboť jenom tehdy, bude-li pro před
chozí řízení o otázce, v jakém řízení se má 
spor projednati, platiti bagatelní hranice 300 
Kč, bude možno ustanovení novely, která sa
ma řešení neobsahuje, v prak si uplatniti v 
plném rozsahu. 

Pravoplatné rozřešení otázky, o jaký spor 
jde, a v jaké,m tedy druhu řízení bude pro
jednán, ať už rozřešení to nastalo opominu
tím prohlášení stran nebo rozhodnutím sou
du, je závazné jak pro strany, tak i pro sou
dy všech stolic. Avšak teprve od doby, kdy 
byla otázka druhu řízení pravoplatně rozře
šena, platí pro pracovní spor poplatkové úle
vy, ve smyslu § 41, odst. 2., zákona o prac. 
soudech, takže i z tohoto ustanovení, odst. 
10. článku IX. novely, je zřejmé, že předchozí 
incidenční řízení nutno v každém směru po
važovati za samostatný oddíl sporu, jehož ří
zení je zvláštní povahy. 

Kompensace zaměstnavatelových pohledávek 
s platem zaměstnanců a existenční minimum 

. podle zákona č. 314/1920 a 177/1924. 
Zákon o exekuci na platy a výS'lužné za

m'ěstnanců a jejich pOlZŮstalých z 1'5'. dubna 
1920, IČ. 314 Sb. z,. a n., pravÍ v § 1, 'že ze sllu
žebníoh platů osolb zaměstnaných ve službách 
veřejných i soukromý,ch jakéhokoliv dr'Uhu 
(platy služební, mzdy týdertní, denní atd.) ' 
mŮiŽ,e býti exekucí zaJbaven'a nebo zajištěna, ' 

nebo dob rD vol n.o u Ú m ll u V'O II 'Za st a-

ven a n 'e lb 'O P 'O S t o u pen a toliko Jedna 
třetina, vždy však tak, že dluižníkuV1o:}ným 
musí zůstati ro:čnÍI příjem 6000 Kč. 

Pro dbstavenÍ! výživného, odbytného a za
opatřovacích platů a pro pohledávky výživné .. 
ho stanoví zákon existenční minimum nižŠÍ-. 
v § 1; ,odst. 2., a v § 2. . 

§ 3 vylučuje ze započítávání do platu za-
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měs,tnancŮ! pro výpočet existenčního minima 
určiťé dávky, jako drahotní přídavky, pohfeb
né a ·oibdoíbné platy, jakolž i peněžité neib na
turální platy určené k tomu, aby j:imi zapra
ven ibyl nák[ad na veřej:né služiby. 

Zákon ze dne 2. čer:vence 1924,č. 177 Sb. z. 
a n., zhavuje platnosti veškery dosavadní zá
kony a n!aří1zení, jež odporujI :předpisům zák. 
č. 314 !z r. 192'0 a v § 2 stanoví, že nedotčeny 
zůstávaj~ .zákony o ' ,vynětí z exekuce pla:tů 
předsedů, mÍ1s:topř·edsed'Ů! a čl'enů posLanecké 
sněmovny, jak-oŽl i ustanovení oexekucíc.h na 
požitky vypJ,ácené podle 'zákonů o pojištění 
úrazovém, nemocenském, jakož i o !báiíJskY·ch 
bratrských pokladnách. 

Aplikace těeblto ;předpisů v řízení exekučním 
jest dostatečn.ě známa. V ;právní praxi setká
váme se s ustanoveními olbou zákonů denně, 
a o jejiich výkladu nen~celkem sporu. -
Ustanovení :zákonů mimo řízenÍl exekučn'í, 'zů

stávají' v,šak málo známa, a proto té!Ž mMo 
využ,ita. 

Ve velmi Z1ajimavém judikátu nejlvy:ššíhO' 
soudu 'ze dne 19. ltstopadu l '9a5, Rv IV '521/3:5 
(č. 2148 »Prac. práva«, č~ 14.703 Sbírky Váž
ného a č. 213117 nr. slh.) , se praví: »Zaměstna
vatel je oprávněn Z1aJdrž,eti splatn,ý pl'at ISlVého 
zaměstnance na 'částeičné vyrovnání své PO'
hledávky ze ZláiplŮ:j!čky, a v .š a k jen s: o lb m e
'Z e ním pod 1 e z áJ k. Č. 31'4/19120 S b. 'z. a n. 
ve zn ěn íi zák. 'č. 177/1924 Sb. z. a n.« 

V praxi S'e omezuje pravidelně ap1ik>ace 
zákonných usťanovení' o exis,tenčním minimu 
na jej~ch použ,itÍ! ,v řízení exekučním a pÍ"ehliží 
!Se jasné ustanovenÍ' :zákona o nutnosti použití 
těchto předpisů na j'akékoli ;doibroV'ollné úmlu
vy a postupy a z,ejJnéna tudíJž i na ' kompen
sace mezi plato'vými ,a m'Zdovým:i pohledáv
kami zaměstnanců a pohledávkami zaměst-· 
navatelfŮ. 

Otázka tato ibude praktickou zejména ve 
dvou připadech: 

1. ~pŮlsoibÍ!-1i zaměstnanec zaměstnavateli 
škodu, j,ejií'ž důvod i vÝ,š,i výslo.vně uzná, a pro
jeví i .souhlas se srá!ž:kami !SI platu (neuzná-li 
důvod a vý,š,i, j(e zaměls,tnavatel nucen žalo
vati a nastane situace normální). 

2. Poskytne-li Izaměstnavatel zaměs,tnanci 

zá;půj1čku 1/ jalťékol'i formě, zejln.éna ve formě 
poskytnutí záloh na pJat. . 

Zdánlivě samozřejmá věc, vY'pJý,vajíd z jas
ného znění zákona 3'14/1920, má ve :Slvětle ju
dikátu 14.703 VáJž. dalekosáhlý význam pro 
zaměstnance a pracovní právo vů'bec. 

V!Ždy'ť dosud v praxi nepoužívá.se skorO' 
vůfbec veHcích předpisU: tohotO' zákona při 
dobrovolných sráJž-k'fuch SI platu sj'ednaných 
mezi zaměstnavatelem a Izaměstnancem. 

Při skončení pracovního :p:omě'ru setkávali 
jsme se až dosud se zjevem nap.rosto o'hvyk
lým., ž,e při konečném vyúčtování s použitím 

§ 1438 o. 'z. o. postaveny proti sobě [pohledáv
ky z titulu s[už,ehního :poměru na straně jied
né, prO'ti pohledávkám ze záp:ůjiček a z uzna
ných náhra;d škod na straně druhé, aniž !by 
se přih:liž,elo k ustanovením o existenčním mi
nimu. Podobně j.e tomu během pracovní-ho po
mě-ru, kdy nezákonnými sráižkami klesJ často 
plat pode x i st e n ·č n ÍI mi n i ID II m. K 'usta
novením zák. 314/1920 je však ne~bytně nutno 
pNhUžeti v kterémkoli stadiu, a tudíiž :zřejmě 
i při výpJatě poslední!ho ,platu. 'Zaměstnavatel 

nemůlže tudiiž ani Iběhem, ani pn skončení 'pra
covního. poměru sraziti zaměstnanci S' j:eho 
platu více ne!Ž hy omezilo existenční- minimum 
:zaměstnancovo, určené p'odle §§ 1----'3 záJk. 
314/1920, i kdylby jeho pohledávka proti za
m;ěstnanci hyla sebe vyšší. 

Plři tom musíme si velmi jasně uvědomiti, 
že výpočtu ročního ne.zalbavitelnéhO' piřUmu 
podle § 1 zá;k. 3,14/1920, jde-li O' zaměstnání 
celoroční u téhož zaměstnavatele, jest ,položiti 
za 'základ celoroční mzdu, a takto vypočtený 
nezabavitelný pNjem jes:t pak rozvrhnouti po
měrně na jednotlivá obdolbí, :za která mzda 
smluvena (měsíce, týdny, dny), takže exekuci 
(resp. srážkám a kompensaci) podléháJ poměr
ná ČruSlt měsíiční, týdenní nebo denní mzdy, pře
sahujiící poměrnou j;eji' nezabavitelnou část. 

Pracuje-li zaměstnanec 'za rok u různých za
městnavateIů, jest plat vy.počítati uvedeným 
Izpůsoibem: u toho. kteréhO' zaměstnavatele 
zvl.á;šť (VáJž1ný 12.6915, »F'rac. právo« ,č. 6;29). 

IPři osoibách ne tr.vale 'zaměstnaný'ch (při se
zonnÍ-ch dělnicích:) při výpočtu existen:čního 

minima nerozhodují platební lhůty, v nichž 
se plat vyplácí; rozhoduje celkO'vý 
ročn í pří j eI m (Váižný 10 .. 598, »Prac. prá
vo«č. 244). 
Zamě,stnavatel musi tudíž honorovati vyko

nanou práci zaměstnancovu bez ohledu na své 
protipohledáv:ky aspoň tak, ruby zaměstnanec 
olbdr'žel exis,tenční minimum, vypo'čtenJé podle 
zásad vý:še uvedených. 

Existenční minimum polčítá se ovšem pouze 
:z ,čistého pJatu zaměstnancova, 'při čemž ne
lze jmenovitě přihHlžeti k prispě'vkům, jeiŽ 
zaměstnavatel dohrovolně 'P~atil za zaměstnan
ce do nemoceuské pokladny, a k: pensij:nímu 
ústavu (VáJžný 7'4154), a přirozeně též ne 
k ,částkám, jež podle zá;kona naň z těchto dů
vodů připadnou. 

Naproti tomu pravidelnou remuneraci ve 
smyslu § 1'6 zák. 1:5,4/34 jest započítati do 
platu při Výpoičtu existenčního minima. Ovšem 
nepra,vjdeJná bilanční odměna, nelbo odměna 
z ohratu 1/ průmyslových a obchodních po.d
nicíeh \Sem nespadá (V ážný 5699). 

Hodnotu skutečných naturálních po·ž.itků 
j,est do výpo.čtu existenčního minima započí
tati (Vá;žn.ý 2'8:28), ovš,em s omezenfm § 3 zák. 
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314/1920, t. j. iPokrud nejlsou určeny k zapra
vení nákil.adů na veřejlllé sluzby, naproti tomu 
na hodnotu výhod jInýcih, jako na př. 'rozďíl 
v ceně režijního uhlí poskytovaného ž,eleznič

rumu zaměstnanci ('Vážný H,9'4) a t. p. 
Z výpočtu p~atu pro zjištěnÍ! existenčního 

minima vyloučeny jsou ji'ž podle znění § 3 
zák. 3114/1'9,20 přidavky drahotní poskytované 
zaměstnancům vzhledem k mimořádným dra
,hotním pom,ěrŮIn ,vyvoTaným válkou, j'akož 
i platy peněžiťé neibo naturální, urlčené k ná
hradě nálcladů veřej:n,é služfby. Sem patří po
dle judikatury na př. !Úkolové nadvýdělky a 
vyrovnací prídavky 'železničních; zaměstnanců 
(VáJžný 8'6,94), přídavek zahran~ční služby 
úředníků zahranilČniiho ministerstva (Vážný 
9840), administrativní srážky státních za
městnanců (,Vážný 9965), platové přidavky 
podle § 67 "\7.1. n. 15/1927 (Vážný 9965) atd. 

Z názoru nejvyššího soudu projeveného 
v citovaném j'Udik€t.tu Váiž. 14.703 a:z judikátů 
ostatních, které se sice vztahuji skoro ,vesměls 
k ohstavení exekučnímu, jež však per analo-

gram lzeroznodně pou!ží ti, vyplýtvá, rže 
s p ~ a t n Ý p I a t (m:z d a) ID u S í lb Ý t i z a
m ě s t na n c i v y P I a cen, při n €I ji ID e n
š í m d: 'O V Ý 'š e €I x ~ ;s t €I TI ,č n Í' h 'O min a m a, 
lb e z o :hJ 1 e dun a to, má -1 i 'z a mě st n a
vat e I 'P rot i z a m ě.s t n a TI c i s P fat n é, 
nebo dokon ,ce vykonatelné pohle
d ,á v k y z j a k é h o k o li ti t II I u. § 143:8 
o. '2:. o. pmiiž.í,ti lze tudÍiŽ při výplatě prratů a 
mezd pro pohledávky zaměsltnavatel'Ů. za za
městnanci Jedině s omezením zák. 314/1920 ,ve 
znemzák. ,č. 177/1924. Má-li proto zaměstna
vatel proti zaměstnanci nějaké pohledávky, 
které ciruce srálž,eti s jehlo peV\Ilého IpQ:a1tu (ne 
.ovšem: se SIluže/blní záruky), mUže to sice ulči
niti, musí však vypočísti souhrn čistých roč
nich 'platů zaměstnancových podle zás!ad výše 
uvedených. Teprve přesahuj'í-H tytO' pJaty 
ex~srt:enčni :mtinTmulm podle zak. 3,14/1920, mUže 
zaměstnavater konati srážky, a to Jen potud, 
pokud existenční minimum, připadající na oh
dohí, za které mzda smluvena, je těmito sráž
kami nedotčeno. 

Z rozhodnutí ve věcech pracovních. 
Služebni smlouva 
§ 11,51. 2127. 
Slmelbni poměr vzniká i bez formální smilouvy 
již tím, že zaměstnanec se dal k dispoSici zaměst
navateli, k1terý s ním dis1ponovaI tak, že mu při
ka7JovaJ pl·áJci. (íROIZh. ll1ejv. soUJdu z 18. ll. 1936" 
R'V lil 9'49135, Váž,. obč. 14.964, Úr.sb. 2481.) 

(Dt'l'Vody vilz li č. 216'2 »lPra.c; práva«.) 

§ 1151. 2128. 
Nejde o 'služebný pomel' v p 'ripade, ikeď obchO'dný 
zástupca (aj PO'dl'a smluvy) lZostaJ samostatným 
obChodníikO'm 'a lIledostaJl !sa čo do činnO's,ti, ktorá 
mu bO'ila sm1uvou určená, dO' pomeru podriadenO'
sti Ik dl'lllhej SmJlUlVillelj stl"3.ne. (Rozh. nejv. soudu 

z 25. ]J. 1936, fu JIH 1045[35, Úro sh. 2502.) 

Nejde 00 siUIŽ.elbný [pomer, rkeď dbc:hodný zástup
ca (aj podfa smluvy) 'zastal samostrutným oh
ched!ní:kom a pe stránke ,s,vojej činnesti, scm:luvuu 
mu určenej, nedostal sa so spolusmlu'VlJ,.íkem' de 
[porneru [podriadenosti. 

Žalobní.k lVe svojej dovolacej žia.dosti ~sám prí
zvukuje, že [práce, za iktoré po~rudUije 'P'reví:ziu, 
'Vykonal »ako vedfaj!Šie zarnestna.nie a. pri tem 
(prevodzeval aj sarnestat!ný obched«, ďalej,že na. 
sjednamí oObcihedev na predaj [piva a rrienu pre ža
lovam,éhe »p'raceval« až de tehe lčasu, kým ne
v,strúJpH '»do delfinití,vll1ehlo služebného perneru k 
ž'3J1ovanérnu«. Keďže však ,aj podfa dovolacej žia
dosti upl,rutňuje žalobník nárok na províúu :za 
dob~, ipO 'kteriÚ bel e'šte samostatným obchodní
kom a v klorej ešte" služebný porner rnedzi ním 
a. 'ža;lovamým nevzniklOl, správne je struThovisko 
'SlÍdu odvolacieho, že dotylČlnež.a~ohného nároku 
na tJúto proví~u nejde o pohfadávku zo služe:b
lIlěho pomeru, a ,bez 'porusenia. formállneho práva 
bol ipre:to 'Spor dotyč:ne rtejto IPohfadávky zasta
vený. 

§ 11,51. 2129. 
Smlouva, iWter.ou se ,SIDluvník zavázal vylkOil1ávat 
práce prQ ISipOlI'UsmJ.urvmka, Jeho a jím (srpolu
.smI'UiViIlikem) rpIacenýimi dě1niiky IV' řádné ip,racoVlllÍ 
době zaZVIláště lSItanovenou odměnu (:podle váhy 
2lpr'acOlvaného materiálu), jest ISmlOUVO'U pl"acO'VlÚ 

a ,nikoli smlouvou o c:tilo. (tRozh. nej'v. soudu zlO. 
IN. 193'6, Rv III 21/3'6, Úor. sb. 2532.) 
(Dtl'Vody v~z u č. 2160 >)IPra.c, práva«.) 

2130. 
Smlouva sIU!Ž,~bní, jíž bylzaměs,tnalllec ustanoven 
v podiniku z:aměs,tnaJVl8/telOVě 'V.l·cbnw číšnikem l1!a 

'~l"op1tné a s 'e :~avá7J3,}, že 'hude ze svých příjmů 
připlláceti na ostatní číšníky a 'kuipovati nO'viny, 
nepříčí se dobrým mravům. (Rozh. nejv. soudu 
ze dne 19. XII. 19'35, Rv I 1752/35, VálŽ. obč. 

14.796.) 

Smlouva stran,kte['ou byl ž,a!lobce ustanoven 
v IPodniku žalovaného vrchním !Číšníkem a se za
váJzal, 'že hude :ze :svých :příjmtl přitpláceti na 
estatll1Í čiŠlníky a ki\lpovati ll1ov1ny, ll1epříčí se 
dobrým mravům. ,str,amy uzavřerry smlouvu slu
žební, [pro Il1iž [podle §6 :zák. čÍÍS'. 20,/10 ř. z. pla
tBa ~smlUfvní volnost. Podle pravé podstaty. ujed
nané 'srnJ,QiUvy měl plat žalobctlv mimo ,straV'U! 
'záležeti ve zipropirtném, jež jako vrchni 'čí'šník 
olhdrži 'Od hosttr, ale n8lpatřilo mu -cerré ~roOp1t
né, nýbrž jen část, jež mu 'zů.:stala rpo :s['ážce po
dílu spo~uzaměstnanýich 'číšnikfi ll1a ~rqpitném, 
ačást'ky 'VYdané na noviny a :záJp'alky. Čás:tky, 
,př1padající na ostatní ,čílŠll1Íiky Il1la zpropitlIlém, 
(přijímal žalobce 'Ve skutečnosti! jen místo rzúča'st
něných :s.pol'Ulz,arn'ěs:tnancťr la [pro ně. Takové 
ujednání nepří~čilo se dobr~rn rnravťtJm. 

§ 1154:. 2131. 
N enaJmiÍJtal .... líi :7J3městnanec !lŮčeho p~O'ti vyiplácení 
úkOlIO'vé mzdy vy;ššÍ, než by,la jehO' dosavadní tý-
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