redpisy cir k e v n é, jednak
~ é a č e s k o s love n s k é.
'lincovIať, ŽE. ztratou státneho
. zaniknúť beneficiálne prá v a
t a tky l e Ž i a c e v č s. r eo d n Ý cha n i d ľ a u h o r'a síce z týchto dôvodov:
ielené svojho času r. k. bisku~ompetentným orgánom, v tom'ávo mohlo by ohJľado:m statkov
liknúť len vtedy, keď by Cl už
;tranné predpisy nového státu
oly učinily.
~dzjnár,odných, ani čs., neni.
anovenia len čo do maj e t k u
ďalej statkov, práv a záj'm olv
.rskej príslušnosti (čl. 232, 250).
tanovenia nemôžu sa aplikovať
Jovorí, že staré predpisy uhor)všem obdobného prípadu (prene sa vzťahujúcej. právnej norlcie ztraty státnej príslušnosti
~ficium: neni. V dejinách býv.
s faktom, ktorý vyvolal v anainu. Totiž v roku 1572 - pri
nasledujúcich rokoch tureckej
lO, že utho:r·s.ký kráJľ nemohol
eliť biskupské beneficia, ležiace
s u ver e n j t a p of est a l a.
dľa ktorého cirkevní hodmostári
sa vo svojich úradoch, složia-li
ne nehodí na predmetný prípad,
ho arcibiskupa nenachádza sa
l Čís. 121/1921 nedá dodatočnej
.e vyrieknutý zánik práva ná.é ho státneho občana - na be-

nn ej moci na čs . vládu, - teda
cie hop r á v a uhorskej vlády
nenasleduje aj právo čs . vlády

vy'fieknuť

z r u š e nie maj e t k o v ý ch prá v a n á r o k o v ·
r. k. b i s k upa.
Je tu len jedna schodná cesta, totiž med z i nár o dn á d oh o d a s Vatikánom, resp. s kompetentnými maďarskými kruhmi.
Podklad jednania mohol by byť po prípade čl. 256 Trianonskej
smluvy, diľa ktorého podelenie statkov, prislúchajúcich verejným
korporáciam a iným morálnym sborom, ichž funkcia sa vzťahovala
na obe rozdelené teritoria: m á s a pre v i e s ť z v l á š t n o u
doh o do u.
Dr. J.aroslav Horák:

K otázce nároku zamestnancu na náhradu ušlých
platu počas vojenského cvičení.
(§ 1154 b) obč. Z., resp. § 6. odst. 1. z. ze dne 13. VIIII. 1922 č. 244 Sb. 7-. a n.
.
a § 3. z. ze dne 31. HI. 1925 č. 61 Sb. z. an.)
Zákonom zo dňa 13. júla 1922 č. 244 Sb. z. a n., ktorým s.a všeobecne
upravujú právne pomery medzi zamestnávate/ľmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarp,a tskej Rusi,!) § 6. odst. 1. ustanoveno: »Zamestnancovi
Drislúcha po uplynutí dvojtýždňovej služby nárok na mzdu najvýš týždennú
aj vtedy, keď z dôležitej prí'činy, týkajúcej sa 1eho osoby, nemohol kona!
službu, nakoľko to sám nezavinil úmyselne, alebo hrubou nedbalosťou.«
Na základe tohoto všeobecného zákona domáhají se na Slovensku
b áňští delníci v prípade povolání k vojenskému cvičení, náhrady mzdy
týdenní. Zamestnavatelé neuznávají tento nárok, odvolávajíce se na ustanovení zák. ze dne 31. I~L 1925 č. 61 Sb. z. a n. o zachování pracovních
(služebn:ích) pomeru po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních) § 3.,
genž zní: »Za dobu, po kterou zamestnanec pro cvičení ve zbrani (cvi'čení
služební) nemuže svých pracovních povinností vykonávati, neprísluší jemu
plat, počítajíc v to i jiné vedlejší požitky a požitky naturální, vyjímajíc
naturální byt, ne ní-li stanoveno jinak smlouvou nebo právními predpisy
zvláštních zákonu. (Zákon ze dne 16. ledna 1910, č. 20 r. z., zákon ze dne
13. ledna 1914 č. 9. r. z., zákon ze dne 31. ledna 1922 č. 34 Sb. z. a n.)2)
V zemích historických z téže príčiny byla tato otázka již rozhodnuta
nejvyšší kompetentní instancí, vrchním baňským sou dem rozhodčím v Praze
dne 10. VII. 1925 Jirs. 73/,1-925, ovšem vzhledem na obč. z. § 1154. b) ve znen~,
jakého se dostalo tomuto § zákonem ze dne 1. dubna 1921 č. 155 Sb. z. an.,
kte rým se mení ustanovení § 1154 b) obč. z. Rozhodnutí toto zamít10 požadavek delníku povolaných k čtyrnedelnímu cvičení ve zbrani na odplatu
(, titulu § 1154. b) obč . z.
Duvody: Žalobce byl počas svého povolání k voJsku u vojska zaopatren a jeho rodina požív.ala vyživovací príspevek, tak že pro tuto dobu
nemá nároku na mzdu. - Ustanoven~ odst. 4. § 1154., b) obč. z. nedá se tu
použíti, protože se nejedná o propuštení žalobce z práce.
Poznamenati sluší k tomuto rozhodnutí, že v konkretním prípadu
ža lobce vlastne nepožadoval mzdu za týden v smyslu odst. 1. § 1154. b),
nýbrž náhradu za ztrátu zpusobenou mu cestou k místu povolání a zpet
1) Zákon je vyhlášený ve slovenském textu jako puvodním (ze dne .
20. prosince 1921 č. 500 Sb. z. an. , kterýťn se mení částečne § 3. ze dne
13. III. 1919 č. 139 Sb. z. an., jímž se upravuje vyhlašování zákonu a

narízení.
2) Jazyk tohoto zákonného ustanovení nesnese kritiky.
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ve forme ušlé mzdy. Rozhodnutí tedy jen indirektne dotklo se naší otázky
a nelze ho proto již považovati praecenden,t ním.
Otázka ta byla však predmetem direktního rozhodnutí zemského
civilního soudu v Praze, jako odvolacího soudu v záležitostech živnostenských ze dne 14. července 1925, OK IiI 76/8 925,3) které se shoduje v názoru
vyjádfenému vrchním baňským soudem rozhodčím:
Duvody: Zákon ze dne 31. imI. 1925 č. 61 Sb. z. a n. nove upravil
právní pomery, založené pracovní, resp. služební smlouvou po dobu cvičení
tech zamestnancu, kterí obstarávali pracovní výkony vyššího druhu aspoň
po dobu 3 mesícu neb byli delníky aspoň po dobu 8 týdnu.
Iilavní ustanovení tohoto zákona tkví v § 1., stanovícím nevypoveditelnost onoho pomeru pro tak zvanou ochrannou dobu. § 3. pak pri té
príležitosti upravuje také nároky na služební požitky po dobu cvičení ve
zbrani a to tím zpusobem, že po dobu vojenského cvičení priznává zamestnanci nárok na naturální byt, odepírá mu však ostatní požitky, pokud není
jinak stanoveno smlouvou nebo právními predpisy zvláštních zákonu.
I kdyby pak zákon necitoval pouze zákony č. 20/910, č. 9/914 a č.
34/1922, poukazuje již znení tohoto ustanovení na to, že není zde myšlcno
ustanovení § 1154. b) obč. z., který není zákonem zvláštním, nýbrž všeobecným.
Že vule zákonodárcova pri vydání tohoto zákona byla vyloučiti
zmínené nároky, do té doby na § 1154. b) obč. z. se zakládavší, dovodil
první soud zcela správne, jednak ze znení vládního návrhu zákona toho
a z jeho duvodové zprávy (tisk č. 4960), jakož i ze zprávy sociálne-politického výboru (tisk č. 5092), v nemž se vý~lovne praví:
»§ 3. upravil výbor tak, aby výslovné poprení nároku na mzdu dIe
§ 1154. b) odst. 1. obč. z. obsažené v M. odst. téhož § vládní osnovy, nebylo
také do zákoIlJa pojato a bylo seslabeno stylisací shodnutou.«
Z toho plyne zrejme, že ve veci samé jmenovaný výbor souhlasí
s vládním návrhem na vyloučení nároku dIe § 1154. b) obč. z., provedi však
pouhou stylistickou zmenu vládního návrhu, pfi níž bylo výslovné vyloučení nároku zmíneného nahrazeno tím zpusobem, že mimo prípad smluvní
úpravy uznán byl toliko tam, kde priznán :je zvláštními zákony, nikoliv
však zákonem všeobecným, jakým je § 1154. b) obč. z.
Že by správno st tohoto výkladu byla vyloučena srovnáním § 3. cit.
z. s § 2. odst. 1. téhož zákona, toho rovnež soud odvolací neshledal.
Nový zákon č. 61/1925 nevztahuje se dIe svého znení na zamestnance
s krátkou služební dobou (do 8 týdnu, resp. 3 mesícU), kterým ponechán
je nárok na týdenní služební požitky dIe § 1154. b) obč. Z., nikoliv však
naturální byt za dobu další, naproti tomu stanovena vypoveditelnost v rriezích § 1156. b) obč. z. Naproti tomu osobám, na než se nový zákon vztahuje, zaručen je IlJaturáiní byt po celou dobu vojenského cvičení a nevypoveditelnost služebního pomeru v rozsahu § 1. cit. z., za to však vyloučen
je pouhý nárok z § 1154. b) obč. z. do té doby plynuvší.

3) Také již zemský jako odvolací soud v živnostenských vecech
v Brne ze dne 11. X~. 1922 eg il. 799/922 s oduvodnením, že § 1154. b) byl
vzorem § 87. o obch. pom., který uvádí tfi prípady, kdy zamestnanec
podrží nárok na plat, nemuže-li bez své viny konati službu a to: 1. pro
nemoc IlJebo neštestí, 2. pro duležitou príčinu, týkající se jeho osoby, 3. pro
plnení služby vojenské. Do § 1154. b) obč. z. však byly podaty jen príôna
1. a 2., ale nikoliv 3., ač byl delán r. 1916 za svetové války, kdežto § 87.
o obch. pomo vznikl ješte za míru. Ovšem duvodová zpráva praví, že ustanovení § 1154. b) obč. z. jest vzíti i pfi vojenské službe, ale Dr. Adler
správne vykládá tento IlJázor tak, že jen krátké zameškání práce pro vojenskou službu, jako hlášení se; losování, kontrolní shromáždení spadají do
tohoto ustanovení. Ostatne bylo by zbytečné ustanovení o smluvené nebo
zvláštními predpisy upravené náhrade za dobu vojenské služby, kdyby
každý zamestnanec mel na náhradu onu zákonný nárok.
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V této úprave nelze zajisté spatfovati nejaké nelogičnosti ani neudržii elnosti výkladu, naopak, zde projevuje se tendence zákona upraviti právní
pomery služební co do požitku služebních po dobu volienského cvičení
'obdobným zpusobem, jak upraveny jsou po dobu praesenční služby vo~ enské dIe § 8. Z. ze dne 16. I. 1910 č. 20 r. z., § 11. Z. ze dne 13. ledna 1914
č. 9 f. Z. a § 1. Z. ze dne 31. I. 1922 č. 44 Sb. Z. an., ježto konání vojenských
'cvi čení je vlastne pokra,čováním praesenční služby VOjenské.
Ponevadž pak nelze konati VOjenská cvičení bez cesty na místo jeho,
'což predpokládá i návrat domu, nelze ríci, že čas temito cestami ztrávený
n ebyl zameškán pro výkon vojenského cvičení a nelze proto ani za tento
čas zvláštní náhrady priznati. 4)

J ak vidno z ob ou rozhodnutí, je otázka, o kterou jde, zásadní a velmi
v ážné povahy, neboť se tu jedná jednak pro zamestnance o značne ~itel
nou ztrátu oproti posavádními stavu zákonnému, jednak pro zamestnavately o značné zatížení, tak zv. sociálními príspevky, vzhledem na značný
p očet každoročne k vOljenskému cvičení povolaných delníku.
ZákQn ze dne 31. HI. 1925 Č . 61 Sb. z. an., jehož se dovolávaií zamestnavatelé k oduvodnení svého stanoviska, vypočítává právní predpisy,
upravující mzdové nároky zamestnancu a sice: zákon o obchodních pomocnících z r. 1910, o statkových úfednících z r. 1913 a o rozšírení
predpisu mzdových na obchodní pomocníky na Slovensku a v Podkarpat'ské Rusi z r. 1922. Jsou tedy nároky techto dvou kategorií zamestnaneckých na plat nejvýše čtyrtýdenrní vzhledem na §§ 8. a 11. cit. z. úplne
zrejmé v prípade jejich povolání ke cvičení ve zbrani.
Spor je jen ohledne zamestnancu ostatních kategorií, tedy v našem
prípade ohledne baňských delníku, jejichž organisace vedIe § 1154. b) obč.
z. odvolávaií se i na plenární rozhodnutí Ne!Ívyššího soudu ze dne 29. zárí
1922, č. 504/922 pres. Č. 204 úr. Sb.,5) teda ješte z doby, kdy platil § 1154. b)

výlučne . 6 )

Právní vývoj této otázky byl následující:
Poprvé dostalo se jí zákonné úpravy v § 4. vlád. nar. ze dne 26. X.
1921 Č. 283 Sb. z. a n., které predpisuje o vOljenské službe za mobilisace
takto: »Za dobu, po kterou nemuže zamestnanec pro vojenskou službu
vykonávati svých služebních povinností, neprísluší jemu žádný plat, není-li
právními predpisy nebo smlouvou · stanoveno jinak.«
Znení § 4. vlád. nar. bylo _pak doslovne prevzato do dalších narízení,
upravujících služební pracovní pomery po dobu cvičení zamestnancu ve
zbrani a to ze dne 7. srpna 1922 Č. 209 Sb. z.. a n., nar. ze dne 7. V!J[. 1923
Č. 168 Sb. z. a n., nar. ze dne 29. IL 1924 'č. 97 Sb. z. a n.
Kdyby tedy nebyl chtel zákon ze dne 31. IH. 1925 Č. 61 Sb. z. a n.
tutéž právní látku upravující, ustanoviti nec o odchylného, byl by prevzal
ony starší predpisy také beze zmeny a nebyl by v § 3. taxative uvedI
4) Svrchu uvedené rozhodnutí vrchního baňského soudu obíralo se
práve touto otázkou in concreto a zamít10 rovnež nárok žalobcuv, ale
s oduvodnením, že žádaná mzda nepadá do doby týdne, na který má
zamestnanec dIe § 1154. b) obč. z. nárok. Žalobce nebyl pro tuto dobu
k žádné práci pridelen a neutrpel také žádné ztráty mzdy. Toto oduvodnení
je ovšem jednak nejasné, jednak nesprávné.
5) Též Rv. II. 370/923 ze dne s.. června 1923.
6) To plenární rozhodnutí obsahuje: »Duležitou pričinou týkaiící se
osoby zamestnancovy podle § 1154. b) obč. z. ve znení z. ze dne 1. I V. 1921
-č. 155 Sb. z. a n., pro kterou zamestnanec službu nebo práci bez své viny
vykonávati nemohl, je i povolání k činné službe vojenské za mobilisace. P rávními predpisy zmínenými v § 4. vlád. nar. ze dne 26. X. 1921 Č. 383
S b. Z. a n. rozumeti jest nejen § 8. z. o obch. pomo a § 11. z. o statkových
úfednících, nýbrž i ustanovení § 1154. obč. Z.
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ony tfi zvláštní zákony, které obsahují odchylná ustanovení a zásady, že
neprísluší zamestnanci mzda za dobu vojenského cvičení. Z toho tedy vyplývá, že mimo obchodní pomocníky a jim zároveň postavené soukromé
úfedníky (§ 1. z. o obch. pom.) a mimo statkové úfedníky, nemají ostatní
kategorie zamestnancu zákoIill1ého nároku na žádný plat po dobu vojenského cvičení.
Zodpovedení sporné otázky je tím duležitejší, ponevadž platnost zák.
č. 61/925 není časove obmezena jako onech dfívelj ších narízení (§ 11. cit. z.)
a ponevadž se vláda současné zmocňuje, aby narízením upravila obdobné
zachování pracovních (služebních) pomeru pro prípad mobilisace nebo
mimorádného povolání zálohy v míru.
Jak iiž svrchu v duvodech rozhodnutí vrchního zemského soudu
v Praze ze dne 14. července 1925 Ck l [ 76/8-925 uvedeno, vládní návrh
zákona Č. 61/925 ve 2. odstavci výslovne obsahoval odeprení sporného
nároku: »Cvičení ve zbrani (cvičení služební) nepovažuje se za duležitou
príčinu, skytající zamestnanci nárok na mzdu podle ustanovení § 1154. b)
odst. 1. obč. z. ve znení zákona ze dne 1. dubna 1921 Č. 155 Sb. z. a n.«
Tento passus byl zajisté velmi choulostivý a prot o návrh výboru sociálnepolitického, branného a rozpočtového shodl se na dnešním textu § 3.
Passus ten ve výborové zpráve je stylisován tak, že se z neho dá vy<ČÍsti
i více, nežli by se týkalo pouze sporného nároku a také i zamítnutí vládního návrhu vubec. Zákonodárcova ratio legis je tu ovšem hodne mlhavá
a v zákone vubec nedošla výrazu. Nelze jí tedy použiti k vysvetlování
zákona zrovna tak, jako duvodové zprávy vubec, neboť nevyjádrený úmysl
zákonodárcuv není interpretačním prostfedkern a slouží nanejvýš k podeprení stanoviska interpretace zákona - dIe právních pravidel.
Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus lze stanoviska judikatury v historických zemích použíti jen potud, pokud se shoduje s tu platnými normami. Direktní odvolávání se na § 1154. b) obč. z. není možné, protože
občanský zákon z r. 1811 tu jako ius scriptum neplatí. Rozhodující otázkou
sporu je, v jakém pomeru má se z. Č. 61/925, resp. jeho § 3. k zákonu
ze dne 13. VII. 1922 Č. 244 Sb. z. a n. o všeobecné úprave právních pomeru
mezi zamestnavately a zamestnanci na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,
resp. k jeho § 6. Tento zákon je již dIe svého označení zákon všeobecný
a vyplývá to i z té okolnosti, že tento zákon není vlastné nic jiného,
nežli recepce ustanovení obč. z. v zemích historických platného pro území
Slovenska a Podkarpatské Rusi, neboť všecka jeho ustanovení json vlastne
oficielním preklad~m ustanovení obč. z. ve znení Iill. novely a zmeny uvedené zákon ern ze dne 1. IV. 1921 Č. 155 Sb. z. a n. Již z toho vyplývá, že
výiimka § 3. z. Č. 61/925 ve prospech ustanovení zvlášních zákonu se na
tento v š e obe cn Ý zákon nevztahuje, neboť tímto zákon'em se recipuje
práve všeobecné právo občanské v historických zemích platné, byť i jen
jednotlivé partie jeho.
Ale i když by se z~kon Č. 244/922 mohl považovati za zákon zvláštní,
snad práve proto, že oproti všeobecnému právu občanskému na Slovensku
úpravu špeciálne určitou materii občanského práva, nelze výjimku § 3.
z. 61/925 na tento zákon rozšíriti, neboť výjimky nutno vždy presne a sPíše
restriktivne nežli extensivne vysvetlovati a takto, co ve výjimce samé
obsaženo není, nelze považovati jako existující. K entensivnímu výkladu
§ 3. z. Č. 61/925 a k subsumování zákona Č. 244/922 pod tento § není však
jii proto základu, že zákony v § 3. z. 'č. 61/921 výdimku tvorící jsou v tomto
§ též výslovne a taxativne uvedeny, neboť výpočet tech zákonu je presne
ustál en, bez každého základu, pripouštejícOCho možnost k subsumování
snad ješte dalších, samozrejme »zvláštních« zákonu mezi ne. Je také zhola
nemysliteiné, že by zákonodárce byl pominul zákon upravující na Slovensku a Podkarpatské Rusi pomer služební a pracovní všeobecne a nahražující zde predpisy kodifikace soukromého práva, když by byl mel úmysl
tento zákon v celém rozsahu, tedy i se zretelem na daný pomer, t. j. prípad vojenských cvičení zamestnancu v platnosti podržeti.
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To jsou tedy čiste intepretační duvody na základe zákonného textu,
lIla jejichž základe nutno sporný nárok neuznati, aniž by byl0 nutno poukazovati i na legislativní oprávnenost takového ustanovení vzhledem
na náhradu, které se dostává k votienské službe povolaným zamestnancum
v opatrení ve vojenské službe, v rodinných podporách a pod.
Pokud tedy se r-ákon č. 244/922 kryj~ s obč. z. § 1154. b) platí iduvody
judikatury v historických zemích o této otázce i pro právní stav na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
Pred baňským rozhodčím sou dem v Bratislavi bylo projednávánlO
31. X. 1925 asi 100 žalob uvedeného druhu a mimo právního stanoviska,
zastupovaného oproti spornému nároku na základe judikatury ze zemí
historických čerpané, bylo s druhé strany, se strany žalobcu, poukázáno
na stylistickou zvláštnost § 3. z. Č. 61/925, který hovorí o platu 'l- ne o mzde.
Zamestnanci-robotníci postavili se na stanovisko, že oni nedostávaií »plat «,
nýbrž »mzdu« a že ustanovení § 3. z. Č. 61/925 proto již neobmezuií
z. Č. 244/925 § 6., pokud se »mzdy« týče. NutIlO tedy zaobírati se i tou
·otázkou, zda-li tyto dva pojmy: »plat« a »mzda« ve smyslu predmetných
zákonu maií skutečne odchylný význam a jaký vliv to muže míti na právní
.sta v otázky.
Rozdíl obou pojmu by se dal oduvodniti tím, že zákon č. 244/922 v § 1.
zdá se obmezovati podem mzdy na takový pracovní pomer, pfi kterém
se platí od kusu aneb podle jednotlivých výkonu, tedy jak je tomu práve
v pomeru žalobcu-horníku, kterí jsou placeni nesporne dIe svých denních
v~Tk onu. Platem by se pak rozumela taková odmena zamestnancova, která
mu patrí dIe časového období služby, bez ohledu na kusy aneb jednotlivé
výkony práce. Le,č toto vysvetlování je celkem bezzákladné, neboť § 1.
z. č. 244/922 výslovne vyrozumívá pomer služební (na čas) s pomerem
námezdním (dIe kusu anebo výkonu), v § 2. jen o mzde hovorí, ·ač se ten §
-obou v § 1. uvedených druhu pracovního pomeru týká a v § 4. odst. 2.,
kde se výslovne o služebním pomeru na čas uzavreném jedná, používá
výrazu »mzda« a ne »plat«. Z toho je tedy jasné, že zákon č. 244/922 výraz
mzda i ve smyslu výrazu »plat« rozumí a tak z použití výrazu »plat«
v § 3. z. č. 61 /925 rozlišování ode mzdy se dedukovati nedá. Plat je tedy
mzda et vice verse. Oboje znamená bez rozdílu odplatu za službu aneb
:práci od kusu nebo výkonu. Ovšem terminologicky by bylo správnejší,
když by zákon místo výrazu k odchylnému vysvetlování svádeiících, byl
vždy buď obou výrazu používal, aneb místo nich použil oba obiímajícího
výrazu »odplata«, pak by to vzhledem na § 2. z. Č. 244/922, kde se o opaku
-odplaty, totiž o bezplatnosti hovorí, vyplývalo. Ovšem, že výraz »odplata«
je príliš široký, obiímající nejen plat a mzdu v pracovním pomeru, ale vubeq
pri tak zv. odplatných Ijednáních náhradu za úkon té které str:any, ale
prakticky by ten,to široký výraz byl v zákone na míste, když by se tím
vyvarovalo rozlišování zákonem nemyšlené a tudíž chybné interpretace
-a zbytečným sporum.
Baňský rozhodčí soud v Bratislavi z techto duvodu žaloby zamítnul.
Ro zhodnutí vrchního soudu v prípadu odvolání žalobcu asi sotva se uchýlí
,od stanoviska již jednou zaujatého, jak byl o svrchu vzpomenuto. Neomeškáme svého ,času výsledek tohoto zajisté zaiímavého sporu sdeliti.
Konečne sluší poznamenati, že jedna skupina žalobcu odvolávala se
k oduvodnení svého nároku na kollektivní smlouvu, uzavrenou se žalov.aným zamestnavatelem, 1. V. 1925, tedy již po vstupu z. č. 61/925 do platno.sti, kteráž v dobe ,IV. zní, že »odškodné« (vubec) upravuje se ve smyslu
.z. Č. 244/922. Je samozrejmé, že odvolání se na z. Č. 244/922 muže míti
jen ten smysl: pokud ijeho text nebyl jinými zákony zmenen, neboť text
zákona jiným zákonem výslovne neb mlčky odvolaný, není již zákon ern.
Tomu by tak bylo, i kdyby zmena byla teprv po ujednání kollektivní
.smlouvy, vztahuiící se na starší text zákona, byla nastoupila. V prítomném
páde je v.šak vec -c,e lkem jednoduchá a jasná.

