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Dr. JAROSLAV VOSKA: '~"J'8em\'(\it~\ 

Organisace pracovních soudů. 
P,řed.p'i,sy o. zř~zení ~orga.n~sad) pracov

ních ,s 'oudů j ,S'DtU z, nejvě,tšfho dílu ohsaženy 
v zákoně' o ,s,Qlud!niciví ve ISporech z pomě,ru 
pracovn:úhO', :s,lužehního a učehního (O' Ip-ra
covnkh >Soudech) ze dnle 4. července 193,f, 
Č. 131 Sb. 'z,. a n.1) O,s.tatnÍ-UJstanove,ní .orga
nlls.ačního rázu' j rSo.U V nařízenkh vydalných 
k pr ,ov-edeJlÍ tohotO' zákona, .a tO' ve dvou 
vlá,dnfoh na:řízenich ze dne 1. pr'OIsince 1931, 
Č. 180 a 181 Sb. z. a n. a dvlOu vládnílch na
řízenk:h ze ,dne 22. prO'sÍ1nce 1931, Č. 2:16 a 
217 Sb.. z. ·a n. 

Soudniot.ví ve ISporeoh z poměmr ,pra'C'ov
ní.hO', ,služeihníhlO' a uoehního v)l1konátVají 
v p rvní stolici jednak Iptr,a,oovlní >soudy s,a
ID'olstatné, .jednak zvláŠltní oddělelllí okres
nkh Isoudů, k!terá j lsou organLsována po
-dohně jako sam'Ols.tart'né pr!a'CovlD.í lSoudy 
{§ 4 'z,ák.). 

Zákonem sa'IDotnÝ'uL byly zřízeny pra
covní s'oudy v mÍtsltech. v ,ni,chž byly dHve 
,soudy živnostenské2

) , které hyly ode dne 
účin:nosti zákona o prat00vních Isoudech Ipře
měněny v s,amOlsta.tné pracovní ,soudy (§ 43, 
odist. 2. zák.). 

V jiných ,míSltech Zlřídí podle poi.řeby huď 
Isam'OIs,tatné pra,cov,ní ,soudy nehO' jen 'Oddě
le.ní okresních :so.udů prO' ip'racoWlí 'spory 
v l,áda nařízením. První ta.kové nařízení je 
:S pOlčáJtku zm,íněné vládní nařízeni z 1. Iplro
sin,ce 1931, IČ. 180 Sb. z.a n. , kterým hylo 
Zf.l,zenO' 19 s.a;m'Olsofla,tn Ý'ch pracovní:ch sou
-dů3) ,a 83 oddělení okresníeh ,soudÚ' pro. 

l ) §§ 4 až 18, 25, 26, 30 až 32, 35, 40. 
!l) V Praze, Liberci, Plzni, Teplicích-šanově, 

9,stí n. L.; v Br:n,ě, Mor. Ostravě, PrO'stě.Ío,\rě, 
sternherku, šUID\per:ku a v Krnově. 

:1) V Aši, českých Buděj'ovicích, Děčíně, 
Hr adci Králové. Jablonci nad Nisou, Karlových 
Varech, Kla,dIně. Kolíně, Mladé Boleslavi, Ná
~hodě, Pardubicích, Trutnl)vě; v Jihlavě, No~ 
vém Ji.čÍně , Olomouci, Opavě, v Brat:llsl'avě, ži
lině a v Košicích. 

pracovní Ispory.4) Z nich hude podle vy
hlášky min~s:tra Ispravedlnosti lze 17. března 
193'2, č. 44 Sb. rz. a 'n. Otd 1. září 19'32 akti VIO

válllto 17 ,samlolstatnÝ.ch pr,acovilú'ch ,soUJdú 
(10 v Čechách, 4 na Moravě a ve Slezlsku. 
3 ,na Slo.lvensk1L~ a· 54 ,oddělení okresních 

,s'oudů pro pracovní Ispory (33 v Čechá,ch, 13 
na Mor,avě a ve Slezlsku, 6 na . Slovensku. 
2 v P:odka:rpaiJské Rusli), K :aJk,tivO'vánÍ 
ost,a,t!ní,ch ISla,mOtsta:f.nÝ.ch pra'Oo.'V31ích S O. udil 
a .oddělení O'kresníoll lSio.'U'clú ipiro pracovtnÍ 
Ispory, které byly z,řízeny vládním nařÍtze
ním č. 180/1931, ;má do.jírti .ješ,tě v t,omto T'O
oe, na;č.ež hude- přikro'oeno k vydání ,nového 
vl'á'd:ni.ho nařízení, kterÝllIl hudou zřízeny 
dall1š.í IsamtOlsrtart1né iPTa,covlní Isoudy a ,dalM 
odldělení prO' pr,acovlní, .spory u lSo.udll 
o.kresní,ch. 
PŮ.lso.hnost jednotlivých s amos.t.a.fnýchpra

cov,ních Isoudů i odděleníO'kreslníeh IsoUJdů 
prlO' p:r,a.cov!ní Ispory vzrt:ahu:je se vždy jen 
na obvod 'okresnÍ-ho ,soudu, v němž .j,sou, z.řÍ
zeny (§ 4, ods't. 1 zák., §§ 1až 3 vlád:. naf. 
č. 180/1931 Sb. z. an.). Jedině v mísltech. 

-i) V Beuešo vě, Bel'ouně, Brandýse n. La
bem, ČáJslavi, české Kamenici, Českém Krum
lově, České L~pě, Domažlicích, DvŮ'ře Králové 
nad Labem, Duchcově, Falklll)vě, Fl'ydlantě , 
Hanšpacbll, Hlinsku, Hořovicích, Humpolci, Che
bu, Chomutově., Chrudhni, J aroměřl,- Jičíně, 
Kadani, Klaiovech. Kl'asHdch, KralulPech nad 
Vltavou, Kutné Hoře, LitomHicÍch, Lihmyšli. 
Lomnici naid Pop., Loulllech, Mělníku~ MOistě , 
Německém Brodě, Nové Pace, Pelhřimově, Pls
ku, Příhrami , RO'kycanech, R')udnÍ'ci n, L., 
Rumburku, Semi1ech, Slaném, StrakOlúcÍ-ch, 
šluknově, Táboře, Tanvaldě, Úpici , Ús:tí n. Orl., 
Val'lllsdo.rfu, Vy sokém Mýtě, žatci; v BlamlSlku, 
Bohumíně, Boskovicíc.h. Břeclavě, Č. Tělšíně, 
Frýdku, Fryštátě. Hlučíně, Hodoníně, Kr')mě
říži, Kyjově, Přel'ově, Slezské Ostravě, Svita
vách, Třebíči, Vyškově, Zlíně. Znojmě; v B. By 
střici, Galantě, Lučenci, Michal-ovcích. Nřtře, 
Nových Zámcích. Prešově, Ružomberku, lhpol
čanech, Treln1číně , Trnayě, Zyole:ni; v Mukačeyě, 
Užhorodě. 
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kde jest několik okresních soudů, t. j. 
v Praze a v BrcrLě, bylO' zHzeno pOl jednom. 
samos,ta,tném pralcovním soudě, a p-wso:bnolSrt 
těohto dvou jediný'Ch pr,acOlvní'Ch soudů 
vz,t,ahUlje ISe ,na obvody všech okresních 

,soudů, které j lsou v ,těchto m,~s,tech. Pra
covní soud v Praze jest tedy pHslušný pro 
l'OIzhodování spo~ů ' .i 'z venikovlSký:ch obcí 
pf:iJčlelThěných okresním soudů!ill v Praze
východě, v pr.aze-Iseveru ,a v Prazle'-zápa,du. 
Namnoze se vYlskytnuv:ší obavy, ie hudOlu 
nuceny rstr,any ze vz,dálenýeh sOUJdnÍch 
okresů dOljíž,děti k praoorvním slOudům zří
zelllým v j ,iný'ch soudníoh okres.fch, jsou 
be,zdůvodm.y. V soudní,ch okresích, kde ,nen.í 
pr,acovní ,soud ani ,oddélení okr.es'ní1I.o ISOU
du: pro Ipracov ní spory, jeslt přisJ.ušlllý rp'ro 
rozhodO'vání Isporů j 'Í'llak praoo'Vnfun sou
dŮJm (oddělelllím) přik.áLZanýeh, ,řádný okres
ní Isoud (§ 42 zák.). 

,PracO'vlní lSoudy jsou org,aniso'vány, pO'
clohně jakO' tomu byllO u soudů živnosten
ský,ch, jako soudy ISho:l'ové. Rozhodování 
-o ,sporech v první ISltohci ,děje se zá;sadlně 
v iHčlenných senátech, sloŽielných ze dvou 
laiků5) a předsedy, který jes.t sOUJdcem 
z povoOolání :(§ 16, odst. 1. záJk.). Jen zcela 
výjimečně může pr'ojednati spor přikáza
uý pracO'vnímu ,soudu předseda melho jeho 
náměstek j ,aLko rSamosO'udce, v;zlda'jí-1Í' se 
o bě s,tramyvý,slov:ně toho, ahy Ispor byl 
p rojedná,ván před senátem (§ 25, oruslt'. 4. 
zák.) .6) Totéž platí io O'ddělenfoh pro pra
c ovní :spory zHzemýeh li' .okresnich soudů 
rp,od,lje- § 4, o,dlst. 3. z,ák., o ll'i,chž podle 2. věty 
tohO'tD oOodstav,ce platí vlš.eo:becně veškerá 
us,ta,novení plaltná pro sam:os,ta:Íné praoovlllí 
s oudy vůbec. 
Předsedy praco,vnich ,soudů a jejieh ná

městky j:rnenuje minilstr :spra vedlnosfi. ze 
.soudců' z povolání, kteří jsou či.nni v ,sidle 
p raeorvního lSoudu. Nezáleží ma tom, u kte
rého ze ,soudů , jež jsou v sí,cHe' pracO'v:ního 
-soudu, jeslt 'takový lSoudce m;,tanoven. Znění 
zák,o'ual nehr,ánilo by tomu, ,alby Ulstanoven 
byl ·za předJSeeLu praeovnLho lS'ou,du třeba 
i IStOudce, který jelSt jmeno.váJn k lSoudu vyš
ší sioJiee (na př. k vrchnÍ'mu sOUJdu). 

,5) Jeden z řady zaměstnanců , druhý ze za
městnava,teh1 (§ 6 zák.), rpodobně jako II dřívěj-
šÍ:oh soU'dů ži~vno's:telli6kých. . 

6) .Jako samosoudce jedná předseda pracovní
ho ,soudu také při 'prvých Todch. které j'sou v 
Hzen:Í! před pra.cov'nÍlmi! s.oudy ohligatorn~1 (§ 25, 
odst. 1. zák.). Ro,zthodo.vání . podle § 8, odst. 2. 
zák., o tom. zda pHsedici 'Právem odmítl při-

jmouti funkci nebo se jí v,z;dal, dále podle § 13 
zák. o treste.ch proti, ,liknavým p'ří~Bdídm, .Ťa
kož. i podle § 15 . zák. o. odmlÍltá:p.í pHsedídch 

. stranami, náleH rovně'ž ;pře.d6edo'vL pracovnílho 
soudu bez 'spolu!ÚČla,sti přÍisedílCÍloh. Na'P'ro1i to'mu 
jednání o s.mírné vyHozeni hromadného spo.ru 
podle § 39 zák. koná se před senátem. 

A totéž, co !platí o. jmenování přec1sedů 
,samosrt:a-tných pracovníeh soudů, pl,a.fí podle 
§ 4, odst. 2 ,i o Isoudcích řidkich oddělení 
okrlelsních soudů ·'Pro. :pra.cov,ní ,spory. I ty 
náleží ust'anoviti mi'll'tstru rSlpra ve dlnOls.ti. 
ovšem jen ze Is,oudců v m~sfě činných, zpra
vi,dla tedy ze soudců Uis,t:anovenýeh pro 
okresní :sO'ud, 'll něhož j,elSt, oddělení prQ 
pr,a,covní spory z.říz.eno. Těmito předpisy 
j lsou modi,fik.ov runa 'Ulstanovení 000 isděláváuí 
roz,vrhu prací rp-ro okreslní ,soudy jinak 
Ipla.tná.7

) 

Přírsedící pracovních ,soudů i .oddělení 
okres,nfch lSoudů j ,s·ou jmeno.váni pre.siden
ty vrehnkh ,soUldů rpodle rnávrhů předlože
ných úlSlt.ředními odhorovými orgralni!Sace
m.j.B) Návrhy mají ,býti podány do dvou 
mésíců od dorUJoe:ní výz,vy, ahy přisedíd 
byli navrženi (§ 6, ods·t. 2. zák., § 5, od,st. 3. 
na-ř. Č. 181/19'31 Sb. z. a 'n.). Tato lhů,f,a j est 
pr:aeklusivui, .k iná~rhů.m později došlým 
lS e nephhHží a přffledící, kteřf by při
pa,dh 'na obm,eš:kalou o-rgani,s,aei, roz,vrrunou 
.se na OIs,t,a-tní odhorOlvé orga!nilsa-ce, které 
n ,ávrhy předložily V'08Js. 

UstanOlvení zákona o jmenOlváni pHsedí
cích j lsou ,dosti kUlsá. Doplněna h y la na. zá
klaJdě zmoonění ohs'aJženooo v § 7, odlSt. 3. 
zák. Ulsta,noveními vlá;dního nařízení čílslo 
181/1931 Sb. z . .a n. , kterými bylo, upra,veno 
jedn:aJk podává;ní, ná.vrhů na j ,m1e.nování pří
,sedfcíeh p r ac-o'vních ,soudů, jednak rozvrh 
n8Jvržených pHsed.ícíeh mezi jedno.fl.ivé na
v.rhující odborOlvé orga,nils,a,ce. Pů,vocllně by
lOl úmy,slem uls'tanovi ti přímo ve vládním 
nařízeni, kter é Úrsrtřední oldborové orga.ni
s,a,ce j ,sou ,oipTávně:ny pří.sedíd nav rhOlvati ; 
první oSlnova vlá!clního nařízení ,č . 181/1931 
sdělená mi.nisterls,tvem IspraVedl'llOlsti ostat
nim re.sortům :měla podobné ustanovenÍ. 
POIZlději vš,ak bylo od toho upuštěnO' a roz
řešení oOotátZky, které odhorové ,organilsraee 
jsou -olPrávměny přffl,eldící navrho'vaii, bylo 
ponechánO' Ip'raxi. A právě nedosta,tek pří
mého ustanov ení o tom, které z odhorových 

7) Předsedy pracovních soudů tl je.Ťich ná
městky DlIOhou býti jmenováni jen 6'oudci v čin
né službě. Nemohou jimi býti! ustano,veni soud
ci na odp,oči:nku. Ustanoven~ ohdobné předpi1su 
§ 199 zák. č. 221/1924, Sb. z. a n., p~o pra,'covní 
soudy 'nep,latí. 

8) Počet přísedících pro jednotlivé pracovní 
soudy u'stanovuje mini'str 6pravedlnosti (§ 6 
zák.) Do·sud vydány byly o tom pro p,ra'covní 
soudy, zHzené podle záko·na v místech, kde by
ly soudy žiV'nostens.ké a, pro pra\coV'ní, soudy 
(oddělení pro pra'covní soudy), aktivo.vané podle 
vyhlášky ministra spravedln06:tli č. · 44/1932, Sb. 
z. a' n., výno'sy č. 25/1931 a ' č. 9/1932 Věs'tn . · iIIlin. 
sprav. Náhrady, pHslušej~cí př.ÍJsedícÍlm p'racov
ních soudů podle § 11., odst. 1. zák., Ulp-ra'vuje 
vládní naří'Z,ení z 22. p'ros.j,nce 1931, č. 217 Sb. z. 
a nař. 
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organi,s8JcÍ jsou o.právně1ny ·pHsed.kí 'navr
hovati, pŮls.o.hilo při prvním jmenovalBl pn
sedicích značné poHže. Potíže tyto. vyskytly 
se .především při jmenováJní pHsedících 
z ,řad za\městnavartelů. Tu byly z,e'jména růz
nosti v náZDru o tom, které ze ,sdružení za
městnav,atellSikých jest ,pova;žovati zla ú,s,tře,d
ní odboro.vé org,amÍ1sace ve s'mylSlu § 6 zák. 
o praoovnich s,o.udech. A čkQiI i jest Po.jem 
odboro.vé -org,ani,sace již v praxi ustálen a 
za odbo.rovou organ:Usa,ci považována j,s·ou 
jen d.o oh r -o v o ln á sdružení z,aměsltnanců 
a z.amě:stlnavatelů zřiz.ená k hájení stav-ov
tsLkých záj.mů svý,ch IpříislU1šníků, vyskytla 
se mínění, ž.e práJvo navrhova.ti pHsedící 
pTaJOQiV:nÍch lSoUldů pHsluš.í i ve ř e j n o
p r á v,n Ím 'korlporacim ·zájmov§m (oibchod
ní a jiné komory, společenstv;a, gre:mia a 
jejich svazy at,d.). Růlzně vyklád~n{) bylo 
také Ulsit,anO'venÍ zákona, že právO' navrho.
vati přísedkí pří:sluší jen odhorovÝ.m or
galDilSa-cÍID Ú IS' t ,ř' e ,d,n í ,m. VYlSkytly se pO'
ža,davky, aby práJvO' navrhov,ati přÍisedíd 
bylo pŤiznáno i ,sdruženLm, jejichž mí:s,tní 
o.bv:o-d pŮIso1bnO'sti jelSt ohmezeu i jen na 
m:alé území a vedlenÍJchž pŮlsobí PQido.hná 
jiná sdružení, rO'vněž o.hmezená !l1,a menší 
Ú'ze:mn Í obvody. 

Potíže pů,so.,bí v 'praxi také okolnost, že 
některé ISvazy, lZejména z,a.městnav,atel,ské, 
nebo. jejich členové j lSo.U čas,to ISdružeiIli 
v !několika Isvaz.ech ÚJs.třednich. PřiznalQi-li 
by lSe jim práv,o, -navrho.:v,ati pHs.edící ve 
vešrke'rýeh ÚJs,tředlních sva;z,ech, jejichž jlSOll 
členy, dostalo hy se jim n,avrhov.adho. prá
v·a pl'U'rálního, což j~sltě neiIlí v so.uhlasu 
s intencí záko.na o pracDvní'ch Isoudech, kte
rý v § 6, odst. 1., z,avedl p O' lID· ě r ·n é navr
hovaCÍ právo, obdo.bné po.měr;nému h1.aiSo.
vadmu ipTávu uzákoněnému prO' !Sbory zá
kQinO'dárné i s,a'mosprávné. Pluralitu navr
hovacího práva odborový.ch org,anÍlsací ne
lze 'proto za žádnýeh okolnOls.tí při-pUlstiti a 
mož:n,o .přihlížeti ke ISva.zům, které j ,S'QiU pH
slušníky několika ústřednich odborových 
organilS:ací vž,dy jen je:dtLQiu. Není olvš.em 
mOlžnO' vylorUičiti, ,a·by zws,a,da tato hyla po
rušena tam, kde jen jedno.tli,vci j lsou pří
,sluš:níiky někO'l~,ka navrhlljídeh iS·v,azŮ. Ty
to okolnosti j lsou rtělzkO' z.ji's .. titdné, v nej
černějších případech zjis,ti't.i je vů.lbec nelze, 
a dluž:no IS tfull'tD :nedOls,taikem pOlčftart'i. 

V návr.z.ích na j ,menování přisedíeic-h jsou 
uvá,dě:ny mnohdy osoby, které maji bydliš,tě 
mimO' obvod pracovního lSoudu, oa,stD v mí
s,tech ~ :velmi vzdálených. Není sice v zá
koně ani ve vládním InařÍ'z.ení č. 181/1931 
Sb. z. a n. předepsáno, že n~av;r,ženy mo.hou 
býti z·a IpHsedící praoQivní-ch Is-oudů jen OS'o.
by, kt1e'ré by'cllí v o.b-vo.du pracQivníhQi sou-

dll', avšak z Po.v ahy věci iS,amé vyplývá, že 
pHsedicimi mají hý·ti vždy 'anebo. aSPo.ň 
z-pra'V'idla jen os,o.by, jejichž ,bydliště je 
v -ohvodu praoovní,ho Isoudu. Není jistě 
účelno, aby pro pr,aco.V'ní !s·ou-d hyli jmeno.
váni pHsedíd z obv·odu jiiIlého pracovního 
.soudu, kteří by dohře mohli býtinavrwni 
pro. pr,aeQivní IS o.ud, v jehož ·obvodu se 
zdržují. Při náv.rzLch ;na jmenování ,p'řÍ6e
dí-cích nutnO' míti :na ,z,řeteli, že iI1ejlépe 
uplatní 6e pHsedící, kteří hy,dlí prImO' 
v J5 í.cl. 1 e pracDvníhQi sOlud'UJ .n!elbQi 8JSp-oň 
v jeho nejhližšÍlm o.kolí. Styk jejich Ise sou
dem je tím usnadněn a mo.hou 'hýh lS.nadno 
p'0v.oláváni k tpře1Li'Sením, která ,nui:tno 81a
novitimimo p.r:avidellllý pO'řad, nebo. v při
pa1deeh, že se ;přílSedicí, (lderý jest jinak :na 
ř,a-dé, ať ji.ž z j 1akéh·oko.liv Idůvodu .k přelí
čení nedostavil. Je-li dOlSlta tek př:úsedících 
v m.~s-tě, lZle: lSuadno. v tako.'Vých případech 
opatřiti náhradníka:. Bydlí-li, však věHina 
pHsedídch mimo sidI:o. s·o.'UJéLu, je to často 
nemož,no, přelíče:ní t,řeha odročo.;v,a,ti' a ří
zení lSe protahuje, -což ji's,tě není v zájmu 
vlěci. 

Návrhy úiStřednich odho.'rových -org.ani
sad jesi .pres,i~dent vrehnih-o soudu při jme
nování tp.ří.sedicích váz,án potud, že n.emŮlže 
jmenovati. p.řÍJSedícím os.o.hu, která navrže
iI1a nebyLa, a že mUlsí jmenova,ti pHs'e,dící 
v pQiřa·dí, ve kterém hyli pHsedíd v ná
vrzí-ch ústředních ·Q\dJborovýeh organi,sad 
uvedeni (§ 6, odsit. 1. z,á;k.). Pres,i.cl:ent'U 
vrchního 'S'o.udlU vš,ak p-řÍlsluš,í právo. zkou
mati, zdali ,navr,ž.ené os·o.rby ma,jí náležito.iS-ti 
předeps.ané v § 7 'zák.; PQidklade1m pro roz-

. ho.dnwtí bude tu šetření, které :na žádost 
prelsi,denta vrehního So.udu vykQinají '8Jdm'Í
nils.i.raiivní úřady (o.kres-ní) Po.dle § 4, odst. 
2. vlád. nař. 'č. 181/1931 Sb. z,. a ·n. Presi
dentu vrchnÍ'ho ,soudu náleží -dálle' rDzhod
nouti o roz,vrruu navr:žených Ip'Hsedícfoh na 
je.dlno.tlirvé uav:rhují-cí ús.třední odhorové 
or'g,an~sa'ce (§ 6, odst. 1. zák.). Podrobná 
uSit'a:no.'V·ení o t.om, jak Ise tentO' rozvrh děje, 
upravuje § 5 vlád. nař. č. 181/1931 Sb. z. a 
n. Pres,ident vrchního Is.o.'U,du ro.zhoduje ve 
v I.als:tn ím o.hQiru 'P'ů,sohno.ls,ti i o to.m, které 
Ol'ganils,ace maJí hýti vyzvány k podání ná
vrhů na ,jmeno.'Vání pHseď:úcích (§ 2 vl. nař. 
Č. 181/1931 Sb. z,. a n.). Ro.zhodJnutírm. presi
dent,a vr-chrního lSoudu o všech těchto útá'z
kách lze o.dporova.ti v ceistěa:dmini,stra

tivnl (lS.tížnOlstí k ,mini:ster,stvu. 8pravedl.no.s.t1, 
pO' přípa·dě dáJe k nejvyššímu :správnímu 
lSoudu). Ke ,sHiŽuos,ti legitimov,á'I1a hude! vždy 
jen navrhující nebo. odmitnut.á odlhQirO'Vá 
O. r,gla'ni,s,a ce. J edno.i1.~vým navrženým osoQ
bám, které . preisi,deutem vrchního lSo.udu 
nehyly jmenovány, právo Is.t:úžno.lsti přizll1ati 
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lleďltze; jim také netřeba rozhod'llutí presi
(lenta vflChnfhO' !Sou-du vůibe1c -doruoovaTI. 

p'o:dminky ustanovení !p,Hsedící'll praoov
nmo !Sou dUJ upravuje § 7 zák. -o pr.acoV1IlÍch 
sorud:eoo.9

) Mohou jimi býti jen oosko!Slo
venští !Státní přislušnfci, lna které Ise v'zta
hují UJS,ta-novení zákona o pracoWlíoh ISOU

dech, kteří jlsou ,aspoň třicetiletí a nejsou 
vylQ1Učeni z práv,a voliti v obcích. Žádtná 
jiná ob!IIlewl1lí, nežli j ,s-ou v § 7, odst. 1. zák. 
o prac. s,QlUdech IStanovena, prO' jmellování 
příísed'fcim neplatí; nemohou býti protO' vy
lučO'váni z .jmenování zejména zaměstnanci 
odhorových orga.ni!sací za:městna:neekých. 
Ve skUlpině zaměstnav,alel,ské pak vý,s10rvl1lě 
připušt.ěno v § 17, ods,t. 2., i jmenování 
úředníků zaměs,tnarvatelových, pokud ne
jSOOl Ip,rávníky. 
', O dožení senátů pracovníhO' s:oudu r,OIZ· 

hQdllIje předseda, který 'Povolává přÍJSedíd 
k . jednoHivým, zl8JS'edánÍrrn pO'dle po,řa·dí pře
dem tS,tanoveného, od něhož může s,e odchý
l1ti, jen fudyž hy přeUčení j'inak nemO'hlo 
hýti provedenO', :zejmooa z t.oho důrro,du, že 
se přÍJSedící k zlasedání povolaný nedosta
-vil, že jes,t ,podle zákona z rozhodování 
T určitém s!p-oru vy10učen ,(§ 15 zák.), nebo 
že byl stranou platně odmíIiJnut (§ 16, od
etavec 2. z,álk.). Podrobná U!si:am.ovení o ;po
volávání pHsedících k zMedánim Ipra:oov
llích lSoudů ohs'aJhuji §§ 14 a násl. jednacího 
řádu pra,covních. soudů (Vllád. l1lařízení čís. 
216/1931 Sb. z. a u.). 

O o op r a v n Ý c h pro IS tře d cic h prO'ti 
rozhodnutím pracovních s·oUJdů a jejich 
přecLsed'Ů(o odVlO'láních ,a rekur,s.ech) rolZ
hO'dují ve druhé ,stolici krajské s'oudy, v je
jichž oovodech jsou pra;cO'vní Is,oudy (§§ 18 
a' 36 zák.10), a to vŽldy ,v Isenátech. Složení 
senátů krajskéhO' lSoudu .jest pak různé, po
dle toho, zda j,de o odvolální ve sporech, 
.Ťejichž předmět má hod.notU' vyšiŠÍ než 300 
Kč, anebo neph~sla:huje-li hodnota před
ID,ětu spO'ru této hranice, anebo zda jde 
() !rekuI'lS. 

Senát kraj.ského ISOThdu, rozhodujíd o od
"Toláníoh ve ISP'Orech, ji,chž předmět :nemá 
"Tyšší hodnotu než 300 Kč, jest tHčlenný a: 
složen jest rvýhra,dně z,e ,soudců. z povo
lání (§ 31 z.ák.).H) V přip,adech ta'k.ovýidhrto 

-) Platí podle § 32 zák. také o přísedících sou
dů odvoladch a lPod~e § 4,odsit. 2., o přísedfcích 
zv.}áMnÍJch o,dodělení ·okresnÍ'ch ,soudů :pro pra
covni 6ip'ory. 

10) Vrchní soud rozhodu.k o rekursu proti roz
bodnU'tí o o,dmrtnutí před·s,edy pra:covníiho sou
du, které .test v'YIhrazeno presidentu krajského 

. soudu (§ 15, od6t. 2., § 18 zák.). 
11) Vždy v zasedání neveřejném. i když jde o 

Qdvolání ve sporech zá'sadní povahy podle § 28, 
.d-st. 1. zák. 
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jest ú'čast laického živlu z rozhodování 'O 
o:pra'vný,ch prostředcích vyloučena. Stejně 
jest .sJ.O'žen Isenát krajského .s,oudu rom,o
dující o rek-tulsoch. ZáJkon o pr:a.covních 
1S00udech .o .složení senátu re'kurlSnmo nemá 
výslovnéhO' Thstanovení; platí o něm proto 
podlle druhé věty § 36, odst. 2. zák., obecná 
us,ta:nov,ení (§ 7 j. n., § 55 óv. ř. 18. slov .). 

N,aproti tomu 'O odrvoláních ve ,sporech, 
jichlŽ předm·ět m'á vyšší hO'dnotu než 300 Kt, 
rozhoduje u IkrajlSkého soud:u v ž-d y senát 
pětičl1enný, .sI.ožený ze iN Isoudců z povo
lání ,a dvou .pH,sedících, jednoho ze 'zaměst
nanců, ·dr.uhého. ze z,amésfm.av.atelů. Takto 
Isložený .senát rozhoduje i v tpřipa;dech, kde 
r'Oz,sudeik pracovního SOThdu (oddělení OIkres
ní'hO' lSorudu !pfl'O p 'racorvní lS,pory) jest zrna-o 
tečný podle § 477 civ. ř. ,soud . . Jeho zalse
dání jest veřejné, pokud 'Ovšem :nebyla vy
loučen'a veřejnost jednání podlle § 1.72 c. 
ř. IS. (§ 207 c. ř. IS. iS.J.orv.). Není im'o~é, aby 
rozhodovalo odv:olánÍlch ve ,sporech o hod
notu vyšší než 300 Kč Ise;n~t, ,složený ' .jiným 
způlsohem, než jest Thsta.u.nveno v § 32 zák. 
o pI'lac. soudech. Ú'Ča!Sit pHsedídc'h na 1J8Jse
dání 'Odvolac:ilio soudu jest ve ,s.porech 
těchto obEgatorní, ,strany nemohou iSe jí 
v,zdáti. UiSta:novení § 23, odst. 3. zák., Iplatí 
jen o Hzení před pracovními IsO'udy v první 
,stoH.ci. na řízení V1e' ,s1:oHci druhé j e ["'OZ
šiřovati nelze; jdeť -o předlpiJs povahy výji

'mečné ·a jeho analogické použití na řÍ'zelní 
odrvola:cí jes,t proto vylo.učeno. Opa,čné m'Í
nění nelze op.říti ani o ustanoveID.í druh.é 
věty § 3.2 .zálk. {} praoovnfch iSoudech, které 
,s.tanoví toliko, že »0 jme ll' -o v án í a p o
vol á 'v á II í « plHsedícfch odvolacího lSoudu 
pllatí IStejná 'llJst.anovení, jako o pří'Sedících 
:pr,acovnkh tSoudu, nikoli však t,aké o 15110-

žlení ,senátů. Povoláváním pHsedídoh ro:~ 
uměti iu nutnoO rtoli.kO' povolávání .jich 
k jednotlivým z.asedámim ve ISmylSlu § 16 • 
odst . 2. zák. ,a §§ 14 ,alž 18 a 25 jedn, řádu 
prac. Is'oudů (nař. č. 216/1931 Sb. z,. a n .). 

Rovněž jest vyl,oučeno, ahy rozhodováno 
bylo o odvoláníeh ve sporech 'O hO'dnoty 
vyšší než 300 K,č v neveřefných zasedáních 
podle ohd1ohy § 471 c. ř. IS . O odrvoladm ří ... 
zení pla:tí podle § 33, 'Odst. 1. zák. o pirac. 
lSoiUldeoo, ohdobně předpi.sy -o -řízení před 
sborovými soudy první tS,tolice jako s.oudy 
p r .o ce s ll' í'll i; nelze pr'Oto tp'oužítrř ustla
u ovení daného pro řízení před soudy o: d
v {} I a c í ID i, jakým prave jest předpis 
§ 471 c. ř. IS. , i když nutn'O uznati, že a/llalo
gid{,ý'm použitím tohoto. usi'a,no'Vení by se 
někdy řízení zjedl1lodušilo. Odvolací řízení 
ve sporech 'P'ra,covních jes't vš,ak podle § 33 
zák. o pra'c . .soud,eeh vybudováno jako ll' 0-

V é řízení a s tOlLt'O j eho povahou .se ne-
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O dl () v () 1 á n í C fl v praoovních s'porech 
rozhoduje plro celé státní ú;z;emí nejvyšší 
.soud (§ 35 zák. o prac. sOUJdech) . Ust.anove
ní slovenského civilního SOUJdm.íhD řádu:12), 
přika:zující rozhodov-ání Ol ,doy.oJáních ve 
sporech, j1ichž předmět nemá hodnotu vyšší 
než 5000 Kč, tu n~pJatí, a ;to ani ve srporech, 
o kterýoh hylo romodová:nQ u ·okresnkh 
soudů ve zvláštillich ocLc1ělenich zřízených 
podle § 4, Q1ds,t. 2. zák. o ,prac. s,oru,dech. Za 
to o ,dovoláních ve sporech, ve který·ch po
dle § 42 zák. ,rozhodUJjí okre.sní Is,ou,dy jako 
soudy řádJlé~ pLatí us,tailloVe!D.í obecná. 

O organi,s!B.;ci nejvyššÍ,hO' IsoUJdu, jako sou
du dovolacího ve spDrech p'r,acovníeh, nemá 
zákon' o pracorvních soudeoh žádných zvlášt
ních ustanovelllÍ. Platí tu tedy dbecmé před
pÍJsy zákona o nejvyšš,ím soudu ze 16. dub
na 1919, č. 216 Sb. z. a n., bez jaKéhokoliv 
ohmezení a zejména také UJs,tanovenÍ jeho 
§ 10, odst. 1., o senátech rozhodujíeioo o do
voláníc.h. Jsou vždy pěiičlenné, složené 
výhracltně ze soudců z povoláni a ;rmili.odrují 
vždy v za,sedámí n e v e ř e j -ll é ID. 

Zv láštní UJst.anoVieill'í or g.a:ni,sla,čního (rázu 
ohsahuje § 40 zák. o pracovníoh soudech. 
Zřizuje se tu rpro fUJr.či:té speciální úkoly se
nát, jeho.ž členy j ,sou všichni soudcové z :po
voJá,ní u pracovního Baudu us;tanoveni 
{předseda a · jeho náměstkové):13) a šesii
,členný výbor přísedící,ch. Členy tohoto vý-

boru v 01. í pOl třech obě skupiny přísedí
cích., zaměsinanci i zam.ěs-i.narvatelé. Volha 
~OIná se V

o 
obou o skupinách ()c1c1,ělen~, vět: 

SIIfiOU hlasu. ZpUlSoh volhy v zákone neru 
upraven. Nejvhodnější bude j~stě volba pí-
6.em.illá, lístky. 

ÚkDlem senátu, složeného (podle § .w, 
ods-t.. 3., jes,t, podávati dohrá zdání »0 otáz.
kách týkajídch se poměru pracovniho, sll1-
žehního a uoehniho«, vyžáda;ná úsiředními 
úřa,dfy,u) Tento senát jest opr.áVlll·ěn také 
z v las-tní i,niciati vy 'činiti ú,střednim ú..řa
dům návlrhy tý1kají>CÍ s·e poměru pracov
níhO', s·1užebního a učebního. Pod:nětem 
k takovým návrhům hudoll' zejména zkuše
uosrti, kterých pracorvní soud získal při roz
hodování -o Ispo.reoh z Ipoměru rp'raoovnÍlho, 
služebního a učebního. 

Senát, s.lo~eillý Ipodle § 40, odst. 3. zákona 
Q pl"ac. ,soudech, usnáš,í se vě:tšÍrnou hlasů, 
zélJsed,ání jeho ;předsedá .a řidf předseda 
pracovního !soudu, a hyl-li hy mrneprázd
něn, jehlO náměsiek povolaný podJ.e rOZV1"h11 
prfrce k jeho zastupování. . 

Samoinému v Ý h -o r u přÍisedícich uklá,dá 
zákon v § 17, octst. 2:/ 5 ) ješ,tě další úkol, to
tiž vyjadřovati se o utvoření zv1áš-tních od
dělení pJ"acovnih-o soudu podle § 17, odst. 1. 
zák. a o ročním ro·zvrhu pracÍ. Také jed
nání t.Dhoto výboru přísedících Hdí před
rseda pr.aúov:nítho soudu, sám vš'a:k uooča6'tni 
se hlasování. 

z . rozhodnu tí ve věcech pracovních. 
319. 

Majiteli hor není zabráněno, aby osazenstvo 
rozdělil na několik směn se zvláštní dobou pra
covní, zejména se zvláštním počátečním bodem 
pracovního zaměstnání. (Nález nejv. spr. b'orudu 

z 20. I. 1932, č. 633/32.) 
Právní spor, který stí'Žnos.tí před soud byl 

.vznesen, soustřeďu,j'e se v o,tá~ee, zdali! úřad 
báňský může majiteli hor uložiti, aby proy.o.zo
váni ho·r organisoval v ten ZpŮ6Db, že osazen

.~tvo jed:notlivý,ch mLst praco,vníich tvořiti hude 
jednotnou směnu, takže pJ'alcovn~ doba všech 
příB1u'šníků této směny hude jednotná. Maljiteli 
nor se tak to zahraňuje, aby osazenstvo Tozdělil 
na něko1:iJk směn se zvláštní d.obou prac-ov,ní, ze
jména se zvláštním počátečním bodem pracov
ní,ho zamě6 tnání. 

výs.lIo'\'''llÝ positivní podklad pro takovéto ome
zení, majitele hOlI' nellze v žádném u·stanovení 
zákOlnném nalézti. Bylo pro.to tře:ba vyšetřiti, 
zdali platné normy právni -nedávají, IP'ro ně 
aspoň nepřímou oporu. 

Zá61adně slUŠÍ! vycházeti o·d toho, že z.ákono-

] 2) § 525, odst. 2. 
13) Náměstkové předsedy pracovního soudu 

účastnÍ! ·se za'sedánf ,senátu, zHzeného podle § 40 
zák. v každém pHpadě, nikoli jen jako zástmp'Ci 
předsedovi (§ 40. odst. 3, 'slova: »p'řed,seda, jeho 
náměstkové ... a. vý·bor p-řlli:edidoh«). 
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dárství horní zůs:tavuje majiteli. hor, aby pro
vozování hor a tedy i práci na závodě uspořá
daJ podle syéh.o uvážení. Obecui hornii zákon 
hyl toho zjev,ně dalek, dát~ úřadům báňským 
oprávnění, aby majiteli hor :předpi:sovaly způ
sob, jak :rruá práci na s.vém hornickéIDJ závodě 
organisovati:. V § 112, odst. 2. prov. předpisu 
k ohecnim'll horní-mu zákonU! p;rav.íi se výslovně, 
že háň·ské úřa'dy nemaj~ si nad meze dozoru 
nad provozem hOlI' v § 220 tohoto zákona stano
veného dovolovati ,jakékoliv zas ah c>ván í do 
provozních a hospodářský,ch poměrů. Zmíněný 
prováděcí předp-Ls nemá ovšem povahy normy 
právní, lze jej však nicméně k lepšÍíII1rliJ .pocho
peni záko.nodárných úmYis1ů' použiti. Zátsada 
v cit. ustanoveni PTovádědho předp.Í6u vy;slo
vená podává vysvětlení, proč dozorčíi moc úřa: ... 
dů báňský'ch je v § 220 obec. hor. zák. vyme:" 
zena v ten způsob, že úřady háMké mají 7Ja.-

14) Ústředni úřady kteréhokoliv druhu, ni,koli 
snad jen milnils 'terstvŮ' !spra v edlnos ti. 

15) S 17. odst. 2. zák. o prac. soudech: »výhor 
pracovního soudu (§ 40)«. Zákon 'l'ozlišu:j.e mezi 
senátem podle § 40, odst. 3. a' výibo.re:IIlJ př.íisedl
cÍlch 'Podle § 40, Ů'd.6t. 4. V oibou' odstavdch těch
to jest zvláštní ustanovenÍÍ o předsedovi, což hy 
nemělo významu, kdyby ro~d]IUl nebylo a kdyby 
1 v § 17. odst. 2., byl míněn senát, sestavený po
dle § 40, odst. 3. zák. 


