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Ročník XI. (V.) V Praze 20. června 1932. Číslo 6. 

PDA(OlNí PDÁIO 
CASOPIS PRO VÝKLAD PRACOVNíCH A S 

POJIŠŤOVACíCH ZÁKONŮ. 

Dr. FRANTIšEK KRAUS: 

K povaze smlouvy služební. 
(ldeolog.id{.á gloSlsa.) 

1. Ohlarst právnfeh norrem, U1pra:vujícioh va trhová i ISlfUlžební mají zde ide'Ůlogicky 
poměr Isrlužební, jest nej'v'děčnější půdou, týž 'Podlklad. I z.amě!stnanec prodává srvou 
na niž lze po'zO'rovaJt, j .ak lS'ociální dění se prwc.ÍJ. (Marx.) Ve lS,mYlslu !primiti'vni defi
ma1nifelslurre v právu. Sociálním děrnílm rorz,.. nice U~piá'novy jde z,de jen .o »utili,tas 
uměti jest vÝ\voj t. z,v. 'Produlkti'vnílch sil lSin.gulorum«, 'O ·os,ohni prr.o:srpěrC'h jedinců při 
slp'Ůlečenrských, ,jak J'elJ chápe filOlsofie rsrmlourvánf zú'čaIS,tněnýdl, tedy O' li. ZiV. p 'rá
Ivlarx-Engelsova. Je to 'tedy fenomén po VO' IsouJkromé, niJkoiliv o»ISJťatws rei publi
výtce dynamiclký. Právem 'Ů'pr8.tvil Kraty- cae« 'obecné dohré ,společuos,ti, tedy o tak 
los, Plartonův žák, filosofickou zásadu He- z.vané práv,o veřejné. Tam, kde je zjedná
raildei,tovu »člověJk neVlStourpi dvakrárt.do vána práce pro účely obecného dohra 8:p0-
téže řeky« v ten ro:zum, že nelze ani jed- le1čnosti, nej,de 'O smlouiViu tslUlžehni p'Ůdle 
noU! do télže řeky Vls,toupit, po:nělvadž, se obč. zák. (praJgmatikální ,z,amě,stnanci stá
řeka mění ,a sltává jinou již, mezitím, co tu). Kam až do ,dneška -přerolg,Hy ro:ztvíje
človělk do ní y·siupuje. (Sv. Ple:chanov: jíd se výrohní sHy tuto formu? Nejde j'em 
»Dilalekti!ka a logik'a«.) Takové jte, rtaké 00 rOtz,maeh z,ákonodárls,tvf J8,ociálního, které 
dě'ni rsoeiálnÍ. Právo ale je element rYize .ve,s,mě!s vice nelho méně !připíná se k pom,ě
sita,tický.1.) ru pra!CovnÍ!miU a IStálvá rse Ú1s.tředníim 'pilí-

Zákony a normy j 'sou jen formou, jedno'lIJ řem p'rávní'ch řá,dů. Nu/buo Uip'Ů'ztOlrniti na 
z f'Ů'rem, v 'níž, Ise krysrtaHs.uje, 'V ní;ž 8e pr'Ů- někrteré 'p,olZ,O'ruhodné zjevy, dotýlka:jíre~ se 
jeVluje určitá ,stránka !produlktitvníjch sil t.oho jádra smlouvy lSlulželbní, !které jeŠrtě 
tS'PolečelllskÝ'ch. Do tétO' formy rSte ztaeh,ycu- a.Ž do nerďávna z;rus;l:.alo IPoneeháno v'Ůlné
je - bUlchž t:ak 'řečeno - bez,tvárné prot'Ů:.. mu J8,mlo.u:vání IStran, čili h01spodář!srky řeče-
plaJsma lSociálnvho dění. Pod s'lupkou !tmo no t. zv. volné \si(}uhře s,il ·(.l8Jitssez .{aire}. 
formy .ale 1S0eiální dění vyvíjí: ISe dál, až 3. SlUlžehní poměr za,měsitnanců' os. stá,t-
forma ta nestačÍ, IPUlká a, /S'Ů'ciální s.fly :tvoři ních drah jes,t poměrem, jak rse pra:ví, ISI{)UI
Isi formUJ nov'Ů'u, ,adekvátní novému sltavu kromop:rávním. (§ 1 vl. nař. Č. 15/1927.) 
tak, jakO' kdysi by}a forma IStará. Y,e,š!keré Ispory z něj- - dnes, dokonce Í' spo-

2. N·e,jnáz,orněj-ši takový děj !probúhá ry o pernlse - p.atří před rřárdné soudy. Ale 
před naš'ÍiIn.i ;z,raJky v :n"ormách 'o siluž.ehní přes. to jes,t [poměr ten až do nejmenš,fc!h 
smlouvě. Její z,álkonná úp1rava áhč. z;áik,oní- podr,o\hnQlstí ulpr,a1ven jednQls:tra:unol1.L n'Ů'r
ku z r. 1811 je dokonalÝ.m výraJZ.em in,divi- mou, vlá,dním rnaří.z.enÍÍm (č. 15, 16, 17 Sb. 
dua'Hs6,ckohOSIP,ordáiř,ského .principu. Smlou- zák. a nař. z rolku 1927), které ISV'OU stlruk-
---- tUlrou ohsahuje nejen úpl'ný seZinam práva 

"') Srv. Jar. Stránský v úv.aze »Právo a revolu'- povirnností,nýlhrž i t.alÚf; předls1ta,vuje tak 
ce« v »Rolčeruce Ma:sarykovy univ.« 1924, str. 166: úplný rSYis:tém k,ole:khvní S:m1:0lLvy. Ale 
»- neboť právo a stát jsou jen zkameněliny p r á vn í (ne rS'Qlciální) povah.ou lSe liší toto 
v pr·oudu sociá,lního života - «. - Ovš,em i 
v právu mluví se o dynamice, t. j . . 0 vznikání, nařÍlz.ení podistatně od rSlmlO'llJvy k:olefkJtilvnÍ. 
změ'll,ě a zániku právnírch poměrů a norem Není výlsl'edkem p r á vn í h 00 d:o:ha.dorvání 
II v nit ř existujícího právního řádu . Srv. k to- stran (byť 'ovšem ,byla výslednilCÍ ur'č:i;týeh 
mu Ad. Procházka ve Sborníku Englišově 1930 rsil \Sociálních: konkret'ně' lřečeno. tlaku t. ZiV. 
»Normativní teorie a tvorba práva« a podobně 
i Weyr v Ro'čence 19'24. K t é t o dynamice se »panlsíké koaHce« a urči!téhO' lP'roti'Haku: z;a-
však zde nepřihlíží. m.ěstnanecké masy). Svou pr.acovní pova-



hou Ise nao.pa:k hl:úží platO'vému zá:kGnu 
o úřednfc.idh 'pr,agmati'kálníoh Č. 103/1926, 
krterý .ostatně .ohs,ahUlje prováděcí zmocně
ní !k tomu nařízení, jež je jeho ďŮislledmou 
a v mnohé čásrti nedo,:rruYšlenou analogiL 
Jako u úi:e,dníka veřejného, 'tak i TI. zaměslt
nance ž.elezni,čnÍJho ,omelzuje se celá volnost 
8iID.!l'uvni na jediný proOjev: !S ouhl8JS , že za
městnanec ,chce do ,sIU1žihy visrt:,oupi6. Tímto 
projevem lSubm:i:tuje na višeCika podrobná 
Ulsrtanoverní, a to vlalstně, na d.olbu fvého ži
v.ota. Je-li za tr'V"ání pomě'ru' !S1U'žeihního ne
spokojen, domnívá-l~ ,se, že se mu slta.l.a 
kř:iJvda, 'llemů,ž.e se pHmo obráJtit na soud, 
ný\br'ž, IIlJusí iVyče'Ifpat ve form.ě stÍ'žnOls,ti ja
kýsi illl.lstančnÍ IpoStup na vl:als IShodný s po
s,tupem, předepls,aným, úŤednÍ:ku veřejné
mUl. Jako Z'amělsr6navai:el, tedy jeho smluv
ní p'rOlt~s,tr,ana, os. ž.ele,zni,čn~ erár ,sám lSi 
přezkoulInává vla;stní Isvá :rGzhodnutí (s.tÍ:ž
nost j'de .od ,ředitel,srtví lS,tá.,tnÍ'c~h drah k mi
nilsrter!SIUVU' želelzJŮc). }SDU tatO' r,ozihodnutí 
ješÍ<ě' projevem ,smlu:vních IStr1an, či JSO'U, to 
úřední ,d!ecernáty? Otázky \S,em, ,spa,dajfcí a 
veskrze Isporné vyplnily hy malou m,ono
graJii. (Srov. k' tomu z:cel1a (porvrohní roz
hodnutí Vá'žný 9875). Je !p,artrrnoO, žle, zde už 
nej'de O' l8omlouvu, krt:erá by :byla věd 
smllouv,ajkílCh !Se ISltra:n, ný\brž ,o právní 
inst']tut, jí:m'ž jednostranně ,skrze vládni 
aUJtoriltu jesrt u'!)TaveTI:o opatřování výko'nů, 
jež želetznični pod'niik pro :selbe p'O'třeibuje. 
Rozdíl mezi, úřednílkem, veJře,jným a ,SGU-

I kromým ,sev:rlká Ise z,de ,na prázdnou a ne
pO'třebnO'u právní .formalitu, která j-en pů-
180M 'kOrnlJPlilka,ce, snl,ěš'né ,jeji'ch úplnoU' ne
ÚČe'luOIStí ,azáv,ažné ISvými tfž.Í'výmlÍ dŮlsled
ky ~)ro 'zaměstnance. 

4" Záik'onoďárce nedeleguje však jenom 
vlá'du, aJhy aurt.oritativně na ,mÍlsltě, Ism.lourvy 
ujprav':Ha ,t, 'ZlV. s.oulkrom,oprávnÍ Ipom,ělr slu·· 
žehnL I jitlléor,gány ,byly Ipově:řeny, aby 
takrtO' ,au:t:Ů'r]tativně ,a je1dno:s:tranně up'raVG
valy 'ohs.a.h. ,s,luželbního poměru. Ta,k v pa
ragrafech 67 a}, odst. 1., .pí,sm. f) 'R 60, ods,t. 
4. (Z,ák. 00 IS'OC. poj. (novela Č. 185/1928) oh
,g,aženO' jeslt zmocnění, ahy Ústřední ,soeiálnÍ 
pO'ji,šťov.na upraiVila pocl:rGhným služeb-ním 
řádem ip'racovn~ pomě'r úřednílk.ů! nem. po
ji,šťoven. Tent.o Islužehni řád, kteTý rovněž 
ISlvým olbls.ahem a lS)1isrematikO'u rovná :se dů
kladné, koletkitiV'llÍ Ismlouvě, m,á j. podrobné 
IPlřec1pÍlS,y o Hzeni .d'ÍJs,ciplinárním (,s.roOv. Ko
mentá,ř IMa,darůva Slavíčkůrv, vydaný r,okli 
~93t), ~,8.tsá:h1 Ill.ejen všechny ,smlouvy ko
lektivní, nýbrž i iludi'viduální a z,rušil talk 
jednOlstr'anně všechna jejich UisrtanovenÍ. 
jež IS ní:m' jlS'OIU v ,odporu. Stal Ise pro'srtě na 
zálkladě jednoshanného' aktu nutnoUl ISOU
črustí všech 1S,0Uikr'Omloprávní'oh ,smluv. P.o
dobně i 'zák()iIl Lhankovní 'č. 54/1932 ve svém 

článku XXXI. v odst. 4. ustanO'vuje, že po
vinnosti .z,amě!S,t,nanců revÍ,sního O'ddělení, 
rewÍlSniho a důvěTnilckého ISpŮ'lečenstva pe
něžnich ústa:vů' IStanGví mini,sterstvo fman
cí s.Iuželbní.m řádem podle obdoby ustano
vení pro ;st.ártní za'ID!ěs:t'nance podobný,ch 
ka,tegOlrií', a'čkoli v j,de 'nesporně' o smlouvy 

. lSowkrO'moprávní. Zde všu'de vi,ndikuje pro 
,sehe IStátnÍ alLtoóta právO' na IUÚs,tě' stran 
rozhocl.o'vat, jalk má hýti. u!p:raveno ve všeoh 
-det.ai:lech poskytováni výkGnů z,a mizdu. 
K.olelk,tiIvnÍ ,sm,louvy' herGu na lSebe formu 
jednostranné:ho au1.oritiativníiJJ:o aJdu. Zde 
v.šu\de aJ.e ,Ů'všem Ise v)11skytu

'
je ~řa,da otáze!k 

za ,dnešnfhD lS,ta'vu více nebo méně spor
ný'ch. Talk -C.o pla.tí O' pradch přes ,ča,s, ne
ohsahují ... li o tom, ta'kovéto jednO'stranné 
normy (slwžeb'llí řády nehG »ls,lužebnÍ« vlád
ní naHze.ní) žádného ustanovení? Lze z.a
jj,sté odpověděti, že .2jde nruslt'wpuje 'p1lartnOls,t 
ohecných předip'i,s<ů, tedy zák. č. 91/1918, 
p:ř~p:adně O' Ipřiměřeno!Sti O'clmě'ny ohec. zák. 
obč. Mů<že ale: řádný sDudce 'Zlkoumat 'Glh
,sah takt.O' naok,trO'jované služehní smlO'uvy 
na !pŤ. ,s. hledi:ska dobrýoh mr,avů, možnos,ti 
plněTIf a poď.? Pro Is:tátní pragmatií.kálni 
úř'e,dnílky neplatí zálk.on o o,smihodinové 
:době praeovnÍ. Zmocňuje-lÍl télJdyz&konO'
dárce ně'jaký or,gán, a:hy UJpr,avil urči,tý 
sŮ'ulkromorprávní p.omě,r 1S,lužeihni IPo-dle 'Ů' b
dO' lb y rus.tanovenÍ pro ,státní z,a:měs,tnanee, 
mo:hl hy tent.o 'deleg,ovaný oTgán lSuJSlpen
dovati :p\latnos,t ,zák. 'čo 91/1928 pro tento 
ohdr? Je možna indivi,duálni úmlu,va, kte
rá je zlaměstnanci ~p'řílz,ni'V'ějš.í neho, nepří
znivějŠÍ než takDvátD generální nŮ'l'\II1a ,slu
žehní? že1ezni'ční a poštovn~ erár lSíkult'ečně 
za,měs.tnálvá dělníky na inc1ivid;uálm Ismlouvy 
mimo. vl. nař. ,č. 15, 16, 17/1927. TytO' s'mlO'u
vy jsou v některý.ch směrech lepš,í, v někte
,rých hO'rší než pHsllllšná vládní nařízenÍ. 

5. Je Vi,dět, jalk Ist8!rá form,a neista'čí, jak 
vyvíjející 'se poměry drt:ú ISIt.8Jré [p'rávní rn
sti,tuty, jak tyt,o insti,tli'ty UlŽ nes,taJči na 'llO
vý 'o\hs.ah. To, coo ,dříve bylo účelným zaří
zením, Istává Ise poutem a z,trácí Ismylsl. Mizí 
nejen právní, ale i lSoOciální rozld!fl mezi 
právem v'eřejným a I8ooukromýrrn. V znač
ném :dosud ehaolSu derou \Se z' trOlsek s,ta
rých f,orem ik. žiV-Grtu formy nGvé a živé, 
byť Is.t]sněny a z,nečilŠ.těny dosud ,s,truskami 
,staréh.o ISyls,témm Úko,lem právnf vědy je 
:zkouma,t a hodnO'tit tytoO nové formy, pO'
,máhat při jej~ch 'z,rO'du a zhavov,at je všech 
,strUJS,elk: 'pře:dsUJdJků, bluďů a ,sugesd lS'ta
'rých šikol'ských IJl.ouček rprávillc:h. Pro tak 
2Jv.anou ISmloUlvU' Islužehní {,o zejména kon
kretilě znamená: rvytr'hnout, i"~ ze ,syrsrtému 
oObčanskéhO' práva, te:dy ,z 'obecného, záko
nílka ,oihčanského, a 'zař,élJdirti ,ji clu Jednot
ného. kodexu práva p'ra C.o vn íih G. 


