
v § SOa, odst. S" č. S. Oba případy s,tiženy 
jsoUJ tresltní ,salI1kcí podle § 30, ,č. 3, j ,ak.ož 
i civilní sankcí neúčinnosii podle § 17b, 
odst. 8. 

D,alš:ím zvlášt'n'E případem s,lužehn1 pG
vinno.sii je zákaz v,olitelnos:ti vedoucibo 
úředníka (podobně jako. kteréhokoli jiného. 
úředník,a), jakož i příbuznéhO' vedo.rucího 
úřednfka dO' dozor'čí 'rady podle § 11, 
o.dst. 2., lit. 1.), a O'dst. 3. P.os,léze .nutno. za
zDame~a:t i zákaz zpros,třed:kování ::u.eh 
s jed'llává;n'í obcho.dů, Illebo. převodů nemo
vitostí ,s vedo.ucími úředníky a př'fslu,šníky 
jich 'rodin (čl. XX:XIV., odst. 4.) v,e smysllu 
§ 7, lit. b), stižený rovněž 'tr.estn,í s,ankcí 
podle § 30a, .ods!t. 1 ,a § 35a, do.'pad:aiíeí stej
ně i na ost,atní zaměs:,bnanoe hanky, tedy 
nejen na vedo.ucf úředníky. 
Řado.u zvlášinfch povinností Shl:ž-ehních 

v'edoucího. úředníka j:S'O'll - abychom tak 
řekli - r e f I ,e x y 't r e!Sl :t ID. í 'c h u s .t a n 'O

ve tll í ba'll!k. zákGna, nebO'ť k.a:ždá 'sankce 
trestní předpokládá s'&lll,ozřejmě určitGu 
povin~ost, jejíž neplnění stíhá. Tak § 30a 
'Ohsahuje v odst. 1. příka'Z k plnění po.vin
no.stí v,edoucrho úředníka: 

podle § 1, ,0&1. 5. a 6., § 4, ,odst. 1. posl. 
věiy, § 5, odst 2, § 6, ,o.dslt. 5, § 7, § 8, 
§ 9, odst. S-5, § 11, odst. 1. ,a 7., § 12, 
od!st. 2.a S., § 13, 'o.dst. 1. věta I. a II., 
§ 15, § 16, § 171., odst. 12, § 22, ,odst. 1., 
§ 28, 'Odst. 2. a 3., § 35d, 'Odst. 4. 

Po.dohně v témže § 30a v ods,tavci 2., ,č. 3, 
uložena Jeslt vedoucímu úředníku oznamo
v,acÍ povinnost ,ohledněos,oh nezpů,so.hilých 
k úřa,du p,o.d:le § 8a ,neblO vyloučených podle 
§ 11 :neho. 13. 

V § 30b ulO'žena je vedoucfm'll úředJ1'iku 
peně'žního ústavu neblO pen ě ž 'll í hQ po. d
(ll i k Ul v ů hec, a n e b O' P 'O dni k u, k t e
'r Ý !ll ,a pen ě ž ,Jl í m p o. d n' i :k u ,z áJ V' i IS í, 
povinnGst nepřipustit úČ8Jstensiví (ať v po.
měru společenském či služebním) bývalého 
zaměstn a:nce revi'sního 'odděl,en'Í 'revislllfho a 
dův-ěrmckého. společenstva před uplynutím 

5. let od skončení ,slu~eb. pom,ěr'll tohot~ 
zam,ěs,tna:nce ve ZIDrnenem ,společenství. 
Velmi rozsáhlou povinnost normuje čl. LIl., 
'stihající trestn'Í sla/wkd vedoucíh.o úřední
ka, který porušil us:tano.vení vládníh.o 'na
řízení 'O provozování hankovních ,a peněž
níeh o.hchodů jednotlivců, v.eřej.ných o.h
cho.dnkh IspoleČiIlIQ,s.tÍ a spole.čností koman-
dituích. ' 

Z v 1 á 'Š t ním i k a t e.g () 'r i e ID .j V e-
d.o u c ,í ch ú ř e dní k Ů j istOu přecln,ě ve
do.ucí úředníci kOIll,tro.}ního ,o.ddělení ,akeio
vé banky podle § 13, kteří vedle zV'látŠlÍnÍch 
povinlno.stí mají i -- výjimkou v hankovním 
záJkoně -- zv.láštní práva (relativní nevy
pGv,ěditel'fiosti a .nezrušiiel,nos!ti ,s.mlouvy 
sl užební), a dále vedo'Ud ředitelé společ
nosti přijímajícíoh vklady na vkla-dní knÍŽ
ky podle § 3, ,o.dst. 4. a 5., a § 4, ,o.ds,t. 2. ,a 4. 
(zvýšené ručen{ ,za v,klady). 

V. M z.cl y ved,O'ucích úředmiků ,a její :úpr,a
vy :hluhO'ce ,s:e, dotýlkají u:stano.'Vení § 17 a), 
o.dst. 7. a 8. (oclmě\lla za výko.n vedle.Ť,šíeh 
úřadů), jako.ž i § 17 h) (pcráv'O jedno,stra;n
ného .snížení platU'). 

Ještě hlooo,ěji do mzdových poměrů za
,sa'huje u vedo.uckh úřediIlLků s' a III o v a
D. Ý c h ha,nk článek XXXVI., ,Slanovkí 'ro.z
,s.áhlou po.-vinnOlslt le v,r,acemí přitjatých pl,a;tů 
a o.dmě'n :služebaúch. 

VI. P.okud jde .o sko.nčeni sl'1l'Ž.eb. ip1oměru, 
má důležité ust,a.novení jednak § 17 (z.ákaz 
výp ov-ě dní lhůty delší než 6 měsíců), 
u bank s ,al.n 'O van Ý C II pak ČJl. XXXV., 
o.bsaJhujkí ustanovení 'O možlnoslfi zTušení 
jakékoliv ,s'mloUlvy po kvartá,lní výpovědi 
šestinedělní. 

Zvláš1fnÍlmdfů.,Vlodem k o.kamžitférrnu 'z,ru
š,elllÍ srnlorulVy' ;bez výpo.vědi je Ipřestoupení 
záJka.zu kUill'Ulaee a konkuren:.c.e podle 

, § 17 ,a), ,o.ds,t. 6. 

VII. Z Vllá:Š'tní Ulslta'nov,ení procesní obsahuji 
§ 17 b) (rozhodčí lSoud Iplro urči!tý ,druh 
sporů mz,dovýoh) ,a č1. XXVI. , (o.hledně hank 
Is.anovan ý'ch) . 

~.I:\ 
\:Io-~ 

Dr. FRANT. HORÁčEK: 

Počátky pracovních soudů. 
Zákon o pll'aco.vních so.ud!eClh, který nahyl 

ú~innosti 1. ledna 1932, uvedl v čilllD.ost tímto. 
dnem 1 t p:r,aoo'vních iSlOfUídů, vyhláška mi
nistra s,pravNUnGsti č. 44/1932 ke dnj 1. září 
1932 další0h 17 'pTacovnfch soudů a 55 oa
{Mlení okresmíich So.UJdů 'pro 'p.réIJcovní spory. 
Celkem je tedy od 1. září 1932 v činnosti 
83 .pracovních soudů (IOIddělení 'Okres. sondll 
pro. 'pfl1acovnÍ spotry). Oidvoladclh ,so.udů ve 

věcech praco.vníeh jest od 1. IX. i 932 v čin
nos,ti 30. 

V činnost lJIvedenép.raclO'vní soudy, uvá
dějí,ce ve skutek předpisy záJko.na o p{l'acov-' 
níoh soudech, tvoří ZlélJčátky 'p{l'ax:e pracov
ního souclni,ctví ,a jesrt 'proto. rtř,elba již od Po.
č,átku jejich čiIillost beclliv,ě sledolvati. 

Je toho tirn vice třeha, uvážÍIrnJe-li, že mmo
hé z nich jSo.U zartížeI1Y vžitou praxí soudů 
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živno:stemský>Cih. A j'wkkoli zákon č. 131/31 
vybavil novou or:g1anisaci těahto soudů a no
vou úpravu řízení dostatečnými kawtelami, 
nelze pouštěti se zlřetele mOŽlIlost setrvati na 
praxi vytvořené dlOUlholetolU ,čiíI11l1ostí živno
stenských soudů. 

Choeme upozorniti na něktelI"édulelŽit[é 
otáZ1ky, týkajíd s'c 'čiIl1Il!osti 'Pracovních sou
dli, ,abychom p,o/mohli UJI"Y'c:hliti skutečné vy
budování praClovruílho 601U1dnietvÍ. Týkají se 
jednak orga,niJSlELCe sOUJdruí (z;vlálŠtni odldělení 
pod!le § 17 zák. č. 131/31, výhory podle § 40 
cit. zák., rozsah IPlráce), jednak Hzení (povo
lávání p.řÍIs,e,dících k jednotlivým zasedáním), 
jednak plříslušntOlsti v pr'8JClOIVUíoh s,poiI"ech. 

I. Zřízení zvláštních oddělení pracovních 
soudit podle § 1? zákona, č. 1']1/31. 

Většina. pcvacov1llÍoh ~olUdu, které Ploidle § 
43, odst. 2. zákona ze dne 4. ,oervence 1931, 
Č. 131 Sb. z. a :n., o pIlacovnklh lSouruedh byly 
z,rIzeny pŤ:eměJ]olll živnostenských soudu, 
ač jsou v činruosti již od 1. le.dna 1932, a přes 
t.o, ,že jmenová'llí pHsedících pro tyto soudy 
bylo ,celkem již piJ.'ovedeno, nehyly dos,ud 
rt'OLZtClěleny iI1la stálá odbolI'ná oddělení pOldle 
§ 17 cit. zák. 

Tútéž platí z velké části i ~ro pracovní 
soudy (oddělení dklI'es. soudů IplrO spory pra
covní), . které hyly UJVedeny v či'IlJltost dnem 
1. září 1932. 

Podle tohoto TOZJdělení hylo pToveldeno pří
slušnými vrchními soU\dy také jmenov,ání 
přísedících . Není IpTotO překážky, pro kte
rou by ,roz.dělení Pl"8JcoV'n!Í'ch so,udů na stálá 
od,dělení ,podle § 17 musilo bý1ti odkládáno. 

Na/proti tomu miÍJme za to, že zmíněná od
dělení jest z.říditi co nejdříve, j.ežto odklady 
v této věci pů lsohí značné š~ody ve výjkonu 
soudnIctví v pracovních Isporech. 

Pracovní soudy jednají a rOZJhodmjí v se
nátech, ,ji(;'hž složení :odaleka neo.dpovídá zá
srud,ám a příkazům § 16, odst. 2. zákona, čís. 
131 /31, a §§ 14-18 nař., č. 216/31 Sh. z. a lIl. 

Tato okolnost působí nehlahým z,působem, 
jež;to iplráV1ť1m se očekává, že neš'var ohvY'klý 
li žiV1DJols,tenských ISlouldů, že senáty byly ohy
čejně ,složeny hez ohledu na to, jakého za
městlJlJání jsou sporné strany, hrude zákonem 
o praClOlvních soudecili odstraněn. 

K ,tomu oV'š,em přistupUJjí vš,e'chny vážné 
d'ůvody, které vedly zák.onodálrce k tomu, 
aby zvlášltě výsloJVi1lým př'erdpisem pamato
v.al n'a in, aJby za přísedící byli povoláváni 
ipŤíse.dici náležející témlUlŽ povolání, anebo, 
ikJdyž hy takových nebylo, 8JSIPoň podobnému 
povolání jako j 'SIOtU stll"any. 

Zřízení zlvláštních oddělení podstatně u
sna,dní realjsaci této. zásady s oihleclem na 
přt~dlpis § 16 je\Cmacího řádu pro sOludy pra
covní. 

II. U stavení výborů pracovních soudů 
podle § 40 zák., čís. 131/31. 

PTaoovní oorudy mají Isvoái činnost podle 
§ 17, o.dst. 2. z,álrona ,ze dne 4. červenoe 1931, 

,č. 131 Sb. z. ta n., o PTacovníoh sOUldeah, vy
ikonávati svými výhory podle § 40 tohorto 
zákowa. 

PraeOlvní tSlOfudy, vlzniklé přeměnou ' žiVllJO
stenskýeh sOlUldů, většinou yš,ak d.osud" ač 
j sou v činnosti již od 1. ledna 19'3-2, a přes to, 
ie jmenování 'přislerdJíd,ch pro tyto sorudy hylo 
již celkem provedeno, výbOlry ploldle cit. § 40 
rneusll8Jvily. Totéž platí z velké části pro pra
covní souldy (od,clělení okiDels. SOtUJdů pro Sp'OII'Y 
pracnvru), bteré byly u 'vedeny v činnost 
dnem 1. z,áří 1932. 

Tento 'PIos,tup však působí podrsltatné zá
Vla,dy v činnosti pracovníeh SOIUJc1:ů a v-yJIDo
nává neblahý vliv lTha j 'ejich pŮs1ohnost. 

Výhory ,p['lalcovních soudů m,ají zejména: 
býti slyšeny Plřed rozlhJOtdnutím o utvoření 

z:dáštnfch 'OIc~dělení podle § 17, odst. 1. cit. 
zákona; 

býti slyšeny o 'VOIčním rOZIVT1hru plrá1ce a 
účas1niti se 'V sernátech. 'Podle § 40, odst. 3. cit. 
zákona. 

Pro za'čá tek činnosti plrucovnícih saruoů je 
zvláště výziIl.amnou činnost při roz,dělení 
tp'l'Ia!covnícm. soudů na z,vláštní olclJdlělení podle 
cit. § 17 a součinnost na stanovlelJl.Í l'Iolčniho 
rozvr~hu pTá'Cle. 

U všech shor!a zmíněných 'pracovnÍ'ch s:oru
dů nebyla dosuld zřízeíl1a zvláštní oddělení a 
1'I0lČní roz,vrh práce - pokud vůbec byl s,ta .. 
noven - llieloldlpovídá pfedpisům zákona o 
pracovlníc1h soudech ani jednadmu řátdu. 

V zhlťidem k těmtlo tSocutečnosrtem jeví se 
hýti u['Y'cihlené ustavení výboru u PT1acovníoh 
souďů zvláště ,důležitým,. 

III. Rozvrh práce pracovních soudů. 
Ú,řední práce praoovních sOUJdů rozvrhuJe 

(§ 10 zák. č. 131/31) předlSleda pra.covního 
soU/du podJe předpisů, plainýoh pro ř,ádtné 
soU/dy. O tomto rozvribJu platí §§ 17, 18, 19,. 
o/ds1.\ 2., čÍlS. 1 čl 9, a § 20 jednacího řádu řád
ných soruldů s tou změllioru, že .ag1endll ,jest 
1'I01ziděliti mezi několik Oldldělení podle příbruz-, 
ných odvětví .výrobnícih (lŽivnostenskýoh ,ueh 
služehnícih) - § 4 nař., ·č. 216/31. 

U p'racovních sorudů, které byly až dosud 
uvedeny v činnost však v:ětšinlO'll takovéhoto 
rozVlrhu prá0 ,e dOPO,SiUld není. Zejména není 
agenda J'lOtz:clělena mezi několik o dd'ěl ení 
podle příbu.zlnýc;h OIel'větvÍ výrohnách (§ 17 
zák., č. 131/3-1). V tomto \Směru .jest znovu 
pOllJikázlati na t.o, že OIdldělení podle cit § 17 
nebyla dosud zřízena. Také pHsed\ÍC'Í nebyli 
dosUJd do jedrrl'Odivýc:h těchto oddělení roz
v['ženi, ,alč § 16 nař., č. 216/31, to výslovně 
piedpokládá. 
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Za tohoto stavu vecI OIv:šem ndZle dnsá!h
nouti výsledků z.ákonodárcem Ipře.dJpdkláda
nýdl, t . j. iani s:pecialisaJce jednotlivých od
dělení, ,ani využiti laického živlu v oboreclh, 
ve kterých se přísedi.ffi podnikáním neiblO 
pr.ad zúčastní. Tim j lsou zkracovány rovněž 
strany, kterým Ise nedostává soudců .zákonem 
k ['ozhodllJWU jejioh ,rozep~epovolaDIÝch. Že 
nemůže Ipak býti spLně-n iJaiké !pHkaz § 18, 
oldst. 2. a 3 jednaciho ř,áJdJu ř,áJdn~clh sOrUJdů, 
vyplývá z 'poVlruhy věci. 

Zvláště však s dŮI'1aJzem při!potmÍnáme ,dů
sledky, které tento stav z:působU/je 00 ,do po
volávání Ip'řís:eldídch s ohledem na plředlpis 
§ 16 lIlař., 'č. 2.16/31. 

DommíViáJ,me se právem, že ,doha, po kte<I'Ioru 
jsou ,pll'aco'\'llí soudy v ,činnos,ti , jest dostla
tečnou, ,alby ]~ozvrih .p['áce molhl hý1ti wprarvem. 
způsobem, odpovídla:jídm ·p~áv·ě ,cit. před
!}lisůlm. PlOně'Vladlž vŠlak p·řes to ,dOPIOSUld ne
bylo ryhověDJO jednotlivými p['aoo/vnÍlmi sou
dy ,těmto pHkazům, jest tr'eiba ,zaříditi vše , 
aby co II1ejdříve hyl u vš'eldh 'PrtaJoovniÚc:h SOIll
dů z,jedITlJán stav, otd;povítdaJjíd cit. již p:řed
pisům o To:z,vll"hu p.I'Iáce. 

IV. Povolávání přísedících pracovních soudů 
Te jednotlivým zasedáním. 

Způsoh, j 'akým byli ,povoláváni .přísemd 
žiynlostenský'cih sOUldů k jednotHvým zas'e
dánfun, hyl ptřed vydáním z,áooo[}ja 10 p[,!aJcov
iDJÍch sOludech . př.edJmě,tem olPTávrněné kritiky. 
Nehylo dbáno rtoho, Zidla 'povolaní ptřísedící 
j lSo.u ,téhož za1městnání jako sporné strany, 
během :SpOIl"U ,dJocháJzelo :pr'avidelně ke změ
nám ve složenJÍ Isenátu - an~ž toho :bylo dlhá
(!l0 - i 'pořadí přisedicích nebylo sestavo<
váfl110 podlé o.boru a nebylo ho také při 'po
vlOlávání přísed:fcíoh dbáno, hylo-li jrž vůbec 
sestavov:áno. 

Proto jedl1ÍJm z clůleži tých 'požéljda'vků, 
ikte.ré při p~l"o,jed'náv.ání oSlllovy IZ~OIna o PiM.
covnkh StoludJeoh byly uplatňo~vá.ny, bylo, 
ahy tento neš1va.r hyl J'IaJdi~álruě odstraněn a 

aby příselCl~cí hyli povoláváni podle pře
OIem slÍanolVenélho 'pO[;a1dí, 

aby toto 'Pořadí hylo seslt,avo,váno podle 
ohrnrů ZiruměstlllánÍ, 

,ahy na sestavování pořa\dí hyl 'zajištěn pří
sedkím séHnÝlm ,dostaúečný vliv, 

alby ik j0dmotlivÝ'ill z.asedáním byli při
sedíd 'poV101á'váni, !kJdož náležejí télmlUŽ PIO
'Vlolání, ,aneibo, když by 1ako!výcth nebylo, 
as-polí podoíbnému povolání jako jsou strany, 

aby, byl'Ol-li přeHč.ení odročeno, bylo dhá;no 
toho, aby ISle nové j,edn ání konalo za účas,ti 
týdhž přísedících Jako ,přelíčení mim.ulé. 

Nové prrocesní nor:my vyholvěly těmto po
žadavkům Ths,taThO'veuÍmi, §§ 16 ,a 17 zák., 
Č. 131 /31, ,a §§ 14-1.8 nař., Č. 216/31. 

A však přes to přese vše ,dJOlsa'VlaJdní praxe 

pracovnich lSoUldů se těmto IlllOlvým l1s.tan o
've ním lPlrávního řáJcLu neptř~z:půsohila. Na
opak DJa1clá1e ID.lIlJohé pracovní sOlU/dy 'při
,~~jí se Ista['é pr'axe ,solUldů živnOls,tenskýah. 

U většiny 'pxaclO'vn:fClh s()!UJc1li není vh:lJsrtně 
,žáJdJného rpořaclí přísedících. U ~ěkt,ell'ýlClh hyl 
stlanoven j,akýsi »tUJl'1I1us«, kterýJm h yli zařa
,děni 'pŤísedíc~ za seb01L 'podle 'dlnů j\ednacíah 
hez ohlleldu na předměty ústní:cih jednání. 
A!v;šak i v těch to pří paJdech není talktavý se
'ZI1Jatm umČten ,déle, než na dohu jednoho nebo 
Idvlon týdnů. T,ak.to sestaV!elI1é seznamy ovšem 
nemohou llIamazo'vati poř!adí § 16 zák. o p'I'Ia
,covnkh 'Sloluldech a §§ 14- 18 jedrn. řáJdlu. 

Se1znamy ,tyto nevyhovil1jí ,rovněž dalším 
'p.ř]J.{:lazŮJm § 16, aby s<C1ělány hyly 'p roj e d
not I i v é o db o r y (a['g. » .... !poJdle poř'adí 
'P roj e dl !ll -o tl i v é o,cl h 00 r y 'předem usta
TIJOIVeného ... «). 

V těoThto seznamech lIllení ISlúaJDJOlVenO, ve 
kteTé ·dny v tý,dnu jednotliví 'P'řísedlíicí hrudou 
Ziplravi,dl,a zasedati, ani není s ,dlOstatek při 
stanovení 'Pořadí přihlíženo k odŮJvodněnýun 
př,áJním přísedících. 

Tlooto istav jest .zčáJsti zlarvÍJnJěn /rovněž ltÍ'm, 
že 'll prlaJcovníeh sowdů nejsou většinou do
s,Thcl zříz,ena ,ZAvláštní oddělení ,poldle § 17 cit. 
iZ,áIDOina la· v dllsledikn.r toho není :dosUld rlO:Z

vrh přísedtidoh ,na jednotlivá SOUlooí oddě
lení proveden způsobem, odpovidajícfm § 16 
jednacího. ,řá,du. 

Avšak pŤes to není Idbáno ani § 17 cit. 
jec1na,cího ř,áJdlu. 

Za těclhto ,oikolností orVJšem TOZlV1r.h přís,e
mdjch p['acovtnÍho sou\dtu nemůže hýlti vyvě
šen na ISlorudlli desce (§ 18 j 'edI1. řádu). Tí1m 
vš,aik procesní postavení !S,ÍT/an se 'pods,tatně 
z}lJOlršuj e. 
Přísedícím samýim neibyla ,dosud! vůbec po

skytnutap.říležitlols,t, aby ISle molhli zúčastnit 
na ISltanoveru poř,adí, byť i jern svým IpoI'lad'
:mm hlas\elm lIlebo sdělenÍllll svý;oo ,odŮJvod;ně
ný'oh přání. Nedostatky, které vyplývají z 
Itoho, že nebyly -dosrtlJd ustlaveny výboa.-y pří
sedících ,podle § 40, odst. 3., zák. Č. 131/31, 
vykonává také na ;tomto IIDÍstě svůj neblaJhý 
vliv. 

V uvážení těchto vš:eoh nedostrutků ovšem 
nellze očelkáv;ati, že hy k jednotlivým zaSte
dáním hyli ,poV1oláváni přísedíd, kteří ná
leŽle&í témJUž IpovoláJlli jako st:rlany (§ 16 záJk. 
Č. 13j./31). Tarbo okolnosti orvšecrn jest nelihě 
nesena stTlanami, ·které ,přicházejí ,do srtyk:u 
s 'pracovní'mi soudy, ,zej,ména pil'oto., j·ežto 
hylo ,důvodině očekáváno, že tato vada ří
zení u živlll<o,stenských sorudů hyla definitiv
ně odstTaJllěna. 

Respek'flo,vání této záSiél.idy není p'říkazem 
porulhé 'OlportiUnity, [Lýib["ž ,má v;áJžné ,dtůvOldy 
pTocesnÍ. Jestliže Ip['acolV!IlÍ sOUJd!y hyly vy
bu.dovány j,aJko soudy lai,cké, pa!k význam 
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účasti občaruSlkýoh soudců může se plně pro
jeviti jedillné tehdy, hU/de-li vždy a za v6eoh 
okolll1!Ostí této zás'élJdy dhánlO. Pll"aeOlvnÍ sOiUldry 
však tak, jak \S,voji čmnost zahájily, Il!etc1á
vají do,sud v tomto směru do/hrou naději ,do 
bUJc1olucna. 

Jsme si védlo,mi toho, že důležitou úlohu 
tu waje také okolnOlsrt, že li ,pracoVlllích slOudů 
n eruí dosUJd s.télJlloven vyhoV'ujídm zlPůlSobem 
nQz,vrh pT'áoe. Než, tato 'Okolnost. nemůže bý1ti 
omluVlolu, nýh['!Ž přooazem ik (rychlému od
stranění této překážky. 
Konečně jest Lrovro.ěž vytknolUti, že ptři ocl

ročeni přeUčení koná se nové jedlruání Z,PIl''a
vicHa za účasti jin.ých pHsedící.ah jako pře
HóenÍ minulé. Nehleldic k tOlmu, lŽe t'ento po
stup odpolI1uje příkaZ/u § 15, OC~gt. 2., věta 
dJrulhá jednaeíJhoO Ť,rudu, jedná se o podstatné 
por:UJšení zás'aJdy přÍtmosti civilnÍho procesu 
soudního. Jestliže paJk ten to zjev se vysky
tuj ,téměř pravidlem, pak vyžadUlje lirycJhle
IIliého zálkrOOOU, ,ahy prél!OO'Vllí s'olUJdnictví ne
ustr:nulo na opraxiži VllOlstenský,ah !Soudu. 

P,osledlnrunl z nedost!a~ků zabýval se kraj
ský ,soud v P iraze jlako odvlOI.ad soud ve 
věcech pra-covnÍch a vyslovil 'právní VětlU, 
podle které, nebyl-li 'pO' ZIIllooě v obsaz,cní 
senátu Plracovního sOUJdu IOpaJkO'ván výslech 
svědiků a plracoVil1í sorrud spokojil se s přečte
ním IprotOlkolů, jde o 'vadu, jež nebyla zho
jena op.ollllÍrnutfm výtky v TIOlzsUldJku ze dne 
5. X. 1932, ,čj. Op-r. 131/32 (otištěném na 
str. 134 'Ť. 1.)1:) 

Pfí.činy N~clbJ1:to vážných nedostatků ,shlcc1á
vrume v tom, že: 

1. Pl'él;covní soudy nebyly -c1o!su!d rozldlěleny 
na zvláštní oéhdělelú podle § 1'7, zéÍlkona čís. 
131/31 ; 

2. nebyly dosud UlStav,eny výhory přísedí
cích podle § 40, oldst. 3. tohoto z,ákona; 

3. nehyl, u j.edl1O!Hivý,ch prac'Ov.rukh soudů 
stanoven ,do,sud vy hOlv,ujídm způsobe,m roz-
VT'h 'pl~áce; , . 

4. není ,dJoS:Uld určovárlJO pořadí přísedících 
pro jednotli vé odho~; 

"') NáL,(J,r ,f,eillito je !kryt lla!ké judikatur()iU n. 
B.: R()lzth. z 22. X. 190,7, ~. 13.2~1., , ~lŮ'w,a~ 1~2:l: 
Odplo'r'uJj,e ,z,rus,adlě plř.ÍlmiQlSltlll , ,kdrylZ ptI .ll'O'VeI~l led
ll,ání pJ'eď z,měnJětným s.enalterrn GC Jen. , p'r8l~tou 
vý,ptO'V1ě{lli SI\'lědlků, d!ř:fv:ěj;šÍIIn s:e!ll'éÍlteill slrrfenych. 
oh 7Jvlátf.Jt ě když .si v POdlS,tlMmrých klU;~ecil ... odIR
l'uji. V á ,ž. o~ Č. 11:,1003 (r.oIZlh.,z ,19. X. 19-'1: v 
I 2195/30), VYiSlI,O'vne 'P,aik: uvadl!: ;>Nebyl-h 1}.o 
změně v ohsa2,e'nl s,oudlu (§ 412 CTls) o'p'ako~van 
Y'V\s:le,(;:h slvěd~ů, nrýlbl'lž s.olUid ;se spolko,jil s pře
ct,eJ1ím ,pti',o,t'oilw,l,ů () .Ťildh 'výIp.oIVlěde.~h, jdl~ Ol y,a?lU. 
,j fl Ž 'll e lb y 113. IZ h (ll j tl 'fi Ia 101 P .ol II t!ll, Utl m \ y t
k y P ID, d: II '8 § 196 CI! S.« ~ t'om u se p~alk, v ~.uIVIO'
dlG!ch 1lIV,á,dlí: Jtd1e {u ,zřeJlmě o ptolruse'llIl! z,alS,ad y 
pÍÍ.m'06Iti:, v:ysllQ'v'8:llié v § ~12 cřs: lB.' ,:rud,a' ~i.<,) ne-., 
]J]lohla hý,ta: Za!bJl:a1Z1clll,a am ,0lptolIDltllluhm vytJr y P(l
cilLe § i96 c.řiS1., Inehoť jd;e I()I předpis daný z (lů
vodlu Vlelř e;jlfiiů'p rá vrrrúlllO , j,eho,ž se SIVI'Iamla nelID,ůže 
plllaJt'ně 'vlzl{M ti. 
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5. pHsedící jsou povoláváni podle seznamu 
bez ohledu, ik. jakému pOlvoláifií náležejí a 
bez ohle,éLLL na to, za účasti ktffl'ýoch příse
dídch se konalo.: jednání p'ŤedJclhOlzí. 

Za tohoto Ist'élJVU věcí ovšem nelze ,dále od
kláJdruti striktní p~ovedení právě 'zmÍillěnýcih 
lPOldJrniíIleJk ,a nelze nadále , lpokraJčovati ve 
vadné praxi praoo'vních slQIUldů IpJři povolá
v,ání přísedkích k jed11Jotlivým zasedáním. 
PTOtO jest tJřeha wrychlenéiho z,áIk!rokru, aby 
tyto vážné nedostlélJtky v 'činruolsti 'pll"aOOlvníah 
sOUJdů byly oldskaněny. 

Velká úloha ovšem IpHpalc1á jaJk spoll'llým 
istT:alllám, tak pHsedí,cím. Jest t,aik.é na niClh, 
ahy ,dbali t'OIho, aby příkazů o iporvoláv.ání 
přísedících bylo ,skutečně IdJbá'lllO'. Nepříznivý 
stlarv s,o'Uldnic:tví sioe jejidh s[)jaJh.'l1 nepodpoŤÍ, 
!IlJež přes to nelze, DJCIŽ ,wp1élJtĎJorvati 'Právními 
prostředky pořádek vohs,a:z;ování '8oudú. 
Z:měnu v lQibsaz.ení senátu mohou str1alu,y 

UJplatňoVlati jak výtkOlu, tak od/vloláním, i 
k ,dyž vadla ta vytýkána nebyl,a,. Není-li sell'á,t 
ohSla:oen Ipodle § 16 zák. ,č. 13'1/31, t. j. jSfOlU-li 

,členem senátu přísed1d jinélho IPolVlolání než 
sporné sltlrany, má strana po 'ruce výrtJk:u, kt,e
TOU tuto Wildu uplatní. 

v. Phslušnost okresních soudů v pracovních 
sporech v okresech, pro které byly zřízeny 
pracovní soudy, dosud D.~ak nikoli v činnost 

uvedené. 

Vl. nail'. c. 180/31 byly zHzeny praco,vní 
S()IUld>y v místech. v tomto na:řÍzení U'vedených. 
Dlne L ledna 1932 byly ru:vec1eny v činnost 
Ipraocovm sowdy vzm.iklé přeměnou s,orUldů 
živnostenskýdl. Dne 1. z,áří 1932 byly uve
deny v činnost pll'laJCIOrvní sO'UJdy ru:vedené v:e 
vyhlášce minis.tl'la spTav1edlnosti, čís. 44/32 
Sb. z. a n. 

Siku tečnost, že nIěkte1"é prracovlIl!Í soudy hyly 
zŤÍz',e[ly&í-ve, než by1y wvedeny v činnost, 
zavldává p.odnět k p'oahy1hám o plříslušnosti 
v pTaeolVlllÍch sporech v dlOhě, DJelŽ tyto ' soudy 
již d.říve zřílZlooé hudou v činnost uvedeny. 
Tyto p'Olchybnosti byly vyvolány stanovis
kem podnilGlltelského ,omg:ánu (»Mitteilu,Jl'gen 
des DlelutSlchen H.auptveribandes der lill.loo";" 
Istrie«, roč. XIII., čís. 12, str. 143) a UlSnese
nÍIni někt'eJrÝCih okresnfClh. soudů, kte~m 
se dostalo také vyjádření v článkm »PLri8.'covní 
soudy«, ruJveřleljněném v časopise »Soudlco.v
ské lisiy«, roč. Xln., čís. 7, ster. 132. 

Podle právě cito1vlél.ných úvah v tiskIU urve
řejněný'ah, někie1"é ok1"esní soudry odmítají 
jednati o sporeeh podle § 1, ,záJk. čís. 131/31, 
a toO v ok!l"esech, kde pLraoorVlllÍ lSiQlUldy siee hyly 
zřízeny (,nař. č. 180/~1), ,aJvšak dosud nikoliv 
v ,činnost ll'VedJeUlY. Tento ,postup je odu'vod
ňOiván tím, že ustrunovenÍ § 42 cit. zákona 
o 'pl'lélJoovnkb soudech, v~ahUlje se pouze ,na 



~ny DkTesní soudy, u ktle<rý'Clh nebyly ZrI

umy p:eacDvJ.N sDudy a pro. něž tonD ustanD
vení je illlOIVOru kompetenční illor:mou. S na
hyU1U účinnlo,sti zákDna § 42 nemá CD činiti . 
Podle této. úvahy 'prý oikresmi slOUldy, pro. j,e
jichž Dbvod byly zH,zeny pracovní ,soudy, 
.nejsou 'PTý od 1. ledna 1932 přís1uš.ny k rDZ
hodDvání 'P'11aJC101vníoh sPDru. 

. V ,důsledku toihD vyvDlán hyl v některýdl 
-soUJdních olkTesech stav, z,a k,telJ.'1éhD není žád
IIlJéhD Ol~g,ánu, který by o. sIPo["ech z pT'acov
iIl~hD poměru ["DZ/hDdDval. DlOsavaldtní [(Jom,pe
tenční nmmny byly mušeny a okTesní soud 
svDji přís1ušnost pDpíral. 

TDtD po/pření pHsluš'lJ!osti wesníoh soudů 
v'e ISIhDra rtuvedených otkresech. je po. našleill 
názoru po ,práV1ní stránce nespr:ávné. 

Podle § 42 -cit. záJkona o p(l'acovníah 'SDU
,dech je dána př'íslušnDst ouesILÍdh s,ofUidů. 
Toto. ustanDvení nabylo účinnosti tdne 1. led
na 193:2. ÚčinnDsti nabylo, aniž bry účinnolst 

byla vaz,ana podmínkou z,řízenÍ nebo urve
den~ v činnDst praoovního lSoruJC1u. To. ZllJa

mená,že veškeré spory v § 1 -cit. zákDna 
tiV'etd.ené pa~ří k Dbesmrímu sDudu, poknd 
není pno tm"ÍJstně přÍlSlušný soudní obes zří
zen pracDvní sDUJd. Jestliže § 42 uJŽ.í~á vý
Tazu ») ••• ~ří.Zlen ... «, p.ak je 'iDmu I'Io'zumět 
tak 'že v ,tom kter,ém soudním okr'esu ne.ní 
píl~a~Dvní soud v ,ČiDJnDsti. Jediné tento. vý
klad také odtpDvídá pod!o[bnÝ'm p'Hpadům 
tminulým, ,příkladně 'při zHztenÍ krajského 
sOl1Jdu v Kla,tDveoh nehlO tpři zíl1zenÍ Dk<resnÍlho 
soudu ve ZI:úně. 
Právě uvedený'm posltu:pem některých Dkr. 

s.Qtuldů oV'šem vznikaly značné š!ko.dy žaloll
jídm zaIIllěsrtnancům. Zvláště j'es,t p'oukáza ti 
na 'llhů'ty § 1162d 'Obč. zák., § 3,4 'ZáJkDna, ,čís. 
20/10 ,ž. 'ř., a p., jichž hělh není zajisté prácvě 
uvedenými okoLnosrfmi staveni. 

SpDr byl vyřízen 'PTlaxí 1:teplrve ,rDzhodruu
tím nejv. s,oudu z 6. VI. 1932, Rl 423/32, 
uveřej,něném ve ,sh. t. 1. č. 400. 

Z rozhodnu tí ve věcech pracovních. 
383. 

Rozdiel medzi skončením pracovného pomeru, 
pI'epustením a výpoveďou. RO'zh. nejv. soudU! 
z 6. II. 1931 , Rv III 667/30. Pravny obzor 383. 

Ur,čité a nepochyhné zjištění, zda žalobce byl 
z práce pr-opwš.těn bez výpo'Vědi', č1 dostal vý
pově'ď s ostatním dělnictvem, je nevyhnutel1

-

ným základem pro ro,zhodnut:íi sp,oru, prot,ože 
v každém z ObOll případi'll končí pracovní po'
měr v jiný čas a také nároky dělníka v obou 
pří'Padech j's,ou jiné, jak nařizu~Íl záko·nná u~ta
novení, zejm. § 21 zák. 244/22 a § 123 zák. žIvn. 
Stačí tu, jen u'P·ozo'rniti na to, že předčas'ným 
prop,uštěním děltnÍ'ka bez zákonné (důležité) pří
činy neskončí' se pracovní p'oměr, spadající- pod 
z:ákon č. 244/22, ihned, nýbrž že toto propuštění 
pIaN za výipověď a sJu'žebni (pracovní) poměr 
trvá do' uplynu tíl zákonné nebo smlu!Vené vý
povědní lh-ůty a končí teprve až projitím tétO', 
a teprve jeho skončením přestávají veškery zá
vazky zaměstnavatelovy z něho a o'všem i ná
roky zamě'stnancovy na mzdu bez prá,ce (§ 21 
zák. 244/2.2). 

Tot'éž platí il pro propUJš.těn~ pomocníka v 
živnosrtenském podniku, ov-šem s. ro'zdíllem, že tu 
neplatí obmezen~ mzdy podle § 21 zák. 244/22 
(§ 123 živn. zák.). 

Byla-li však dělniku dána výpověď, která se 
přfčí! platnému právU! (smlouvě) , nemá tato 
žá,dných právních ,účinků, tak jako by vůbec 
nebyla dána. 

384. 

Nárokr podle §§ 1162 a) a 1162 b) obč. zák. jest 
uplatmti ať žalobou o plnění, nebo, pokud ne
jsou splatné, žalobou o určení do šesti měsíců 
od zrušení služebního poměru (§ 1162 d) obč. 
zák.), jinak uhasnou. RotZh. nejv .. 6t()100U z 8. III. 
, 1932, R'v I 1834jJ1, V <Íiž. olbč. 11.467. 

žaltOIĎou, ziKll8llllO'U iDJa soudě dne 2. srpna 1929, 
OIO\ffi,átha1Ja. sle Ž1ruLohkYJ1ě 'nla! ŽallloIVia!Ilk.m zrupltcení 
mzdy ,od 22. prOlSŮIIl100 1928 dio 31. s'l'pnta 1929, 

,brdk, že ji .ž,a,ltO'vlrun.ý dtne 22. ptrolSti:nce 1929 bez
důvodně P'DopThsltil" .ač hyl10 ruyedlThéÍJllio, že ji bu
de mmi v'e sLuJžbě a,ž d/o Ismd,i. Ža'IIOIĎa vylta .z;a
mÍ!tlDJUrtla StOluruy V1šech tH ISlt'Oil:iJC, Nejvyšším SoOu

dtem z tědl!tiO dúvodů: 

Odiv'o,llruCÍ so:ud, zawtlIlJu'V lll<Íirolk na zaipllClJcení 
mzdy od 22. pl'o6inc'e 19-28 dlo 31. srplIlJa 1929, ,nlE-'
po'chyhÍJ1 (§ 503" ,čÍS,. 4 'Co ,ř. 1St.). P{)dle :U'3\t,alllJOtV'enÍ 
§ 1162 d) .ohč. ,zák. !illThsí ,nrurioky z předič:aslné!lm 
ZImšení slU'žebtn.~ho poměru, l1'V,edené v §§ 1162 Iru) 
.a: 1162 h) <l!hč . .z.áJlc .. , hýti ;V,Zll'eBeln'Y n.a soud dto 
š'eBIti mě,sÍtc'ů .ode dlllle, kdy je by.lio lize up1ai:'ňovlalti, j,:itn,aik zla.DIÍiktl1JOiU. PodLe ttOlh()'t,o 1lJStta~novení 
'není ptOlcl1.yihnolsti, 'že zanikl nárok žalobkyně 
!lliCli llllzdlu <lrl 22. p'rtO'stÍ/nce 19,28 do, 22. :břez:na 1929, 
,nehoť n.a :t:uJto .mIZdu. p'Otkmdl ISte : t:ýče na: její Z,aJ

pl,ac-e:niJ, měla žalolbikyntě podíle § H62'b) <llb!č. zák., 
předp<llkJ,ádlajíc sip'r'álvilllo,st jejího údiaje, že byla 
'Prto~[ Iwj,edmiánÍ lbezdtůtV'odtruě prop1llŠ1tětrua, nátoolk 
ihrruedi ;po s'vélID Pf'Otpwš,t'ě,ní, ž,ailiolb:ky,n.ě V1ša:k po
dJrulla žaLolbu rte-prve po šesti mě6ÍCÍloh .až dtne 2. 
srpna 1929. o.tázktOlu jlestt, zdla' ,žtaLolblkynlě je p,re
ikl'udbiVlátna i s <l$tt.a'ÍnÍ ,pt01žatd/otv:a'no'll' :mZdlO'll, to 
jest ,Zla dlobu od! 2.2 .. hřez:nta! dlo' 3'1.. ,smptna 1929, od 
jejíž 6p.Iialtru06'ti do 'Podání ,žtaloiby ješ,t,ě šeSlt mě
tsků 'neup.1Yilllw101. DotSllio'v 2,álkotnla' (§ 1162'd,) ojbič. 
zák.)" ISlhotra u'V,e,dlený, m'oihill by 'Vlzlb'uz'olv,aJti po
chybllto'sit, zdta iž,a;]IOIbla, '00' se .týtč-e mzdy zla dla
bu od 2'2. Ibtřez,ua 1929, j'EJ pmrme:š.ká,llta, tkdfylmrě od 
jlejí S'p~alt:nlo!slt.i dio pOldlánÍ ž,a.l,olby šest 1II1ě6~cŮ'ne
uplynu10,. Leč hledtfc Ik:e ISlIIlytSlllU a ik účelu, uve
deného mLs't,č)' . záJkotI1a, }esi:, ;ptQ.ClhyhnoslÍ' ~IU vy
l:OtUoiti. účelem ulStan'OtVletllJ:1 § 1-162 dl) dhč. zálk. 
jesli:, alby ;při lP,ředlčrus'Dlém Zlrušemf sLuž:elhuiho po
měru hylila tQitáZlka 'Dle:oďůlVsOdlně!IlJolsti, pokud se 
Ibýče předtčas,lJJo:s:t.i z:rušelllQ t1J.,áJmezdnílho pOIIIl.ěru, 
j,alk:tO!ž i {)rt,ázlka nláflotk:ů ta :zátvlaJziků z rttO!ho ,V'.ze
šlrý,ch; po pHpa'dě VIZlC:ház,E-lj,:úC~c:h hyLa ,OD Jlsejjdfří
ve ,romodnutta'. DůvodelIIl ik t'O[llJll' ýelslť je:n [)Je
slnad:ruo,srt porolějlŠílho dtoUcla,zlOlVíá:nf 'o předJČia,slltOlSrt:'i, 
ptOIkud 6'e týloe lbe:zdlŮJV'odllltOlslti p,r,otP'1llši:ěIlli, :aiLe 
llejméllJaJ mnolhtd.y v'elmi naléhavý záj'elIIl' ,SI Vra'll, 
b'Y lIIlezi Jl.lmli hylo Drizy zýedrnlánOl j,aSIllI()t. S irfun 
(by 'ovšem ,Dlebylo .lIze 's,rtOtv,nlCllti, kdylh)T po pří-
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