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DA( N PRA' 
ČASOPIS PRO VÝIZLAD PRACOVNÍCH A SOCIÁLNĚ 

POJIŠŤOVACÍCH ZÁKONŮ. 

Dr. fRANTIšEK HORÁčEK: 

Výklad některých ustanovení zákona o pracovních soudecyj~/'/ 
Zákon o pra.cO'vnich soudech ze dne 4. 

července 1931, č. 131 Sb. z . . a n., vstupuje 
letošnÍIIi rokem již ve t,řetí rOlk ú,Č1i,nnOlsti. 
Během ' těchto dvou let prošel již ohtížemi 
za,čáJtků praxe a výkl.ad mnoh ý·ch ustlano
vení se již ustálil za vydatné po'moei jllidi
ka,tury nejvyššího s,oudu. El"aktické zkll'š·e
llosti v'edly k juhill,ejním přehle,dům v roce 
1933 (Dr. J. P'tlJžman: »Ei,n Jahr Arhei1ls.ge
rich.te~, >Ri.chter-Ze.itung« č. 5-?/XV., D'r. 
Dittrich: )Ein Jahr Arbeit.sgeriohte« č. 3/ 
XV.). Naproti tomu dOls'av.a,dní Hterární prá
~'e .zhodnoceny nehyly. J eoi v'-a.k toh.lI tNU 
vice třeba, čím m:enší je. počet otázek, jež 
by ly dosud judliJk'aiurou jednozna,čně řeše
ny, a větší těch, kte'l"é .dOls/ud takto řešeny 
nehyly, nebo a.rui řešeny býti! ne'mohou. Do
sud nelz.e ani Hei, ž,e by se nová iIlistitu,ce 
-vžila tak, že by hylo možno spokojiti se 
i výsle,dky praxe, j,ako na druhé Is,t,raně ne- . 
[ze vždy Hci, že hy pr,axe uašla ,s'pr.áv
nou cestu. Také ces.ta k dOls,a.VladnÍJm vý
s.ledikům byLa zna,čně obtížná. Přes 10, že 
zá:kon o pr,a,cov:ních soudech nav1azuje na 
živnostenské soudy a přes tG, že svojí sklad
bou, logickou slOuV\Í,slostí i neobyčejnou le
gisl,ativní technikou vyniká na·d průměr 
. JltU.Ší zákonodárné práce, nehylo s,tranám 
vž,dy snadným přivésti praxi ke ,správnému 
řešeni. Praxe ll.pozornila také na některé 
kontrove.rsry. Vodítkem z,čá.s.ti byla odborná 
[iter,a:tur,a. 

Č.aJs·opÍlS-ecká literatura v·ěuovala se až 
dosud kromě inform.ačnich Istla·tí některým 
~p.eciálním otázkám. Koment.áře podaly vý
kla,d 6 v-ěli:ší čL menší úplností; důležitými 
j .sou i komentáře větškh souhOlrů, které 
vyklád.ají z-áffion .o praoovnich soudech pří
Bežitostně. System.aticffiá jest pr.áC'e, štaj
grova. 

Jest IP'votO úČeJlnýtm srorvnati výkl,ad jed-

uotlivý.ch ustanov'ení zákona č. 31/1931 .sb . 
z. a n., tak jak jej podává literatura i pra
x.e a kriti'cky jej zhod.uot1ti. 

Z komentářů j,SIO'll ,to: 
Dr. V. Arje: Zákon .o opraoovních JSúdoch, 

1932. 
Dll'. G. Goldmann: Zákon o s'ú,dni,otve vo 

ISlporoch z pomeru praoovného, slúžob
néhG a uóehného, 1932. 

Antonín Hartmann: Př.edpi,sy o JS·()IUldech, 
jejich organ~s,aci a s.oudnictví, 1933. 

Ja,l'omil' Hlavář.ek: Pracovní Boudy, 1931 
Dr. Václav Hora: Ci vilní ř.ád soudní, III. 

vydání, 1934. 
Dr. Rud,o.lf Horner: Die tsehechoslowa

ki,sche Gesetz,gehung iihea' die Arbei,tsge
richte" 1932. 

Dr. J~)!sef Kotek: Příručk.a pr,acovnÍ!ho prá
va, 1932. 

Dr. Fr,ant. Polák: Pracovní soudnictví., 1933. 
Edmund Procha,ska: Die Ents,cheidung der 

Streite .a us ,de,m Ar'beitls-, Dienst- und 
Le.hrve:r haltni,sse, 1932. 
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D,l'. Jar. Říha: Pr'acovní Isoudy, 1932. 
Dr. B. Sof-tner: Zákon o s·orudni,ctví ve spo

reeh z pom,ěru pr.a'covního, Isl užebního a 
učebního, 193,2 . 

Fxantiš.e.k štajgr: Organi,s.8Jce a rp>řÍJSlušnost 
pr,acovnkh soudů., 1933. 

Z ·ča,s,opis.. lite,r'a.tUJry přicháZli v úvahu: 
D'r. Egon Sc:hwelh: Redakční oo.yha v 'zá

kOlně o pra,covních ,soudech. (PracGvnÍ 
právo, ,str. 86 n./X.) . 

Dr. Jaroslav Voslka: Řízení př·ed 'pracov
ními soudy. (Pr,aoovIl!Í právo str. 105/X.) 

Dr. Josef Budník: Úmlluya o vyloučení pří
slušnosti pra.oovnkh soudů. (Praoovní 
právo, s,tr. 108/X.) 

Dr. J. Maye,r, Z8Jstoulpení před pracovnlml 
s,oudy. (PraooVlní právo, str. 110n./IX.) 



D'r. J.osef. Lwká,š: Pracovní soudy. Právník 
Č. X V., roč. eO.) 

Dr. vValter Lu~ti'g: Zum Gesletz liber die 
ArbeitsgeritChte. (P.rag,er jUTistilSche Ze.iot
~chr:ift ,Č. 1e/XI.) 

Dr. Jos. Budník: Hro1Thrudné spory. (Pra
covní právo, s,tr. 12'2/X.) 

Dr. J.aros.lav Vos'IDa: Zákon o jp1raoovIDch 
soud'ech. (Sociální revue č. iD/XII.) 

Dr. K.arel. K()IUkal: Z8Js.toupení .srt·ran v pra
covním řizení. (Pl'1ac. právo., str. 13e /X.) 

Dr. J.ar. Říha: Pracovní ISOUdy. (Soudcovské 
listy Č. 11, 121XIV.) 

Dr. F,l'Orián Dir.ápaL: Arheitslgerichte. Uu .. 
xistenzeitung č. 23/XII.) 

Dr. Erugen Wagner: PrtaClovné soÚ-dnictvo na 
Slov-ensku a v Podkarpatsoc,ej Rusi. (Pra
covní právo, str. in/XI.) 

Dr. Karel Koukal: .Advokát 'zfus,trupcem chu
dých v praeov,IDm říz'ení. (Pracovní prá
VlO, str. 23/XI.) 

D.r: O. Eis'eIlJStei.n: Pracovní soudy. (Země
ďěllský přehled č. 2/VII.) 

Dr. Str,ansky: Ei.nige Be:merkUlugen z:u:m 
.Arheit-s,gerichtlsgeserl::z. (Prag.er Archiv č. 
3/1932.) 

D'r. Hans Roppe'rt: l,slt das Beru.fU\nglSver
ftahren in Streitigkeiten mit einem Streit
wert his 300 Kč durch das GetSetz liher 
,díe Árbeit,sgerichte l'Iilchtig geregeH? 
(Richterzeitung č. 3/XIV.). 

Dr. Jaroslav V ooka: Organislace pracovnich 
soudů. (Pracovní právO' č. 3e/XI.) 

-::~b':: Řízení ,sporu pracovním soudem. (Pra
covní pr,ávo, \Str. 46/Xl.). 

Dr. J OISef Kotek : Ve který,ch p'řípadech 
j~ou pracO'vní soudy pHslušné pro ,slpO'ry 
vzniklé z 'Pr'aoO'vnÍJho pooněru horníků. 
(P'r,acovní právo, ,str. 6en/XI.) 

D'r. Hans Roppert: Nepřípustnost reVÍtse 
proti rozsUldkům priacovních -s,oudů ve 
srporech 's hodnotou předmětu dO' 300 Kč. 
U uri,sten-Zeitung č. 14/XlII.). 

Dr. Viktor Ha8Js: O služebním poměru a 
.o přís,lušnOlsti pra,eovního .soudu. (Praoov
ní právo, ,s,tr. 113n/XI.). 

pl'. Frant. Horáoe,k: Počátky pracovníoh 
soudů. (Pra,covlní právO', sltr. 118n.lXI.) 

Dr .. F rant. Horáček: j,SIO'U pracovní s,oru.dy 
pHslušné k ro~.hO'dování o žalohá.ch podle 
§ 105 Ú. l.? (Prlacovní 'P,ráv'O, str. 13n./XlI.) 

Dr. Miroslav H,oll:ska: Opravné prostředky 
v pracovnim slOudnictví. (Praoovní právo, 
str. 45n.lXlI.). 

O. H.: ZákO'n O' p'racovní,C'h ,s.oudeeh v praxi. 
(Soudcovlské li-s,ty č. 4/X1II.). 

Dr. Emil Danimger: Sind Be:rU!fung,smittei
Jungen im Verfah,ren vor Arheitsgerich .. 
ten unZiulass,ig? Uuris1:en-Ztg. č.6--8/XIV.) 

2 

Dr. JuliUlS St,ark: ZUlm Y,er:f.ahI'len vor den 
arheittS,reootlichen BerufUlIlgls,senaten hei 
Berufungen gegen Vel'lSoaUlllllli:SUII'tei1e~ 
(Richterzeitung ,Č. 4/XV.). 

I. Organisace pracovních soudů,. 

1. Z ř i z o v. á n í p r a C'O v ofl, í c h iS o ll! d ů. 
Soudnictví ve sporech pra;oovních uvede

ný'ch v § 1 zák. ,č. 131/31 vykonávají,vprvní 
stolici ,pracovní soudy nehO' oddělení okres
ních Isuwd ů pro -spory pr,acovní. 

Praoovní sOIud zřídí vláda podle § 4 na
řízením v m:ÍJs,teC'h, kde tohO' vyžaduji h06-
pOldář:ské a s.ociál.Il1Í poměry. N e,j,sou-,lli pocL
mínky JH'O z.řízení Isamos,tatného pracovní
ho s,oudlu, 'ZiHdí vláda na,Hzením u jednotli
vý,eh Isoudů, u ni,chž j lsou pro tO' dány hos
pO'dálřské i sociáLní podminky, zvláštní od
dělenI pro -srpory přikáz,ané jmak soudům 
pracovním (oddMení pro spory pracovní). 
O takorvémto z,vláJš,tnÍ!ln oddělleni platí usta
novení druná pro samostaJtné p'rac. soudy. 

5tajgr má zato, že vláda je Jl o v i lIl: IlJ a 
zHditi praoovní soudy (arg. »zHdí vláda«) , 
j .rukož i .oddělení pro ,spory pr1aoovní, kdežto 
volnému uvážení vlády je poneohánO' jen 
rozhodnutí o tom, zda v mÍJstech, k ,de má 
sí,dlO' několik ,0kresnLch !Soudů, m,á neh ne
má býti zřízen j,ediný pr'acovní s,oud pro 
obv,od všech těchto okresních soudů neho 
některý z nich. S tím dl:užnO' ~ouhlatS.iti.. 
Praktický výsledek t.ohotO' názoru může se 
ov.šem lišiti a ta~é se lr1šíod tohoto názoru. 
Dosud al.espoň nelze říci, že by v lá,da po
v~nnost, zákonem Č. 13-1/1931 jí uloženou, 
splnila. 

Podanínkou z;řízlení pracovníhO' soudů (od
dělení okresního ,soudu prO' .spory pracovní) 
jelst, že toho »v y ž a duj í h o s pod á ř
s k é a ,s.o ci á I n í po měr y« (»j s,.o u po r o 
tO' ,dány ho.spodářské i sO'ciální 
pod m í n k y«). štajgr (.s,tr. 61) hOlsPO'dář
skými a sO'ciálními poměry (podmínkami) 
rozumí všechny ty okolnosti, _kbré mohou 
mHi trvalý v hv na vzeostup počtu Isrporů, 
které PO'dle § 1 a 2 patří .do oboru pŮlSOb
nOSiti pra,covních soudů. PodLe něho p~ic:há
zí v úv,ahu h.l,avně pooet a veBko~lt pYŮmy
,slových z,ávodů, velkoohchodů a 's,t'at.ků, 
které -soustřeďují trvale velký počet za
mě,stnanců. Tam, k,de tyt.O' okO'lnosti odů
vodňují očekávání, že hu,dou al'elSpoň dVl8. 
soQlUlc1cové z povolání pltně zaměstnáni poU!
ze agendou pr,a,covníhO' soudnictví, ,spory 
z pracovníhO' at,dl. pom,ě,ru (§ 1), jest zřÍlditi 
pr,aeovní soDud. Kde ,nelze PO'čítaN ani ,s Hm
to minime,m pO'čtu takovýC'h s,porů, kde 
však přes to je možné očekáv.ati v poměru 
k o,statní civi](Ilě procesní a.gend ,ě větší je
jich množ:s.fví, třeba zří.diti O',d.dělení pro 
pracovní slpory. (Pokračování.) 


