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sj ednocení velák.ého knížetství htevského S Po1akem pO r. 1569. 
Byl tu .spo~'ek drvou ,stáJtů S federartimÍ nlocí, jež nebyla dosud 
ná1ež:iJt,ě vy'Vinutia :a <fi.ruciházela se tep-rve v prvýoh začátcích. 

Matějka Jan: 

o ú~ednické stávce.*) 

VyvreholenÍ demokracie spatřuje 8<e často v t. zv. LidlOlVém 
státě, 1) t. j. ve státě, v něnllž veškeré veřejné úřéVdy jsou 'Obsttará
y,ány na ča,s YO~8'~iýn1,i obcany a v němž není zvláíštního s·Ť!avu 

úi'Bdnictva z poyolání. Je nespo'rno, ž.e t.a:to f.orma oibstará'Vruní 
veřejné správy hOtdí Is:e buď jen <ll,a ma~é státlní ÚJtvéVry, jruko jsou 
na poř. Švýcarské kantony,~) neho je podmíněna zvláštnimi solci
álnimi a hospodářskými: pomě-ry, jaké jsou na, pi~ . ve Spoden-ýlch 
s,tá11eoch amerických,::) j,e vša,k též obecně z,nám-o, jaký-Hli vážnými 
,-gdami v-esk,erá vHŤejná o'Sp.rá~a zejména ve většÍJch stá1m.ich cel
cích při tomto sYo'Stému trpí.4.) Třeobas je nepochybnn, že msrtj)tuoe 

*) Předneseno dne 14 ,května 1923 ve schůzi profesorského sboru 
právnické fakulty Karlovy university jléliko habilitační přednáška. 

1) 'Viz k tomu z novější literatury zejména Fl e i ne r, I3eamten
staat und Volkstaat, ve Festgabe fur Otto Mayer zum siebzigsten Ge
burtstag, 1916, str. 29 n., H a s bac h, Die moderne Dcmokratic, 2. vyd. 
1921, str. i83 n., Me r k 1, Demokratie und Verwa1tung, 1923, str. 5 n., 
Kel s-e n, ueber \Vesen und Wert der Demokratie, ' 1921, \V i t t In a y e r, 
Die Weimarer Reichsverfassung, 1922, str. 82 n., Bar thé 1 e m y, Le 
probleme de la compétenc-e dans la démocratie, 1918, str. 219 11. 

2) Fl e i n e r, Schweizerischcs Bundesstaatsrecht 1923, str. 247 Ilo, 

týž, Beamtenstaat, str. 40 n., týž, Entstehung und Wandlung moderner 
Staatstheorien in der Schweiz, 1916, str. l In., H a s bac h, 1. Co str. 
191 n. 

3) B r y c e, La République américaine, 2. vyd., II., 1912, str. 123 
n., S 1 o a n e, Die Parteiherrschaft in den Vereinigtenl Staaten von Ame
rika ,19I3, str. 185 n., H a s bac h, 1. c str. I91' n., Co e s t e r, Verwal
tung l1nd Demokratie in den Staaten von N ordamerik:.t, 19I,3, 8tr, 134 
n. , Fr e u n d, Das offentliche Rec-ht der Vereinigten Staaten von Ame-

. rika, 19II , str. 1.15 n, 
'l) II a s bac h, 1 C., str. 19:' n., lVI e r k 1, 1. C., str. 38 n., Fl e i n e r, 

Beamtenstaat, str. 39, B r y c e, 1. c', UL, str. 201 n., Bar thé 1 e m y, 
I . c" str, 235 ll., S 1 o a II c, 1. c , str. 212 n., 'e o e :~ t e r, 1. c" str. 154 n. 
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o úřednické stávce. 

j'IÚ;cllllidva Z povolání je V1i tv·ore-m 111o,Il'archi.cké stáLní forn1Y,~) 
neLze přes ·t.o tvrdi,tli, že by byla nesLučHelnou se stú~ní fOlrmou 
repubhky.6) Stačí tu pouhý poukaz na Fra'l1c:iJi,í) která je n e
sporne úřednickým státem ua,,;' t~oX17v a k jejímuž typu se při
klonily: a.lespoú v cetných slněreoo, repuhliky, které vzniJdy po 
světové váLce, lne-zi nin1i u~jmé.na i náš stát. N eke-ll však pro
káZlati, že by byl podem úřednicLYEt z pov,olání v OcLpO'fU .S pojm€'ln 
republikánské státní lo-rmy, tvrdívá se ča,sto, že pOlll1ěr, ye kterém. 
úředník stojí v ro,publice ku st.átu, nehší s-e niktera.k od oby6ej
ného praoovního poměru, ve kterén1 sbojí SOulU.a111Ý z.aměSDl1'aneC 

ku S \'~ 'lnu zaměsbnava:teli. S ) Avšak ani tentO' názor ne1ze poklá
dati správným, ne-boť poměr úř·edníka ku ,státu je \,8ř8jno'právnÍ 

pOlDl"r sui generis, který j.e právně zoela o,(Lliiš:ný ml pra,covního 
pmuéru lS'orukI'OImého zaJllěstn,anrC8. To jasně vysvitn.0 z ju'ris,ti
(ikého rOizbOlru otázlky úredmiak:é stávky. 

u) Fl e i ne r , J3eamtenstaat, str. 31 n., t"fl Ž, Institutionen de~ 

delltschen Venyaltungsrechts, 3. vycl., 1913, s tr. 93 11., O t toM a y e r. 
Deutsches Verwaltung-s rec ht, 2. vyd., 1. , 1914, str. 41 n., La b a II d, Das 
Staatsrecht des Deutschen P~eiches, 5. vyd.) 1. 191 I, str. -138 n., Vl i t t
ln a y e r, I. C. , str. 83, G. M e y e r, Lehrbucl~ des deutschen Staatsrechts • 
7. vycl. II., 1917, str. 391 n., 563 n . 

t;) 11 e r k I, I. C., str. 9 n. , F l e i n e r, Beamtensta:1t, sl r. 33, \ \ ' i t t
mOly e r, I. c. str. 82 n. 

") Fl (; i ne r, Beamtenstaat, str. 37 n., týž, Die StaatsauHa3sung 
. cler Franzosen, 1915, . tr. 8 11., H a s bac h, L C., str. 1~)7 ll., IJ e r th é·· 
lem y, Traité élémentaire de droit administratif, 8. vyd., 1916, str. 44 
11., Es 111 C i ll, Éléments cl e clroit cOllstitutionnel fran<;ais ct comparé. 
~. vy cl. , . 1914, str. 697 11., Jez e, Les principes généraux clu droit aclmi
ni s tratif, 2. vyd. , 1914, str. 383 n., týž, Das Vervvaltungsrech t der fra.n
zosischen Republik, 1913, str. 61 11., D u g u i t , Traité d e droit COllSti

tutionnel, 2. vyd. , . 111., 1923, s tr. I n., Fl. a u r i o u, Préc i,s cle dn),it ad
mini tr atif et cl e clroit public, 8. vyd., 1914, str. 618 n. 

tl ) Srv . k tomu liter at urtl uve denou u N é z a r d, Théorie juricliqué" 
de la fonction. ptlblique, 1901', str. 89 n. - V nejnovější době éiní se ne
zdařilé pokusy konstruovati vedle ~oukromého a veřejného práva sa
mostatné ti· ctí odvětví práv ní, t. zv. sociální právo, j"ež by mimo jiné 
zahrnov alo právní l,pravu veškerého pracovního poměru, zejména tedy 
též ".;]U ŽCUlllbú poměru úřednického. - Srv. k tomu R e n d i x, Das. 
St,'('jkrecht cl er Beamten, 1922, str. 53 n., Pot t h o f f, Gnmdft'ag-en des 
kli.nJtigen Beamtenrechtes, 1923, str. 8 11., 16 11., · týž, Probleme des 
·.·\tbcitsrechtes, 1922, s tr. 105 n ., S i 11 Z h e i m e r, Grundz iige d es ;\1'

beitsrechts, 1921", str. .17 n ., K a s kel, Das neue Arbeitsrecht, 3. vyd., 
1921, str. 2II 11. 

Sbol'ník věd právních a ~tátni(;h . 24 
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Pou. pojmem stávky rOliumí se porvšechne smlavcné liasta
v,ení práce vétšÍln počtem osob, zaměstnamých ve Yýděle6nýJch 

poměre,dl pracovn~ch, za účel,em vynuoení hospodáisk ~r l'h , soci
álních, po pŤipadě i polj!bokýcili požcudavků.9 ) 

StálV'ka je 00 do ~5vópráv!l1í .srbráu.llky důsledkffiTl sv'ob-ody pra
covní smlouvy. PodJ.o ljberahs,hokých náz;()lrů je rnlida cenou Zla 
práci j,alko .za zboží, Je JeholŽ ' l)rtQ:c1e<j:i ,n811TIŮ00 býti dělnJ.k nucen, 
nejlsOfu-li. mu 'vho'd nabíz8llié kupní 'll'Odlllín1ky. :Má-li "š'a[e dělnik 
práy'o s \'oboi(Lne ,práci a.1'a.stJOlUtpiti, n1usí l11iti 'baleé práv,o SVOl
bodn.ě ,práci orpus t:Ltá, přec~polkládaj,e ard, že dodrží při t'om pře·

vzaté smluvní závazky. Z ,liib8'l°·al.ustálokýcb názorů na praoovni 
poměr p.lYlfi,e dál'e tlak zv. práv,o koa1~ce/f) t. j. právo dělilliÍJC!tva 
svohod o ,ě se Bll)oloovati ~a tím ÚČClerJll, aby jednotným vy&tt:LpO
váním c1osáJhlo zlepšení svý,ch hOSlpodářských poměrů, Zlejména 
pracovních podmínek. KoaJJilční právo zahrnuje v nejzazších n18-
zkh rrrávo děJiui.ctva .přj~prav'orva,ti rpůdu pr'onej.dů.razrrější .pro
srtř'9de;k k vynucetní svý,oh p'olžac~avků, t. j. pro hrnmélJclné Z'3stla

vení práoe, tudíž piro stávku. 
,KD<aljčllí svoibGc1a dOlš1a v-ÝTazLl v zákonodárstvích evrorp

Sk1T'Ch států kont:ÍJnenrt.áln~cili terplrve v druhé polovině XIX. s.to-
1I?ti,11) 'llIMoli vs,ale neamez,erně: zpDavjid1a oc1str3Jněna pOUZie trest
nost koaličních úmLuv, avš'ak donucování k jioh přís.tJUpu ;pro
hlášeno za čin trestné kval1fi1k(wélJl1Ý a trestně st:úha,telný a úm1u
yárn S.aIT1ýl11 odepírána jakálko1iv oiNjJněprávní platJIlost.12

) 

!,) ~]'V . k tomu Ber n .s t e i n , D er Streik, 1920, Se h 6 n ber g, 
Handbt1ch der politischen Oekonomie, '4. vyd., II. 2, 1898, str. 67 n., 
Ph i.l i pp o v i ch, Grundriss der politischen Oekonomie, 7. vyd., ll. 
2., 1919, s tr. 339 n. 

10) Srv. lit. sub 9) ,dále Es m e i n, 1. c., str. 1128 n., D u g u i t 
1. C., s tr. 205 n., · Se h tll z, Koalitionsrecht ve St e rL g e l-F 1 e i s c h
m a n ll , \Vórterbuch des Deutschen Staats- und Verwa1tnngsrechts. 
2 . vyd., II ., 1913, str. 586 n., Lam p, Koalitionen v M i s chl e r-U l
l) r i c h, Oesterrcichisches Staatsw6rtcrbuch, 2. v yd. , 1., J90.), ~ir. !::3 7 n., 
Ve r k a u f, Arbeitseinstellunge11l und Aussperungen, tJmtéž, L, s tr. 
191' n. 

11) 'pr-ed tím pouze v Anglii, a to přechodně , zákonem z 21. VI. 
r824, kter)' však již P,O roce, zákonem z 6. VII. 1825) byl zrušen. Teprve 
zákony z 29. V I. 1371 a z 13. VIII. J 875 zavedly v Anglii koaliční svo
bodu definitivně. 

] 2) \ T e D'-rancii byl to t. zv. zákon Oltivier z 25. V. 1864, kter}T 
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o úřednické stávce. 34,7 

Svoboda pr.a.G0'V11Í smlouvy a koaliční svoboda l l e~alHn:owlJly 

"šak v - 'oibě ]jrá Hl de.l.n 'lctnt na stál\'ku.13
) N pjlSofl.l:-B dělníku vho'cl. 

pra,co"íYl í lJ'odmíaky, má pl'ávo za dodr'ž,eníslmLuvenýoh, po pří
padě záu(ooell1) st.arllOYOll) oh 'předrpoklladú, zejména z[:JrIa'ViJdla za 
do!dr,ž,ení uTčité vt,pO'vědnÍ lhút.y domáhati s'e a dosíci zrušení 
pr-aoorval:íb:o ,pOlll1 ll<ru. Při stávce vša,k zíplr,avidla nejde O' to, aby 
dosavadní 'p:ra.corvní ,poluěr byl zruš9-n. Právě fiii'lopa.k: děhúctvo 

nech oe praoovati, aby .Hnl· vynutilo 'Slplnéní svýoh pož8Jc1avkú. 
Dě'1n ,ictvo ocl'mítá tedy r:dni~i s'vé smluvní povinnosti. Je jasno, že 
nemúže-li jednotlivý dělník bez c1vtl[lěprávních důsh~dků zdrá
hati se :iIndrilV~chuelně d'OlSltát.i závHz;ln\m z prélJcovnÍ slu,1orJ.vy, tím 
sp~še nemúže i. slkup.j luě dělnictva vwz,arného pr'8eovnlmi smlou
varná. pří!slrušert.i právo kolektiv:ně tyto Hl1l10u'vy porušoVr<;l,ti. Kdn
stlruova'bi ;právo na stáv:ku Zillm11enalo by však právě kOil1struo
vaM právo na ne.plnění sIIThll1vně pŤevZlatých záva.zků. Takové 
pTávo by přec1p()lkládalo, že dělník vázaný pra.covní sm,louvo'U j,e 
op.rávněn ji n pLná,ti, ačkoliv tato smlouva nadáJe trvá. Tako
vého práva však 'právní řád llooznává a podle s10'v Duguito-' 
vých14

) žádný záJkonodár.ce na světě nemůže podob~é právo ko
difi!kovaíbi·. Dnešní .právní st.av je ~)lr08tě ten, že s.távka bez násil
ností ,není čineln tr,estnýnl, z její heztTestlllosti nevyplývá však 
prá;vo ,stávko'V.atd.. 

Pro na,še práNo přilChází tu v úv,ahu předevsínl § 114. naší 
ústavní listiny, joo'ž zní: ;> Právo srpoloovací k ochr,aně a -podpoře 

prao()lvních (z.élJnlěst.nélJneclcýoh) ,a hospodářský oh pmněrú se za
ručuje. Všeliké činy j-ednotlivců 11JooO .sdr11Žení je.i se jeví lunysl
ným rUršen~ tohoto -práv1a, jsou Zlaká,zány«. TimtO'předjpisem 
hyl reciporván naší ús,tlavou. čl. 159. německé ústavy téměř do-

llOVOU textací čl. 414-416 code pénal odstranil trestnost koaličních 

úmluv, ponechal však nadále trestnost donucování ku koalici. - V Ně
mecku by ly odstraněny koalič.ní zákazy ustanoveními §§ 152, 153 živn. 
řádu z 21. '\11. 1869, i zde však donucování je trestno .. - V Rakouskt1 
byl vydán v téže době obdobný zákon z 7. IV. 1870, č:. 43 ř. z . 

. 13) í: autorlt, kteří stojí obdobně na zamítavém stanoviskl1 ku právu 
na stávku, bucl'tež uvedeni: E s 111 C i 11 , I. c ., str. Il30 n., D II ~ ti i t, ' 1. c .. 
1Stľ. 202 ll., JI a t s che k, Deutsches und preussisches Staatsrecht, 1., 
192 2, str. 1<)3, týž, Institutionen des deu t schen und preussischcll Ver
,\,I.:a ltungsrechts, 1919, str. 217 , Pot t h o ff, Bcamtenrccht, str·. ] 1 n . 

14) 1. c. JIT., str. ~16. 
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slovného znelll: »Di,e Vereinigun,gsfreiheit ZUl' W,aJtruug und 
F6rderwng der Al'ueit,s- UJl1d WídsohafltSlbe:dill1,gl1ugen list fúr je
clernHlJnn und fiir aJle Berufe gewahrleistet. Al1e Abr,edell u:nd 

:NIalssnahmen, welohe di.e.se Freiheit einzuschdinken oder zu be
híndern suoheu, Bind reoht8w~dr}ig«. Z protokolů úslavního vý
boru o pl"oj-edn,á,váillí německé ústavy vysvítá, že ph jednání 
o tom1t,061ánku. byla předmětem c1ebarl též otáz.lea prá'/la, n,a 
stá'vku. V původních návrzíchí5

) by,1 na mistě slO'va » Verejni
gUllgsfre,jheit« v-ýraz »KoaliUonsfreiheit «, Během dehELty se vš,ak 
seznalo, že některé po1iii!eké s'trany vykléÍJéLa.ly 8J,ovO » KOlalirtiOlns

freíhE:~it<-: v. širokém SJl1yslu, j ale a by v sobě zahrnovalo též prá1vo 
stávkovati. Aby se PI'otO nabl'ánil,o takovému a:ntory ústavy ne
zal~1yšl8'nén1u výkladu, zvolen byl německý výr'a,z »Yere],ni,gungs- ' 
h,e.iJJ.e~t«, jeln~ odpovídá též vÝTalz, j,ehOlž užívá naše ús~,a.vní. 

lJllstÍ!na, toti.ž »právo spolčovací«, při němž podohný výklad není 
možný.16) Uooám.im »spolčova,cího práva k ochraně pr'8.oovrnÍch 

15) § 22. odst. 2 t. zv. návrhu PreusslOtva, § 33. odst. 2 vládního 
návrhu. 

16) Vzhledem k tomu, že předpis'y německé ústavy byly převzaty 
l1aš~ ústavní listinou, jsou dotyčná jednání německého ústa'mího výboru 
zajímavá i pro výklad naší ústavy. Srv. Bericht und FrotOtkolle des 
<tehten Ausschusses úber den Entwurf einer Verfassung des Deutsehen 
Hcichs , 1920, str. 389 n.: .Abg. Dr. Bayerle: Das Wort ,Vereini
gungsfr eihcit « ist als Verdel1tschl1ng hir »Koalitionsfrci Jl eit« gt,,';i hlt 
worden. Abg. Dr. Hit z e: leh war bisher immer der ~Ieil1ung und 
bin es auch noch, dass ein Unterschied best.eht zwischen der Vereini
;.?;ungsfrciheit uml der Koalitionsfrciheit,. dahin, das s das Rc cl1t, sich 
7 U vereinigen 110ch nicbt das Strcikrecht in sich schlie ss t . ,-\bg. K (t

t z e n st e i n: Das Recht der Einstellung der Arbeit wird an sich durch 
das "Vort »Koalitionsfreiheitc mitbehandelt. \tVenn es notwendig ist, 

. dass bestimmte Arbeitseinste\llungen im offentlichen lnteresse rver
boten werden mussen, so kann das in Spezialgesetzen geschehen, in der 
Verfassung dúrfen wir das Streikrecht nicht einschr~nken, c1aZll ist die 
Frage noch nicht reif, sind die Dinge noch sehr im Fluss. leh schlage 
-!.eshalb vor, das \lVo'rt ~ Koalitionsfreiheit « zu wa.hl en .. . hittc, dabei 
<Lusdri.icklich festzustellen, dass die F r ai g e des Str e i k rec h t s 
:llit dieser Fassung nicht be1'i.ih1't ist. Geheimrat Fr i c k (prel1ssisches 
Handelsrriinisteril1m): N ach der Auslegu'ng, die dem \i\T ort ,Ko,alitions
ft eiheitc vo1'l1in w~gebell 'vvordcn ist, soli KoalitionsIreiheit, zu
gleich das Streikrecht umfassen .. Jetzt ist nun Leantrap;t, clie 
Koa1itionsfreiheit diirfe in keiner Weise beschr~nkt werden. Er heisst 
das also nach der lnterpr-etation, die einer der Herren .Antra.gstelIer 
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o úi"ednické stávce. 34!} 

II hos[)odář\Skýoh pomerů « nemělo tocl y a nemohlo býti pr{)lhlá.šeno 
zg, úst.avně ohráněné porušoyá;ní s'lnluvních p·ovinností plynou-o 
cích z pra,covního pOtmeru, nÝ'hrž uzná no tun pO'Llze, arci v šiy,o
kél11 l'OZStahu , právo přislušniků všech po'volání CL0il11álulJti s·e j,ed
notnýn1 vystupoTánÍl11 zlepšení .g,vý(~.h poměrů.'7) 

Nelze-li konstruovati prá!v'O' n a stávku v 'SOUkr Ol11'O!právníoh 
pracovLtách po-merech , tím méně j'B to JJ1ozno, pokud j de o- po
měry vei;,ejných zřízenců. Ale otázka stávky SaIna. jeví 8'e tu VE:: 

zoe1a jiném právním světle. Výsledky, ku kte'rý.m se do-šlo v otáz
ce stávky y s'O'ukr·omoprávníoh praoovníoh pmněrech, jsou dů
f.ileclken1 i\l1ldli'vidua1istilCké soustavy ho.s'Podái~ské, .spoČí Vlaji-cí práv
ně na pomeru lJrávní r.ovnlOsti O'bou sU1·1uvníc.b kollttrahen:tů. 

Zoela jinak je tomu, pokud jde o poměry veřejných úřednÍlltů. 
J:iJž zbě·žný pdhled na právní povahu úřectn:iJckého poměru vylu
čuje yeškerou Pl'á vní analogii s'e soukro-morprá vním pracoviJ1ím 
poměrem . Ať konstruuje s,e z.alož'ení úřednického pomBru veřej 

nopr:rávni smlouy'ou 'íl) či jedfiiolstrla~nným vrchnostenSikým aJk- . 

~;c l hst c1i esl'll1 ,\'o rt c gegeb en hat: cias Streikrecht dad in kei n er '\,iVcíse 
beschrankt \\crden. A lso es darf zu k eincr Zeit, in k einer Notlage, hi r 
ke ine K lasse d er biirgerlich en Gese ll seh a ft bescluankt werclell, nicht 
f ilr E isenbahner, nicht .hir di ejeni gen, di e die notwendigsten Lebens-
1l 1 itt e l hC'n'(lrhringcn, nicht fii r L elltc , di c Cas, Feucr, ,V<l SSU in ih r L'r 
Band hab cn (Z mllf: Die Solda t en!) - darauf will ich nicht eingehen, 
\\' eil di e Soldatcll c in Bend hir s ich s ind -, nicht fur landwirtscha±t
lich e A rb eit c r. leh v,'eiss vvirkli eh nicht, ob die Kommission in dies em. 
. \ll~'cnblick s i ch d er Tra g \\" e it e c iner su kh cn ve rf él.,; sungsm assigc ll l~egcl 
yollseinclig .b eWll ss t ge\Véscn is t , und ob s ie wirklich die Verantwor
tllng hlr cin e so lch e Bestimmung auf s ieh nehm en w ill. Vo'·s itz ende r 
H čl II S 111 a 11 11: , Vir mi.i ssen d em \\ 'o rt e dí e ' A uslegung; geben, di e 

. clic Rcgicrlll1g b ei cl e r FOl'muli erung ihres Entwurfes a ngenommen h at. 
.-\bg . ·Dr. n í t z c: .. , leh h ab e darallf aufmerksam gemacht, das s in 
de r Fassllng cl cr Yorlage clas Streikr eeht nieht inbegriffen ist, So ist 
d er _--\.usclrnd )~ V e r einigungs freiheit « unbcdenkli ch, aber nicht cler A us· 
c1n;ek »I~na l iti on sfr e iheit ... " Abg. Dr. S i II Z h e i 111 e r: . ' . lch se hlagc 
\'0 1', .. , é111sclriick li ch Z ll erklaren , dass wir die Frag'e cl es' Streik-,-echts 
in cl er Ycrbssllng nicbt entscheiden woll en '- • 

J 7) A II S c h i.i t z, Di e Verfassung d es D eutsch en R eic h s, 192 J , 

s tr . 256, D čl In 111 e. Beamtenstreik und R eich sve rfa:sS l1l1g", v Deutsch e 
]uri sten-Zeitung, roč. XX IV, st r . 786 11. 

1) La ball d . Stéléltsrecht, 1., str. 4.34 ll ., S e y (1 e 1, Bayeriscltcs 
S taats r ccht , 2 . vy cl .. 1 ., 1913, s tr . 670 11 .• Jeli í 11. e k, System cler sub
j ckti vc n Mfentli chen R ee hte , 2. vycl., 1 9 19, s tr. 179 n ., 21 1 n. , La f e r -
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tem/ 9
) vždy jde tu 'O za,lo,že;ní veřejn'olprávního poměru vyka,zu

jíciho mooenské prvky.20) Jde tuo ta/k ZiV. zvla,š[,ní mocenský 

pomér,21) z něhož vzmika.jí pro úĎednika n.ejen zvláštní práv1a" 
ný!brž i zvláštní povinnosti, př,es,ahující rozsah vŠ'8obe'0nýoh 'po
vinností, plynoucích pro ka,ždé-ho oiboana z jeho poméru ku státu 
a hnO'řící 'obsah tak zv. s,lužební povmnosti.22

) P,lně:ní t.ěchto ipO

vi:nuostí není a,nalogíí 'p1není smluvních záva,ziků, nýbri, je -dů
sledke'ID převzatého záva,zkll věrnosti a posLušnos.ti.23

) Porllšen~ 

. jejich neroV'uá se porušení smlouvy, nÝ.hrž tvoří skutkovou pod
,~tatu ipDoIJ::1prá,vního činu, s>~Íihanéh(J v,e zvlá.šť upLIoav'81 J1ém trest
ntll1 řjzeni, v tak zv. řízení dilsciplinárnim.2i

) Pož':idavek verno
sti nemá v úřed.ll~ckéin ,poměru jen jnré}.vní v~z,Ham, njbrž ský
taj.o měřítko, zda v konikrétn:írrn přÍipadě bylo uč irn ě'llo z,adost slu
žební pOVlinJ1loSlLi, nrubývá tu privní eharaJder.25

) l\oltO zvláštní 
pov,alha úředn,ického Iporně'ru má též v,ljJV 11'a istábooboanské po
sta'vení úřednikovo. VŠHoheoná olboamská práva. ne,podléhají 
II úřec1n~ků pouze všeoibecným <OlloTIe~eIlím, p1aitn~Tm pro vš'eohny 
občany, nýbrž j,eŠltě nvláštním orne2Jení'm, 'kt,erá plYUIQ'll z povin
ností jejllch úř,a;du a s,tavu. Míra těohto OlrflezooÍ můž,e býti různá 
a bude Ziprav~dla: vetsí v IDoiIl'an?.J:1Í'ckénl státě l1€lŽ v dem:oikr,a:cjj,. 

ale ani ~de 'lliebude lnOž,no dodržeti formální Y'uvnost m'8Izli úř'ed
ník y' a osta;Ťm.imi ,občalJl y . 

P,Okud se týče stávky, bylo-li možno uznati ji v soukroIDo-

rl e r e, Traité de la juridiction administrative, II., 1896, str. 61~, 

Ho e t ze 1, Nauka o správních aktech, 1907, str 72 n., \V e y r, Česko
s lovenské práv'o správní, 1922, str. 45. 

19) P r až á k ,Rakouské' právo Í!stavní, 2. vyd., lIL, 1902, str. 395, 
399 O. 11 a y e r , Verwaltungsrecht, 1. , str. 100 n ., II ., str. 262 n. , Go 
1\1 e y e r, Staatsrecht, 11., str. 575 n ., Fl e i n e r, Institutionen, str. 182 
11. , _0\ pel t , Der verwaltungsrechtlidle Vertrag, 1920, "tr. 10_[ ll. , I-í čl u

l' i o u , Précis, str. 621 ll. , D tl g tl i t , Traité III., str. lq no , J i~ Z e , 

1: rincip cs, str. :28 11., 399' 11.. , Ber thé 1 e m y, Traité, str. +.3 110 

20) G. M e y e r, 1. C., II., str. 577,. 
21) Fl e i n e r, Institutionen, str. 1'55 n., O t toM a y e r, 1. c. Jl., 

str. 317 n. , La b a n d, 1. c., 1., str. 433 11, 

22) O. Mayer, 1. . c., Ilo, str. 243 n. 
23) La b a n d, 1. c. , 1., str. 434. 
24) G .:M e y e r, 1. C. , 11., str. 601 ·n., La ba n d, 1. c. 1., s tro 468, 

0, .N[ a y e r, 1. CO, II., str. 331 n. 
~::;) 00 :vr a y e r , 1. c., II ., str. 24..:1.. 
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prrávn:úch PTél!OOVlllích pom8reoh zla drovol,ený, t. j. lll'/kohv trest.ně, 

stjha-ný 1)l'ostř,edek k upl,atll'Ování ISQiukromý'Ch ;požruc1a.vkú, přecl
srtavuj ~ IstWvk'a v'e veŤ'ejné službě ~a všech oko]ností či'n . proti
právný. Stávka a velrejna služba js ou nesJUČirtelné pojmy, neboť 
stávkla jH 'slkuteonrOrsrt, která ve.ř,ej.ntOu službu, né:1.. niž je Zlloasten 
zájem v,eš'keronstlv,a, ,podřazuje zvlášl1;uírn -soukromým zájmúnl 
úřeclníkú. Ať jsou ty.to zájmy, lderé lll-a.ji b)-1:i tSrtálVkoru ,prO\sazletny, 
sebe (Jprávněnější, nesmějí býti nikdy 'n.a.dřa,zeJ.ly vei-ej L1.ému zá
jm'u, pŤE"cLstavova.nému ,.-eiejnou SLUŽ,DQi ll , n eboL veřejná ,služba, . 
kterou lti;eclník .'olJsta,rává, je mu vždy sv ě-i;ml a , a,e je jakýlcohv 
její předmět, jméae'm Cl, v z,áj:rriu státu. Vo,řejná služ,ha je 'prOicll'8 
svého pojn1u ta.ko ré c1últ..'thtostl IPTIO v,eškel'fmls t,yO, že ukládá tě'l11 , 

kdo dohrovol'llě do ní vst OIupili , pO'Y:Lnnost obsítwráva.ti ji ,n8(př-etr
žitě . .Práv8 vzhlecl8111 k nutno tl nepřetržHéhol ohst,arávwní ve
řejné s'lrLžby ustanovuje stát úi~erdnÍJky zpnlv~dl,a na do.ž,ivotí) po-
3ky.[.ujo jilm 'nárok na 'pev1ný pllat, nedoY'OIlu}e jin1 však úř'él!cllibo

vOIl-ně opustití. Ú~edn:íJ\: má .sice -právo- žádati kd -ykohv Tozvául:nÍ 
služehního poměru, avsak jeho žádost -o propuštění z,e sllužeb
ního .8 \' azku musí býti úřaden1 př i jat.a. é1, až do té doby je úř(xlnÍk 
J Oy inen pocl nás.ledky disoilp1:ilnárnjho s tihá1l1í úhtd nadále olb

stará Y<l tí.:!G) I~ eUl-li :sa1110 zruš,em í služebního poměru prOtnechámo 
jC>C11l!O!str,alJJnému vo-1Jním-u aiktu úierelníikovu, n101ze ,též ,připustiti 

. pl'ár o CLŤcdníkovo, auy, aniž by měl li mysl ZL'ušdi ,služební po
měr , ocln1Ít.all \'ýkon svěřených pr3Jcí. ZU'i:.llnOD ,<l,lra by t.o dáti mu 
p l'á\'o pnllCOYéuti »qufJ<8Jd volll1erÍJt <\.2 'i) Tjn1 s:píše, l1Jern:lúz'c-l j j ,eclll'o~ 

tlivý úi·e'C.~nkí lJez pnr li šoní služ,ebních POVill1lll'OStí Ocluút Clti výkon 
pl'áce; je p'l'orLi\práv:ntm činem s.nlluye'llé a hrolTI'arclné zastavení 
PYáC0, t. j . stávka, ,která> ye svý,ch clůsl,edcíoh vede nutně k za
st.a\'ení -a deoo:rgr3JI-USa,ci v'eškeré yeřejné slu-žh-y . Kcie,žto soukr'o'mý 
Zél!měSitn~nec porušuje při .stávGe pouze závalZJek plynoucí z,e rSou
krol1l'oprávní sm}o-uvy a odpovídá z tohoto lJ.QIrušeil1í pouze ci
vi1néprávně, porušuje veřejný zra'l1lěstn-arnec, který stávkuj'e, svou 
služební povinmost vyplý'vajicí 'pi;úno ze z,vlálštníl1o ve:ř-ejno1práv

niliopol1lěl'u , v ,němž se n8Jchází, a st-aU'O\'€Ill'OfU právnín1 řád81n . 

Přiklarden1 lZB tu uvés ti ustanovení Š 21. naší služ. pra,gma,tiJcy 

20) Srv. § 84 naší služ. pr3-gm. 

27) H a t s che k, Staatsrecht, 1., str. 194. 
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podle nehož je lířecluik povi'nen » vy,stříhati se a podle svých siJ 
zaJJrál1lilti všomu, 00 OdPOTUjH verejný,m zájmúm, neb 111lOlhl>o by 

býti na újmu spořádanému ohodu správy «. Porušení té~o slu

žební povinJlosti j'0ví se na rozdíl od JJoruš'ení smluvního záva.zkn 
SOUkrOl1lým zctl;něstnanc.enl porušenÍDl právního řádu, tudíž 

prdtiVl'á vn~rJll činem disdphnárně stíhaJU~"ln a t.re.st'll~7nl. 

I .J?řcd pohrtjck~ ·m pi~Hvratem zpúsoibený,m světovou válkou 
hyl Pl'ohlém úřednick.é stávky právl1ljdcé lite'r,atuře v Německu 

a HaJcouskll zeela cllDÍm. Tepr"ve proviQ~ání priQ'visorní r ,evo.lu0ní 

vlády J1ěmc.' eké, tak zv. nudy hdovýoh zmocněncú, ze dne 12'/XI. 
1 gj 8, kLeró v čl. 2. pr-nhlásillo, že' »spO'lk()\'é a 'shrDmažd'ovací 

}.Jl'áy,o Ilepo'llléhá, a to i pro úřed lní.ky a státní zaa.nělSt.Il:élIIWe, žád

nélll LL 01Jl8ZC'l1í «, a z něhO'ž omyleill1 odvo,zovámo v tehdejší ·1'81'0-

luóní době právo na s,távku.~ 8 ) pal tlC\..\'il0 právní teorii [před nul, 

nast zaujlllo']ti k otázce pies:lé sta.nor i'Slko. Akil1lelrrOlstpr()lhlé.nlu 
byl,a tím větsi, jeH·o láednire1cé o-rganilSac8, které byly v Německu 
po l'l'\'uluci yyyolány v žiyot, -pojÍil.llaly -s'táviku jako joc1ell1 z útoč

ných, po piípadě obrannýoh pr-ostTedkú clo svých Pl'ogramů lleb 
i do sLa,nov ~: !l) a stávky samy nebyly zjev,em ojeclinélýnl. Též při 

projedJn8.,niní j·ednothvých zemských ústav byl;a možnost úh;d
n ické stá\'ky čalsto př.etřásána.:{ O) Právní te orie yšak teměř· Jecl
nOllly,slne stojí na ,stano.visku, že úřednická stávka je právně Tle
příplls,bnou.- 1) Oj'edinelýnl je názor dokaz,ujki její připust:noOlsl 

po-ukaz,em na čl. j 39 ,nelil. ú.s·tavy, jelnuž odpovídá, jlak bylo jJ1Ž 
uvedeno, § 114. 11.a,'3í úst.avní list:iJny.32) Bylo již ukázáno, Ž(~ 

z téchto -pi'edrpisú neplyne právo n.a stávku vlwec, tím méně 

1110h1iQ jj!l11i Jyýti kodiJikován:o právO' na úřednickou stávku. Ony 
mají pl~O LIi'c:~dJn~ky pOLlz,e potud význHJ.11, že přiznáv.ají úřre(1nidvu 
lwa,l.jční peáv.o, krteré d>o!Sud nlěh jen ve zcela omezené l1'rÍř'e, t. j. 

~ S ) ~ eprávem se tu zejména ztotoži1ovala koaliční svoboda sc svo
bodou spolkovou a shromažďovací. 

2!l) Srv. pl'íslušný materiál II B e 11 d i x e, 1. C., str. III n . 
30) Srv . . tamtéž , ' str. ] I n . 

31) Např. A n s c h 1.l t z, 1. C., str. 256, Ha t s ch ek, Staatsr~cht, 

1., str. I93 n .. Pot t h o ff, Beamtenrecht, ptr. II n., A II e k o t t c, Die 
Beamten und das Streikrecht, T920, str. 20 n ., Dam m e, 1. C., str. 786 
11 •• Hol b e c k, Das Strtikrecht der Beamten in Preussen, v' Deuts-ch e 
J urist cn-Zeitung, roč. XXIV, str. 396 n . 

32) B e II cl ix, 1. c., str. 21 11., 87 n . 
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o úi:-ednické stávce. 3;)3 

1Jrávo zdruŽJovati ,se k ochraně a ~Jodpoře svych hasrpodář&k)-ch 

JJoměrů. Nelze však tvrditi, že by i torto ko'aU.,iční právo bylo zC'ela 
noomezené. Kdežto v stOukrmnoprávnÍlch pr'acovních p>()iměl'p.('~l 

zahrnuje v sobě koaliční svoboda i právo združovati se za úče-
l( lli společného zas,taveni práce, jsou i po pf,ohláŠ€-ní v~eobeC1 , 8 

s vohody spolčovH ,cí v § 114. naší ' ústavní lJlsrtiny, resp. čl. 159. 
?-ěm. úst'a;vr po-dobná združení veřejnýoh ú:ř\edrniků pTotizáikonná: 
jl',lto jsou y odporu s jejich služební pov"Í,nll1ostí, která uZrl1ál.~ínl 

~ůahční svohody nebyla zrušena, Cl, nebyly truké zmín·ěnfmd. UJs:ta
L( ycními (lerGgovány starší přred'pi.sy Zlall\iazujicí p'O'clobná zuru
.žení,83) lna př. § 25. nralši · luž. prag-m., jenž Zlalka.zrUje úředníikúm 

uzal íra-ti zdl'uženi., která Hlají za účel Zipůsob:iJti po'ruchy lleh 
přeruš'ení l.í:řBcLního nelb sh;tž,ehního p-rOVIOIZU. 

V I))fotivě k toorii němeoké byla ye frHrnco.t.1!z,ském právu a to 
j :.k -,r teorii, tak i v praks.i ,otázka úřednil0ké stávky ř,ešena do:stl 
l: UtO.34

) Francie, která již r. 1864 uznarla koaliční sv,ohOldu, ž:u'
livě 'střehla před ní OIbor yeředné správy j·ako nedo1tlólut8'lný' a 
zejména en,oTgicky brániJra a brání vni,k'nutí tlak zv. syn.ldikahslTIU 
·do st,a,l'u úředniokého a to právě z praevenrtivních clův OclB., aby 
jilž přEilem za.mezila phprra.vova-ti půdu pro \Stávku v řadách ve
řejného .za.m ěstnaneelva. Jde tu o stanovisko fr,an'Couzsiké ll'élJuk.y 
.a judi,kat.ury k o'tázce, z,da 'lllOthOlu veřejní zaměstnanci býti 
úcastni výhod zákon'éL z 21./111. 1884 o tvoření sy.n,cuiJkátll. MÍ:1110 

dúvocly vyvo'zované ze znění záJkDrl12. a z pří.pravných prací je prů 
dús}ec1'1l{lU lJra.ksi jak Cons,e11 cl'État, tlai}{ civiI1nkh i trestnío.b 
.soudú, že úi;edníci nemohoru tvo.hti synrdi,káty ve smyslu Z111íně

ného záko·na, rozhodnou t.a ok·oLnost, že k prraerDgativánl syndi
káJtú z,řízen ých na zákla.dě zákona z r. 1884 patří právr() p,řirpra

vovah stávku, tc.1koyého práva všaJc veř-ejn1rm úředníkům neJ.zre 
n.iilcdy phz,natL Úředníci mohou se proct1e Ipřevláclajícího míněl1í 
tem'je zc.lrl.1žovclIti pooZle ,re srrnyslu spolkového záJcona z L IVII. 
1901, kter~' podobného práva SlPolkůlTI nra základě něho · zříze-

~:J ) r () t t ho f f, 1. C., s tr. 12 n. 
:l-1) Srv. ' D II g- II i t, L c., III" str. 202 n., Ber thé 1 e 111 y, Traité, 

1. c., str. 52 n., Jez e, Principes, str. 410 11., Cha r do n, L e Ilollvoir 

.administratif, 1910, str. 201 11.» Es m e i n, Éléments, 1. C., str. 698 1'1 ., 

H a II r i () tl, P récis, ~tr. · 488 11. 
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ným nepři,zllává . ~5) Pokud se týče stwvky .sa/mé, nejen že fr,an
C'ouzské právo neuznává její připrus,tnosrt, 'nýbrž jde v praksi 00' 

do právních následkl:'l jejích j eště dál/e, IThež bylo shora z.astáváno .. 
COllseil ďÉbat, třebas ~řes ndpor ně,kterýeh te'O'r e.tiků,3G ) stojí. 
dúsle-clmě na stalDlovisku, že stávk,o'li s taví ,e . úřec1níoi mill110 zá
kOlny a ' na,řízení, které byly vydány, aby zabezpeól-y kalždému 
jednothvému z niob požÍYání 'práv plynoucích pro ně z veřejné ' 

služby. Proto v případě Isvolečného ,smluv'eného orpu št:'"ní služby 
nu"tže ,stát s távkující úř,edníky bez da'lšllo říz,ení ze s,l'Užby pr,o-
p'ust,i h. 3 i ) . 

Stávka vúbe'c jako zj ev sooiáluí má nesporne pTl7.~UveJS1_ 

půdu v re1pubhce než v 111'onar/chili. Ne proto, že by v této bylo 
méně 110dnětú k jejímu vypuknutí, nýbrž vzhľedern k vol'nějšimu. 

o "rzduší, v němž se v republi oe žij e á. tÍln i yěotší e.x :p a.n /s~\"'i1{)js ti 

sociálních požadadcú. To platí i o' úředn ,~cké s,távce . Tím .se Y1-' 

sv ětluje , 7R- práv ě fr:ancO'uzslká teoríe ·a pralkse .se ú.řodnáJc:kou 

távkou podrobně zabývala. Vrsleclky, ku kterÝlll doškl, jsou tín1. 
pozoTnhodnější, že otázka byla tu řešena v ovzduší r0publikán
ského. zříwní stá1iního trv,ajídho tu 11la.posledy již po pa:clesált let ,. 
(1 1lelz.e t edy jí v-ytý,kaJti, 2,e by ž·iJa c.losud pod v]IÚvem mOl11aroh'ilC
kých tr:acli1c. Není jistě nez,ajímayo, že k nejprudším o.apůr'cům 

úiecLnjcké stávky patří Duguit , jenž oclpoll'učuje pl'tOhlásitti úřed-· 

nilCikOlLl stávku za ~in podléhcljicí trestnímu zá.konu,38) aóko liv 
jeho &vérázné poj etí státu vede' phmo ku sooync];jkali6o\'á!ní ve

.tŠkerého zřízení státního a yeřejného ž,ivolt'a. vůbec. '{ áz-orry fr au
cOU1~ské vědy lJa.ra]ysují některé ukv,arpené hlasy nejnovější lirte
ratury německé,<l9) které chtějí do.k.azov'ati, že revolučnÍ1n pře
\'ra1,e'111 byl :přetv'ořen od zákLadu veškeren právní řád a ž€ z po~ 
měr u úř'oonického jsou vylouČ,enynadále veškeré ll1'OCel1Ské
prvky, takže v otázce stávky není rozdílu mezi veřejn)':rn úřed
nikem a souluom'Ým za:Il1estnance111.40

) 

:;;:;) Srov. mimo literaturu sub 34) uvedenou R o II a II d, L' état 
é.Lctuel des groupements de fonctiollnaires, 1922. 

:lf)) Např. Jez e, Principes, str. 412. 
37) Srv. na př. nález 'Ninkel z 7. VIII. I900, Synclicat nation'll d es 

ch c1l1 in s de fer z 18. VII . 1913. 
:, 8) L c. , str. 2I2 n. 
:1 !,) Srv. na př. B e n d ix, 1. C'

I 
str. 66 n . 

tO) Srvn .\V i t tma y er, I. c., str. 82 n. 




