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soudnictví pojišťovacím dle zákona ze dne
9. října 1924, Č. 221, sb. zák. a nař.
Karel

Kře

pel k a.

Dalekosáhlý význam tohoto zákona záleží v tom, že se jím
upravují a rozšiřují zásadně na všechny vrstvy zaměst
nanců v naší republice, tedy i na dělnictvo a učně veškery tři druhy povinného pojištění sociálního, totiž nemocenské, invalidní a starobní, předpokládaje, že zaměstnanci ti nekonají své služby nebo
práce jen jako zaměstnání vedlejší, nebo příležitostně. (§ 1 až 4
cit. zák.)
Výjimky obsaženy jsou v §u 5, 6 a 248 tohoto zákona.
Nositeli pojištění, to jest institucemi spravujícími pojišťovací
premie a rozhodujícími o přisouzení a objemu pojišťovacích dávek
čili podpor (§ 255) jsou pro obor pojištění nemocenského »pojišťov
ny nemocenské« (§ 23-30) a ohledně pojištění invalidního a starobního »ústřední sociální pojišťovna v Praze« (§ 74).
Proti výměrům pojišťoven lze si stěžovati zásadně u politických úřadů a po vyčerpání pořadí instančního i u Nejvyššího
správního soudu v Praze. (§ 239 a zák. ze dne 22. října 1875, Č. 36
z roku 1876 a z 21. září 1905, Č. 149 a z 2. listopadu 1918, Č. 3. sb:.
zák. a nař.)
Pouze v případech v zákoně shora uvedeném přesně vytče
ných jest vloženo rozhodování o správných prostředcích proti výměrům dotyčným do rukou soudů pojišťovacích. (§§ 192 a 239.)
Soudnictví toto budou vykonávati:
I. Rozhodčí soudy nemocenské pojišfovny (§§ 196-215),
II. Pojišťovací soudy (§§ 216-226),
.
III. Vrchní pojišťovací soud v Praze (§§ 227-238).

jednotně

1. O r o z hod čím s o u dun e moc e n s k é poj i š f o v n y.
Dle § 41 posud platného zákona o nemocenském pojištění děl
nickém ze dne 30. března 1888, Č. 33 ř. z., náležely před rozhodčí
soud okresní nemocenské (nebo jí na rovei'í postavené pokladny závodní, společenstevní, stavební nebo spolkové [§ 11]), všechny spory mezi pojištěnými osobami a těmito pokladnami, ohledně nároků
na podpory nemocenské k výlučnému rozhodování a nebyla pří
pustna proti rozhodnutí jeho ani žaloba- ani stížnost.

-

38 -

Tyto okresní nemocenské pokladny přemenuJe nový náš zákon na »okresní nemocenské pojišťovny« a sloučí je pro obvod každého politického úřadu první stolice v jediný ústav, působící v sídle onoho politického úřadu, a ponechává v platnosti ostatní nemocenské pokladny závodní, zemědělské,společenstevní, spolkové
a zapsanou pokladnici pomocnou jen potud, pokud budou vyhovovati předpokladům § 23 až 30, 266, 274 až 277 našeho zákona, pod
novým ná zvem » pojišťovny nemocenské«.
Ony budou pro obor nemocenského pojištění vybírati premie
, pojišťovací, spravovati jmění již nabyté i příště získané a samostatně rozhodovati a určovati objem a výši nemocenských dávek
čili příspěvků jako samostatné osoby právnické. (§§ 23, 161 a 187.)
Nový náš zákon nabude účinnosti nařízením a sice nejpozději
s chystaným zákonem o pojištění osob samostatně výdělečně čin
ných (§ 287) a rozhodnou o sporech toho dne ještě nevyřízených u
dosavadních »rozhodčích soudů nemocenských pokladen « již nově
zřízené »rozhodčí soudy nemocenských pojišťoven«, ale ještě dle
předpisů zákona z 30. března 1888, č. 33 ř. z. (§ 282.)
Tyto nové »rozhodčí soudy nemocenských pojišťoven« budou
rozhodovati výlučně o žalobách proti výměrům nemocenských pojišťoven, jimiž:
1. byl zcela nebo z části zamítnut nárok na dávku pojištění nemocenského podle tohoto zákona.
2. jímž dávka byla nesprávně vyměřena,
3. nebo snížena,
4. nebo odňata.
Soudy tyto budou zřízeny v sídlech nemocenských pojišťoven
(§ 196), tedy v sídle politických úřadů první stolice a mimo to i mimo ně V' sídlech zákonem zachovaných pojišťoven závodních , gremiálních čili společenstevních a spolkových. (§ 23 a násl.)
Poněvadž jsou to soudy výlučné, jest nepřípustna prorogace
jiného soudu buďsi řádného, buďsi jiného soudu rozhodčího nemocenské pojišťovny úmluvou stran. (§ 104 J. N.) Delegace jiného soudu rozhodčího na příklad pro odmítnutí předsedy i jeho náměstka
nebo pro vyloučení jich dle obdoby § 31 J. N. ovšem jest přípustna.
Příslušnosti jest dbáti z moci úřední.
Pro pojištěnce nemocniční znamenaií tyto nové soudy velikou
výhodu, neboť budou moci nyní bráti v odpor výměry ne mocenské
pojišťovny v bodech 1.-4. právě zmíněných u rozhodčího soudu
ležícího v sídle pojišťovny a tedy snadno jim přístupného, s možností odvolání a rekursu. .
Odporování toto děje se dle nového našeho zákona, ve formě
ž.aloby podané na nemocenskou pojišťovnu, výměr o dávce vynesší,
. v nepřekročitelné (preklusivnO lhůtě šedesáti dnů ode dne doručení
výměru v odpor braného, byl-li výměr ten opatřen předepsaným
poučením o opravných prostředcích a ve lhůtě šestiměsíční, neby-
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lo-li dáno straně toto poučení. (§ 189.) Navrácení ve stav předešlý
proti lhůtám těm jest vyloučeno. (§195.) St a čí v šak byla-li žaloba
podána v těchto lhůtách poště neb telegrafu. (§ 194.) Nárok žalobnÍ
může uplatňovati osoba opráv něná dávky nemocenské pobírati a
sice dosáhla-li sedmnáctého roku svého věku sama, jinak zákonným
svým zástupcem neb v jeho zastoupení organisací pro péči o mládež. Uplatněný nárok přechází na dědice oprávněné osoby. (§ 137.)
Žalobu, na ro zhodčí soud znějící, poda:ti jest u př e dstav enstva
nemoc enské p o jišťovny neb úředníků k tomu tam ustanovených a
sice buď písemně dvojmo nebo ústně do protokolu (zápisu).
Póle působnosti tohoto nově zřízeného soudu bude dosti rozmanité a rozsáhlé jako jsou dosti slo žité předpisy, kterými se mají
nemocenské pojišťovny říditi přisuzuiíce, zamítajíce, vyměřujíce ,
snižujíce nebo odnímajíce dávky nemocenského pojištění a jsou obsaženy předpisy tyto v § 95 až 104 a 132 až 140 a 278 nového našeho zákona a mohou býti předpisy tyto modifikovány stanovami
p ojišťovny.

Dův ody , proč byly pojištěnci odepřeny , sníženy neb odňaty
dáJvlky nemocenské aJ v~po'čet piie1s'nJÝ dárvek p'řjIZ rL3'IliÝ'ch, mUlsÍ p'O j;Í1§f,avil1Ja: vždY' IUlVélslti ve svém výměru a: TiOZblOdčf ~oud jle palk na žalobu /p,oŮliš'íěil1Joo'VIu j/ellli př' e'zkoulillIá (§ 190).
NaJ p.ří!kkvdJ zamílt ne lliemo1cell1Jslká p'D'j:i'šťoV'11IaJ 11á fOlk ulplntúoV'aný
pOlÍliš1.ěrn:cem taJké 11131 11IemoCleil1Jské, ,to iest 'n:a náJhiraJd!u peněžitoU' za
(vobu nesdlloip11lo's,t'j' k pr{ťci! ,oIIliemooně' I1JÍlm z,avin!ěl1iOUI, má-l,~ poiišť'DlVna
za't!o, že s~ pn'vlolClj.[ po.jlištěnle1c nemoc S;v10U: 21úmylsl~l'ě neb'O, ve rvaloc,e,
Ilie:bože nemoc j,e-st he21pr1ostř1e1dnÍm náJ~Lerdk'elmI op,ilis,tví (§§ 92, ,č. 2.
a 100).
, DáJLe pOrji'šfovTta slnÍží, 'j)ř:ilmlě 'ř'e11lěnebo i úplll1!ě z,alstavÍ' nlemocenské dávky, změlnlí'- IIÍJ s,e Ipoměry wzhtodrlié :p ro v'Y'měřováni iej'irch nebo
21jli,stf-Hse, Žle bY'lly diávlkY' prři1zn:á11lY 'l1laJ záJkllaidě omyl'lJi v'e slkurteč11',\/C clh pomě'rerch (§ 135).
~olJ1JečIliě 'DreLmítJne žaJcLélJtle:I>e .s náflOlk'e m na nemocenské dávky,
má-lm zaJtro, že []]ef!1Jí oipr:áv'J1lěf!1J pOlžélJcLovati cLátviku tUl, ku pfí1kIaJduJ)'D'hfe'bné, poněv,aJdž dostalla jle roruna pOljlÍlšrtěf!1Joo'V1é1l již od prO'jriŠfOIVl1Y úra;oové (§ 95, pros!:. ol([~aJVec). Pot!řeb'Iliá vy:htedáJvámúí budou konati.
rremocenrské 'j)OIi>iŠťrOiVIJ1.Y 'Prostiiedinidvím úřadl! p01li1idkých ar obecních (§ 255).

o

° °

s I o že n í r o z hod č í h
s u d II a říz e n í pře dní m.
VZloTre m Ipro tento ro'zhodčí ~olld by1y ž;llv[]Jolstlelnské soudy a
ř Ílzeni př'e:d 'nimi (záik. ze ,cLl1Je 27. lriistolpa:cLu 1896, ,č. 218 ř. z.).
Zasedá a rozh:oduj1e ,tolti,ž talk é uelnrto ~ould rozholdtčí v:e třičl'enn,ý'ch senátech za IppedsecLn:i!ctví' př'edsre1dy nebo rnělkte'rého j'eho náměstka 'Při čemž jeden přfsecLíd mUlsí: býti z poji<št'ě1 llrCů' a: dru!hlý zle
z aměstnavatelů, pokUld možno z tého,ž oboru ' VJ'ndMeIČného jako ža'-
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Jobce. Zapisovatele 'určí sta:rosta ,u emooensk,é podlÍ1šťovny z úř<edníkLt
j1eií. (§ 205.)
~deito však lp'řie,d!sedu žitv1l!ostenskéh o soudu jmlenuje m~iJ1Jister
SJtv!O spra'Ve:dlrn:os,ti, budou jlll11e'lltOváJni předseda soudu rozhodčího a
:i:eiho ná'm:ě:stk'ové od přednosty sborového souduP'rv'll'í sto,l:i ce , v
jehož ohv,oldě i:e Síld~IOPojišť'o'vny, :oe sOUidců:v čirnlných nebo ma ,od pnčilnilm. (§ 199.)
Moho u tedy býti us~arn,Qi\l1e'll!Í za předsedu a místopředsedu jen
soudoové z pov1otáJní a dálV:á zde zá!kon ,p rels idlentúm sborO<vých
sou:dú a: lpředs:edúm sedrliíl možin ost jmenova!t~ jlim1 i soudce 'Pensi,onova:né pa:trniě PTIOrDO, že mtliohé tyto sOUidy z.řtveny hudou '~ mimo
stanovi'ště sOruJdů řáidl1iý'ch,ku příiklJ:a,du v s 'úcLLeoh Poojišforvienzávodů
prúm;ynsto!ViÝ'cih aJ bU!de tedy po 'pří'Pa!dě t~ňeiba dmeIJ1lo'Vat.ů předsedy
i mfstopředlsedy Z'e soudců b y;cLlídoh ln a IP 'el\1Js~ mimo okfiels'll'Í města .
Pří:se:dílCÍch soudu jest dVlaJnálCrt: 'a voli IPOIOrvLll<U j~ch z kru:hUJ pojištěI1CŮ vaJIl1Já hromada li ej:úch dellegátú dl,e obdo!by voleb
čl,ernů
p,Í'{;!ds;tav'ens:trva (§§ 56 Ii1. a), 39-43, 60) a: druhou polovi'c i ViOlísi
zarrněshnavate,J é ve s'ebe dle zásady §. 64, 'odst. 3. a 4., takže t:edy za
zamě: st11iaIVa:t.e,l, e bU!doU! moc1 zase'daJti i'aik o 'P'ří'sedí1cr iJ zvol,e:nÍ 'řledH elé
a správc] podnTikú z, aměstna'V1a'tellský oh (§ 200). Za kaJždého ' přís,e ~
dkíhio voJ:í se součaSlně i náihlradnítk s:tle j'llJÍ1m ZiPŮ'sohem. Punk:ční
doba Ipřílsledí:cí'ch rozhodčího soru!d!u jest: čtyřlie~á a zŮlstanou 'Potud
ve svých funkcích, až j:e vyls tNld:ají\ náJStulp d jeijich ,pr.ávoplatně zvolení. (§ 200.) Úř'ad .p:řísierlídho j:e:s't če1s,tn.ý p'ou1z'e s náro kem nl~ n:áihrald!1l' hotových V'ýl:oh a: ušlé mzdty a hUlde n,aří,zern!ím Ulp,raV1e1na vlÝ'š e 1ěcht{}
náhra,d a odměny 'př:eds1e!Cly a jle:ho n:áměsukú, jež bude p,la:titi ,pQ.Jtšť(Nna'. (§ 202 a: 2134.)
Členové představenstva nemocenské pojišťovny nebo jeiího
dozorčího výboru ani úř edníci iejí nemohou býti zámveň přísedící 
mi rozhodčího soudu, ač jinak , musí býti přísedící volitelnými d o
těchto korporací. (§ 200.)
.
1

Rukou dáním slíbí přísedící předsedovi svědomité a nestrann é
vykonávání svého úřadu a zachovávání zákonů. (§ 20I.)
Předseda povolává přísedící k zasedání (§ 204) a platí ohledn ě
odmítnutí a vyloučení členů rozhodčího soudu předpisy § 19 a n~:(
J . N. a §§ 22 a 28 zák. o soud. org. o soudcích z povolání s tím, že
o odmítnutí člena rozhodčího soudu rozhoduje předseda a o od ítnutí tohoto, předseda nadřízeného soudu pojišťovacího, při čemž vyhoví-li se žádosti za odmítnutí, nelze to bráti v odpor vůbec a nevyhoví-Ii se, jest samostatný opravný prostředek nepřípustný. (§ 206.)
Předseda rozhodčího soudu zbaví úřad u přísedícího jenž po zbyl volitelnosti anebo přestal býti a není již šest měsíců příslušní
kem skupiny zaměstnanecké nebo zaměstnavatelské, za níž byl

,
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zvolen, anebo jenž trvale zanedbává povinnosti a v tomto případě
může vysloviti i ztrátu způsobilosti k tomuto úřadu na příští období.
Předseda může dále odsouditi přísedícího zanedbavšího povinnosti svého úřadu k náhradě útrat řízení zmařeného jeho vinou,
jmenovitě odepřel-li při zasedání hlasovati. (§§ 208 a 203.)
Proti těmto rozhodnutím předsedovým, jež jest doručiti písemně, jest přípustna písemná stížnost k nadřízenému soudu pojišťo
vacímu v patnácti dnech ode dne doručení. (§ 203.)
Na řízení před rozhodčími soudy nevztahuií se předpisy civilního řádu soudního (§ 209) a má soud pečovati z úřední povinnosti,
aby byla zjištěna co možná pravda materiální a to jmenovitě nepří
sežným, po případě i přísežným výslechem znalců, svědků i stran
a lze o provedení důkazů mimo sídlo soudu rozhodčího dQ.žádati i
příslušný soud řádný .
Útraty spojené s tímto řízením nese nemocenská pojišťovna.
(§ 234.)
Křivá výpověď jest trestná jako křivá výpověď před soudem.
Ř.ízení jest veřejné a ústní. (§ 208.)
Zásada pravdy materiální má za následek, že lze jednati a rozhodovati i v nepřítomnosti stran (§ 208) a že jsou tedy vyloučeny,
rozsudek pro zmeškání a klid řízení.
Jako před soudem živnostenským tak i u soudu rozhodčího
jest nepřípustno zastupování zástupci právními (adv'o káty), ač jinak mohou se obě strany dáti jinými svéprávnými osobami zastupovati pokud tyto nejsoll vyloučeny z volebního práva do obecního
zastupitelstva. (§ 207 a zák. z 31. ledna 1919, č. 75 sb. zák. a nař. a
z 18. března 1920, č. 163 sb. zák. a nař.)
O doručování spisů rozhodčího soudu platí předpisy civilního
řádu soudního, tedy §§ 87 až 122 c. s. ř. (§ 235.)
Senát rozhodčího soudu rozhoduje většinou hlasů a jsou všichni . tři členové povinni hlasovati a může předseda zbaviti fun~c
přísedícího, který odepřel hlasování a uložiti mu náhradu nákla u
řízení zmařeného vinou jeho. (§ 208.)
,
Rozhodnutí děje se ve formě nálezu soudního, tedy způso em
méně slavnostním než jest rozsudek, a musí býti nález opatřen dů
vody a právním poučením, kteréžto však nemůže býti na újmu straně; bylo-li nesprávné. Schází-li vůbec poučení v nálezu může strana
odporovati nálezu do 6 měsíců ode dne doručení, jinak jen v neprodlužitelné lhůtě patnáctidenní (§ 208, 189 odst. 3, 211). Lhůta 15 dnů
místo obvyklé lhůty 14denní ohledně rozsudků řádných soudů i soudu živnostenského byla patrně zvolena proto, poněvadž jest to obvyklá lhůta v řízení správním a jest dána stranám i proti ostatním
výměrům nemocenských poiišťoven ('§ 263).
O řízení a poradě soudní sepíší se odděleně zápisy (protokoly)
.a podepíše předseda i zapisovatel jak zápisy a nález tak i vyhotovení nálezů, jež jest dodati stranám k vlastním rukám, jak jest vý·
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slovně

ustanoveno o doručování takovýchto výměrů pojišťovacích
(§§ 209 a 189).
Aby zapisovatel spolupodepisoval i vyhotovení nálezů jest asi
nařízeno proto, aby pojišťovna měla možnost kontrolovati takto
tímto svým úředníkem jejich správné vyhotovení. (§ 205.)
Rozhodnutí právoplatné rozhodčích soudů nem.pojišťovny a
jejich předsedů i smíry u nich sjednané tvoří titul exekuční a jest
povolán příslušný exekuční soud k povolení a výkonu exekuce na
základě jich opatřených doložkou vykonatelnosti. (§ 238.)
Poněvadž není ničeho v zákoně tomto ustanoveno ohledně obstarávání kancelářských prací, lze míti za to, že je bude obstarávati
dle okolností buď pojišťovna nemocenská, anebo soud určený k tomu od předsedy soudu sborového a bude tato otázka upravena asi
podrobněji nařízením slíbeným o službě a jednacím řádě pro soudy
pojišťovací v § 236.
ústavů

O o d vol á n í zná I e z u

r o z hod

č

í h o s o udu.

Z nálezu rozhodčího soudu mohou se sporné strany tedy jak
tak i nemocenská pojišťovna odvolati a sice proto, že
a) buď neprovedl soud nabídnuté důkazy, nebo
b) byl-li v řízení nebo nálezem porušen tento zákon. (§ 210.)
Jiné důvody odvolací jsou vyloučeny, což lze vysvětliti
tím, že soud tento byl zřízen právě jen, aby byl řádně prováděn
tento zákon.
Důležité pro pojištěnce jest, že odvolání nemocenské pojištovny nemá odkladného účinku (§ 212), takže dávky přiřčené pojištěnci
rozhodčím soudem bude povinna pojišťovna vypláceti pokud soud
odvolací nerozhodne jinak.
V neprodlužitelné lhůtě patnácti dnů ode dne doručeného nálezu jest podati odvolání a sice u předsedy rozhodčího sou~u a to
buď písemně ve dvou vyhotoveních neb ústně do protot,IU proti
potvrzení.
Nové skutečnosti a průvodní prostředky může str a uplatl'íovati jen pokud jich nemohla použíti bez svého zavině u soudu
rozhodčího. (§ 211.)
Není tedy třeba, aby advokát podepsal spis odvolací a novoty
v řízení odvolacím jsou přípustny jen obmezeně na rozdíl od řízení
odvolacího o rozsudcích soudů živnostenských, kdež odvolací stolice znovu projednává spor v mezích návrhů stran a tedy novoty
jsou přípustny neobmezeně.
Odvolání podané opozděně neb osobou k tomu neoprávněnou
odmítne předseda rozhodčího soudu a limine, tedy právě tak jako
činí soudy řádné a živnostenské.
Z povinnosti úřední odstraní předseda rozhodčího soudu formální vady nebO' vyzve k tomu stranu V' krátké lhůtě neprodlužitelné s pohrůžkou, že by se jinak mělo za to, že se od odvolání upouští.

pojištěnec

,
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Byla-li vada včas odstraněna přihlíŽ.í se ,k odvolání jako by bylo
došlo v den prvního podání.
Tato opatření předsedova lze bráti v odpor stížností podanou
u něho písemně neb protokolárně do 15 dnů od doručení výměru
jeho. Stačí jedno vyhotovení, nebof zákon poukazuje jen k obdobě
S 211 odst. 1.
Nato doručí předseda rozhodčího soudu jedno vyhotovení odv olacího spisu nebo protokolárního odvolání druhé sporné straně
s tím, že může podati písemnou odpověď v patnácti dnech od doruéení (§ 213), a jakmile odpověď tato dojde, neb uplyne marně lhůta
pro ni určená, předloží spisy příslušnému pojišfovacímu soudu jako
odvolacímu. (§ 214.)
Officiosnímu rázu celého řízení před soudy rozhodčími odpov ídá další ustanovení, ,že předseda může odvolání a případnou odpověď na ně předložiti · k novému rozhodnutí senátu rozhodčího ,
má-li za to, že jest odvolání odůvodněno, a může senát, avšak jen
jednomyslným novým nálezem a to i v sezení neveřejném, odvolání
vyhověti.

,
No'Vý nál:e z domčÍ, se paJk stranám, které mlaJj:Í' IPla k proti němu
nezte:!1Ičem·é Iprávo nového- ocLvolálruL (§ 215.)
Jako v' řÍ!ZenÍ: před sOUldem ži'V'nost:e:nslký:m (§ 3'2 zák. o živn.
s.) jest ,~ zde vyloUlče ll1J oprawuý P'f'OIstřediek ža'l'Oby pro zmatečl1Jost
a pro obnlŮ'vu, p'oalJěv:awž př'edpisy cirvillmíil1losolUldnlího řádu vde nep, la~ tí. (§ 209.)
.
.
. P,ol1Jě"'3Jdž dáJ1e neusltanoVlud,e tento zálkOil1J ruióeho 'O tlOm, která
strana má nésti útraty sporu a jest vyloučena výslovně platnost civilního soudního řádu (§ 209), tedy jest míti za to, že
zá ' sadl!1ě ponese úhalty procesnú 'PoH'šťlQvrn, a: ruemo:celJ1:ská: a že o",šem
mohli by rOZihocLčí Slo,u ddves.Jlušnlého: uvážen:í wlio-ž·iti náhradu tu i
žal'obci, který sVlév,o:]m,ě spor vyv:o laJ..
Mí:stTIlo:sti 'pro soud fIOlzhlodičr máJ opaJtři1:ř poj~šf'o'Vil1Ja ruemooe'I1skáaJ 'bU/de O'l1JélJ IpillatiJt~ odmě!l1Y 'P'ředse:dy, míls,toP,řed:sedy i :přÍlsedí
cích i nésti věcný náklad na rozhodčí soud. (§ 234.)
Říze!l1lí, i rOMowrlutí tO:hOltro SO'UlWll! 'jISOU oSViobozerua 'od popLafků
i ko-Iků (§ 254) a: v'ede l1Jaid soucLem roz,hO'ručím bezPTosltřiedruÍI dozor ,p 'řednJOls1:a: s:b:olrlolVého sOUldu: prV'n1' stoN oe, v j:ehO'ž .obvodu s ,ouid
l'O'zhiodč í jest.

II. O s o ude c h poj i š ť o v a c í c h.
Posud byli účastni cLobrodilt1:í 'P'Ů'v,i'I1!l1é'ho pojilštěníl i!l1lV1a1i:dinílh'O
a starobního ze z,3Jmě:stnallllců v sou:kmom!Ý'oh sLUlžbách .jen úŤedníd
a vyšší, cLulšelVullÍ' pmloo'V'nÍlci 'P'olsta'Vleni jrrm TI'W f'Ovieň zákonem z 16.
pros,i!l1C1e 1906, Č. 1 ř. z. z r. 19'07 a cís. n:<l!ř. zle dne 25. oe,rV'na 1914,
Č. 138 ř. z. a z 5. února 1920, čís. 89 sb. zák. a nař., a dělníci kromě
Dojištění úrazového byli pojištěni jen pokud byli horníky v bratr-
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ských báňských pokladnách dle zákona ze dne 11. července 1922,
Č. 242 sb. zák. a nař.
'
Tyto pojišťov!ll:y' bU/dnu púSOihiti i :J:1Jaidá:J.e a budou spolu'Půso
!bÍlU při prlováJdlěuÍi t'clho10 zá!k!ol!1!a. (§ 256.)
Taktéž zůstarnou v :plaJtlllo,s,ti .posav'a dnÍ před'P'isy a inlstitulce
ohledně pojištění státních a veřejných zaměstnanců. (§§ 240 až 243.)
J alkmi!.e však nalbude p'~a~:nosti nlorv,ý tenrtlQi zálkon ,o s'odálnÍm
pojištění. tedy vstoupí v život nové soudy nadané jednak pŮSOJ
nostÍ v oboru sporů z 'P'OIj~šl1ě1nÍ i1n va:HdnlÍhlO a' S1aflOblJ1:Í'hlo v první
stolici a jedruaJk také působÍICÍI ja~o soudy oc1Violla'OÍ! al rekwrsrnlÍi nad
rozhodčími s'oudy nemo'Oernský'dJ; pOljišfoven a budou SIC: ruazývati
»wud'y poj,nŠťoVia'cÍm~«. (§ 220.)
Pojišťova'CÍ soud bude zří' z : ern: ZlP'r avildla v s,Í'dl'e !každého sborového s'0lUld1u Ip'rvIlií' stolice p'm ,ob-vod jlehlo, a'VŠlaIk n:a'ří,zením může
být'] siidl10 i'etho, 'P'řdoženo, aneb-o mŮ'ž,e 'býti zřílZleno v 'Ílce soudů a
mčein ob'Vod ieljlich půs,oibruosti. (§ 216.) Skl'áJdati se bud'o l! z přled
'sedy, z potřebnéhO' počtu 'Í!elho, náměstlků a z dVlaClet~ příls1edídch a
úřa'drulj,e jlednaik v senátech mčlenných, jrednwk 'p'l'l eds,eda ncb jeh o
námě'stek ja;kiO' samO'soudoe. (§ 222.)
Před'sedu a: jleho námělstky jmeIliuljle miJn~str spraJvledliIlJols ti v
dohodě s miniÍsterstv:em sodáll,nÍ' I Péče z'e soudců z povIO,já'l1lí čvnných
v sídle pojišťovacího soudu, kdežto přísedící volí na čtyři roky kaž,dá strana po deseti a tolikéž náhradníků volí osoby oprávněné voliti
členy ' výboru ÚSlÍJř1ední sodáJlrn'í' p,otiišfolV'ThY poc:hálz,cj,í d z obvodu,
pr'o ně'j 'ž j,e's t pOjišťoVa'císou!d1 zř'í:z,enl a 'si'Ce týmž z:pŮ'sobem, j'aiko
se koná volba členů wbolfU ÚstřreldIliÍ' s'ooiáJlrt1JÍI 'P'ojišťov;!1IY. (§ 217.)
ASI Pooň 4 'P'řÍ'sleJdkÍ: a: pollorvruce n,áJh~aJdilllÍl kiů mUlSí, mí~i by:dlhšíě v
sVdl'e pOIji;šf'orv:alCÍ'hlo soudu, (§ 219.)
PřÍ1sedíOCÍlmsorudu ,poljli šforva'CiÍhro nemůže být1J ani 61'e n př1ed 
:starvenlStva neh do'wrčíh;Qo výboru, ani dále úředník nemocenské
.proiišf'oVIll'Y, a'l1li čl:en výboru, ani' úřlednÍlk úst'ředlJ1ÍI sociáJllliÍ' pOdliLŠť,OIV
nIY, ani Ipřís:edíd rozhodčího soudu.
Ústřerdn:ÍI 'P,o'iišťov'l1Ia sOIc:ilálil1.Í' v PraZ!e je.s t no's itlellkou po:j~štěTIí
an,vaHdníh:o a srŮ'ciál'l1í'ho, fOizh'O'cLulj!e Ů' 'PřiřČlerllií" výši obmezlení, a odnětí ďá:v1ek p'o:j~l sÚIliÝ'ch z těl oMIOI d'\CoUi drUJhů slociálll\1JÍhlO a:Joi'ištění, a
'diohliíži lilal TIlemO'cert1J~ké pOddJšforvrn'Y. (§§ 106, 86.)
Předseda soudu pO'j;išťo'V:a'ciho má! ;fatáJž práv'a ,}aJko p:řerdse,da
rozihordl číh1o 'Slouldu ' oh' l re,dně Zb(liVeIllIÍÍ Í<lllnlk'ce přÍse1 dldho soudu, ipO'zbyrvší:h o pří1sllUlšelll'srtVlf ,!\je sl]mpinrěr (zamělstrnava'te].ů nebo zaměstnan
'ců), anebo který z~lliedbáJvá t'rvlaJllc sVlé Ip1o'V'Í'IliIlJosti. anlebo kter ~r
ocJICipřd h!],aJsorva'tÍ' a l,z·e sů ,cLO' jleho, rOlzrhúdnlllitf stěl~ovai;i k vrchním II
'P'ojišfovwc1mu' s'oudu. (§ 2'18.)
soudu a , řízení
o.
Jak Hž byllo ShrOlra: řeče:no, jrest pojilšf,olv a,cí soud p,ovo'l á1n v'!/lučně rozhodovati jako soud druhé stolice :
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1. o síížl1Jo's tetoh z fiOlzihodnmtí

přledsedů rozhodčích soudŮ' Vi

jle-

obvndě, poku.ď jimi 'b;y],o odvolál11Jíl odmíl1nutUOI nebo v"áJceTlIO' k
odstranění formálních vad anebo zbaven funkce neb pokutován pří

ho

lŮSO-
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243.)
Llním
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217.)
t.e V
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tl!Ské
f·olVi:fěl1Í

odní, a
~eda

pon·a rterj'r
l,ímu

sedící rozhodčího soudu z důvodů na konci předcházejícího odstavce
uvedených (pro ztrátu příslušenství ku skupině jeho, pro zanedbávání povinností a odepření hlasování v senátě), a to rozhoduje před-.
seda jako samosoudce neb jeho náměstek a jest místně příslušným
,pojišťovací soud, v jehož obvodě leží sídlo dotčené nemocenské pojišťovny,

••

2. o otdvOllálnfioh z náJlezů rozh'odčkh soudů ,o'h];ed'uě nemo·censlkých pojišťoven ležrckh v jtelho obvodu v 'senát'ě tříčlle'nném,
3. taktéž v senátech tříčLenných o žalobáJoh podanj'rch protlj
výměru IP'o jišfov,ny, jímž bY'1 zcela nebo z -čá:sti zam1tll1'wt tnálrok na
dá'V'kLl potiišténí 1:nvaltidníh'o a starobního pocLle tohio10 záiktolna" nebo
jímž bykl: .dávka 'l1Jesprávlně vymě.řetl1Ja, sn~~ena neho odňatta, při
čemž se řídif mí'stmtf přís],ušnost sídlem nemtocellls!"é ptoklaidm.y , II
které byl :na:posletdy poiiMěJn zamě'stllJan:ec, o něhož jde,
4. dMe rOIzhodujle soud lPojišťovad pouze svým předsedou
l1Jebo jteho náměsťkem jaikol samo>soUlclicem o žalobá'oh l1Ja náhradu
poclle tohoto zá!lmI11J3!:
a} mezi ,poj'išť'OlVll1Jami zří,ze'l1lÝmi! ipodl1e tohoto záll~ona navzájem a sioe .jtest mís:tmět příist~utŠnÝm poHšťovta:cí soulcL, v jteihož obvodě
jest sÍtdlo žal,ova:n:é nemooel11Jsiké podřšfovntY,
'b) mezi těmito po·j1šťovtnamta těmi, kteří poskY't1~ 'pto,jištěnci
nebo jeho pozŮsttlli'ým zatQIpa1.řeníchudilnské, ,při čemž se řídí místní
pří1 sLUišnost také .dLe sídLa cLo ·t č 'e!l1! é []jelillooell1lské pOj1
úšfo'VlllY,
c) mezi těmt't:o poHšťovnamĎ a nemotOuicemi a jie's t místně pří
sluš,nrým ,ta:ktéž 'POIHšťQlVlac:í soud, v jiehiŮ'ž obvodě j'e st sídllO do t č e11 é pOjišfo·V111JY nemocenské,
d) mezi těmito 'po jiš ťtovnami a nosút e Iii úra'z,ového podilštěn,í
(zaoip'af řelll OděllniC!kého, pensÍj'níhJOt pOjišt ělní s,o,ukPOtmrých zaměst
nanců, 'Poj:i'štění u bá:ňskýoh br aJtr:s kýoh 'P'ok!.a;dell1i a pOji:ště:tlJ1 'Osob
samostatně výdělečně činných a jest rovněž místně příslušným
po}tšťo'va'CÍ soud, v' d'ehož , ,ob'Vodě jte sídLo·· poj,išfolVl1Y nemoce.nské"
1J které byl n;aJpos~edy pt o'HMěJn zaměs,tl1laJllJec, oněh!ož jde:,
5. o s'p orech mezi Ztwměst:na:va:tJeH podlte § 240, todst. 3 a si·c e
př'edseda netb jeho náměstelk roz;hoduje jalkol samosoudce. (§ 220 a,ž
223.)
Pojišťovací so,u d rozhodUJjte ve formě »ro,Z'suldtků« (tedy se s.]'a vnoshlím úvodem: "Jménem reputbUkY'! ,,) a j·es:t na ří1z,etl1!í, u něho
ll'žíltt ohc1obtl1lě ustanoven.í CÍrvilntílhto řádu 'SOfUldil1Jílh o o ří'Zení u okres'I1iÍ.cih soudů mimo Ulsta:norvení o řízen1' ve vě10ech ll1Iepta1mÝ'ch s tou
o dchY'lkou, že ·l ze :jedna;ti a mzhodo'V1ati .j. za: []jepří'úomnosti řádně
obesl.a ných stmu a ž'e netllz e vyn:és~li f'ozs'llldelk 'PtfIO zme!šikáln:í. (§ 223.)
PřílpUtstno j'e's1 fa'kUlI'ta:Uvnít za;s·tU!p to,yláJl1iÍ' aJdvoká!ty, neboť prooesním zás1ulpcem stran před 'poii'šťolV:adm sOUldem může býti každá
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svéprávná osoba, schopná předsoU!dem jedtruatil, tedY' ,i aJdv:okát.
(§ 223.)
Logioký záiVěr Cl! maiore ad mmU!s olcLůlVlodňUlj,e datšt požadavek, že pf'OIoelsní zá:stupoe musí mvti vo.Jleb!níi Ipr<ÍJV'o cLo ,obae j:aJko j'e st
výsLovně , př: ede1psáJno pro fID'zlh odó soudy llIemooe1
n:ských P01'išť,o'Ven
v § 207.
SoU!cLc.ové i prísecLíiCitohJOltOl soudUl J'SiO'U Vle výko'llJLl' svého úfad!u neod'vtsl:í Jako s,o'Uldcr. (§ 22'4.)
Usn:ese'lliúm, IPlOlj'a,tÝm v přílpaJd:ě 'zamÍit:ruUltíl d!o kone,čného 1"<01Zsudku, f'OIzlhodme soud IPod'i'ŠtftO'VIa;d 10 lpr;i]vH,ego'VélJnýah námiltká:oh, že
véc vůhec nepatří: Ipřed SiolUldry poj~šf'0'vaCÍ', že jest v daném případ ě
rue1přií1 s lU'ŠtnÝ, že o téže věl oi :bYlllO již prá'V' o lp I 1atrně rozhodnUlto llieb
spor zaháJ}en a: mo!hoU!stmny ,OtdportOlV!atu stížnosti dlo~y6n:ému usnes ení., kterému l,z e IOidpQtf1o'Varti: jeln ve spoj e1lJí, s OcLVIO láJním pr omi r'Ozhodnutí o věci hlavní, bylo-li pojato do rozsudku. O všech jiných
námitkách dlužno jednati a rozhodnouti současně s věcí hlavní.
Kancelářskou ,práci ob,grtalrá ka11'oe:láJř řáJdlnélho soudUl Ulr 1 če'l1Jé'ho
Dd přednosty sborového soudu první stolice. (§ 225 a 237.)
O jednotlivých druzích agendy soudu
poj i š f o v a c í h o.
Zákon po'vělřhl př'eds1edu neb d:eho námělsrtkaJ samo,sta1n!ým ře
šením těoh přlipaJdů, kde se j,ednái o otázky rY'ze iptráMni;o~é (bod 1,
4, 5) a tř:í'ÓelnnIÝ selll!át tam, !illde j1elsttř' eha IpraMúcký:oh ZlkuŠlelll10stí,
.a ,t!ed'Y víit ány jStOu ,M asy tOldbOtmílků. (Bod 2 a: 3.)
Co. se týká bodu 2.,to,tiž rOtzh!OtdoIV<Íln] () odv1oLá'nrch: z ná:llezll
roz'hlodčÍlOh soudů :nemocelliských IpoljlišfolVle n,tedy bude SlpOf pro'jetdlnáván před soudem 'odvo~acím Z1liOIVU ,obd!olbně :jaik .při OdVl01lán!ích proti fozsudlkům sloudu ž:iV1no,s t'el1Jslk;éhlo cHe § 31 zák. ze dne
27. lilStopaJdu 11896, ČíIS. 2118 ř. z. v mezí:ohná'vrhů odVloh!tello'Výcih,
avšak s tím 'obmeze1i1:ím, že 'nová jlSOtU ,dolVnlleln a jen. Ipokud: jlÍ'Ch
I')~ra:llta nemohl,a dříve u1 pliatňo.va:h beze svého za'VIině ' nú u sO'l1!du rozh1odčí!ho,. (§§ 2'11 a 223.)
To 'Vlyllývá: j'asně' z t;o!hio ,že }est Užíit;ů i 'llaJ toto ří'zelltí, odiVIObcí
'předpi1 s.ů o řízení u okrletsnich soutdúmÍmo ří ' z,e11ií V'e věceClh nepartr nÝch (§,§ 431 až 447 c. s. říz.) a tedy ne předpisů o řízení u soudů
odvolacích. (§ 223.)
T,otéž pl'aU ohi,edněř'Ílzenf rekU!rsrLlího a dOP:!llltíl si tedy ,pojtiš.flQva:cÍ sOUld sám řvz,e!1'Í<, pokUld hUlde tř:e1ba', aby mohli slpollehl\tLvé f'OtZ hlodlruoub sv:ý:m ulSnes,en:ím o. rekúlrsu.
O hodu 3. pllaJtí totéž obdobně!, 00 by~o Ul\Tledeno o odlPmmrá~1í
vÝmě' rům nemocenlSké poj! i ' šťovrL'Y ohledně při'S-llzová1ní', vyměřová 
ní nebo odnětí nemocenských dávek s tím rozdílem, že ovšem poji~ šfovací soudy rozhodují o dávkách pojištění invalidního a starobního, tedy pravidelně mnohem složitějších.
POj:Íišfova'CÍ S101U1dy jtSOtU »výlučněl « p'o'VoJ,áJny, aby r'ozhodoVlahr
o ž<ť!:ohálcJh pr 0ti výměru »pojišfovny« (§ 220), nebo,f m!ůže Ústř'edni
1
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p'olj l išťoV'TIIa"V Praze ipolV'o~aITIlá záJsa:drruě k tomu, 'albry vymě
dávky poHŠ'tě!J1iÍ i'lllVallÍid'll'úho a stambníhlO Slv,ěřliti něiktleré
úkony i nemocenským pojišťovnám nebo jich svazům (§ 75), a tedy
jest O'právněný záv;ě,r, že sle' rozUil11í' p'r10 oíbor SOUdl':! po,ji-šfolVaiC'Ích,
~e bllJdou 'o ny mzhodo,v ;aN v,e vše,ch přílpa:dech, k'de Ú'st'řední pO'jišťovrrua fIlIemo'oenskáJ 'V' meúoh vll3!StlTIlÍ nebo nemocens:ká p<Oo}Íšfo'V[1 a
v oboru přenešené působnosti vydala výměr ohledně dávek pojištění invalidního a starobního, jímž pojištěnec se cítí zkráceným a
bere výměr ten v odpor žalobou. (§ 221.)
Př:ed!pi1sy >Ol dáJvlkárch Ipo' i i, št.ěrn:í, ÍnlV'crl'Í'da1,íihoa: starobmílb o j'So'llJ obsa:ženy podroobil1é v §§ 106 a'ž 140 a tedy se 'ua rruě p'orullmzUlje.
Jaiko hlavní záJsada hUldůž vyt!knlUl1:lo ,žeza! lll1lV'aHldmího pokládá
náš zák'on toho, kdy .pro- nemolo In ebo j;iin é vady tě!;esrné nebO' duševlnÍ, rruepřiv;Qlděné úmys,j11llě, - iI1!emůže prad, přiměřienorul jeho silám, sd1Jo'pTIlo'S,tlem, vý:C'Vi'kUl IQ. ,dJOis,avadiruÍm pOlvoláa1,Í' V'Yiděl.ati a.ni
třiettn:u tO[1I0, ooolbY'Črejně vydělává zamě! 5otn' a illlec tělesně a: dluŠ'elVně
~draJVÝ téhož dmhu s podobným výcrvilk,em v, tJomže obv' odě.
(§ 109.)
Důchod il1!v1
,dtd!l1!Í pří1s.JrulŠí pI Olj'i'Š't'ěll1!ai bez ohl!edl1 na iT1valůJdHu
jI<liko důchod starobníl, ,doko'lllal-ti šedes,áJt:ý rolk věku svého a necvyk'oll1ává-J,i 'pra,cÍ nebo služeb PQivilJ1J1lě pojištěných IPodle .tOruOIÍJO zákOlrlla neho podl<e ,p rávní'ch př'edp~s.ů .o Ipod,ůš:t,ěU1!í pensliljiI1!ím S'ouikromých zarruěstnanců :neb o podrr'štJěnJl Ul báJňských bratrských lP'akJ,aden amebo 'llIevYld:ěIálVá-lii <liru jle dné tř,etiny t1oh!o, >ClO tě.jlesně' aJ wUlš ev1!lJě zdra'VlÝ zamě'stnalnec téhož ,odboru: s p'odJoib11lÝm vý'ccvi-kem v
témžeo<bV1odě o:b~čeÍ'ně VY"dělá'V'á ' . (§ 112.)
Z urvedenJého vyplývá, že lláJrO~ iI1!a 'S'tai[:oíbnÍ (pens'Í>jnÍI) důchod
p'redlp'olldáJdá nejen dosažený 6'5. rok věku 'potii,ště:ncQiva, !lJÝ'brž i
ochr1omeflllí jeho výdMkov:é zp<Ůls:obilos.t~.
MimO' to jest záJsaodně' třeba', aby UlP,I:y11!t~la: ode dne působnosti
poj:iŠot.ěnÍi tohoto lih<ŮJtao čeka:vá, t. j. 150 Ip'říispě'v tk<Qivýoh týdnů, z ITIltohž
mUisÍ, spad!aJti as:p'o,ň třináct do 'P'os lledl1:Í'<~h dVlou '1le t p'ře'd1 nálpaldem
dáJvky.
Dle '§ 5 zák. o pens. pojištění soukromých zřízenců jest pro
,o bor právě jmenovaného zákona tatO' lhůta čekací 120 příspěvko 
vých měsíců a odpadá, nastala-li nezpůsobilost k práci neb smrt
následkem úrazu ve výkonu služby utrpěného a se službou souvisejícího.
Dle § 18 zák. ze dne 11. července 1922, Č. 242 sb. zák. a nař.
o pojištění u báňských bratrských pokladen nabývá se nároku na
zaopatřovací dávky po pětiletém členství.
Pro spory ohledně těchto dvou pojišfovacích ústavů budou
však i nadále působiti soudy rozhodčí zvláštní, pro ně zřízené. (§§
76 a 77 zák. z 16. prosince 1906, Č. 1 z r. 1907 a §§ 58 až 64 zák.
z 11. července 1922, Č. 242 sb. zák. a nař.)
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invalidního a starobního naSIm novým zákonem
jsou však zásadně vyloučeny osoby dosáhnuvší nebo pře
kročivší při začátku jeho účinnosti 60. rok svého . věku, nebo kdo
teprve po tomto věku svém začne vykonávati práce nebo služby
povinně pojištěné, ač-li nebyl věk jeho snížen pod 60 let převodem
dle §§ 240 až 242 a příslušným započtením příspěykové doby' (§ 6).
Předpisy těchto ,§§ 240 až 242 uprav'ují poměry právní vznikající mezi jednotlivými nositeli pojištěnI (t. j. ústavy premie pojišťo
vací spravujícími a vyplácejícími pak dávky invalidní a starobní)
tím, že zaměstnanec povinně pojištěný přestoupí ze služby státní
nebo veřejné do služeb soukromých podléhajících buď povinnému
pojištění dle tohoto zákona nebo ale dle zákona o pojištění soukromých úředníků, anebo opačně, nebo vstoupí-li zaměstnanec pojiště
ný dříve podle pensijního zákona (zák. z 16. prosince 1906, č. 1 ř. z.
ex 1907) do zaměstnání povinně pojištěného dle tohoto zákona anebo přestoupí-li pojištěnec poslednější do zaměstnání podléhajícího
pojištění dle zákona o báňských bratrských pokladnách.
Ve všech těchto případech jest povinen dřívější zaměstnavateY
vydati novému nositeli pojištění převodní částku, která odpovídá
nároku, získanému již placením premií pojišťovacích na rentu invalidní, nebo starobní, a ta částka se vypočítá podle tabulky vydané
ve formě nařízení. Tato částka se použije k tomu, aby se zkrátila
přestoupivšímu zaměstnanci čekací doba (150 příspěvkových týdnů)
a byla-li tato takto úplně zrušena, aby se zvýšily nároky na dávky
invalidního a starobního pojištěnÍ.
Byl-li poj i štěnec po dobu působnosti tohoto našeho zákona
před přestupem do služby povinně pojistné ze služby státní neb veřejné neb u zastupitelských úřadů cizích v naší republice působí
cích neb u hornictví zaměstnán u více z oněch práv:ě uvedených zaměstnavatelů, tedy stíhá povinnost vydati převodní částky posledního jeho zaměstnavatele, který může však vyžadovati od ostatních zaměstnavatelů náhradu poměrného dílu převodní částky. (§ 240 odst. 3.)
O sporech o tuto náhradu žalobou uplatňovaných mezi těmito
jednotlivými zaměstnavateli, rozhoduje předseda pojišfovacího soudu nebo jeho náměstek jako samosoudce. (§ 220 bod 5.)
Také o ostatních žalobou uplatňovaných sporech náhradních
z poměrů vzniklých přestupováním a to z oborů podrobených invalidnímu pensijnímu pojištění do oborů nepodrobených jemu a naopak a dále z poměrů k nemocnicím poskytnuvším pojištěncům invalidním neb pensijním ošetřování (§§ 244 až 247) rozhoduje před
seda pojišťovacího soudu neb náměstek jeho. (§ 220 bod 4.)
Co se týká formy žaloby a lhůty žalobní, tedy obdobně platí
předpisy o žalobách na rozhodčí soud nemocenských pojišťoven a
poukazuje se na ně až na to, že jest možno žalobu podati nejen u
zřízeného

představenstva

nemocenské
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pojišťovny

a jejího

úředníka

k tomu

zřízeného, ný brž i přímo u soudu pojišťovacího. (§§ 221 a 197.)
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Právoplatná rozhodnutí pojišťovacího soudu a jeho předsedy
neb náměstka jako samosoudců, jakož i smíry před nimi sjednané
jsou vykonatelny soudní exekucí, za kterou jest žádati u příslušného
exeku čního soudu na základě vyhotovení titulu exekučního s doložkou vykonatelnosti.
Pro doručování i pro rozhodnutí o útratá ch sporu (§ 40 a násl.
c. s. ř.) .p latí předpisy civilního soudního řádu (§ 236) a budou podrobnosti stanoveny nařízením a zvláštním jednacím řádem (§ 236).
Bezprostřední dozor vykonává přednosta sborového soudu první
stolice, v jehož obvodě soud pojišťovací leží. (§ 237.)
Náklady spojené se zřízením a činností soudů pojišťovacích
bude hraditi stát. (§ 234.)
Překročil-li nezletilý, oprávněný pojištěnec sedmnáctý rok
svého věku , může žalovati a jednati před soudem pojišťovacím sám
bez zákonného svého zástupce. (§ 127.)
O opravných prostředcích proti rozhodnutím
s o u d ů poj i š ť o v a c í c h.
O odvolánrch proti nálezům rozhodčího soudu nemoce.nské porozhoduje soud pojišťovací r o z s u d k e m proti němuž
není dalšího opravného prostředku, což platí i o u sne sen í c h,
j imiž rozhodl pojišťovací soud o stížnostech do opatření předsedy
neb místopředsedy rozhodčího soudu, jímž to bylo odvolání odmítnuto neb vráceno k odstranění formálních vad, neb jímž byl pokutován přísedící rozhodčího soudu pro zanedbání povinností svého
úřadu nebo pro odepřené hlasování při jednání soudním. (§ 226.)
Ostatním rozsudkům pojišťovacího soudu lze odporovati do
'šedesáti dnův od doručení a to podáním, které musí býti podáno
<údvokátem anebo úředníkem nositele pojištění a to jen pro vadnost
řízení, anebo pro nezákonnost rozsudku.
Odvolání jest podati dvojmo u soudu pojišťovacího, a rozhodne o něm Vrchní pojišťovací soud v Praze s konečnou platností.
..('§ 226.)
Jedno vyhotovení se doručí odpůrci , a ten může do 60 dnů od
,doručení podati odpověď a předseda předloží, vyčkav odvolací odpovědi nebo po marném uplynutí lhůty odpovědní, spisy k rozhodnutí Vrchnímu soudu pojišťovacímu v Praze k rozhodnutí konečné
mu. Lhůta 60denní byla vzata z § 14 zák. o Nejv. správním soudě ze
·dne 22. října 1875, č . 36 z roku 1876, ohledně podání stížnosti proti
rozhodnutí poslední instance administrativní.
Proti usnesením soudu pojišťovacího, učiněným od něho jako
-od soudu první stolice, přísluš.Í stranám stížnost (rekurs) v téže lhů
tě 60 dnů na Vrchní soud pojišťovací v Praze, které stačí podati
v jednom vyhotovení, a sice musí taktéž býti podáno advokátem.
jišťovny
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Odpůrce není potřebí o stížnosti uvědomovati.

(§ 226 odst. 1 až :>

§ 227.)
Vrchní pojišťov'ací soud rozhodne také o této stížnosti s koplatností.
V jednání před pojišťovacím soudem jako soudem odvolacím
jest nepřípustno vznášeti nový nárok nebo novou námitku kromě
nároku na náhradu nákladů odvolacího řízení, a nové skutečnosti a
průvody jsou přípustny jen, pokud jich strana beze své viny nemohla uplatniti před soudem rozhodčím. (§ 226.)
Také od pojišťovny podané odvolání má, na rozdíl od odvolání
podaného proti nálezu rozhodčího soudu nemocenské pokladny účinek odkládací. (§ 212 a contrario, ~ 223.)
Jednací řád pojišťovacího soudu bude vydán nařízením C§ 236).
nečnou

III. O v r c h ním poj i š ť o v a c í m s o u d

ě.

Jak již bylo shora uvedeno, funguje Vrchní pojišťovací soud v
Praze jako odvolací a rekursní soud s konečnou platností pro celé
státní naše řízení o odvoláních a stížnostech do rozhodnutí soudů pojišťovacích, a sice rozhoduje zpravidla rozsudkem v zasedání neveřejném a jen na základě spisů (§§ 227, 228, 230 a 233).
Toliko v případech, kde to pokládá předseda za nutno, aby
jednání bylo doplněno, nařídí ústní jednání, při němž musí býti strany zastoupeny osobami znalými práv a jedná i rozhodne se i když
se strany nedostaví, a rozsudek se prohlásí ústně i dodá stranám.
Mohou tedy i konceptní úředníci pojišťoven tyto zastupovati
a platí podobný předpis i pro jednání před Nejvyšším správním
soudem ohledně zastoupení stran. (§ 31 zák. ze dne 22. října 1875,.
Č, 36 z roku 1876 a čl. III. zák. z 21. září 1905, č. 149 ř. z.)
Z důvodů vhodnosti může vrchní pojiŠťovací soud dožádati za
provedení důkazů i okresní soud, v jehož obvodě jest důkaz provéstL
V těchto případech rozhoduje vrchní soud pojišťovací usneseními:
1. u sne sen í m zruší rozsudek v odpor braný soudu pojišťo
vacího trpí-li řízení tohoto takovými vadami, že není možno pře
zkoumati rozsudek na základě spisů ani kdyby se řízení to u vrchního soudu pojišfovacího doplnilo a vrátí vše pojišťovacímu soudu,.
aby doplnil řízení a znovu rozhodl. (Srovnej § 6 zák. z 22. října 1875.
č. 36 z r. 1876 o Nejvyšším správním soudě.)
2. taktéž u sne sen í m zruší a odmítne žalobu shledá-li, že
poiišťovací soud rozhodl o věci nepatřící před tyto soudy, neb o
věci již právoplatně rozhodnuté neb v níž spor jest zahájen před jiným soudem pojišťovacím.
3. Rozhodl-li však o věci pojišťovací soud místně nepříslušný,
tedy zruší usnesením vrchní soud poiišťovací rozhodnutí prvního
soudu a odkáže věc soudu příslušnému, ale jen tehdy, trpí-li řízení'
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před nepříslušným soudem takovými vadami, že vrchní pojišfovací
soud sám nemůže ve věci hlavní rozhodnouti.
4. Také o stížnostech (rekursech) do rozhodnu tí pojišťovacích
soudů rozhoduje vrchní pojišťovací soud vždy v zasedání neveřej
ném u sne sen í m na základě spisů a sice vyhoví-li stížnosti, rozhodne sám, anebo není-li to možno, zruší rozhodnutí v odpor brané
a vrátí věc pojišťovacímu soudu, aby znovu rozhodl. (§ 231.)
V ostatních směrech platí pro vrchnÍ. pojišťovací soud ustanov ení civilního řádu soudního o řízení před sborovými soudy, tedy
Š§ 461 až 500 c. s. ř. a ohledně útrat řízení §§ 40 až 55 c. s. ř.
Ohledně nákladů se zřízením a činností tohoto soudu a ohledně
vykonatelnosti jeho rozhodnutí platí to, co bylo v předu uvedeno o'
soudech pojišťovacích.
Dozor bezprostřední přísluší }Jresidentu vrchního zemského
soudu v Praze. (§ 237.)
Co se týká složení se nátů vrchního soudu pojišťovacího tedy
rozhoduje tří čl e n n Ý pouze ze soudců z povolání složený o odv oláních z rozhodnutí pojišťovacích soudů, o kterých rozhodl před
seda neb místopředseda jich jako samosoudce a dále o stížnostech
clo rozhodnutí soudů těch.
O ostatních odvoláních rozhoduje v pětičlenných senátech složených ze tří soudců z povolání a dvou volených přísedící z kruhu
z aměstnanců i zaměstnavatelů. .(§ 228.)
Předsedu i místopředsedy senátů a jich členy ze soudců z pov olání ustanoví ministr spravedlnosti v dohodě s ministerstvem sociální péče ze soudců v Praze činných. (§ 229.)
Celkem Lze řÍICiI, že pln,ý m 'Prá:vem sV'ě,ř]1 záJk,O'l1' rozhndlování
o sporech v předu vYimeil1Jnva;ných soudtcům Z p'o'V,oláonÍ, da,v , jim
za 'P'řísedíd os'o hy zv,olené 'Úd dnteresentů z kruhu z'aměst'l1Janců i
ZaJillěSD11Ia'Vateh\ pOll1Jě'Vadž s,e j'ed;ná 0' nároky ze smloUlvy poji,šť,o'Va,..
ci a o regress:noÍ 11IáJroky nositellÚ 'P'ojiště!l1ií metz i seboru.. tedy 00 pe11IěŽ11í náftOky rázu sowkromo'PTá<vní!ho, jež rozsu,z ovati }es~ žilvotním
úko'lem sO'lJIdců .
.ŘílZlení odvokvcí up'r av'el11l0' jest d,Le sY's,t ému 0'svě:d1čudídho sle v
ř í'Zeníolpra'Vném ,o,hl:eoo,ě rOQ;surdlků a UlSnesenÍ Žiw'ostemkéh0' s'ou'du a sioe tak, ŽIt' bez ohJiedlU! na Vj'r šli slpornéh0' 11Iámku rozhod'llrje
k vůN rychl ému prŮlběhu S1PO'fU! vždy jen druhá s1JoHce' s kO'l1Ječno,u
pl,a~lniQIst;í,. (§ 31. zátko o ži:v:n. sOlllcl!eeh.)
Také liz e je11l s ohv a,l'ov,aJti' 'V zájmu z,v1á'ště děhlÍlcikýclh třídl nemaJÍ'etI11lý,oh, žle v řílz:eluí před s'ouJdy J'OIzhodčími ,n emocenské pokladny iest nelpř'ípUistno zastllpo,vá:ní acl'V!Qlkát'Slk é, dáJlle 11 soudů pOj,išť'Ů-
va'cí,ch, že jest prilp'lrště'll'o, a1e l1Je' n:uoel!1é za'Stll'P'o'Vání a,dV10káiy, a
že te:prve odvnlá!ní a re'kl1'rs;y 111131 Vrchní p'Új~šť'Ú'VaJCí soud musÍ' býti
podány advokáty neb úředníky nositele poiišťovny, a že teprve
tam jest obligatorní zastoupení osobami znah'rmi práv při jednání
so'udním.
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poiůšťO'va'CÍ

soud j'a:ko soud odw)lacíi zrušiti
jle n
jen
Vrchn] pojišfovací, soud 'ohlledn:ě r101zsuld kú soudů pOIjj.šťo'V'éUCÍ'oh.
Zálkol11rnáJl:e UIS:rJ!él!dňuie řtzení Ipřed souldYPojiJšfovadmt tím, že
se ne:platf žádné kolky, ani! pop,l:a' ťky z fozlruOirnnutt (RozS'ucLeoné a
poplat ky z uSlnesení.)
V této souvJsLostt Jest ,pouikáJzatt lli3J to, že pol~tildké úřady riOZ hodru:jr o orI)ira'VThý,ch 'P'[OStře1CkíClh 'P'r oti výmělrům iIlJositelů poj'ištění,
tedy pO.jtšfovelJ1i sprayujílCÍlch premj,e pojilšf1oNací aJ mzhotdud,í dch o
dáJvlká'oh !poj.Ís,tnÝ'ch, pokuld nehyllY ,př.tkáJzálW soudům tímt:o záJko,nem a: to tak, ~e v IposledmÍ', tedly tř'etí !suo.Jli'ci je příLs'lrušný:m mimlisterstVlo sociál'l11 péoe, přičemž však proti rorz'hod'l1Jl]Í:Í1druhé s'Ť'oli1ce
potv,r zuljídmru rozhodnutí s,tol;i,ce první, daLší rekurs test vylouČ'en.
(§ 239 a 189.)
Uváží,-Li se,že po. y,yoeifpáníl toh1olto po'řa!du sprálV'ní,eh iinst3Jll!cÍ
mIŮ' že palk stralJ1ia t'Vir,d:ílcí, že byla ,proNzáklo'l1lll!ým fIOIzhodruutím ZikráClena V1e svÝch práJvech - jieště pocl:at:i s,tí,žnJO.st na Ne'i1VYšší spr"áv!ní
soud, - tedy tím více vynikne rozdíl rychlosti vyřizování soudníhlo Cl! a:dmi'll'istrat1Ivrního v tomt1o záJkJO'l1:ě. (§ 2, Č. 1 zák ze dne 2. listopadu 1918, Č. 3 sb. zák Cl: 'i1ia'ř., § 2 zálk. ze dne 2'2. říjmla: 1875,
Č. 36 zák z r. 1876.)
r:O~S:Uideik soudu rorzhoiCl'čí:ho, lp ' oně'va:dž plaJtíl pro řÍ'Zlení Qd'Vo-llacj
předpisy 'O řízení před okresními soudy a má právo kassační

,

