Po roce opět v soudní síni
Letošní sextáni a studenti společenskovědního semináře se opět vydali na Právnickou fakultu UK, aby zažili, jaké
to je v (simulované) soudní síni. Projekt Moot Court jim umožnil vyzkoušet si rozmanité role – od diváků přes
žalovaného a žalujícího po soudce – během soudního jednání.
Tentokrát jsme zvolili případ z pracovního práva –
zaměstnanec zažaloval svého zaměstnavatele, protože
nesouhlasil s výpovědí z pracovního poměru. Jak celé soudní
jednání zachytily naše zpravodajky (zastoupen byl jak
bulvárně laděný deník, tak seriózní tisk) a jaký byl nakonec
výsledek jednání, si můžete přečíst níže.
Po vynesení rozsudku nás ještě studentky práv provedly
budovou fakulty a seznámily nás se zajímavostmi z její
historie.

Skandál v soudní síni: ředitel detektivní služby vzal zákon do vlastních rukou
Personální ředitel detektivní služby a.s. Radek Janouch se neudržel a při soudním jednání vytáhl zbraň.
Detektivní služba a.s. byla žalována za neoprávněné přerušení pracovního poměru s panem Robertem Malátným,
který prý neplnil řádně své povinnosti.
Při samotném výslechu jako svědka se pan Radek Janouch zdál
v klidu, avšak při výslechu jiných svědků nebyl schopný mlčet.
Nakonec se rozzuřil tak, že vytáhl pistoli.
Justiční stráž však zakročila dostatečně rychle a naštěstí nikdo
nebyl zraněn. Radek Janouch byl vyveden ze soudní síně a zbraň
mu byla zabavena.
Jak mohl přenést svou zbraň do soudní síně? Kde udělala kontrola
chybu? To nám nikdo nebyl ochoten prozradit.
Justiční stráž odvádí R. Janoucha ze soudní síně (foto:
Aneta Obermajerová)
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Hlídač, který dohlídal
Je pondělí 2. března 9 hodin ráno a já vstupuji do soudní síně Prahy 1. Vypravila jsem se sem, abych přihlížela
soudnímu jednání a sporu mezi bývalým zaměstnancem společnosti Detektivní služba, a. s., panem Robertem M.
Pan M. pracoval u společnosti jako ostraha, konkrétně v prodejně Lidl
v Krnově. Náplní jeho práce byla kontrola příchodu a odchodu osob a příjezdu
a odjezdu vozidel. Vedle zaměstnanecké mzdy pobíral pan M. ještě částečný
invalidní důchod, jelikož trpí paranoidní schizofrenií.
Dne 2. 1. 2014 bylo panu M. sděleno, že se jeho pracovní místo ruší. Také mu
byla předložena dohoda o ukončení pracovního poměru s odůvodněním, že
pro něj ve společnosti žádné jiné místo nemají, tu však pan M. odmítl
podepsat. O den později se ale pro pana M. jiné místo našlo, pro jeho výkon
bylo potřeba speciální školení. Na toto školení pan M. ze zdravotních důvodů
odjet nemohl, a tak ho z práce vyhodili. Jelikož s výpovědí a udáním jejích
důvodů pan M. rozhodně nesouhlasil a obě strany se nedokázaly rozumně Poškozený Robert M. se svými právními
dohodnout, dostala se celá záležitost až sem – k Městskému soudu pro zástupci (foto: Aneta Obermajerová)
Prahu 1.

Malá soudní síň se rychle plnila, pak jednání zahájila předsedkyně soudního senátu. Celou dobu panovalo v síni
naprosté ticho a bylo patrné, že jsem nebyla zdaleka jediná, kdo napínal uši, aby mu neunikly jediné slovo či
myšlenka, a netrpělivě čekal na výpovědi svědků.
Prvním povolaným svědkem byl
žalobce Robert M. a posledním Radek
J., majitel a výkonný ředitel žalované
společnosti, který se před soudem
snažil objasnit, proč musely být
pracovní poměry s panem M.
rozvázány. Jako hlavní příčinu uvedl,
že v prodejně, kde pan M. působil, byl
nainstalován kamerový systém, a
nebylo tak žádného důvodu, aby se
pracovní pozice pana M. zachovávala.
Žalovaný vypovídá před soudem (foto: Aneta Obermajerová)

Soud nakonec rozhodl ve prospěch žalobce pana Roberta M. Dle
soudu je ukončení pracovního poměru neplatné a Detektivní
společnost, a. s. je tedy povinna pana M. nadále zaměstnávat nebo mu
vyplatit odstupné ve výši trojnásobného měsíčního ohodnocení.
Soudci skutečně neměli snadný úkol – rozhodnout spravedlivě v tak
komplikovaném případu je nezáviděníhodné, ale podle všeho se jim
to podařilo.
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Vynášení rozsudku (foto: Aneta Obermajerová)

