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Referát na téma: Domovské právo                           Bc. Pavel Vaníček    HI-MU

    Vývoj zákonodárství domovského práva šel v Evropě dvojím směrem: Ve většině vyspělejších kapitalistických států se d.p. postupně omezilo na zaručení nerušeného pobytu v domovské obci, zatímco chudinské zabezpečení, které s ním bylo původně spojeno, bylo přeneseno z domovských obcí na tzv. podpůrná bydliště, která se získávala několikaletým pobytem. Tak tomu bylo v Německu ( s vyjímkou Bavorska), Švýcarsku, Francii a Holandsku.
    V Rakousku, Bavorsku a v omezeném rozsahu i ve Velké Británii však zůstalo d.p. prvořadou sociální institucí, protože s ním byl stále spojen nárok na chudinské zaopatření.
    První podnět k tomu, aby se stát zabýval teritoriální příslušností osob neschopných práce dala potulka a žebrota. Dne 16.listopadu 1754 vydala Marie Terezie nejvyšší rezoluci o vyhoštění tuláků a žebráků a 25.října 1804 byl vydán konskripční a odvodní patent o soupisu osob povinných vojenskou povinností. V těchto dvou normách byla hledány první počátky politické příslušnosti k určité obci.
    Podle těchto norem bylo možno domovské příslušnosti nabýt rozličnými způsoby usazení se, nebo desetiletým pobytem v obci.
    Nová ustanovení o d.p. obsahovalo obecní zřízení z roku 1849. Podle nich se obecní příslušnosti nabývalo:
    -narozením (kdy manželské děti nabývaly příslušnosti rodičů, nemanželské děti příslušnosti       
                         své matky)
    -provdáním se (manželka nabývala příslušnosti svého manžela)
    -přijetím do obecního svazku, jež se dálo buď:
           -výslovným usnesením obecního zastupitelstva
           -obec trpěla, aby se v ní občan bez domovských práv po čtyři roky nepřetržitě zdržoval
    -přikázáním stálého bydliště v obci u státních zaměstnanců, důstojníků, duchovních a 
     veřejných učitelů.
   Tato jednotná úprava d.p. byla prolomena tím, že do městských statutů, které byly v roce 1850 některým větším městům (Praha, Liberec, Brno, Olomouc a Opava) uděleny byla pojata i ustanovení o d.p., která se odlišovala od prozatímního obecního zřízení. 
    Nově a jednotně pro všechny obce bylo d.p. upraveno v rakouských zemích císařským patentem z 24.dubna 1859, č.58 říšského zákona, kterým byl vydán nový obecní zákon. Znamenalo to, že možnost získání d.p. byla omezena a následkem bylo, že pro chudší obyvatele obce nedostupné. Především bylo odstraněno nabytí d.p. čtyřletým pobytem a podmínky pobytu byly podstatně zostřeny. Tato ustanovení byla přijata v době prosazujícího se liberalismu v Rakousku (v prosinci 1859 byl vydán liberální živnostenský řád, který odstraňoval v zájmu rozvoje kapitalismu cechovní zřízení) a představovala názor průmyslové buržoazie, která měla zájem na dostatečném přílivu pracovních sil do měst, nechtěla se však starat o tyto pracovní síly v době, kdy skončila jejich pracovní schopnost, kdy je odkazovala na chudinské zaopatření v jejich domovských obcích.
    Říšský zákon z 5.března 1862, č.18 ř.z., stanovil, že každý státní občan musí mít v některé d.p.  O žádosti za udělení d.p. rozhodovala obec. Co do domovských poměrů se odkazovalo na zvláštní říšský zákon o d.p. z 3.prosince 1863, č.105 ř.z. znamenal zásadní obrat v dosavadním zákonodárství o d.p. Obsahově převzal skoro beze změny předpisy obecního zákona z roku 1859, avšak s tou základní odchylkou, že ustanovení o nároku proti obci na udělení d.p. byla vypuštěna. D.p. bylo možno nyní dosáhnout pouze narozením, sňatkem, získáním veřejného úřadu a přijetím do domovského svazku. O tomto přijetí však rozkodovala jedině sama obec a proti jejímu rozhodnutí nebylo žádné odvolání. Zákon obsahoval i ustanovení o bezdomovcích, tj. osobách u nichž nebylo možno d.p. zjistit.
    § 1 domovského zákona zaručoval právo na nerušený pobyt. Příslušníci obce nemohli být ze své domovské obce odstrčeni, vyhoštěni nebo vypovězeni. Příslušníkům obce bylo také zaručeno právo na chudinské zaopatření. Podrobnější předpisy obsahovaly zemské chudinské zákony v těch zemích, ve kterých byly přijaty, v ostatních zemích bylo chudinství upraveno pouze předpisy zákona o d.p.
    Osnovu zákona projednávala v červenci 1863 nejdříve panská sněmovna. Zde ji podrobil rozsáhlé kritice hrabě Lev Thun, který protestoval zejména proti spojení d.p. s materií chudinské péče, pro niž žádal vlastní a samostatný zákon. Na obhajobu tohoto spojení vystoupil ministr vnitra Lasser, který je motivoval právněhistoricky zdůrazněním, že toto spojení v Rakousku existuje již nejméně po jedno století, tj. od roku 1754. Osnova zákona ve znění předloženém výborem byla přijata.
    Celý zákon odpovídal úzce sobeckým zájmům německých liberálů, kteří prezentovali především průmyslovou buržoazii. Byl důsledkem skutečnosti, že němečtí liberálové se dostali v roce 1861 v Rakousku k moci. Němečtí liberálové byli mluvčími průmyslové buržoazie a svalili proto náklady na chudinské zaopatření dělnictva zaměstnaného v průmyslových centrech na bedra zemědělské buržoazie, jejíž představitelé - konzervativní poslanci - byli jejich politickým protivníkem. Tento zákon byl tak vytvořen ve prospěch Vídně a Dolních Rakous, kam se soustřeďovaly pracovní síly z ostatních částí Předlitavska a zejména českých zemí.
    Domovský zákon byl dále obrácen proti dělnické třídě jako celku, kdy dělníkům znemožňoval získání d.p. v místech, v nichž bydleli, nebo pracovali, udržoval je v neustálé nejistotě a zvyšoval jejich závislost na zaměstnavatelích, kteří ovládali orgány obecní samosprávy. Vznesení mzdových požadavků nebo zahájení stávky  mohlo mít a také velmi často mělo za následek propuštění z práce a odstranění těchto dělníků postrkem do domovských obcí.
    Proti ustanovení zákona o d.p. se brzy zvedl odpor, a to zejména ze strany zemědělské buržoazie. Nesouhlas se zákonem o d.p. lze pozorovat již při projednávání českého chudinského zákona v českém ZS v roce 1866. Komise v čele s hrabětem Františkem Thunem doporučila ZS přijetí osnovy, zároveň měl být vládě učiněn návrh na změnu ustanovení zákona o d.p. v tom směru, že osoba, která se po pět roků v některé obci zdržovala, aniž by hledala pomoci u veřejné dobročinnosti anebo propadla trestním zákonům, může v této obci požádat o d.p.
    Velmi ožehavou se tato otázka stala v 70.a 80. letech, zejména v době velké hospodářské krize let 1873-1879, kdy venkovské obce nebyly s to dostát svým povinnostem při zaopatřování chudých. Domovským zákonem byly totiž postiženy obzvláště nejchudší obce v horských oblastech, jejichž obyvatelstvo si pro nedostatek pracovních příležitostí bylo nuceno hledat práci v průmyslových centrech v českých zemích, nebo v Předlitavsku. Začaly tak sílit hlasy, že d.p. má být získáno několikaletým nepřetržitým dobrovolným pobytem.
    Značnou roli zde sehrál i vývoj v Prusku, kde v roce 1870 bylo d.p. zcela odděleno od chudinství a zaveden systém tzv. podpůrných bydlišť. Podle tohoto způsobu připadla péče o chudého té obci, ve které bydlel nepřetržitě po dobu dvou let.
    Kritika d.p. řadou rakouských právníků a úprava chudinství v Německu přiměly rakouskou vládu k tomu, že od roku 1872 zahájila jednání o reformě d.p. Po porážce německých liberálů v roce 1879, jakmile se k moci dostala konzervativní Taaffova vláda, která reprezentovala především zájmy zemědělské buržoazie a velkostatku, provedla svými dělnickými sociálními reformami několik zásahů, jejichž tíže dopadla na bedra průmyslové buržoazie.
    V roce 1881 si vláda vyžádala k této otázce dobrozdání všech zemských sněmů. Zpráva komise ZS potom uznala, že je především nutné, aby byl zákonem upraven poměr, ve kterém by zaměstnavatel a dělník přispívali k eventuální dělníkově podpoře. Závěr vyzníval v nutnost úpravy zákona o d.p., tuto úpravu však podmiňoval přijetím zákona o dělnickém pojištění a úpravou zákona chudinského, hnaneckého a protituláckého.
    Novela zákona z 5. prosince 1896 se však celkově stala velmi nedostatečným kompromisem, který nadále ponechával chudinské zaopatření v závislosti na d.p., odmítal pružnější systém podpůrného bydliště a stanovoval zejména nepřiměřeně dlouhou dobu pro získání nároku na udělení d.p.
    V této době však již význam d.p. začal přece jen klesat, což bylo způsobeno jednak oběma zákony o úrazovém a nemocenském pojištění dělnictva, které umožnily přijetí novely z roku 1896, jednak zákonem o penzijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách č. 1/1907 ř.z.,který vstoupil v platnost 1.lednem 1909.
    Československá republika převzala jednak předlitavské, jednak zalitavské zákonodárství o d.p. Na počátku ČSR se zdálo, že chudinství a d.p. budou upraveny na nových základech. Chudinství se mělo dostat na vyšší stupeň tím, že je převezme stát, který tak ulehčí finančnímu hospodářství nejnižších svazků územní samosprávy. Snahy op reformu d.p. za předmnichovské republiky šly dvojím směrem. Jednak bylo usilováno o udržení d.p., avšak o jeho zreformování, aby obec, v níž občan déle bydlil, stala se jeho obcí domovskou, jednak se projevovala snaha d.p. vůbec odstranit a nahradit chudinskou obec po německém vzoru obcí podpůrného bydliště.
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