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Alois Špaček 
soudní rada a přednosta okresního soudu v Přerově 

Soudnictví v Přerově 
 

Až do roku 1850 nebylo samostatných soudů ani politických úřadů, nýbrž jak soudnictví, tak i 
politickou správu obstarávaly vrchnostenské úřady jednotlivých panství, které byly podřízeny úřadům 
krajským a tyto zemskému guberniu, ve městech pak byly magistráty oprávněné ku věcem soudním i 
politickým. Teprve roku 1850 zřízeny byly císařské úřady, a magistráty i vrchnostenské úřady zrušeny. Pro 
město Přerov a okolí zřízen byl v Přerově samostatný okresní soud pro všechny věci soudní, kdežto ve 
věcech politických bylo tehdy Přerovsko i s Kojetínskem přiděleno okresnímu hejtmanství v Kroměříži a 
teprve roku 1877 zřízeno také samostatné okresní hejtmanství v Přerově. 

Prvním přednostou okresního soudu v Přerově byl okresní soudce Pable a soud byl tehdy umístěn v 
městském domě číslo 10 na Horním náměstí. Od roku 1863 až do roku 1889 byl přednostou soudu okresní 
soudce Josef Girzikovský, za něhož se soud přestěhoval do nového domu Löwenrosena na Komenského 
třídě, nynější obecné školy. Nástupcem Girzikovského od roku 1889 až do roku 1908 byl vrchní soudní rada 
František Kunovský, za něhož přesídlil soud do zámku na Horním náměstí. Po jeho odchodu stal se 
přednostou soudu vrchní soudní rada Adolf Švec až do roku 1927. Od té doby jest přednostou soudu soudní 
rada Alois Špaček. 

Koncem roku 1927 přesídlil soud do nové, krásné budovy, vystavěné v ulici Smetanové. Budova tato 
jest dvoupatrová, s frontou do ulice Havlíčkovy a Smetanovy a má ústřední topení. Obsahuje 38 místností, 
mezi nimi 4 velké jednací sály. Na nádvoří 
je moderní věznice s 19 celami, ústředním 
topením, elektrickým světlem, vodovodem a 
koupelnami. Soudní budovu i věznici 
vystavěli stavitelé Bartošek a Pilc. 

Roku 1922 zřízena byla u soudu v 
Přerově rozhodčí komise závodních výborů 
ve smyslu zákona ze dne 12. 2. 1921, číslo 
330 Sb. z. a nař., která řeší výpovědní spory 
mezi zaměstnavateli a zaměstnanci oněch 
závodů, ve kterých jsou zřízeny závodní 
výbory. V této komisi zasedá jeden soudce z 
povolání, dva zástupci zaměstnavatelů, 
dva zástupci zaměstnanců a živnostenský 
komisař. Od roku 1928 funguje v Přerově 
rozhodčí soud okresní nemocenské 
pojišťovny, v němž zasedají jeden soudce z 
povolání, zástupce zaměstnavatelů a 
zástupce zaměstnanců. Koncem roku 1931 
uveden byl v život nový zákon o 
mladistvých provinilcích ze dne 11. 3. 
1931, č. 48 Sb. z. a nař. a konečně v roku 
1932 zařízeno v Přerově zvláštní oddělení 
pro pracovní soudy, které řeší spory ze 
služebního poměru. 

Systemisovaný počet soudního 
personálu v Přerově jest nyní tento: 7 soudců, 2 aktuáři, 7 kancelářských úředníků, 9 kancelářských 
pomocníků a 4 zřízenci. Počet tento, jenž není ani úplně obsazen, zvýšil se proti rokům předválečným velmi 
nepatrně, agenda však vzrostla nepoměrně více. Porovnáme-li stav agendy v r. 1912 a 1932, objeví se tento 
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obraz: v roku 1912 bylo pozůstalostí 549, nyní 608, knihovních věcí 3040, nyní 6273, exekucí 2385, nyní 
7617, platebních rozkazů 1201, nyní 3593, sporů 2063, nyní 3818, přestupků 2273, nyní 3405, zločinů a 
přečinů 375, nyní 572. 

Vzdor tomu, že agenda vzrostla o 100%, kdežto personál byl rozmnožen pouze nepatrně, vyřizují se 
všechny soudní věci poměrně včas a bez stížností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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