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Kapitola 1. 

Vznik a podstata volebního soudnictví. 

1. Jestliže státovědecká teorie časem obracela svůj zřetel 
k pojmu volebního práva za tím účelem, aby se pokusila o určení 
jeho povahy/)' věnovala pak z téhož důvodu svou p,ozornost 
i ostatním pojmům, které se všeobecně jeví jako důsledky při
znaného volebního práva. Teorie se tedy postupně zmocňovala. 
všech pojmů, jejichž vznik byl vyvolán existencí volebního 
práva, a usilovala o to, aby byla zjištěna struktura a určena 
právní povaha zjevů, jež těmto pojmům odpovídají. Tak teorie 
pronikajíc celým komplexem volebně-právních problémů, setkala 
se posléze i s problémem, jímž se zde hodláme výlučně zabývati, 
totiž s problémem volebního soudnictví. 

Dříve než budou uvedeny výsledky, k nimž teorie při studiu 
právě zmíněného problému dospěla, je vhodno povšimnouti si 
zcela všeobecně základního vztahu mezi institucí volebního prá
va a institucí volebního soudnictví podle toho, jak se tento vztah 
právě jeví v positivním právu. Již při zcela zběžné úvaze je 
zřejmo, že instituce volebního soudnictví předpokládá eXistenCi{ 
volebního práva, takže lze negativně říci, že podklad pro vznik 
volebního soudnictví není dán tam, kde se občanům nepřizná
vají oprávnění, označovav.~ jako právo volební. Ze zásady, která ; 
vystihuj e tuto souvislost; není , výj imek. Nelze však říci opačně, 
že by instituce volebního soudnictví byla bezDodmínečně nut
ným pravidlem všude tam, kde se jednotlivcům volební právo 
poskytuje. K tomuto poznatku přistupuje další rozdíl tkvící 
v tom, že funkce označované v některých státech za funkce vo
lebního soudnictví jsou v jiných státech vykonávány takovými 

1) Teoretické názory o povaze volebního ' práva uvádějí porůznu 

jednotliví autoři, 'z nichž jm<'}1J,ujeme G. Me y e r a, Das parlamentarische 
Wahlrecht, 1901, str. 411, :ríá:s("S ti e r - S oml o, Vom p'arlament'c'.rischen 
Wahlrecht in den Kultursia:ate~ de~ ' Welt, 1918, str. 13, násl. a str. 250, 
pozn. 10. O systematický přehled '~Šech existujících teorií pokusil se teprve 
Br a u n i a s, Das parlamentarische Wahlrecht, 19'3'2, d. II. , str. 3, násl 
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orgány, které se jako orgány volebního soudnictví neoznačují. 
Z toho tedy jde, že se instituce volebního soudnictví nevyskytuje 
bezpodmínečně ani ve všech těch státech, v nichž by jinak byl 
splněn nutný předpoklad spočívající v existenci a v právní úpra
vě instituce volebního práva. A ptáme-li se po důvodech, jež 
tento vztah způsobují, nelze jinak říci, než že o zřizování insti
tuce volebního soudnictví pravidelně rozhodují důvody pol i
t i c k é a dočasné poměry mocenské.2 ) Když pak v konkrétním 
právním řádě bylo již principiálně o zřízení této instituce roz
hodnuto, zřetele stejné povahy určují dále, jaký rozsah má vo· 
lební soudnictví míti, a jak má býti blíže organisováno. 

Zmíněná závislost na politických poměrech projevuje 
ovšem velmi četné důsledky, z nichž v této souvislosti · upozor
ňujeme jen na nejzávažnější. Poměry politické vyvíjely se při
rozeně v každém státě jinak, a proto v každém jednotlivém 
státě uplatňovaly se jiné vlivy při konkrétní úpravě volebního 
soudnictví. Tato skutečnost prakticky znamená, že ani v těch 
státech, kde instituce volebního soudnictví v zásadě přijata byla, 
nešlo se při positivní úpravě do stejné hloubky, takže úprava 

( volebního soudnictví, pozorovaná ve větším počtu států, jeví se 
jako neucelená a roztříštěná. I když z důvodu právě dotčeného 
bude nutné podrobnější studium problému omeziti jen na meze 
stanovené konkrétním právním řádem, přece jen zdá se vhod
ným povšimnouti si, z jakých základů vyrůstaly instituce, které 
se v pozdější své podobě v některých státech označují za insti
tuce volebního soudnictví. Z řady problémů, které se zde obje
vují, hodláme věnovati pozornost především historickému vy
líčení typických institucí, jež vznikaly ve Francii a v . Anglii , 
poněvadž právní úprava v těchto dvou státech měla rozhodující 
vliv i na řešení stejné materie v ostatních evropských státech. 
A naznačujíce takto nejbližší úkol svých výkladů, dodáváme, že 
po historickém úvodu a po vytčení hlavních typů, které se dnes 
při úpravě této otázky vůbec vyskytují, pokusíme se v dalším 
o vystižení vlastní podstaty volebního soudnictví. 

II. Začátky politických zápasů o přiznání volebního práva 
sluší ve Fr a n c i i3) hledati již v období feudálního státu a 

2) B a.ll, Das materielle Wahlpriif-ungsrecht, 1931, 40, 94, 96. 
3) K tomu a k dalšímu: B a u do t, Essai sur la vérification des pou

voirs, 1899, Bar thé 1 e m y, Traité élémentaire de droit constitutionnel, 

• 

"" 

v jeho stavovském zřízení. Počínajíc 14. stoletím, proniká totiž 
ve Francii institucí t. zv. generálních stavů myšlenka zastupi
telská. Pokud ovšem tyto stavy tvoří jen šlechta (seigneuři 

světští) a duchovenstvo (seigneuři duchovní), které se na přímé 
pozvání královo dostavují k shromážděním osobně, nenastává 
ještě příležitost, aby se zastupitelská myšlenka mohla nějak 

uplatniti. Změna nastává, když se účasti na shromáždění do
stává i privilegovaným městům (les bonnes villes), které zpra
vidla již od počátku za sebe vysílají volené zástupce. Avšak te
prve rozšířením třetího stavu z privilegovaných měst na ostatní 
drobnou šlechtu a později na venkovské obyvatelstvo vůbec, 

uplatňuje se v třetím stavu zastupitelská myšlenka docela, tak
že koncem 15. století se v tomto stavu konají pravidelné volby 
zástup~ů. Téměř současně s rozšířením třetího stavu děje se 
však důležitá přeměna v obou stavech vyšších. Oba tyto stavy 
totiž ponenáhlu opouštějí princip osobního obesílání a nahra
zují jej postupně principem volby. Koncem 15. století ve Francii 
volí se pak ve všech třech stavech již jen zástupci pro gene
rální stavy.4X 

Ale instituce těchto stavů, která dopomohla zastupitelské 
myšlence k úspěšnému proniknutí a položila vlastně první zá
kl~dy pro vývoj volebního práva, během středověku se pozvolna 
vyžívá, politický její význam stále víc a více klesá, takže v roce 
1614 dochází k poslednímu svolání těchto sněmů. Když se pak 
koncem 18. stol. (r. 1789) generální stavy zase objevují, jde 
již o sociologicko-politický útvar jiný, který se svým středo-

. věkým jmenovcem není již v přímé souvislosti. 

Poměr, který vznikal mezi těmi, kdož volili, a tím, kdo byl 
zvolen, považoval se tehdy ve Francii pod vlivem civilistického 
pojímání za poměr mandátní,5)" Již na tomto místě sluší upo
zorniti na to, že zastupitelská myšlenka byla tehdy ve Francii 

1926, 468, násL, D u g u i t, Trairté de dxoit constitutionneI, 1924, IV., 247, 
násL, Es m e i n, Elements de droit constitutionneI, ' 1921, 1., 355, násL, 
Mor e a u, Précis élémentaire de droit constitutionnel, vyd. IX.; 1921, 
249, násL, Pie r r e, Traité de droit politique électomI et pa'l'IRmentaire, 
1893, 353, násL, Me y e r, n. u. m. 42, násL, B a·x a, Parlament · a parla
mentarism, 1924, 62, násL 

4) B a u d o t, n. u. m. 38, 45. 
5) D u g u H, n. u. m. IV., 247, JelI i ne k, Ausgewahlte Schriften 

UIid Reden, 1911, 406,B a x a, n. u . m. 64. 
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pojímána zcela jinak než v Anglii, kde proniká velmi záhy ná
zor, že v anglickém parlamentu, resp. v jeho dolní sněmovně, 
je zastoupen prostřednictvím volených zástupců celý národ 
anglický. Podle francouzského pojetí stav nebo příslušný vo
lební okres pověřuje jako mandant zvoleného zástupce jako 
svého mandatáře účastí a činností na sněmu. Tento sněm je' 
tudíž podle toho shromážděním mandatářů v pravém slova 
smyslu. V této souvislosti je vhodno podotknouti, že z tohoto 
poměru mandátního dovozuje se pak i platnost a závaznost 
instrukcí, které ve formě t. zv. seznamů stížností (cahiers de 
doléances) byly delegátům udělovány (srov. pojem i mp e r a
t i v n í h o man dát u), a že volební okres mohl dokonce svého 
delegáta odvolati. . 

Když všechny tři sbory generálních stavů přijaly systém 
volební za svůj organisační princip a počaly jej praktikovat, 
objevila se poprvé potřeba zjednati spolehlivé právní záruky, 
že osoby, které vystupují jako zmocněnci, jsou skutečně také 
oprávněny za příslušný stav vystupovat a jednati. Poněvadž 

vztah, který vznikl, byl pojímán - jak již řečeno - jako poměr 
mandátní, uplatňuje se požadavek, aby plné moci těchto manda.:. 
tářů - podle analogie s jinými sbory zmocněnců - byly »ově-

l řovány«. Ujímá se praxe, že generální stavové ověřují sami 
správnost (la régularité) mandátů svých členů . Z této praxe ge
nerálních stavů razí se ve francouzské terminologii obrat »véri-
fication des pouvoirs«, který později přechází i do moderní ter
minologie právnické, třebas by zde již nešlo - pod vlivem 
moderní koncepce politické representace - o »ověřování plných 
mocí«.6) ._ 

S uplatněním požadavku, aby plné moci byly ověřovány, 
naskýtá se další otázka, která zejména později nabývá zcela 
zvláštní důležitosti, totiž k d o má tyto plné moci ověřovati. 
Právě kolem této otázky točil se dlouhotrvající boj krile se 
stavy, který po střídavých úspěších skončil přece jen vítězstvím 
stavů.7) A po uplynutí doby, kdy nebylo třeba se touto otázkou 

6) D u g u i t, n. u. m. IV., 247. 
7) Pic o t (Histoire des Etats Généraux, 1872, I- IV.) zmmuJe se 

nejprve o stavech v Orléansu, kde prý se poslanci již v roce 1560 zabývali 
otá~kou platnosti svých plných mocí (II., 3'8). Podle téhož autora stavové 
v Bloj,s r. 1588 přes odpor králův reklamovali pro ,sebe p'rávo ověřovati 
své plné moci a rozhodo:vati volební 3pOO-y vzniklé v různých provinciícn 

I 

J 
I , 
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zabývati, poněvadž stavové nehyli již svoláváni, ožívá na sklon
ku 18. stol. s objevením se nových generálních stavů starý pro
blém poznovu. Ale tentokráte ostří konfliktu není zahroceno 
výlučně a především proti králi, protože v době, kdy konflikt 
propuká, již se uznává, že stavové jsou oprávněni, aby si sami 
ověřovali plné moci svých členů . V lůně generálních stavů sa
mých dochází nyní ke sporu, v němž se ocitají- na jedné frontě 
proti stavu třetímu - oba stavy vyšší. A tak, když L u d
v í k XVI. zahajoval v květnu 1789 shromáždění generálních 
stavů ve V e r s a i II e s, platilo sice za samozřejmé, že zlmu
mání plných mocí provádějí stavové sami, ale právě otázka, 
j a k toto ověřování prováděti, dala podnět ke konfliktu s daleko
sáhlými politickými důsledky.8) Třetí stav totiž usiloval o to, 
aby se ověřování, které bylo vždy na pořadu hned po zahájení 
shromáždění, provádělo ve společné schůzi všech tří stavů a 
nikoli, jako dosud, aby si každý stav odděleně ověřoval své 
vlastní členy . Když však první a druhý stav odmítly účastniti 
se porad a usnášení, konaných společně se stavem třetím, třetí 
stav ověřil sám plné moci svých členů a provolal se Národním 
shromážděním. Tím byl definitivně vyřešen dávný spor s krá
lem o kompetenci, třebaže ještě podle královského dekretu ze 
dne 23. VI. 1789 měla býti kompetence rozdělena mezi . krále 
a generální stavy podle toho, šlo-li o plné moci vzaté v odpor či 
takové, kterým odporováno nebylo, při čemž králi mělo zůstati 
právo, že v určitých případech může jako poslední instance roz
hodovat o plných mocí, proti niIilž byla podána stížnost.9 ) 

Ustavením Národního shromáždění ztratily svůj význam a vliv 
oba první stavy, právě tak, jako král, který definitivně pozbyl 
jakéhokoli vlivu na otázku ověřování plných mocí. 

Shromáždění třetího stavu usneslo se dne 19. VI. 1789, aby 
ony plné moci, které dají podnět ke sporům, byly přikázány ke 
zkoumání zvláštnímu verifikačnímu výboru (comité de vérifi-

(III., 93). Naproti tomu však stavové v Paříži svým usnesením z r. 1614, 
:aby o'Věřování voleb v odpor vz'atých prováděla královská rada, opustili 
prý tradici, kterou stavové v Blois v tomto směru vytvořili a kterou poslan
ci posledních shromáždění energicky zastávali (III., 3,33). K tomu též 
B a u d o t, n. u. m. 43, násl. 

8) B a u d o t, n. u. m. 46, násl., JelI i n e k, Ausgewahlte Schriften 
und Reden, 407. 

9) Pi ě r r e, n. u . m. 353, B a u d o t, n. u. m. 57. 
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cation et du contentieux) a aby o usnesení tohoto výboru potom 
s konečnou platností rozhodlo celé Národní shromážděnÍ. Byl 
tudíž tento sbor oprávněn, aby autonomně rozhodoval jak pokud 
jde o ověřování plných mocí, tak pokud jde o vyřizování stíž
ností, které byly proti volbám podány. Pro úplnost budiž ještě 
uvedeno, že tato zásada přešla i do ústavy ze dne 14. IX. 1791, 

I v které bylo zejména zdůrazněno, že dekrety Sboru zákonodár
ného, pokud se týkají platnosti voleb, nepodléhají královské 
sankci. A touto ústavou počínajíc, přiznává se ve Francii právo 
ověřovati plné moci všem politickým shromážděním, jimž se svě
řuje moc zákonodárná, ať se tyto sbory někdy zovou Corps lé
gislatif, jindy Chambre des députés anebo Assemblé nationale.10 ) 

Předpis dosud platné ústavy ze dne 16. VII. 1875 (čl. 10: »Cha
cune des chambres est juge de Yégibilité de ses mebres et de 1a 
régularité de leur élection ... «) navazuje tak v nepřetržité 
tradici na právo,U) které kdysi příslušelo starým generálním 
stavl 1m a týkalo se ověřování plných mocí členů těchto stavů, 
třebaže právnická povaha úlohy, dnes sněmovnám přiznávané, 
je nepochybně rozdílná od starého práva ověřovacího. I . Jak uvádí JelI i n e k a po něm Br a u n i a S/2) je právo 
francouzských sněmoven, ověřovati plné moci, zbudováno n'! 
dvou základních myšlenkách, které svými ' kořeny tkví v růz
ných filosoficko-právních názorech na stát a státní moci. První 
názor, vycházející z Mo n t e s q u i e u - ova učení o dělení tří 
mocí ve státě, pokládá ověřovací právo sněmoven za součást moci 
zákonodárné, takže při důsledném provádění této nauky má býti 

I moc soudcovská z jakéhokoli rozhodování ve věcech volebních 
zásadně vyloučena. »Das geht I?O weit, dass selbst den Wahler
versammlungen das jede richterliche oder administrative Ent-
scheidung ausschliessende Recht gegeben wird, bezuglich der 
von den Primarversammlungen entsendeten électeurs« de véri
fier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront »vor
behaltlich der definitiven Sentenz des corps législatif gelegent
lich der von ihm vorgenommenen Verifikationen.« Podle dru:' 

J hého názoru, opírajícího se o R o u s s e a u - ovu ideu suvere-

10) Baudot, n. u . m. 59, násl., Duguit, n. u. m. 248. 
11) Duguit, n. u. m. 24-9, Barthélemy, n. u. m. 391, 474, 

M -o r e a u, n. u. m. 24'8. 
12) JelI i n e k, Ausgewlihlte Schriť,ten und Reden, 409, Br a u n i a s, 

n. u. m. II., 284. -
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nity, obsahuje svrchovaná vůle lidu, zastupovaná zákonodár- ' 
ným sborem sice všechny moci, ale ponechávajíc si výkon moci 
zákonodárné, deleguje moc výkonnou a soudcovskou na jiné 
orgány. »Damit wird aber die Gesetzgebung quoad ius und 
quoad exercitium zur hoch sten Gewalt, der die beiden anderen 
subordinier t, von der sie in ihrer Organisation abhangig sind. 
Unter diesen Voraussetzungen wurde esals verkehr t erschei
nen, wenn man den subordinierten Gewalten das Recht erteilen 
wollte, in Frageri zu entscheiden, welche die Konstituierung des 
souveranen Volkes als Wahl- und Wahlerversammlungen, de:!" 
gewahlten Reprasentanten des Souverans als gesetzgebenden 
Korper betreffen.Die Wurde der Vertretung der souveranen 
N ation wurde Schaden leiden, wenn sie sich in irgendeiner Fra
ge dem Richter unterwerfen wurde. Das Parlament selbst muss 
vielmehr der souverane Herr uber die Anerkennung des Rechtes 

. seiner Mitglieder sein.«13) 

III. Přibližně v stejné době, kdy se v kontinentálních stá
tech - evropských tvoří různé stavovské útvary, kladou se 
v A n g 1 i iH ) první základy pro postupné budování anglického 
parlamentu. Z jeho jednotlivých výVojových fásí zaslouží zmín
ky stadium počáteční, kdy se tento parlament počíná organiso
vati stejným způsobem jako na evropské pevnině, totiž podle 
st~vů. Avšak tento způsob rozlišování se záhy opouští, aby 3e 

nahradil dělítkem takovým, které by lépe odpovídalo zvlášt· 
nostem anglických poměrů. A tak již v druhé polovině 14. sto
letí počíhá se rozlišovati mezi sněmovnou lordů (House oť 
Lords) a sněmovnou obecných (House of Commons), při čemž 
se v důsledku dosavadního vývoje udržuje zvyklost, že členství 
do sněmovny horní uděluje král, zatím co se členství do sně
movny dolní nabývá volbou, ať se tato provádí ve shromáždění 
hrabském, ať ve shromáždění městském. Poněvadž se tedy od 
počátku jen dolní sněmovna sestavuje na podkladě voleb, je 

13) JelI i n e k, Ausgewa:hlte S'chriíten ' und Reden, 409, 410. - Po
-drobnosti platné francouzské úpravy viz zejm. u D u g u i t a, n. u. m. 
·253 a u Br a u n i a s e, n. u. m. 1., 186. 

14) K tomu a k dalšimu : A dam s, Constitutional ' History oí Eng-
1and, 1920,zejm. 169, 178, 266 etc., A n s o n, The Law and Custom oí the 
Constitution, vyd. V., 1922, 35, 80, 178 ete., Ha t s che k, Englisches Staats
recht, 1905, 1., 232, 297, B a u d o t, n. u. m. 112, násl., Me ye r, n. u. m. 3, 
násl., B a x a, n. u. m, 69, násl. 
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pro vývoj volebního soudnietví historie volebního práva do této> 
dolní sněmovny výlučně směrodatná a jen této třeba si vší
mati. 

Pokud parlament nepočal uplatňovati svá práva, rozhodo
val král jako hlava parlamentu o tom, zda osoba vyslaná do 
dolní sněmovny vyhovuje všem stanoveným požadavkům, které 
byly uvedeny v královském zvacím listě či nikoli.::l5 ) Když se 
pak objevují ve 14. a 15. století první stížnosti do provedených 
voleb, vyřizuje je stále ještě král buď sám, buď s přibráním 
lordů-rádců nebo soudců. Teprve když parlament mezi požadav
ky, jichž splnění se na králi domáhá/6 ) uvádí v zájmu svobody 
voleb také výhradné rozhodování o volbách v odpor vzatých, 
počíná se řešit otázka, v níž se postupně odráží právě začínající 
politický zápas anglického parlamentu s panovníkem. A netrvá 
dlouho, a z tohoto konfliktu vychází vítě7ně sněmovna, neboť 

( již král J a k ubL přiznává jí oprávnění rozhodovat o spor
ných volbách.17) A poněvadž sněmovna neopomíjí toto právo 
vykonávati, považuje se tato od počátku 17. století zcela nepo-
chybně za jedině oprávněnou rozhodovat o ' sporných volbách. ' 
Poněvadž však sněmovna při rozhodování - které původně 
prováděl speciální sněmovní výbor (Comittee of privileges and 
Eleetions) a pozděj i celá sněmovna '----,. nemohla se opírat o psa
né právo, kterého nebylo, mohla na místě této lex et consuetudo 
parliamenti - jak uvádí JelI in e k::18)' - velmi snadno na
stoupiti zvůle stran a přebujeld stranictví se všemi neblahýmí 
následky;-Zejména _ koruJ)čnic T~~t .... 

Me o se za o, že nápra lůže zjednati vhodnější úprava 
orgánu těmito funkcemi pověřeného. Proto G r e n v i II e A c t 
z r. 1770, zvaná takto po svém" původci, věnuje především po
zornost jak způsobu tvoření, tak i počtu zvláštní komise, která 
má rozhodovat o napadených volbách. Aby byly vyloučeny stra
nické vlivy, mají býti členové této komise ustanovováni losová
ním a má jich býti třináct s připočtením dvou zástupců sporných 
stran. Ale ani tato úprava nesplnila naděje, že komise bude tri
bunálem nadstranickým a na sněmovně nezávislým, neboť soud-

15) Ha t s che k, Englisches Staatsrecht, 29-8, JelI i n e k, Ausge-
wahlte Schriften und Reden, 4100. 

16) A dam -s, n. u. m. 284. 
17) Anson, n. u. ffi. 178. 
18) Je III in e k, Ausgewahlte Schriften und Reden, 402. 
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-ci pověření zkoumáním voleb postrádali především právnického 
vzdělání a kromě toho podléhali stále vlivu stran. A zlepšení se 
nedosáhlo ani v r. 1839 (Robert Pe e I Ac t), když losování 
bylo odstraněno a počet členů komise snížen na pět. 

Konečně při reformě parlamentu v r. 1867 bylo provedeno 
rozdělení kompetencí v tom smyslu, že rozhodování o sporných 
volhách bylo zákonem z r. 1868 (Eleetion Petition Aet 31 and 
.32 Viet. c. 125) přikázáno zvláštnímu soudu n~němovně nezá
vislému.19 ) ozhodováním o sporných volbách byl podle tohoto 
zákona pověřen nejdříve jen jeden člen soudního dvora t. zv. 
Common Pleas, později podle úpravy z r. 1879 (Parliamentary 
Election and Corrupt Practice Act 42 and 43 Viet. c. 75) dva 
členové tohoto vysokého soudcovského tribunálu. Aby vynikl 
soudcovský charakter tohoto zvláštního volebního soudu (Elec
tion Cour), je třeba si po"šimnouti způsobu, jak se tento 
soud tvoří. Oba jeho členové, volební soudci (Election Judges), 
musí býti vzati ze zvláštního-seznamu volebních soudců. Soud
cové King's Bench Division, jedné to sekce High Court of Justi
ce, volí každoročně ze svého středu na nejbližší rok tři volební 
soudce, a tito zvolení soudcové zapisují se do zmíněného se· 
znamu volebních soudců. Nutno ještě pro úplnost dodati, že 
i po úpravě z r. 1868 zůstalo dolní sněmovně právo anulovati 
volbu, byl-li zvolen kandidát absolutně nekvalifikovaný.20)' 

IV. Dosud jsme se zabývali historickým vývojem verifi
kace plných mocí ve Francii a vznikem volebního soudu v Anglii. 
Z toho, co bylo uvedeno, mohli jsme seznati, že l:" obou státech 

. šlo o instituce, které ze staletého v:ÝY2je yyrostly zc~la spo~ 
- "tánne, a ze tedy nebyly zřízeny plánovitě jako sku~n-
c epce, ktera y yyp~ ala z ějaké [lolTek' oktrin .21} A je 
nutno znáti právě tento ráz zmíněných institucí, aby bylo možno 
porozuměti tendencím, které se postupem času při úpravě těch
to otázek v ostatních státech projevovaly. Neboť v uvedeném 
přehledu - týkajícím se třeba jen dvou evropských států -
jsou již naznačeny téměř všechny otázky, které je nutno dříve 
nebo později řešit {v ostatních státech evropských, podle toho, 

19) Ha t s che k, Englisches Staatstl'echt, 300. 
20) Podrobnosti anglické úpra;vy viz zejm. u H a t s c h k a, Englisches 

'Staatsrecht, 302 a u B r a u n i a s e, n . u. m. 1., 246. 
21) Srov. H ách a, Správní soudnictví, Slov. veřej. práva čsl., 1936,_ 

IV., 590 a 592. 
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v jakém stupni pronikají z těchto západoevropských států dále 
na východ konstituční prvky. A tak v zákonodárství těch státi'l, 
v nichž se objevuje potřeba řešiti podobné otázky, přihlíž~ se 
jak k instituci francouzské verifikace, tak k instituci anglického 
volebního soudu, a to k oběma jako k předlohám, kterých se již 
prakticky po kratší či delší dobu používá. Podle toho, ke kte
rému z obou zmíněných typů se v tom kterém státě béře zřetel, 
rozlišují se dvě skupiny států: první, do které lze pojímati státy, 

(

V jejichž zákonodárství uplatňuje se typ francouzský s auto
nomní funkcí sněmovny, druhá, do níž lze počítati státy při
držující se typu anglického s nezávislým volebním soudem. Po
měry politicko-sociální, které se postupem času stávají stále 
složitější, však nedovolují, aby se v tom kterém státě mohly pře
jímati právní instituce, které snad až dosud vyhovovaly odliš
ným politicko-sociálním potřebám státu cizího. 

Tak vyskytují se i státy, jejichž politicko-sociální struktuře 
by prosté převzetí cizích vzorů nikdy nemohlo vyhovovati. Vzni-

( 
ká tedy třetí skupina států typu smíšeného, ve které jsou prvky 
obou uvedených typů v nestejném stupni kombinovány.22)' 
A tato skupina, v níž se postupně stírají vyhraněné rozdíly, 
které tak výrazně charakterisovaly jak úpravu fnmcouzskou, 
tak úpravu anglickou, vykazuje do té míry rozmanité složeniny, 
že nelze o ní říci nic přesnějšího, než že se v ní projevuje stálý, 
zde mírnější, tam pronikavější odklon od francouzského typu 
s autonomní funkcí sněmoven. A v jednom směru lze v této sku
pině nalézti prvek, který připomíná na vyhraněný typ anglický. 
Typ anglický i typ smíšený totiž společně charakterisuje to, že 
se v nich používá - někdy v menším, jindy ve větším stupni
prvků a metod, které dříve výhradně charakterisovaly jen soud-

22) Srovnávací studie obsahují často přehledy, v nichž jednotliví 
autoři podávají seznam Sotátů, ve kterých 'o platn0sti voleb v té které době 
rozhoduje buď- parlament, buď soud, anebo jiný orgán. Takový výpočet 
Sotátů uveí'ejňuje na př. v r. 188'5 J a q II e ,s, Die Wahlprlifung in den mo
dernen Staaten und ein Wahlprlifungsgerichrtshof flir Oesterreich, 17, násl., 
v. r. 1889 B a u d o t, n. u. m. 27, 3'5, nást, v. r. 1908 Les e r, Unter
suchungen liber das Wa:hlpriifungsrecht des Deutschen Reichstags, 2, 103, 
nlÍ!Sl., v r. 1913, Cz e k e y, Ůber das System der Prlifung parlamenta
rischer Wahlen (Zeitschrift flir Volkerrecht und Bundesstaatsrecht VI., 
450), v r. 1932 Br a u n i a s n. u. m. II., 285, 286, v r . 1934 Ř í h a, Verifi-
kace voleb do Národnfuo shromáždění volebním 'soudem (HoetzIova pocta, 
179). 
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nictví, pokud se tímto pojmem rozumí soudnictví v jeho tradič
ním smyslu. Pro další vývoj této tendence je pak období počí
nající po světové válce zvláště důležité, neboť politicko-sociální 
poměry v této době dostávají zcela zvláštní ráz a jejich vývoj 
nebývalý spád. Tvoří se nové státní celky, a ty z nich, které se 
rozhodují pro režim demokratický se soustavou volebního prá
va, musí pak nutně řešiti všedmy problémy z existence voleb
ního práva a jeho zákonné úpravy vyplývající, tudíž i problém 
volebního soudnictví. 

V této studii nejde však o to, zkoumati názorové ovzduší, 
ať politické, ať filosoficko-právní, z něhož instituce volebního 
soudnictví vyrůstá, právě tak, jako se zde nelze zabývati stu
diem poměru instituce volebního soudnictví k instituci soud
nictví správního.23 ) A také nejde o to, uváděti bližší podrobnosti, 
které přináší positivní úprava ve státech, jež náležejí k typu 
anglickému anebo k typu smíšenému. Naproti tomu účelem 
těchto výkladů je vyjádřiti tendenci, která se projevuje v tom, 
že do jednoho - a to zcela speciálního - oboru veřejné správy 
přenášejí se v míře s.tále hojnější prvky a methody soudcovské, 
třebas navzájem porůznu kombinované. Má býti tudíž věnována 
pozo:r:nost úkazu, že i v tom t o o bor u - jinak úzkém -
p:r:onikají do veřejné správy soudcovské prvky, tedy zjevu, který i' podle H ách o v Ý c h slov, platných původně pro obor soud
ni'ctví správního, lze obdobně označiti judicialisací veřejné 
správy?4)' 

Tím tedy dospíváme k druhé základní otázce této kapitoly, 
o které jsme se již shora byli zmínili. Neboť hned v úvodu jsme 
předeslali, že po vylíčení historického vzniku dvou původních 
typů západoevropských, pokusíme se o bližší rozbor podstaty 
problému, který jsme prozatím bez bližšího označení tehdy 
označili .i~ko problém volebního soudnictví. A tak dostává se 
nám současně příležitosti, abychom v této souvislosti uvedli 
i výsledky, k nimž teorie při studiu těchto problémů prozatím 
dospěla. 

Avšak není právě snadno docílené výsledky nějak syste
maticky uspořádati, neboť již po stránce terminologické vysky
tují se tak značné obtíže, že nelze očekávati, že by se v tomto 

23) H ách a, Správní soudnictví, 590, 592. 
24) H ách a, Správnisoudnictví, 590. 
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směru mohlo ihned dospě~j k uspokojivým závěrům. Tak na př. 

francouzská teorie v d'lsledku historického vývoje, který byl 
shora vylíčen, užívá pojmu »vérification des pouvoirs«,25} ně

mecká teorie kolísá mezi několika názvy, při čemž používá ze
jména dvou pojmů,a to »Legitimationsprufung« a »Wahlpru
fung«, a to někdy i promiscue.26) 

A není-li terminologie, ať z jakýchkoli důvodů, ustálena, 
nepřekvapí, nedospěje-li se ani ke shodným závěrům při poku
sech používané názvosloví nějak obsahově vymeziti. Pokud vů
bec autoři věnují pozornost i této otázce, snaží se spíše vyjádřit 
účel, jemuž má příslušné zařízení sloužiti. Tak na příklad 

J a q u e s praví: »Die Wahlprufung hat zum Gegenstande die 
Wahrung offentlichen Rechtes, praciser ausgedruckt: die Wah
rung der den Staatsburgern durch die Verfassung zuerkannten 
und gewahrleisteten Rechte, ihre freie Ůberzeugung uber die 
dem Gesammtwohl forderlichste Regierung des Staates bei der 
Wahl der Landes-, beziehungsweise der Reichsvertretung zu 
unbeirrlem und unverfalschten Ausdruck zu bringen.« Na ji
ném místě pak: »Die Wahlprufung ist nichts Anderes als die 
Anwendung der bestehenden Verfassungsgesetze in der ihrem 
Wortlaut und Geist entsprechenden Weise auf die einzelnen 
concreten Fane der Wahlvornahme.«21.) 

. Les e r o pojmu »Legitimationsprufung«, kterého používá 
říšská ústava německá z r. 1870, uvádí: »Der Begriff »Legiti
mationsprufung«, den der Art. 27 R. V. aufstellt, ist weiter als 
der der Wahlprufung. Es sei daher hier eine Scheidung in An
wendung gebracht zwischen Wahlprufung und dem, was Legi
timationsprufung in engererh Sinne genannt werden solI. Durch 
den Begriff der Legitimationsprufung im engeren Sinne wird 

:2G) Na př. Barthélemy, n. u. m. 468, násl., Duguit, n. u. m. 
IV., 247, ' násl., Esmein, n. u. m. 1.,35'5, násL, Moreau, n . u. m. 
'249, násl., Pi é r r e, n. u. m. 353, násl. . 

26) S prvním pojmem setkáváme se na příkl. u S' e y de 1 a, Bayen
sches Staatsrecht, 1896, 1., 43'6, násl., Staatsil"echtliche und politi:sche Ab
nandlungen, 1893, 192, G. JelI i n k a, Ein Verfa:ssungsgerichtshof fur 
bsterreich, 1885, 13; s druhým ' pojmem napřHd. u J a q u e s a, n. u. m. 
,54, násl., u L e ,s e r a, n. u. m., zejm. 27, 103, a Ha t s c h k a, lnstitutionen 
des Deutschen Staatsrechts, (I., das Reichsstaatsrechrt, 1923, 199, násl.; II., 
·das Preussische Verfasungsrecht, 1924, 154, násl.; III" Ausserpreussisches 
Landesstaatsrecht, 192'6, 2121, násL). 

27) J a q u e s, n. u. m. 54 a 55. 
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die Tatigkeit ve:rstanden, die der Reichstag zum Zwecke der 
Ul1tersuchung vornimmt, ob die Eigenschaften der Wahlbar
keit bei seinen M'itglieder fortdauernd sind und ob nich in ihrer 
Person einer der sonstigen Grunde eingetreten ist, die als be
sondere Erloschungsgrunde der Abgeordneteneigenschaft be
zeichnp.t zu werden pflegen.«28) 

»H a t s che k« - citováno podle K u hna - »verwendet 
einen Oberbegriff Wahlprufung = Prufung der Parlaments
mitgliedschaft und scheidet ihn in Wahlprufung i. e. S. = Pru
fung bestrittener Wahlen und Legitimationsprufung fur anes 
iibrige. And e r s schIagt als Oberbegriff vor »Prufung der Mit
gliedschaft«. Er unters~heidet hierin die Wahlprufung des Ent
stehens der Mitgliedschaft und die Prufung des Verlustes der 
Mitgliedschaft. «29) 

Z uvedených ukázek je především zřejmo, že se teorie 
obsahovým vymezením používaných pojmů ,zabývala jen velmi 
zřídka, při čemž ani tehdy, když se věnovala studiu této otázky, 
upravené snad i týmž právním řádem, nedospěla k shodným 
závěrům. Avšak ani tyto, ani snad pozdější definice nemohly by 
uspokojivě vystihnouti onu všeobecnou tendeci, o jejíž vyjádření 
se právě v této studii jedná, a která byla v předchozí souvislosti 
- podle vzoru tam uvedeného - nazvána judicialisací veřejné 
správy. 

Dospíváme totiž k dvojímu významu, který pojem voleb
ního soudnictví může míti. Volebním soudnictvím v širším 
smyslu můžeme vyjadřovati právě naznačenou tendenci, jevící 
se v tom, že zcela speciální úsek veřejné správy je stále zřetel
něji pronikán jednotlivými prvky, které dříve charakterisovaly 
výlučně soudnictví v jeho tradičním smyslu. Volebním soud-

~ nictvím v užším smyslu lze naproti tomu rozuměti soubor roz
hodovacích činností zvláštního orgánu, jehož složení, působnost 
i řízení před ním, byly předem stanoveny zákonem. Volební 
soudnictví ve smyslu prvním přenáší se tudíž přes rozdíly sta
novené positivním právem jednotlivých států. Volební soud-
nictví ve smyslu druhém přihlíží právě naopak jen k zvláštnos
tem zcela konkrétního právního řádu. 

28) Leser, n. u. m. 13,14. 
20) K u h n, FOrInen des verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes im 

deutschen Reichs- und Landesstaatsrecht, 1929, 33, And e r s, Richterliche 
Wahlprufung in modernen Verfassungen, 1922. 

V olebni soudnictvi. 2 
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Bylo již řečeno, že v této kapitole půjde o rozbor volebního 
soudnictví v širším smyslu. Jde tedy o to, zjišťovati, v kterých 
směrech do úzkého oboru veřejné správy, týkajícího se volebních 
věcí, pronikají prvky a metody tradičního soudnictví. Bude tedy 
nutné uvědomiti si především základní znaky, kterými se vyzna·· 
čují tradiční soudy, a zkoumati, zda obdobné znaky vyskytují 
se i na zmíněném úseku veřejné správy.\'lO) 

Základním znakem, kterým bývá vystižena povaha určitého 
( orgánu jako soudu, je soudcovská nezávislost. Tato nezávislost 

jeví se především jako nezávislost funkční , jejímž obsahem je, 
že orgán výkonem určité funkce pověřený~ není v této své funkci 
vázán žádnými předpisy kromě zákona. S nezávislostí funkční 
spojuje se však obvykle i nezávislost osobní, která má soudci 
zaručovati trvalost jeho soudcovskéh06fudu. Má-li tudíž být 
určitému orgánu přiznána povaha soudu v tradičním smyslu, 
musí býti členům tohoto soudu zaručena jak nezávislost funkční, 
tak i osobní. Bude proto nutné zkoumati, zda i v zákonodárství, 
které se zabývá .úpravou volebního soudnictví, jsou členům 

těchto orgánů zaručeny tyto typické výsady soudcovské. Zběžný 
přehled po jednotlivých předpisech positivního práva od dob 
dřívějších až do doby přítomné, dovede nás k poznatku, že právě 
tento příznačný znak velmi dlouho chyběl v úpravě, která se 
týkala právního postavení členů těch orgánů, které byly ozna
čovány jako volební soudy. Teprve v poslední době lze v tomto 
směru zjistiti tendenci, která směřuje k tomu, aby členové pří
slušných orgánů požívali záruk, dříve propůjčovaných jen soud
cům v pravém slqva smyslu. vývoj jde nyní dokonce tak daleko, 
že v mnohých státech přidělují se kompetence, týkající se roz
hodování platnosti voleb a ~tázek příbuzných, s o u d c ů m 
z p o vol á ní, jejichž nezávislost je v obojím s~ru zaručena 
zpravidla přímo \, stavními předpisy. 

Abychom uve i doklady z positivního práva, sluší zmíniti 
se v této souvislosti o -R-S-k-u, kde o volebních stížnostech 
rozhoduje ne j vy Š š í s o u d (§ 10 úst. ze 14. VI. 1922 ve 
znění publ. dne 17. IX. 1930, zák. 1930, str. 179)", o ~ s t o n
s k u, kde o stížnostech do voleb rozhoduje spr á v ní oa-d-ě
lení státního soudu (§ 11 zák. z 18. II. 1926, R. T. č. 

30) řl ách a, Správní s·oudnictvi, 590, Nej·vyš·Ší správní soud, Slov. 
veřejného práva čsL, 1932, II., 833. 
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16, 1926), O Ei-n..s..k.j]" kde o odvolání proti rozhodnutí zemské
ho hejtmana o.stížnosti do voleb rozhoduje ne j v y s Sl 

správní soud (§ 77 zák. z 20. VII. 1906), o Polsku, kde 
o platnosti napadených voleb rozhoduje ne j vy Š Š ( s o II d 
(čl. 78-82 zák. z 8. VII. 1935 D. Ú. Poz. 319 a čl. 38 zák. z 8. 
VII. 1935 D. Ú. Poz. 320)', o Ma ď a r s k u, kde o stížnostech 
rozhoduje výhradně spr á v rif s o u d (§ § 104, 105, zák. čl. 
XXVI :1925 o volbách poslanců do říšského sněmu.31f 

Ostatně i v těch státech, kde se1nejde při positivní úpravě 
tak daleko, aby volebn,í .. soudnictví bylo s:věřováno ý:hradně ao 
ruKou s o u d c ů z p .O vol á n í, setkáváme se s ustanoveními, 
které orgánům, výkonem soudniétyí pověřeným, poskytují záruky 
s o u d c o v s k é n e z á v i s 1 ~ . Příkladem může býti úpra:"" 
~m o soudnictví C e s k o s loven s k u (§ 6 zák. č. 

5/192D Sb. z. a n. s nov. , pnpa ne 1 v 'Q?ako u s k u (§ :3 
zák. ze dne 6. II. 1919 ST. G. Bl. Nr. 90)'. 

V této souvislosti jest ovšem upozorniti na to, že ani soud
cové v tradičním smyslu nemohou býti na dáni absolutními zá
rukami své nezávislosti.32 ) I při nich je zvláště důležitá morálka, 
která musí vyplňovatLto_,~~právní řád nemuze am raanýIn , 
soua.cům absolutně zaručiti. A v tomto směru sluší zvláště zdů-

- razniti, že právě u soudců, vykonávajících soudnictví volební, 
klade se předevŠím váha na jejich morálku, váha tím větší, po
něvadž tito soudcové stojí zpravidla uprostřed nejrůznějších po-[ 
litických vlivů. 

Dalším základním znakem, který charakterisuje tradiční 
soudnictví, je povaha funkce, kterou soudcové vykonávají. 
J de totiž o to, je-li jej ich funkce j urisdikční funkcí sui generis 
a lze-li tuto funkci považovati za zvláštní pojmový znak či ni
koli. Na tuto otázku lze odpověděti, když přihlédneme k vý
sledkům, ke kterým teorie při rozboru této otázky dospěla. 

Francouzská teorie při rozboru povahy vérification des 
pouvoirs došla k názoru, že j de v podstatě o funkci soudcovskou. 
B a u d o t 33 ) při zkoumání podstaty ověřovací pravomoci roz-

31) V uvedených státech byl vzat zřetel k posledním úpravám, pokud 
bylo vůbec možno získat si přÍ'stupu k zákonům poslední doby. Použito 
těchto sbírek zákonů: Riigi Teataja (R. T.), Lantdagsordning for Finland, 
Dziennik Ustaw (D. U.), Ungarische Reichs·gesetz·sammlung (U. R. G. S.). 

32) řl ách a, Správní soudnictví, 592. 
. 33) B a u d o t, n. u. m. 67, násl., 72 . 
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lišuje případy, kdy sněmovny vykonávají »un contentieux de 
pleine juridiction« a »contentieux d'annulation«, a podrobuje 
rozboru jednotlivé případy, které by se daly do té neb oné kate
gorie zařaditi. D u g u i t3")' podrobuje tuto funkci zvlášť 

(
výstižné kritice a dospívá k závěru, že je to j~:!sdi~ční povahv~ 
aktu, která charakterisuje podstatu funkce, JIZ snemovna pn 
ověřování vykonává. »La question qui se po se donc n'est pas de 
savoir si les députés sont mandataires réguliers de la circon-
scription dont ils se prétendent élus, mais seulement de savoir 
si telle personne fait légalement partie de cet organe de répre
sentation nationale qui s'appelle le parlement, si facte juridique 
qu'est félection a eu lieu conformément a la loL La chambre va 
donc exercer véritablement une fonction juridictionelle ; il y a la 
un cas nettement déterminé de juridiction objective. Lorsque le 
conseil d'État, par exemple, est appelé a statuer sur la régula
rité d'une élection au conseil général, nul ne conteste qu'il 
accomplit une fonction juridictionnelle. Le role d'une chambre 
qui statue sur félection de run de ses membres est absolument 
identique; elle fait donc acte de jur idiction. II faut en conclure 
qu'elle a tous les pouvoirs d'une juridiction, mais qu'elle n'a que 
les pouvoirs d'une juridiction.« 

Německá teorie, pokud se týče rakouská, od počátku zdů

razňovala, že podstatou funkce sněmoven při zkoumání voleb 
I (WahlprUfung) je jurisdikční akt. Sluší při tom uvésti, že již 
J a q u e s tuto povahu vícekráte zdůraznil, jak ve svých teore
tických úvahách, tak i při svých politických projevech na ra
kouské říšské radě. Tak celý jeho spis »Die WahlprUfung in 
den modernen Staaten und ei'n WahlprUfungsgerichtshof fUr 
Oesterreich«, zde již častěji citovaný, má sloužiti k tomu, aby 
se bližším rozborem dokázala soudcovská činnost, kterou sně
movny při zkoumání vykonávají a aby bylo dosaženo již pro 
tuto charakteristickou povahu zmíněné činnosti zřízení vhodn~ 

soudcovské organisace.35)' Co r o n i n i, třebas by nenáležel 
k teoretikům, ve svém projevu na říšské radě, jímž uváděl návrh 
na zřízení zvláštního volebního soudu, výslovně uvedl,36)" že jde 

34) D u g u i t, 11. u. m. IV., 249. 
35 ) J a q u e s, n. u. m., 6; srov. též na str. 33 tohoto spisu. 
3.6) C o r o n i n i, ve své řeči proslovem~ v 20. schůzi X. sesse, 12. ll. 

1886, sten. protokoly, str. 604-624, 634-646; ,srov. též na str. 37 t . sp. , 
I 
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při rozhodování napadených voleb podle jeho mínění o »ein Act 
reiner Judikatur«. Za tohoto stavu věci mohl pak JelI i n e k 
ve svém dobrozdání, podaném 19. sjezdu německých právníků, 
uvésti : »Alle der deutschen Wissenschaft Angehorigen, die ex 
professo Uber sie sich geaussert haben, sind zu den Ubereinstim
menden Resultat gelangt, dass das WahlprUfungsgeschaft der 
Kammern seinem Wesen nach eine Funktion der Rechtspre
chung sei.«37) Stejné pojetí je v říšskoněmeckém písemnictvi 
téměř všeobecné, a tak lze jen poukázati na jména jednotlivých 
autorů, pokud jich starší literatura již neuvádí, jako na příklad 
Lesera,38) Hatschka,39) KUhna,40) Balla4J.) ' a Brau
n i a s e.4 2 ) 

A tak po vylíčení výsledků, k nimž francouzská i německa 
literatura při zkoumání aktů, které sněmovny v tomto směru 
vykonávají, postupem času dospěly, možno snad říci, že ve 
funkci sněmovnami vykonávané, sluší spatřovat akt svého 
druhu, a to akt označovaný za akt jurisdikční. 

( Třetím základním znakem jsou formy soudního procesu, 
které nabývají významu ustálených zásad, uplatňujících se 
v různém procesním stadiu. Typickými stávají se zejména zá
sada ústnosti, veřejnosti, kontradiktorní povaha řízení, zásady 
upravující vzájemné postavení stran a pod. 

I tyto prvky, typické pro soudní proces, pronikají, třebas 
v nestejné míře do veřejné správy, resp. do onoho jejího oboru, 
jímž se zde především zabýváme. Z dokladů lze jako nejbližší 
vzor uvésti volební soud v Ce s k o s loven s k u (§§ 19 a23 
zák. č. 125/1920 Sb. s nov.r; dále možno poukázati na formy 
řízení, které se uplatňují při rozhodování volebních stížností 
před nejvyšším soudem v Pol s k u (čl. 80-82 zák. z 8. VIL 
1935 D. Ú. Poz. 319)', při obdobném rozhodování nejvyššího 
soudu v G d a n s k u (§ 10 úst. ze dne 14. VI. 1922)' a správního 
soudu v M a d' a r s k u (§§ 109 až 128 zák. čl. XXVI/1925)". 

Z uvedeného vyplývá, že připodobňování správy k justici 
děje se i v tomto oboru v podstatě ve všech třech nejdůležitěj-

37) JelI i ne k, Ausgewahlte Schriften und Reden, 398. 
38 ) Les e r, n . u. m. 13 a 14. 
39) Ha t s che k, InSititutionen, lll., 221, zejm. 227. 
40) K li h n, n. u. m. 3,1. . 
41) B a ll, n. u. m. 1. 
42) Braunias, n. u. m. H., 284. 



22 

ších směrech, z nichž první týká se povahy o r g á n U, které bý
vají výkonem volebního soudnictví pověřovány, druhý povahy 
fu n k c e, jde-li o jurisdikční akt sui generis či nikoli, třetí 
pak některých procesních for e m, které jsou typické pro řízení 
soudní.43 ) 

Při zákonodárných úpravách týkajících se těchto volebně
právních próblému, užívá se tedy - jak bylo doloženo - stále 
hojněji typických-soudcovských prvku. Lze tedy právem mluvit 
o volebním soudnictví, pokud tím chceme vystihnouti tendenci, 
že se prvku typických pro jednu právní oblast používá záměrně 
v právní oblasti nové, nebo aspoň v té její části, ve které se jich 
až dosud nepoužívalo. Je pak ovšem další otázka, stačí-li inten
sita tohoto prolínání k tomu, aby i v konkrétním případě bylo 
možno mluviti o volebním soudě jako o s o u děv tradičním 
smyslu. ' 

~3) H ách a, Správní soudnictví, 590. i . 
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K a pit o 1 a ' II. 

Reformní snahy v bývalém Rakousku.'!.') 

1. Myšlenka instituce, označované později pojmem voleb
ního soudnictví, pronikala za trvání monarchie rakousko-uher
ské jen é!@LPDmiiiA Tuto skutečnost lze si vysvětliti tím, že 
ralwuske zákonodár tví přijalo - zřejmě pod vlivem francouz
ské úpravy - pro volby do zemských sněmu v Předlitavsku a 
pro volby do poslanecké sněmovny Í'Íšské rady zásadu, že jedinél 
tyto sbory samy rozhodují o platnosti vykonaných voleb a o při
puštění zvolených poslancu. 

Tento princip byl pak respektován po celou dobu platností 
prosincové ústavy až do zániku monarchie. Ačkoliv tedy od 
platnosti volebního řádu do říšské rady ze dne 2. dubna 1873 
čís. 40 ř. z. nedošlo v rakouském zákonodárství - pokud se tý
kalo tohoto principu - k jiné úpravě otázky zkoumání parla
níentních voleb, přece ' byla aspoň v literatuře o všeobecném 
právu státním poměrně záhy pociťována potřeba zabývati se 
kritikou tehdejších institucí. A tyto právní rozbory, spojen8 
s úvahami politickými, byly vyjadřovány i zcela konkrétními 
návrhy na novou zákonnou úpravu a razily si čas od času cestu 
na politické forum parlamentu. I když snad úspěšnému pronik
nutí takovýchto reformních snah tehdy v poslanecké sněmovně 
trvale překážel odpor většiny, která se nehodlala vzdáti ne vždy 
objektivního vlivu na rozhodování o provedených volbách, 
přece jen tento historický vývoj a úsilí o novou zákonnou úpravu 
nejsou bez zajímavosti i pro posouzení vlivu, které se později 
uplatňovaly při konstruování volebních soudu ve státech vznik
lých na pudě bývalé monarchie, a to zejména v Československé 
republice. 

Aby však bylo možno posouditi význam i dosah zmíněných 
návrhú, ať teoretických, ať prakticko-politických, je nutné po-

*) R a k o u s k e m rozuměti je zde »královstvf a země na radě říšské 
zastoupené«, tedy jen Předlit'av·sko. 



24 

všimnouti si !'\lespoň v nejdůležitějších směrech základny, z níž 
tyto návrhy vycházely, totiž tehdejší positivní úpravy. · 

II. Zákonodárství bývalé říše rakouské ponechalo - jak 
již řečeno - zákonodárným sborům samým, aby rozhodovaly 
o výsledcích voleb. Již z tohoto všeobecného vymezení lze dovo
diti, že rakouské zákonodárství jednak si při řešení této otázky 
vzalo za vzor ony státy, v nichž zkoumání voleb bylo výhradně 
svěřováno parlamentům, jednak že toto zákonodárství podle 
stejné předlohy upravovalo jen ověřování provedených voleb 
a rozhodování o stížnostech, které do těchto voleb byly podány, 
Z posléze uvedeného vyplývá, že nelze o ověřování vol e b 
v pravém slova smyslu mluviti při těch sborech zákonodárných, 
kde dúvodem povolacím není vol b a, nýbrž příslušnost k urči
tému rodu, dústojnost anebo jmenování. Takovým sborem 
nevoleným byla panská sněmovna říšské rady; ačkoliv tato tedy 
nemohla pro zpúsob svého složení »ověřovati volby« svých členú, 
poněvadž členství v ní se získávalo jinak než volbou, přece jen 
byla oprávněna, aby autonomně zkoumala »legitimaci« svých 
příslušníkú . 1 ) 

V dalších výkladech hodláme se zabývat úpravou týkajíci 
se jen zákonodárných sború vol e n Ý ch, totiž zemských sně
mÍl, zejména sněmu českého, a poslanecké sněmovny říšské rady. 

A. Z á k o n o d á r s tví zem s k é. Zemská ústava (§ 31 
patentu z 26. února 1861 č. 20 ř. z. a sněmovní řád volební pro 
Čechy (§ 53 cit. pat.)2) ponechávaly sněmu království Českého, 
aby rozhodoval »0 při p tl š t ě n í« zvolených za poslance. Z to
hoto znění zákona mohlo býtLnesprávně usuzováno, jak také 
starší teorie prý někdy opravdu činila,3) že zemský sněm mohl 
zcela autonomně, nejsa vázán ani zákonnými předpisy, rozho
dovati, zda považuje zvoleného za hodna, aby byl jeho členem 
či nikoli. Ale tato mylná interpretace, odúvodňovaná domnělou 
suverenitou zastupitelstva lidu, byla brzy nahrazena správnou, I že totiž zemský sněm při t omto svém rozhodování musí se ome
ziti na otázku p r á v n í, a jen z toho zřetele - a nikoli s hle
disek politick)Tch, osobních a jiných - posuzovat otázku plat-

1) Mo h 1, Staatsrecht, Volkerrecht und Politik, 1860, 1., 207, T e z 11 e r , 
Osterreichisches Staatsrecht, Die Volksvertretung, 1,9'12', 539. 

2) Viz Man z o v a 'Sbírka »Die Sta:atsgrundgesetze«, 1911, II., 10, 30. 
3) P r a žák, Rakouské právo ústavní, 1901, vyd. II., d. II., 105. 
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nosti volby. Výhrada uvedená v zemské ústavě byla P r až á
k e lil vysvětlována jaků reminiscence na dobu sněmú stavov
ských, kdy stavové mohli zcela neodvisle rozhodovati, kdo má 
býti přijat do jejich stavu a tím nabýt i práva k účastenství na 
sněmu.4 ) 

Po stránce formální bylo možno v úpravě verifikačního 

řízení pro tyto volby rozlišovati předběžné a konečné zkoumání 
volebního aktu. Zkoumáním prvého druhu byl pověřen místo
držitel, který zvolenému - ' nebyl-li ovšem tento z volebního 
práva podle zákona vyloučen - vydal t . zv. volební certifikát, 
který opravňoval ke vstupu do sněmovny a k prozatímnímu vý
konu všech poslaneckých práv, zejména pak k výkonu práva 
hlasovacího. Pokud se týká konečného zkoumání, byl povolán 
zemský výbor, aby po přezkoumání volebních výkazů nově zvo
lených poslanců podal o nich sněmu zprávu; sněm pak na zá
kladě tétó zprávy se definitivně usnesl o »připuštění« zvole-

. ných. Dlužno připomenouti, že otázka zkoumání poslaneckých 
voleb do sněmú byla stejným způsobem (ba dokonce téměř stej
nou zákonnou dikcí) upravena ve všech zemích tehdejšího Před
litavska.5 ) 

Připouštělo-li původně znění zemských ústav z roku 1861 
móžnost nejširšího výkladu, pokud se týkalo rozsahu této autó
nomní funkce, upravilo naproti tomu pozdější zákonodárství 
říšské z roku 1873 otázku zkoumání volebních výsledkú v tomto 
směru přesněji, a to již zcela jasným ustanovením, že posla
necká sněmovna rozhoduje o p I a t n o s t i voleb. Dostalo se 
tak nyní říšským zákonem opory a konečného uznání inter
pretaci, která - jsouc ostatně i před tím převládající - ome
zovala rozhodování při volbách zemských jen na zřetele právní. 
V ověřovacím právu sněmoven, ať šlo o volby do zemských sněmů 
či o volby do poslanecké sněmovny říšské rady, spatřovalo se 
oprávnění rozhodovati, »zda ten, kdo dle zevnějšího prúběhu 

volby prohlášen byl za zvoleného, vskutku též pokládán býti má 
za člena dotčeného sboru zákonodárného« .či nikoli.s )" Ačkoli 

{) P r a ž á k, n. u. m. II., 215, III., 196. 
3) Viz cit. Manzova ,sbírka, II., 8,4 (Bukovina), 109 (Dalmacie), 

137 (Halič), 164 (Korutany), 363 (Morava) a pod. 
S) Pražák, n. u. m. III., 196; k tomu dále Tezner, n. u. m. 715: 

Da es bis zur Entscheidung des L3indtags gewlihlte Abgeordnete in keinem 
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tedy říšské zákonodárství, na rozdíl od zemských ústav, stano
vilo již zcela jasně, že při zkoumání voleb jde o působnost 
právní, nedovedlo přesto této právní instituci opatřiti bezpeč
ných zár uk proti zneužívání. 

B. Z á k o n o d á r s tví říš s k é. Otázka verifikace voleb 
nebyla pojata do státního základního zákona ze dne 21. prosince 
1867, čís. 144 ř. z. o zastupitelstvu říše. Všeobecné znění § 58 
volebního řádu pro říšskou radu (původní zákon ze dne 2. dubna 
1873, čís. 40 ř. z. s pozdějšími novelami,zejména s novelou ze dne 
26. ledna 1907, čís. 17 ř. z.r, že »poslanecká sněmovna dává pod
nět k předporadě o volebních spisech a rozhoduje po podané 
zprávě o platnosti každé volby ... « nedávalo bližších směrnic 
ani podle kterých zásad hmotného práva se má věcně rozhodo
vat, ani podle jakých pravidel řízení se má formálně postupo
vati. A již Se y dep) praví, že zákonodárství státu, podejme-li 
se toho, jak by mohlo býti získáno právo členství ve voleném 
parlamentě, bude nuceno poříditi velký počet právních př~dpisů, 
z nichž některé budou příslušet oblasti práva materiálního, 
jiné budou povahy organisační a jiné budou se týkati řízení. 

Jedinou směrnicí pro materiální rozhodování zůstávalo pak 
ustanovení volebních řádů, zejména předpisy o tak zv. náleži
tostech aktivního a pasivního práva volebního. Pokud se týkalo 
formální úpravy verifikačního řízení, ponechal volební řád, 
spokojiv se zmíněným povšechným ustanovením o rozhodování 
o platnosti voleb, bližší úpravu této otázky jednacím řádům pro 
říšskou radu (zákon ze dne 12. května 1873 čís. 94 ř. z.) a pro 
poslaneckou sněmovnu (ze dne 2, března 1875) .8) 

Podle § 3 cit. jednacího řádu pro říšskou radu (a s ním 
doslova shodného § 3 cit. jednacího řádu pro poslaneckou sně
movnu) provádí poslanecká sněmovna po slavnostním zahájení 

anderen Sinne des W ortes gibt, als in dem Sinne der im Wahlverfahren 
als gew1ihlt proklamierten Personen, '80 miis~teill sich die Landtage ganz 
wie der Reichsrat darauf beschr1inken; Zll entscheiden, ob diese Gew1ihlten 
zuzulassen, , a1so ob ihre Proklamation giiltig oder ungiiltig sei, und im 
Falle der letzteren Alternative die Neuwa:hlan SteHe der im Slnne des 
Februarpa:tents als ungiiltig erkannten Wahl zu veranla:ssen. 

7) Se y d e I, Gutachten (Verhandlungen des 19. deutschen Juristen
tages, 1888, 1., 130); otištěno též v Staa:tsrechtliche und politische Ab
handlungen, 1893, 192. 

8) Viz cit. Man z o v a sbírka, 1., 1>9'0'9, 211, 2:20. 

27 

říšské rady především zkoumání volebních spisů.9 ) K tomu 
účelu byl zvolen zcela zvláštní postup: Sněmovna se rozdělila 
losem na devět oddělení - tak zv. verifikační odbory - a kaž
dému z nich byly přiděleny - rovněž na podkladě losování -
jednotlivé volební spisy. Pro případ, že některý poslanec byl 
právě v onom oddělení, kterému bylo takto přikázáno zkoumati 
jeho vlastní volbu, bylo ustanoveno, že se tento poslanec nesmí 

. v oddělení účastniti porady o této volbě. Pro další řízení bylo 
možno rozeznávati dvě kategorie volebních spisů: závadné a 
nezávadné. 

Do prvé skupiny' patřily ony, 1. proti nimž byly včas po
dány námitky anebo protesty, 2. o jejichž platnosti většina od
dělení při rozhodování projevila pochybnosti, nebo 3. odepřel-li 
místodržitel zvolenému vydati volební certifikát. Spisy této 
kategorie byly pak vždy přikazovány zvláštnímu - legitimač

nímu - výboru, aby po před poradě podal sněmovně svou zprá
vu. Nenastal-li žádný z případů právě uvedených, předložil ve
rifikační odbor takovéto nezávadné volební spisy přímo sně
movně s návrhem na schválení. Sněmovna pak bud' bez debaty 
volbu uznala za platnou, anebo přikázala věc ještě legitimač
nímu výboru k vypracování zprávy. V obojím případě o prove
dené volbě rozhodovalo však s konečnou platností teprve plenum 
sněmovny. Pokud se týče ostatních ustanovení, je ještě vhodno 
uvésti, že poslanec byl tak dlouho považován za platně zvole
ného, pokud jeho volba nebyla sněmovnou proh~ášena za ne
platnou. Důvodem námitek mohly býti závady v postupu při 
volbě nebo nedostatek pasivního volebního práva při zvoleném. 
V prvém případě bylo nutno námitky uplatňovati do lhůty (při 
volbách všeobecných do tří, při doplňovacích do čtrnácti dnů), 
v druhém pak bylo možno zmíněný nedostatek namítati kdy
koli, a to i po provedeném již ověření volby. Sluší ještě uvésti, 
že k podání námitek byl oprávněn vůbec každý, tedy i nevolič.1°f 

Neúplná zákonná úprava verifikace voleb a složitost tehdej
ších volebních řádů s institucí voličských tříd již samy o sobě 

9) O zkoumání voleb poslaneckou sněmovnou srov. z literatury zejm. 
Gum p I o w i c z, Das osterreichi'Sche Staatsrecht, 1-902:, 105, Her r II rit t, 
Handbuch des osterreichi'Schen VerfaJs'sungsrechtes, 1909, 136, P r a žák 
n.u. m. III., 1902, 195, T ez ne r, n. u. m. 601, Ul b r i c h, Das oster
reichlsche Staatsrecht, 1909, 150. 

10) T e z n e r, n. u. m. 60'2. 
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umožňovaly vznik nejrůznějších závad. Této skutečnosti dovedl 
pak vhodně využívati politický vliv majority, která pochybné 
volby svých přívrženců nepředkládala k ověření, zatím co ne
pohodlných odpůrců uměla se velmi rychle zbavovati. Bylo 
proto možno aplikovati na tehdejší poměry rakouské - a to té· 
měř bez výhrady - H a t s c h k o v u kritiku starého anglického 
parlamentu: »8trana, která měla v době zkoumání voleb v dolní 
sněmovně převahu, dovedla v rozhodujících výborech anebo 
přímo ve sněmovně zneužívati svého panství do té míry, že nej· 
nepoctivější volby straníků prošly bez námitek, zatím co ne
závadné volby odpůrců byly prohlášeny za neplatné. «11 ) 

III. Jedním z příkladů, z něhož byla zřejmě nevyhovující 
úprava volebního zákonodárství - ať se zřetelem na úpravu 
t. zv. náležitostí aktivního práva volebního, ať s ohledem na 
předpisy upravující řízení verifikační - byly v roce 1880 velko
statkářské volby hornorakouské. Provedení těchto voleb a jejich 
důsledky zasluhují alespoň stručné zmínky proto, poněvadž byly 
posledním vydatným podnětem k prvým teoretickým i praktic
kým návrhům na reformu otázky zkoumání volebních vý
sledků.1.2) 

Při zkoumání volebních výsledků prvých voleb provedených 
v roce 1880 v Horním Rakousku, vyskytly se totiž pochybnosti, 
má-li býti ve třídě velkostatkářů přiznáno aktivní právo volebni 
i osobám, jejichž pozemkový majetek v poměru k domovnímu je 
pouze podřadného významu. Uplatnil se názor, že jen pozem
kový majetek má býti kriteriem pro přiznání tohoto práva Ve 

voličské třídě, která jest určena především k zastupování zá
jmů zemědělských. Byly proto pi vé volby, při nichž nebylo této 
zásady šetřeno, anulovány. Aby při nových volbách bylo velko
statkářských hlasů co nejvíce a tím udržena, resp. posílena 
majorita, dal značný počet k volbě oprávněných velkostatkář,] 
před volbami ze svého majetku odděliti jednotlivé pozemky a 
přetvořiti je v samostatná knihovní tělesa. Ačkoli pro krátký 
čas, zbývající do voleb, nebylo možno v zemských deskách vy
značiti právě utvořená knihovní tělesa a jejich nové vlastníky, 
volili přesto tito »noví« voličové již ve třídě velkostatkářů. 

11) Ha t s che k, Englisches Staatsrecht, 1., 300. 
1~ ) Sr,ov. zejména J a q u e ,s, n. u. m. 39. JelI i ne k, Eill Ver-' 

fassung"sgerichtshof flir Osterreich, 13. 
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Takto provedené volby, v nichž bylo skutečně dosaženo po
třebného zesílení majority, uznala poslanecká sněmovna za 
správné. Rozhodnutí poslanecké sněmovny bylo tedy konečné; 
přece však stěžovatelé , uplatňujíce porušení politických práv 
zaručených ústavou a dovolávajíce se jejich ochrany, našli cestu 
k říšskému soudu. 

Neboť říšský soud ke stížnosti knížete Karla A u e r s per g a 
a ostatních stěžovatelů nálezem ze dne 24. dubna 1881 čís. 71,'3) 
vyslovil, že pojetím dvanácti osob (ze čtrnácti uvedených V2 

stížnosti) do seznamů ve voličské třídě velkostatkářů byla 
opravdu porušena volební práva zaručená stěžovatelům ústa
vou, a prohlásil takto provedené volby za nezákonné. V rozho
dovacích důvodech reagoval říšský soud na uplatňovanou ná
mitku nepříslušnosti - podle níž věc prý přísluší výhradné 
kompetenci poslanecké sněmovny - tím, že nejde o případ ně
jakého konkurujícího soudnictví, ježto oblasti působností obou 
orgánů, říšského soudu a poslanecké sněmovny, jsou naprosto 
rozdílné. Neboť poslanecká sněmovna rozhoduje na podkladě 
své autonomie »bezprostředně a definitivně o právu zvoleného«, 

I naproti tomu říšskému soudu je vyhrazeno soudcovské r ozho
dování »bezprostřední a definitivní o právu voličově«. Posla: 
necká sněmovna usnáší se prý jen o tom, zda volby poslancu 
uznává za správné či nikoliv, a toto usnesení je konečné a ne-
dotknutelné. Může se prý sice státi, že v některých případech 
bude musiti poslanecká sněmovna zkoumat u jednotlivých voličů 
jejich oprávnění k volbě, ale přece nevydá o tom žádného for
málního rozhodnutí. Ríšský soud omezuje se naproti tomu vý
hradně jen na otázku, zda postupem nebo opatřeními admi
nistrativních úřadů byla či nebyla porušena politická práya 
voličů,aniž by se při tom nějak dotýkal toho, zda poslanci touto 
volbou zvolení mají býti pokládáni za platně zvolené či nikoliv. 

Tento nález říšského soudu, který rozlišoval v jednom práv
ním poměru mezi voličem a zvoleným dvě rozdílné kompeten
ce,'4) zůstal ve srovnání s rozhodnutím poslanecké sněmovny 
o platnosti voleb bez právních účinků. Tento jen teoretický 

1 3 ) Hy e - G 1 u n e k, S'ammlung der Erkenntni,sse des K. K. oster
reichi schen Reichsgerichtes, Nr. 234. 

14) O věci v poslední době též Pe š k -a : OvěřQvání parlamentních 
voleb a volební soudnictví (Všehrd, r. IV., s. 1., str. 3, násl.). 



30 

účinek nálezu říšského soudu vyplynul ostatně již z povahy roz
hodovací činnosti tohot o t ribunálu, poněvadž i když říšský soud 
zjistil porušení subjektivního práva volebního, nemohl sám zjiš
těnou závadu odstraniti.1.5) 

O vnějších, zejména politických důsledcích, které tento ná
lez vyvolaly, praví Jeli i n e k: »Zející rozpor mezi usnesením 
poslanecké sněmovny a rozhodnut ím ří~ského soudu silně vzru
šil veřej né mínění, které ono usnesení nebo toto rozhodnutí 
mocně napadalo podle toho, o jaké stranické hledisko se jednalo. 
Majorita sněmovny mluvila o zásahu do její, ústavou vyhra
zené kompetence, a k návrhu hraběte Hohenwarta byla »v zá
jmu konstitucionalismu« dosazena dvaceti čtyřčlenná komise, 
aby »zkoumala otázku příslušnosti, slavné sněmovně o tom po
dala zprávu, po případě učinila návrhy, jež by uznala za nut né«. 
Podle běžného mínění byl to »konflikt mezi mocí zákonodárnou 
a soudcovskou«, zat ím co v pravdě šlo jen o rozpor mezi roz
sudky dvou k tomu příslušných orgánů - jednoho st ranického, 
vyneseného bez udání důvodů, druhého ne stranného, plně moti
vovaného. «16) 

IV. Zmíněný nález říšského soudu upoutal na sebe trva
lejší zájem a pozornost státovědecké t eorie i politické praxe, 
jež si nyní intensivněj i uvědomovaly nutnost ná,pravy. Činila-li 

tak nauka z důvodů objektivních, očekávala politické praxe 
(jmenovitě oposice ) z uplatnění reformních snah v prvé řadě 
svůj polit ický prospěch a zejména chtěla tím získat i ochranu 
prot i majoritě. 

Státovědecká t e o r i e usilovala nej prve o st anovení právní 
povahy verifikace voleb. Tato snaha opírala se o teor ii kon
stituční, z níž při těchto úvahách teoretikové osmdesátých 
let vycházeli. A jejich zřetel obracel se jednak k širším pro
blémům starším (na př. k problému hranic mezi mocí záko
nodárnou a soudcovskou a k možnostem vymeziti jejich kompe
tence a pod.), jednak k úkolům zcela novým, mezi které náležel 
právě požadavek, aby bylo určeno, do které kategorie státních 
funkcí dlužno zařadit instituci zkoumání volebních výsledků. 

Nebylo ovšem nikterak lehké dospět ihned v tomto směru k po
sitivním výsledkům. 

15) Te zn e r , n. u . m. 601. 
16) JelI i n e k, Ein Verfassungsgeriehtshof fiir Č>s-terreich, 14. 
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Neboť tehdy absolutní rozlišování státních funkcí podle 
původní konstituční teorie v nových názor ech vědeckých neob
stálo a aplikace abstraktního požadavku, rozlišovati tyto funkce 
podle orgánů - místo podle jejich vnitřní povahy - selhá
vala v konkrétním ústrojí st átním. Pozorování praktické po
vahy státu více a více podporovalo a š ířilo poznatek -- jíml 
JelI in e k1 7 ) uzavírá své krit ické poznámky o konstituční 

teorii - že téměř každý státní orgán, tedy i zákonodárný sbor, 
kromě své působnosti, kterou se převážně zabývá, obstarává 
zpravidla i funkce jiné (na př. sněmovna kromě působnostile
gislativní vYI'izuje správní akty a vydává rozhodnutí povahy 
soudcovské) . 

Z tohoto poznání vycházel tedy první z teoretiků Jiří 
Jel I i n e k. Podkladem jeho studie byla v podstatě úvaha, že 
moderní ústavy přikazují zákonodárným sborům mnohé funkc~, 
při čemž však prý není bezpečně vyloučena možnost, že při vý
konu těchto funkcí nebude spácháno bezpráví. J e proto nutné 
toto bezpráví - k němuž prý může doj íti vždy, kdykoli státní 
orgán má možnost rozhodovat i podle své volné úvahy místo po
dle předpisů právního řádu - zamezit i nebo napravit, a to 
zvláště v , těch případech, kdy zákonodárné sbory vykonávají 
funkce s o u cl c o v s k é. Mezi tyto f unkce soudcovské pak J e l
l i n' e k počítá, kromě jiných působností, i r ozhodování o legi
timaci voleb. lB ) 

Pokud se týče požadavku zabývati se stanovením právní 
povahy takového rozhodnutí, spokojuje se Jeli i n e k pou
hým konstatováním, že takové rozhodnutí obsahuje mate..; 

17) JelI i n e k praví doslovně : Niemand wird heute daram zweifeln, 
dass die Gerichte auch Verwaltungsacte vornehmen, da:s,s die Adminis,trativ
behorden in gewissem Umfange richterliche Funktionen ausuben, dass in 
den Vol1machten der Regierung vielfach das Recht zur Festsetzung von 
Rechts'Satzen enthalten rst, das begrifflich der Gesetzgebung anheimfiillt. 
Jede PoHzeiverordnung Iehrt unzweifelhaft, dass nicht nul' die vom 
Monarchen mit Zustimmung der Kammern erlassenen Acte des Staats
willerus die Normen fur die Schl'anken der freien Bewegung der lndi
viduen enthalrten. Auch ftir die Karrnmern gilt diese Wahrheit. Sie haben 
nicht nur Theil zu nehmen an der Gesetzgebung, s'ondern aueh zu ver
walten undzu richten (Ein Verfassungsgerichtshof fur Osrterreich, 4, 5). 
Srov. k tomu JelI i n e k, Ausgewahlte Schriften und Reden, 399. 

18) JelI i n e k, Ein Verfassungsgerichtshof fur Osterreich, 9, 10. 
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riálně rozsudek, který má býti vynesen podle platných vo
lebních zákonů. Vyslovuje názor, že při rozhodnutí o volbách 
v odpor vzatých jedná se o rozhodování povahy soudcovské 
a argumentuje dále: »Nestranné rozhodování o popřených indi
viduálních právech lze očekávati jen od . instituce organiso
vané soudcovsky. Věta ústavy, že nikdo nesmí být odňat svému 
zákonnému soudci, obsahuje rozkaz vůči zákonodárství, dáti 
každému individuálnímu právu, tedy i politickému, soudce 
v pravém slova smyslu. Byla-li sporná soukromá práva odňata 
konečné judikatuře správních úřadů, našla-li politická práva 
soudcovskou ochranu v říšském soudě, judikuje-li správní soud 
o zásazích správy do individuální právní sféry, pak žádá 
právnická důslednost, aby spor o právo zvoleného do říšského 
zastupitelstva nebyl rozhodován nějakým kollegiem s vylouče
ním odvolání (von einem inappelablen Collegium), jež je za
městnáno příliš de lege ferenda, než aby mohlo vždy konati spra
vedlnost de lege lata. ( 19 ) 

Spisovatel navrhuje, aby rozhodování otázek, podle jeho 
názoru výhradně soudcovských, bylo odňato zákonodárným 
sborům a přiděleno z důvodů ekonomických soudu říšskému, 
který by byl povolán již podle své povahy, jako soud k ochraně 
politických práv zaručených ústavou, rozhodovat i o napade
ných volbách. Říšský soud rozhoduje o legitimaci voličově, 
proto logicky mělo by mu též příslušet i rozhodování o právu 
zvoleného. 20) 

Zabýval-li se Jel Ji n e k otázkou verifikace voleb jen po
měrně zběžně, obraceje svůj hlavní zřetel k jiným problémům 
ústavně-právním, učinil J a q u e s právě toto téma hlavním 
předmětem své monografie.21 t 

Na rozdíl od JelI i n k a usiluje tento autor již také o obecné 
vytčení stěžejních zásad, které mají býti směrodatny pro zá
konnou úpravu. A podle těchto principů potom zpracovává a 

1~) JelI i n e k, Ein Verf'assungsgerichtshof flir Osterreich, 14, 15; 
k tomu srov. dále JelI i n e k, Ausgewahlte Schriften und Reden, 398, 400. 

20) JelI i n e k, Ein Verfassungsgerichtshof fiir Osterreich, 65. 
21) Jde o J a q u e s o v u zde již častěji citovanou práci: »Die Wahl

priifung in den modernen Staaten und ein Wa;hlpriifungs'gerichtshof fiir 
Osterreich« z roku 1885. J a q u e s, povoláním advokát, byl dlouholetým 
poslancem na říšské radě a v této funkci členem různých parlamentních 
výború, zejména legitimačních, jakož i různých výborů pro volební reformy. 
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publikuje první již zcela konkrétní návrh zákona »0 zřízení se
nátu pro rozhodování v odpor vzatých voleb do říšské rady:«22) 

Pro . stanovení oněch obecných zásad jest i J a q u e s o v i 
východiskem úvaha, co je vlastně předmětem zkoumání voleb, 
při čemž dospívá k názoru, že zde jdeo ochranu veřejného prá
va, respektive o zachování práv zaručených ústavou občanům 
aby tito mohli svobodně a s vyloučením zevních vlivů vyjádřiti 
své politické přesvědčení. Pokud se týká charakteristiky čin
nosti, jíž je třeba k splnění těchto úkolů, dovozuje J a q u e s, 
že jde o specifickou činnost soudcovskou - o ochranu při vý
konu práv - právě tak jako je soudcovskou činností »ochrana 
občanova při vykonávání jeho vlastnického nebo některého ji
ného práva soukromého«. »Die Wahlprtifung ist nichts anderes 
als die Anwendung der bestehenden Verfassungsgesetze in der 
ihrem Wortlaut und Geist entsprechenden Weise auf die ein
zelnen concreten Fiille der Wahlvornahme.«23) 

Otázku, podle jakých zásad zbudovat a jak organisovati 
takový soud pro zkoumání voleb, řeší navrhovatel konkrétně 
svou osnovou. 24)' 

J a q u e s vychází ze základního předpokladu, že navrho
vanému volebnímu senátu přísluší rozhodovat o každé s por n é 
volbě. Volební spisy, proti nimž nebylo vůbec námitek, přika
zuje. poslanecké sněmovně, která tyto bez debaty a g n o s k u je, 
naproti tomu akty jakkoli závadné (sporné) vyhražuje přísluš
nosti volebního senátu, jenž závadnou volbu po provedeném ří
zení případně a n n u I u je. (Volebnímu senátu přísluší tedy 
rozhodovat 1. o volebních spisech, které poslanecká sněmovna 
neuznala bez debaty za platné nebo o nichž oddělení projevilo 
pochybnosti, 2. při nichž bylo odepřeno vydati volební certifikát 
pro některý vylučující důvod, 3. pro odpor podaný proti volbě 
nebo pro nedostatek volitelnosti, 4. v případech nové volby, 
kterou poslanecká sněmovna po zprávě legitimačního výboru 
neuznala za platnou.) 

Tento samostatný senát pro zkoumání voleb, zřízený u c. k. 
nejvyššího soudního a zrušovacího dvora, má 15 členů, z nichž 
soudců z povolání je 8, právníků z jiných kruhů 7. Místa obsa
zují se tak, že plenum nejvyššího soudního dvora zvolí ze svého 

22) J a q u e s, n. u. m. 81, násI. 
23) J a: q u e s, n. u. m. 54, 55. 
24) J a q u es, n. u. m. 63, násl. a 81, násl. 
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středu 8 radů, tito pak sami jmenují zbývající počet členů z řad 
profesorů právnických fakult, z kruhú advokátních a notář

ských. Členové volebního soudu, kteří musí mít určité vlastnosti 
osobní (na př. musí býti zdraví a duševně svěží, nesmí míti po
litických aspirací a pod.), jsou voleni nebo jmenováni doživotně 
- kromě výjimek v návrhu uvedených -- a při výkonu své 
funkce, jako soudci vůbec, nezávislí. :Řízení, v němž se plně 
uplatňují zvláště zásady veřejnosti, ústnosti a rovného posta
vení stran, končí po ústním projednání (při čemž mezi dojitím 
spisů a prvním ústním jednáním nemá uplynouti více než 4 tý
dny), vynesením rozsudku. Tento rozsudek, opatřený rozhodova
cími důvody, je plně závazný pro poslaneckou sněmovnu a není 
proti němu opravného prostředku, takže nabývá ihned právní 
moci. Řízení o obnovu není přípustné. 

Závěry, k nimž JelI i n e k i J a q u e s shodně dospěli, 

zejména ve společné snaze čeliti »kabinetní justici parlament
ní«, dovedly přesvědčivou argumentací obou spisovatelú za
jistiti základním reformním myšlenkám značnou pozornost 
vědy a byly schopny přivodit i brzké úspěchy zevní. A nedal-li 
opravdu prvý takový úspěch tohoto úsilí - téměř obecné uznání 
poznatku, že jde při zkoumání voleb o činnost povahy soudcov
ské [Bernatzik,25) Seydel,26) Meyer27 )] - na sebe 
poměrně dlouho čekati, nemohla druhá konkrétní část jejich 
návrhll - jak volební soud organisovati - dojíti uskutečnění, 
třebaže se již mnohdy zdálo, že i tyto idee podporované tak 
proslulými autoritami, musí proniknouti. 

A myšlenkám JelI i n k o v Ý m i J a q u e s o v Ý m do
stalo se opravdu sympatií 04. mnohých vynikajících předsta
vitelů tehdejší vědy. G n e i s t, Hol t z e n d o r f f,28) L a
ba n d29 ) i Se y dePO) patřili mezi významné šiřitele těchto 

25) Ber n a t z i k, Rech1;sp·rechung und. materielle Rechtskraft, 188,6, 
67, 264. 

26) Se y d e 1, Gutachten (Verhandlungen 1., str. 1M); Abhandlul1-
gen, 195. 

27) Me y e r - A n s c h li t z, Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes, 
1905, 330. 

28 ) J a q u e s ve své parlamentní řeči ze dne 12. II. 1886 dovolává 
se obou, při čemž Holtzel1dorffa obšírně cituje. 20. schůze X. sesse str. 
604- 624, 634--646 (stenografické protokoly poslanecké sněmovny). 

2U) La b a n d, Archiv fUr offentliches Recht (1886) 1., 226 v kritice 
spisú Jellinkova a Jaquesova. 
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reformních snah, třebas někteří z nich zabývali se otázkou 
pouze obecně, aniž snad řešili, jaká k'onkrétní úprava byla by 
nejvhodnější právě pro poměry rakouské. Pro úplnost třeba se 
zmíniti ještě o tom, že La ba n d návrh JelI i n k ů v, aby totiž 
byl volebním soudnictvím pověřen již existující říšský soud, 
pokládá za vhodnější než návrh J a q u e sův. Pozoruhodné 
jest i zmíněné dobrozdání S e y d e lov o, v němž autor vy
jadřuje zejména pOžadavek, aby volitelnost zvoleného byla 
zkoumána vždy, a to z moci úřední, zatím co prý postačí, aby 
řízení za účelem zkoumání volby bylo zahajováno jen k žalobě. 

Kromě oněch autorů, kteří se věcí nezabývali, považujíce 
ji asi za daných poměrů buď za příliš teoretickou, buď za příliš 
politickou, badatelé konservativnějšího smýšlení pokládali dosa
vadní zákonnou úpravu v principu za vyhovující. K tomuto 
názorovému proudu klonil se na příklad - i když nikoli bez 
výhrad - P r a žák, který praví:31 r ) ... Nemůžeme předkem, 
hledíce k důvodům politickým, pro návrh přiváděným, potlačiti 
poznámku, proč teprve nyní diskuse o této věci se rozpřádá, 
když již sborové zákonodární po více než 20 let konali funkce, 
které jim nyní mají se odejmouti. Tanou nám na mysli pří
pady, které byly mnohem křiklavější oněch, na které se zde 
naráží ... , aniž by shledáno bylo závady.« Ku konci pak pro
hlašuje: »Nejsme principielně odpůrci reformy, přáli bychom si 
však, aby tato věc byla ještě z jiných stran důkladně vzata na 
přetřes.« 

Mezi odpůrce mnohem konservativnější možno počítati 

S tar z y n s k i h o, který zůstává oddaným stoupencem zá
sady o autonomní f~nkci sněmovny. Poukazuje na jednotlivé 
ústavy od roku 1848 dokládá, že Rakousko patřilo - tedy 
již před prosincovou ústavou - ke státům, jež zkoumání 
voleb přikazovaly vždy parlamentu. Autorovi se dokonce 
zdá vhodným uvažovat o tom, zda by se neměla zákonodárnou 
změnou rozšířiti působnost poslanecké sněmovny tak, aby tato 
rozhodovala nejen jako dosud o »právu zvoleného«, nýbrž na
příště i »0 právu voličově«. A k alternativě, že by mohlo býti 
zkoumání voleb přeneseno na nějaký soud veřejného práva, 

30) Se y d e 1, Bayerisches Staatsrecht, 1896, sv. 1., 589, Abhandlun
gen, 221. 

31) P r a žák, Právník, 1885, 3,52 v recensi oJe II i n k o v ě cit. 
spisu >"Ein Verfas,sungsgerichtshof fUr Osterreich«. 
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S tar z y n s k i výslovně nepřihlíží, pokládaje ji za velkou sa
mostatnou otázku mimo rámec své studie, při čemž poznamená
vá, že »se pro tuto myšlenku nemůže rozehřáti« .32) 

Pro posouzení úsilí, jež se za účelem rozšíření reformních 
snah vyvíjelo, i pro seznání názorů, jež zvláště z počátku tyto 
nové idee většinou vyvolávaly, jsou charakteristické i výsledky 
porad a usnesení s jez dun ě m e c k Ý c h p r á v n í kůr. 

1888 ve Štětíně. Stálá sjezdová delegace v přesvědčení, že jde 
o aktuální otázku, týkající se organisace a příslušnosti soudů 
(Gerichtsverfassung), dala totiž v třetím odboru na pořad jed·· 
nání i otázku: »Empfiehlt es sich, die P rtifung der Wahlen f Ur 
gesetzgebende Korperschaften als eine richterliche Tatigkeit 
anzuerkennen und deshalb der Rechtsprechung eines unabhan
gigen Wahlprtifungsgerichtshofes zu unterstellen?« Obě došlá 
dobrozdání vypracovaná JelI i n k e m a Se y d e 1 e m33 ) od
pověděla na tuto otázku v obou směrech kladně a věci dostalo 
se i na sjezdu samém osobní podpory J a q u e s o v y (byIť vice
presidentem a zpravodajem odboru). Přesto však byla většina 
tohoto odboru názoru, že jde o otázku »eminentně politickou«, 
k jejímuž řešení není prý sjeZd příslušný. Majoritě přišlo vhod, 
že stanovy vymezovaly předměty sjezdového jednání poměrně 
velmi úzce. A podařilo se jí, že formálním poukazem na tyto 
předpisy stanov zvítězil při hlasování názor, že sjezd není k ře
šení této otázky kompetentní. Ze však při tom zároveň rozhodo
valy i vlivy jiné než důvody ryze věcné, vyplývá z referátu, 
který zpravodaj v plenu, . president K o s t e i n, končí slovy: 
»Většina odboru se usnesla, aby se přešlo k dennímu pořádku . 

Domnívám se však, že mohu k tomu uvésti, že, pokud je mi zná
mo, mnoho pánů hlasovalo pro -'denní pořádek ne tak pro nepří

slušnost věci jako pro její neoportunitu«.34) 
V. Jak z uvedeného patrno, reformní myšlenky JelI i n

k o v y a J a q u e s o v y staly se předmětem krit ik i diskusí; 
ačkoli vydatně získávaly stoupence, přece jen některé odpůrce 
přesvědčiti nedovedly. Hlavní příčinu, proč tyto idee nedošly 
ve svých konkrétních návrzích uplatnění, je však spatřovati 

32) S tar z y n s k i, Das Reichsgericht und die VirHstimmen, 1890, 
47 a 62. 

~q 3) Jeli i n e k, Gutachten, Verhandlungen des XIX. deutschen 
Juristentages, 1888, II., 121, a S e yd e 1, Gutachten, Verhandlungen, I., 130. 

34) Verhandlungen, II. 120, násl. , III., 185, násl., 333. 
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nikoli v nedostatku jejich vnitřní síly a průbojnosti, nýbrž jen 
v zevní okolnosti, že se totiž jejich praktickému pronikání sta
věl pol i t i c k Ý protitlak vytrvale do cesty. A je velmi za
jímavé sledovati, jak se něktetí (oposiční) poslanci úsilovně 
snažili překlenouti tento politický tlak a jak často, s kterými 
modifikacemi a s jakými chancemi přicházeli do sněmovny 
s návrhy na zřízení volebního soudu. Tím pak po uvedení ná
zorů i výsledků teoretických dospíváme k dalšímu oddílu našeho 
přehledu, totiž k vylíčení návrhů, případně i k zaznamenání 
někte:!.'ých interpelací, jež v tomto směru byly podávány a pro
jednávány v par 1 a m e n t ě. 

Ku konci IX. zákonodárného období (od 7. X. 1879 do 
22. V. 1885) počaly se v denním tisku porůznu objevovati 
zprávy, že se připravuje návrh, aby byl zřízen zvláštní soud pro 
rozhodování ve volebních sporech. Zprávy tyto z počátku příliš 
neurčité, než aby zněly věrohodně, nabývaly tím více závažnosti, 
čím častěji se v souvislosti s nimi vyslovovalo jméno předního 
poslance hraběte C o r o n i n i h o. 

»Poznání« - praví o tom JelI i n e k - »že je nejen v zá
jmu právního řádu, nýbrž i v zájmu morální vážnosti a vnitř
ního klidu zejména říšské rady, aby judikování o volebních 
sporech bylo přikázáno soudu, vzbudilo ve vynikajícím členu 
poslanecké sněmovny myšlenku podati návrh na to se vzta
hující, která však, bohužel, nebyla do dneška uskutečněna. 
Bývalému presidentu sněmovny hraběti C o r o n i nim u pří
sluší však přesto zásluha, že dal poprvé v Rakousku, i když 
snad ještě nikoli oficiálním způsobem, podnět k praktické 
diskusi o problému, jehož řešení musí být označeno za nutné 
od každého, kdo je schopen nad stranictvím poznávati požadav
ky práva a státní moudrosti.«35) 

Nebyla-li tedy v době publikace JelI i n k o v y mono
grafie věc do té míry zralá, aby se mohlo přistoupiti k jejímu 
praktickému uskutečňování, rychlý spád pozdějších událostí 
umožnil, že Co r o n i n i již dne 19. února 1885 - poprvé 
v historii rakouského parlamentu - podal. v poslanecké sně
movně svůj návrh na zřízení volebního soudu.36} Podání tohot::> 
návrhu, o jehož podrobnostech se zmiňujeme doleji, mělo však 

35) Je 111 i n e k, Ein Verfassungsgerichtshof fur Osterreich, 15. 
36) 1069. příloha k stenografickým protokolům poslanecké sněmovny 

IX. sesse; k tomu a k dalšímu též Leg: e r, n . u. m. 123 násl. 



38 

význam pouze historický, neboť pro předčasné rozpuštění sně
movny k jeho dalšímu projednávání nedošlo. 

Ale brzy nato, dne 3. října 1885, Co r o ni n i, nyní již za 
účinné podpory poslance J a q u e s a, svůj návrh v původním 
znění podal znova. A tentokrát došlo opravdu v poslanecké sně
movně k prvé obsáhlé diskusi, jíž se tak začala řada dalších de
bat a politických zápasů. 

Při pósuzování těchto návrhů jest ovšem dlužno vždy míti 
na zřeteli, že šlo v prvé řadě o p r a k t i c k é uplatňování re
formních myšlenek. A když se tedy tyto návrhy nemohly, jak 
ostatně z povahy věci vyplývá, vůbec zabývati stanovením ně
jakých obecných (abstraktních) zásad, musili nadto autoři 

návrhů vždy přihlížeti k tomu, aby se při jednotlivých návrzích 
postupovalo směrem relativně nejmenšího politického odporu. 
Vycházelo se při tom asi z poznatku, k němuž již tehdy dospěla · 
politická praxe, že lze totiž zamyšleného cíle někdy snáze a rych
leji dosíci jen nejnutnější novelisací některých předpisů než 
navrhovanou pronikavější, byť systematickou úpravou zákon
nou. Proto také návrh C.o r o n i n i - J a q u e s a z 3. X. 
1885 ve svém nadpisu uvádí, že jde o takovou úpravu, jíž »se 
mění některá ustanovení volebního řádu pro říšskou radu, vy
daného zák. ze dne 2. IV. 1873 č. 41 ř. z., dále zákona z 12. V. 
1873 č. 94 ř. z. o jednacím řádu říšské rady«, zatím co předmě
tem systematicky dokonalejšího neoficiálního návrhu J a q u e
s o v a bylo přímo »zřízení senátu pro rozhodování o napad·s
ných volbách do říšské rady« (die Einsetzung eines Senates zur 
Entscheidung uber angefochtene Reichsrathswahlen). V této 
souvislosti je pak vhodné jelA pro úplnost připomenouti, že 
J a q u e s při parlamentním jednání účinně a neúnavně od po
čátku podporoval návrh C o r o n i n i h o, dokazuje tak, přes 
různost názorl1 v podrobnostech, příkladné porozumění pro věc 
samu. 

I tento návrh C o r o n i n i - J a q u e s Ů V 37 ) přidržuje se 
ve své základní koncepci tehdejší úpravy anglické, neboť roz
lišuje mezi volbami přikázanými do kompetence jednak posla
necké sněmovny, jednak zvláštního soudu. Podle něho usnáší 
se totiž poslanecká sněmovna, rozdělená losem v devět odděleni, 
bez bližšího zkoumání jen o volbách platných; za takovou pak 
platí volba, proti níž nepodala oprávněná osoba včas protest. 

37) 19. pří!. x. sesse. 
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Napr oti tomu zvláštní soud, tak zvaný soud pro napadené 
volby do říšské rady (Gerichtshof fur angefochtene Reichs
rathwahlen) rozhoduje o platnosti nebo neplatnosti voleb; a to 
bud' takových, proti nimž byl podán náležitý protest anebo při 
kterých místodržitel odepřel zvolenému vydati volební certifi
kát. Aby se k protestu mohlo vůbec přihlížeti, byly stanoveny 
jeho bližší náležitosti. Tak je nutné, aby jednak protest byl 
uplatňován osobou oprávněnou (to jest některým z poslanco
vý-ch voličů nebo osobou, které bylo odepřeno požadované za
psání do voličských seznamů), jednak aby byl podán včas (di) 
lhůty 3, při doplňovacích volbách 14 dnů). Výjimkou z pravidla, 
že každý protest musí býti podán do lhůty, bylo ustanovení, po· 
dle něhož nedostatek volitelnosti při zvoleném mohl být uplat
ňován kýmkoliv, i po lhůtě a po eventuálním již prohlášení vol
by za platnou. 

Tento soud, ustavený vždy na počátku volebního období 
říšské rady na celou dobu jeho trvání, skládá se ze 3 členů 
nejvyššího soudního a zrušovacího dvora, říšského soudu a 
správního soudu. Těchto 9 členů určí se losem v plenárních 
sezeních uvedených soudů z jejich vlastních členů s vylouče
ním presidentů . Řízení před soudem, jež dbá principu veřej
nosti a zdůrazňuje zásadu vyhledávací, končí vynesením 
nálezu, proti němuž není odvolání. Ve smyslu ustanovení ná
vrhu může tento nález vyzníti, že 1. volba uznává se za platnou 
nebo 2. za neplatnou. K prvému výroku může soud dospětI. ze 
dvou různých základů, a to bud' proto, že rozhodoval na pod
kladě podaného protestu anebo protože si poslanec stěžoval, že 
místodržitel mu odepřel vydati certifikát. Při prvé eventualitě 
provisorní připuštění poslance do sněmovny a ke hlasováni 
stává se definitivní (protest nebyl odůvodněný)', při druhé 
pak president sněmovny vyzve poslance ke vstupu do sněmovny 
(stížnost byla opodstatněna), čímž bylo úplně nahrazeno vy
dání volebního certifikátu. Dojde-li pak k výroku soudu o ne
platnosti volby, musí býti nález ihned vyhlášen v plném znění 
v poslanecké sněmovně, při čemž zvolený pozbývá vlastnosti 
poslance již tímto publikováním. 

Tato osnova, která se jako vůbec první toho druhu dostalá 
dne 12. února 1886 na pořad sněmovního jednání,SS) vyvolala 
zajímavou a bohatou debatu, v níž tedy poprvé došlo k princi-

38) 20. a násl. schůze X. sesse str. 604- 624, 634--646. 



40 

piální výměně a tříbení názorů. Navrhovatelé Co r o ni n i .1 

J a q u e s usilovali o vítězství svého formálního návrhu, aby 
věc byla přidělena zvláštnímu 18tičlennému výboru zvolenému 
z plena. Tento jejich návrh však narazil na připravené již po
sice majority, která se vyhýbala věcnému právnickému pojetí 
věci tím, že nepřestávala zdúrazňovati zřetele politické. Při hla
sování formální návrh na zvolení zvláštního výboru byl větši
nou zamítnut (130 hlasú pro a 149 proti) ; věc byla potom při
kázána jen výboru pro volební reformu, kde zapadla. 

Co r o n i n i i J a q u e s pokoušeli se potom ještě jednou, 
zda by poslanecká sněmovna v novém svém složení nebyla jejich 
myšlenkám přístupnější. Proto v dalším zákonodárném období 
podali dne 20. dubna 1891 SVllj púvodní návrh znova.39 ) Poně
vadž však patrně brzy dospěli k názoru, že ani tentokráte by 
věc neprošla, ještě před debatou odvolali dne 20. května 1891 
svúj formální návrh, aby věc byla při}::ázána zvláštnímu výboru 
volenému z plena. I tento nově podaný návrh byl tedy podruhé 
přikázán - a sice se stejným osudem jako v r. 1886 - výboru 
pro volební reformu.40 ) 

I když tedy návrhy Co r o n i n i - J a q u e s o v y nese
tkaly se s úspěchem, přece jen jejich autorům přísluší opravdu 
zásluha, že razili a zřetelně ukazovali cesty svým nástupcům, 
jimž seriosnost a odvaha prvých navrhovatelů byly příkladem 
a věcný obsah jejich osnov i nadále dobrou předlohou. 

Důvodem, proč návrhy na zřízení volebního soudu nebyly 
podávány často, nebyla snad okolnost, že by mezitím bylo došlo 
ku zlepšení politických poměrů nebo k odstranění pociťovaných 
závad. Naopak, silný nátlak vlády a zneužívaný vliv majority 
potlačoval nadlouho reformní snahy, takže k nějakému jejich 
projednávání ve sněmovně nemohlo dojíti. Přesto však po ně
kolika létech ozvaly se projevy nespokojených Poláků a Rnsínů, 
kteří v instituci volebního soudu spatřovali především politic
lmu záštitu. 

Pilný návrh poslance Rom a n c z u k a ze dne 17. října 
190JH) velmi ostře kritisoval ve svém úvodu poměry, jaké pa
novaly po dlouhá léta v Haliči při volbách do zemského sněml] 

do říšské rady. Tímto úvodem R om a n c z u k snažil se 

39) 51. pří!. XI. sesse . 
. 40) 14. schůze XI.ses-se str. 412. 
41) 1055. pří!. XVII. sesse. 
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ospravedlniti tři požadavky, jež předkládal sněmovně k usne
sení. Podle nich měla se totiž vláda vyzvati, 1. aby podrobila 
uláštní komisí, skládající se z nehaličských příslušníků, přes
nému a pj"ísnému vyšetření pórušení zákonů, jichž se dopustily 
při zemských volbách v Haliči tamní c. k. úřady a vládní orgá
ny, a vinníky bez milosti potrestala, 2. aby byl co nejdříve před
ložen k ústavnímu vyřízení zákon proti volebním zlořádům, 

3. aby byl vhodným způsobem zřízen volební soud ke zkoumání 
v odpor vzatých voleb, a to jak do říšské rady, tak do haličského 
sněmu (event. i do jiných zemských sněmů). Ve schůzi konané 
dne 12. listopadu 1901 byla pak při odděleném hlasování při
znána naléhavost, resp. pilnost jen bodu sub 2. (opatření proti 
volebním zlořádům) ; ostatní dva návrhy byly postoupeny k vy
pracování zprávy výboru pro volební reformu.42 ) 

Prvý návrh Rom a n c z u k ů v týkal se tedy otázky zří
zení volebního soudu jen mimochodem. Teprve po pěti letech 
vystoupíl dne 28. března 1906 Rom an c z u k s návrhem jiným, 
podrobně rozvedeným, který se již výlučně a ~ele zabýval »zří
zením volebního soudu«.43) Pokud se týká obsahové stránky této 
osnovy, lze poukázati na shora zmíněná již ustanovení návrhú 
Co r o n i n i - J a q u e s o v Ý c h, kterým se nyní na méně jas
ných místech dostalo jen nové úpravy textu. Neboť všechny stě
žejní myšlenky Co r o n i n j - J a q u e s o v y, téměř celé od
stavce jejich návrhů i jejich jednotlivé předpisy, byly tu jen 
znova opakovány, při čemž nemnohá odchylná ustanovení tý
kala se jen otázek podřadných (na př. postup při vylosování 
členll soudu, způsob obsazování presidentského místa). Nepři
nesl-li tedy tento návrh obsahově žádných změn právnických, 
zdůraznil aspoň po stránce formální politické motivy návrhu 
tím, že vlastnímu znění osnovy předeslal preambul, při před
chozích návrzích dosud neobvyklý.44f Rom a n c z u k svůj ná-

42) 60. a násl. schůze XVII. sesse, str. 5606, 6651, 6684, 6743-6765. 
43) 2590. pří!. XVII. sesse. 
44) Preambul zní v originále: In Erwagung, das,si die Verifikation 

der angefochtenen Wa:hlen ins Abgeordnetenhaus oft jahrelang nicht er
ledigt wird und ihre schliessliche Erledigung keillle praktische Bedeutung 
mehr hat; dass diese Verifikation ,nicht mehr immer mit der notigen Griind
lichkeit vorgenommen wird; da:ss bei der-selben nicht selten auch die 
notwendige Umbefangenheit und Objektivitat mangelt, indem vers·chiedene 
Parteiinteressen einen Einfluss ausiiben; dass diese1be verhaltnismas1sig 
viel Zeit im Auschusse und in den Hauss,itzungen eii!lJnlmmt und Anlass 
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vrh - při prvním pokusu přikázaný výboru pro volební refol'" 
mu - opakoval v nezměněné úpravě i s preambulem ještě ně
kolikrát (dne 15. července 1907, dne 8. března 1910, naposledy 
dne 7. března 1912), při čemž nikdy jednání o těchto osnovách 
nepokročilo ani k zahájení debatyY), 

V pořadu dalších pokusů je třeba zaznamenati jednak inter. 
pelaci Dra S t o I z I a a pilný návrh, který 4 roky nato podal 
Dr. O I e š nic kyj. Interpelace (ze dne 16. července 1907)46) 
týkající se přímo zřízení volebního soudu poukazovala na nut~ 
nost nestrannosti a odpolitisování při rozhodování o volebních 
věcech a obracela se na vládu s dotazem, zda tato jest ochotna 
předložiti co nejdříve osnovu zákona, týkajícího se zřízení vo
lebních soudů. Druhý návrh (ze dne 21. července 1911)47) žádal, 
aby byla zvolena komise, která by jednak platný volební řád 
důkladně zrevidovala, jednak vypracovala osnovu o zřízení vo .. 
lebních soudů. 

Posledním návrhem, který se týkal volebního soudnictví, 
jest obsáhlá a ve srovnání s předchozími nejpodrobněji vypra
covaná osnova, kterou dne 1. prosince 1911 podal poslanec Dr. 
Li e ber man n.48 ) Podle ní příslušely do kompetence voleb
ního soudu jen případy v zákoně uvedené, zatím co ostatní vol
by, považované za platné, schvalovala poslanecká sněmovna. 
Volební soud podle toho rozhodoval, 1. když výsledek volby byl 
od oprávněné osoby včas vzat v odpor u presidenta poslanecké 
sněmovny, 2. byl-Ii zvolenému odepřen volební certifikát, 3. když 
většina oddělení poslanecké sněmovny, jež měla věc přikázánu, 
označila platnost volby za pochybnou, 4. byla-Ii u presidenta 
poslanecké sněmovny vzata ~ odpor volitelnost voleného. 
Z dalších velmi obšírných předpisů zasluhují aspoň stručné 
zmínky ona ustanovení, jež jsou bud' zcela nová, anebo 
od dřívějších návrhů podstatně odlišná. Podle tohoto hlediska 
zmiňujeme se zejména o funkci, jíž se nově dostalo presidentu 

zu leidenschaftlichen Parteidebaten giht, st eHen die Gefertigten folgenden 
Antrag. 

45) 400. a násl. schůze XVII. sesse str. 35.749, 35.500; 15 . . schůze 
XVIII. ,sesse str. 1'361; 2-8. schůze XX. soose str. 1729, 2035; 52. schůze 
XXI. sesse 'str. 2602. 

4-6) 14. schůze XVHI. sesse str. 419-1. 
47) 11. schůze XX1.oosse, str. 1'02, 74'2, 1960. 
48) 1065. pří!. XXI. sesse; 46. schůze, XXI. sesse str. 2337. ! ,. 
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poslanecké sněmovny (rozhoduje, zda u něho podaný protest 
přísluší volebnímu soudu či nikoliv), o právu stranám poskyt
nutém, že mohou před hlavním přelíčením bez udání důvodů 
odmítnouti nejvýše ' tři členy soudu, o způsobu, kterým se na 
podkladě losování před hlavním přelíčením sestavuje sedmi
členný nalézací senát; dále pak o stanovení povinnosti svědecké, 
o řízení přípravném a o předpisech týkajících se hlavního pře
líčení. Aby se předešlo jednak svévoln~mu podávání stížností, 
jednak pokusům o oddalování rozhodnutí, osnova připouští 

v prvém případě pokutu pro svévoli a uložení nákladů řízení, 
v druhém případě podobným snahám čelí předpisem, že mezi 
dojitím spisu k volebnímu soudu a hlavním přelíčením nesmí 
uplynouti doba delší jednoho roku. Novotou je pak obnova 
řízení, která se připouští, vyjdou-li najevo nové důležité důkazy. 
Některá ustanovení pojímá L i e ber man n do své osnovy 
sice nově, přesto však se tato týkají jen otázek podřadných (na 
př. stanovení požitků a náhrad členům soudu)". Jiné předpisy, 
vyjádřené již v návrzích předchozích, docházejí platnosti 
i v této osnově, někdy s menšími modifikacemi (na př. složení 
soudu je stejné, jak navrhoval Co r o n i n i s J a q u e sem, 
soudci své funkce však zastávají po dobu života). 

. A když tato věcná a podrobná osnova nepronikla, dožado
vala se interpelace Dr a S ch ti r ff a (ze dne 11. EstJpadll 
1912)49) - po vzoru S t o I z lov ě - poznovu zřízení voleb
ních soudů. Osnovou shor a uvedenou a právě zmíněnou inter
pelací končí se tak řada pokusů, jež byly v sněmovně předse
vzaty za účelem uskutečnění reformních myšlenek. 

VI. Po vylíčení veškerého onoho úsilí, jež státovědci a po
litikové během desetiletí vyvíjeli pro uplatnění nových ideí, 
vnucují se ke konci zejména dvě otázky. První z nich, jaký fak
tický výsledek vlastně měly všechny ony teoretické snahy a 
praktické pokusy, je povahy obecné. Druhá, zda a jak se poslanci 
z Cech a Moravy těchto parlamentních bojů účastnili, je rázu 
osobnějšího; žádá si však vysvětlení zejména proto, uvážíme-li, 
že representanti jiných větví slovanských nepřestávali býti hor
livými šiřiteli nového hnutí. 

Způsob, jakým byly formálně ve sněmovně vyřizovány po
dávané návrhy, nasvědčoval by domněnce, že takovým vyříze-

49) 115. schůze XXI. sesse, str. 269'7-1. 
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ním byla věc definitivně,anebo aspoň na řadu let, odklizena. 
Tato domněnka nebyla by však docela správná, poněvadž myš
lenky vyjádřené v návrzích - bez ohledu na jejich nepříznivé 
vyřízení ve sněmovně - se také neoficiálně šířily samy a po
malu působily i na místech nejodpovědnějších. Pro účel naší 
studie jedním takovým postačujícím dokladem toho, že se věc 
přes různé sněmovní výbory dostala až do vlády, je skuteč
nost, že r. 1896 v ministerské radě tehdejší ministerský před
seda hrabě Ba den i dal v úvahu,50) zda by se neměl zříditi 
volební soud, o čemž členové vlády přislíbili uvažovati. Ale přes 
tyto jisté pokroky, jichž další historické sledování je mimo 
rámec našich úvah, nedošlo - jak známo - za trvání mon
archie ke zřízení volebního soudu. 

Pro odpověď na otázku druhou je třeba si v prvé řadě uvě
domiti, že prakse při provádění zemských a říšských voleb v Ha
liči byla nejnespravedlivější a nejkřiklavější v celé monarchii. 
A již proto representanti této země (R o man c z u k, O I e š n i c
kyj, Li e ber man n) musili znova a znova ve sněmovně 
přicházeti s reformními návrhy, zejména s požadavkem, aby byl 
zřízen volební soud. A poněvadž i v našich historických zemích 
docházelo při volbách k útisku a k závažným nepřístojnostem, 
třebas ne právě takového rázu jako v Haliči, pociťovali i naši 
poslanci nutnost aspoň jednotlivě - k žádnému samostatnému 
návrhu z české strany nedošlo ~ svým podpisem (na př. R i e
g e r, Pac á k, K r a má ř) podporovati návrhy podávané ji .. 
nými poslanci, nebo přímo se účastniti debat (na př. K I o fáč, 
Pac á k) při plenárním projednávání podaných návrhůY)' 

• 
.. 5 0) S tar z y ň s k~, Reichsrathwahlordnung, Sep. Abdruck aus dem 
Oster. Worterbuche, 1-8!}6. 

51) Tak R i e g e rpodepsal ,pilný návrh poslance R o' man c z u k a 
ze dne 17. X. 1901 (srov. 1055. příl. XVII. sesse), Pac á k a K r a m á í· 
návrh téhož poslance ze dne 28. III. 19'06 (srov. 2590. příl. XVII. sesse). 
V debatě o návrhu poslance R O' man c z u k a ze dne 17. X. 1901 pro
mluvil K I o fáč; který jako první řečník proti prohlásil za pomnost 
Čechů jak z důvodů nár·odnostních sympatií s' Poláky, tak i v důsledku 
neblahých zkušeností, které Češi při volbách sami získali, hlasovati pro 
naléhavost, resp. pilnost projednávaného návrhu. Pac á k ,při téže příleži
tosti jménem Českého klubu navrhoval oddělené hla'sování o jednotlivých 
bodech návrhú (srov. 70. schůze XVII. sesse ze dne 12. XI, 1901, 
str. 6651-6684). 

I 
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K a pit o I a III. 

Vznik československého zákona o volebním soudě. 

1. První pokus upravit otázky, tý1kající se čim.ností zahrno
vaných pod pojem volebního soudnictví, spadá v Ceskoslovenské 
republice do období legislativních příprav, jež souvi,sely s vydá
ním definitivní ústavlní listiny.l) Až do té doby nebylo totiž třeba 
zabývati se tímto problémem, poněvadž první Národní shromá7.
dění, které tyto legislativní přípravy konalo, nevzešlo z voleb 
či správněji řečeno, nevzešlo 'z voleb přímých. A byly to zejména 
dva státně~politiClké zájmy, jež tehdy vyžadovaly zvláštního z,pů
sobu pro ustavení prvního Národního shromážděnÍ. Neboť bylo 
jednak třeba opatřiti rychle a za účasti všech velkých politických 
stran pevnou a širokouzá;kladnu :pro příští neodkladn€ zá;kono
dárné práce, jednak bylo nutno dbáti toho, .aby 'se vnitřní po
měry co nejdříve zkonsolidovruy.2) A k této konsolidaci nebylo 
by zřejmě přispělo případné vypsání lidových voleb do zvláštního 
ús.tavodárného shromážděnÍ. 

Měl-li.tudiž býti první ·zákonodárný :sbor - ať již z jakých
koli důvodů, které ovšem nelze zde dále sledovat - ustaven 

1) Ze všeobecných prací o osl. ústavě uvádíme nejvýznačnější: 

Ho e t zel, Ústavní listina Československé republiky (zvl. otisk ze Slov. 
národohosp., sociál. a polit.), 1928, M a ,t ě j k a, Ústava Československé 
republiky (zvl. otisk z Nových doplňků Ottova slov. nauč.), 1928, Va v ří
ne k, Základy práva ústavního, 1927, díl I. a II" We y r, Soustava česko
slovenského .práva státního, 1924, Československé ústavní právO', 1937, dále 
pak A dam o w i c h, Grundriss des· tschechoslowakischen Staatsrechts, 
1929, A dle r, Die Grundgedanken der tS'chechoslO'wakischen Verfassungs
urkunde in der Entwickluil1gsgeschichte des Verfas'sungsrechtes, 192,7, 
Grundriss des tschechoslowaki,schen Verfassung,s'rechtes, 1930, R a u c h
ber g, Biirgerkunde der tschechoslowakischen Republik, 1926, S 'a n der, 
Verfassungsurkunde und Verfassungszustand der tschechoslowakischen 
Republik, 1935. Pro úplnost uvádíme z komentářú W e y r - N e u b a u e r, 
Ústavní listina Českosllovenské republiky, 19.31; Pe š k a, Československá 
ústava, d. 1.-11., 1935; E pst e i n, Studiena'Usgabe der Verfassungsgesetze 
der Tschecho,slowakischen Republik, 1932, II. vyd. 

2) B a x a, n. u. m. 241, pom. 6. 
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jinak, než na podkladě přímých voleb, nebylo přirozeně tí'eba 
zabývati se ani řešením otázky volebního soudnictví. Ale přesto 
již v tomto období lze zjistiti některé náznaky institucí, které 
později došly výrazu v zákonných předpisech, anebo takových 
institucí, ' které, zůstáva:jíce i nadále 1nstitucemi praeter legem, 
nabyly během doby alespoň fakticky významného postavenÍ. 

II. Základním před'P~sem, jehož je 'si v 'Prvé řadě povšim
nouti, je tento § 1 :prozatímní ústavy ze dne 13. listopadu 1918, 
č. 37 Sb. z. a n.: . »Národní výbor rozšiřuje se na 2'56 ·členÚ _ 
(a:>ozději ,podle novely ze dne 11. března 1919, ,č. 138 Sb. z. a n. 
na 270) - způsobem a dle klíče, jak vznikl Národní 
v Ý bor. Tento shor na:zývá ;se Národní shromážděnÍ.« - »Způ
sob« a »klíč«, jak vznikl Národní výbor, staly se tedy - podle 
výslovného předpisu - 'výlučně 'směrodatnými pro ustavení, resp. 
složení prvního Národního shromáždění. Proto bude účelné při
hlédnouti nejdříve jak ke vzniku, ta:k i k složení tohoto Národ
ního výboru. 

vývoj Národního výboru lIZe historicky 'sledovati jednak 
v době před státním převratem, jednak v době po něm. Dne 
18. listopadu 1916 byly založeny dva významné Národní sbory: 
Český svaz a Národní výbor.3 ) První z nich sdružoval všechny 
poslance české národnosti na říšské radě za účelem »jednot
ného postupu v otázkách národně politických a ústavně práv
ních«, druhý měl býti »stálým Národním sborem«, zvoleným 
ze zástupců politických stran, který by byl »veškerému politic
kému podnikání Českého svazu oporou a současně nejvyšší 
mravní instancí v těch zjevech politického života, které, vymy
kajíce se z kompetence činnosti Roslanecké, nicnméně vyžadovaly 
by řešení s hlediště v,šelllárodního«. 

Tento Národní výbor, jehož ustavení hylo podle právě cito
vaného prohlášení tedy jen ;politickou a národní manifestací, 
skládal 'Se původně kromě předsedy ze 17 členů,zvolených devíti 
českými ,politickými stranami. Významné politické události, po_ 
čínající vydáním manifestu českých spisovatelů (květen 1917) 
a vrcholící divadelními ,slavnostmi v Praze (květen 1918), žá
daly si lepší vnit:říní organisaci dosavadního Národního výboru, 
k níž konečně došlo dne 13. července 1918. Při této reorganisad 

3) Pe š k a, Česko1slOlVenská ústava, 1., 3 a 46. K tomu též K a I o u
s e k, Národní výbor (Slov. veř. práva čsl., 1002, II-786). 
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byly jednak Is,tanoveny bližší podmínky prQ zastoupení jednotli
vých politických stran se současným zvětšením dosavadního 
počtu členů, jednak po provedené kooptaci některých dalších 
osobností stanoveny byly bližší :podmínky pro případné kooptace 
budoucí. 

Podle vylíčení Františka S o u k u 'P ,a4 ) mělo se v Národním 
výboru dosta<ti zastoupení jednotlivým ;politkkým :stranám ;podle 
počtu hla'Sú, který ty,to .strany obdržely při posledních všeobec
ných volbách do říšské rady roku 1911, přičemž 'za politickou 
stranu byla uz,nána jen taková politická ,strana nebo skupina, 
která při těchto volbách již kandidovala a při tom obdržela nej
méně jedno ;procento odevzdaný,ch hlasů. Členú Národního vý
boru bylo 30, po prvních kooptacích, ;provedenýoh ihned a:>ři jeho 
konstituování, celkem 39 (10 sO'c. demokratů, 9 agrárníků, 9 stá
topráyních demokratť1, 5 českých sociaHstů, 4 čeští lidovci, 1 sta
ročech a 1 realista). 

Revolucí stal se podle zákona ze dne 28. října 1918, č. 11 
Sb. z. ano Národní výbor »orgánem jednomy,slné vúle národa« 
a »vykonavatelemstátní svrchovanosti«. Tento Národní výbor 
vzniká tedy již na půdě právního řádu ,českoslovelllského a tento 
právní řád označuje jej za O'rgán moci vládní, výkonné i zákono
dárné. S hlediska politického zůstávají však pro zjišťování před
pokladú ;a zpúlsobu jeho složení i nadále isměrodatnými dohody, 
které v červenci 1918 byly sjednány mezi jednotlivý;mi pohti
ckými stranami. 

Tento již českoslovens:ký Národní výbor, jehož osobní 
subs<trát byl t edy rovněž složen :podle :politického klíče,stává se 
na podkladě v;frslovného .předpi:su prozatímní ústavy základem 
pro utvoření Národního shromáždění. 5 ) Okolnost, 'že při tvoření 
tohoto zákonodárného sboru měl býti zachován dosavadní Zlpů,sob . 
a klíč, znamenala, 'že v konkrétním případě připadl na určitou 
politickou stranu předem Istanovený počet poslaneckých míst, 
který tato strana měla obsadit osobami podle svého volného vý
běru. (V této ,souvislo,sii nepřihHží se ovšem k povinnosti ,pře
vzaté jednotlivými politickými st:t~anami, jmenovati z celkového 
počtu mandátů na stranu připadajícího i záJStupce těch :poliiických 

4) Soukup, »28. říjen 1918«,1928, II., 8Q:5i Kalousek, n. u. 
m.786. 

5) W e y r, Ústava republiky československé, 1!H9, 5, 6. 
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stran, které v Národním shromáždění dosud zastoupeny nebyly.;: 
Politická prakse rozhodla, že tento výběr osob má prováděti 
výkonný 'výbor př~slušné politické strany. A tak mezi sbor Ná
rodního shromáždění, který má býti podle ústavy utvořen, a po-

. litickou stranu, j-ako faktickou organi'saci vyrŮistající od počátku 
mimo rámec 'Zákonné úpravy, V'sunuje se výkonný výbor politické 
strany jako fakťcký činitel další, k terý si přivlastňuje právo 
rozhodovat o osobách, jež mají v Národním ·shromáždění strany 
zastupovati. V tomto výběru osob, který provádí výkonný výbor 
způsobem blíže nekontrolovaným, lze - nehledí,c ovšem na sku
tečnost právě uvedenou - ,~patřovat analogii voleb nepřímých. 

Zástupci do Národního shromáždění nej,sou totiž voleni přímo 
stranníky, neboť organisovaní ;příslušníci politické strany volí 
podle s,tanov strany přímo jen výkonný vý:bor, který :pak sám 
rozhoduje o osobách, jež by mohly Vřicházeti v úvahu pro posla
neckou funkci.6 ) 

Z uvedených skutečností vyplývají dva pozoruhodné poznat
ky, které nejsou bez důležitosti pro naš'e další výklady. I když 
tedy nelze v tomto období Národní shromáždění ,pokládati za 
varlament Ipřímo volený, lze již v prvotní jeho koncepci spatřo
vati takové prvky, které teprve později při definitivní úpravě 
staťního zřízení došly plného výrazu. okoln ze JIZ první 
N'á'l'OOm 's romáždění(15ylo is!horemzá;stupců jpOHticikých stran 
bylo by totiž možno ispáítfovati náznaky 'lll"Čující ipří:ští definitivní 
,státní formu i hudo_ucí vládní ISYlstém, t. j. formu demokratické 
r~pu~liky s vládním systémem par1amem.tm většiny. Tyto ná
znaky vystihuje ostatně - třebas jen nooplně nebo nejpřímo -
,prozatímní ústava, a to ve sm~ prvním jednak vůbec svou 
'Strukturou, jednak výlslovnými předpisy o presidentu republiky 
(§ 7: hlava státu je p r e s i den t r e p u b I i k y, kterého volí 
Národní shromáždění ... ), ve smě~u druhém původním zněním 
§ 14prozat. úst. [moc výkonná a nařizovací přísluší 17členné 
vládě, jejíž předsedu a členy (ministry) volí Národní shro
máždění] .7) 

G) W e y r, Ústava republiky českos-lovenské, 6, Soustava českoslo
. venského práva státního,59. 

7) Novela ze dne 23. V. 1919, č. 271 Sb. z. a n. změnila shora uve
den:ou stylisaci §u 14 p~·ozat. úst. takto: Moc výkonná a nařizovací pří~ 
sluší vládě, jejíhož předsedu a členy (mini'stry) jmenuje a propouští pre
sident republiky. - Srov. k tomu Pe š k a, Českoslovemká ústava, I., 117. 
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Druhý poznate:k vztahuje 'se na způsob výběru osob pro 
úřad poslance. Tehdy dostává se totiž &,olitickým stranám p o-
p r v é faktick y: wráXíně;ní j'rpenOYa!t určitý !počet 9S0.11 _. ež .~ 
dle názoru strany schopné zastávati poslanecký Úřad. Jde při 
tom ovšem ještě o zcela mimořMnou formu, neboť tehdy stačí 
pouhé jmenování (nominace) politickou stranou, které samo pů
sobí, že se jmenovaná osoba prostě za poslance považuje. Z tohoto 
způsobu navrhování osobuje si pak politická strana oprávnění 
další, jež má po.zději důležitý význam při Úpravě volebních záko
nů vůbec, a zejména při úpravě speciálního zákona o volebním 
soudě: Poněvadž politická strana poslaneckou funkci sama takt~ 
propůjčuje, chce - za určitých okolností - poslaneckou funkCI 
sama také odnímati.8 ) . 

. A tím štěpí se problém úpravy na dvě části, jež možno po
zorovati :sdvou různých hledilsek. S hlediska prvního půjde o to, 
zjišťovarti, zda vubec a jakých formalit bylo třeba k tomu, aby 
se něk!do ,členem 'zákonodárného ,sboru stal, při druhém půj de 
o to,zkoumati důvody, jež působí, že dosavadní člen členem 
Národního shromáždění býti přestal. 

Způsoba klíč, který byl stanoven pro utvoření Národního 
shromáždění, platil podle § 2 prozat. ústavy i pro jeho doplňo
v~ní, jakmi,le některý člen odpadl. Politická strana mohla tedy 
při původním tvoření nebo při pozděj'ším doplňování zákonodár
ného sboru jmenovati počet poslancú, který na ní in concreto při
padal. Poněvadž forma tohoto jmenování nebyla žádnými před
pisy ani co do zásady, tím méně co do podrobností stanovena, 
mohla ;politická prawse tento nedostatekzákol1l1ých předpisů vy
plniti »podle svého«, t. j. tltkovým řešením, které zájmu poli
tických 'stran nejlépe vyhovovalo. Z předpiiSů, které se vztahují 
:na úpravu 'zkoumané otázky, nutno 'se v této :souvislosti Zimíniti 
o § 1 jednacího řádu Národního shromážděnV) podle něhož 
kancelář Národního výboru měla členům Národního shromáždění 
(poslancům) vydati průkazní listiny. PoněvadŽ kromě uvedeného 
předpisu nebylo jiných ustanovellí, bylo zřejmo, že o členství 
v Národním shromáždění tehdy výlučně a faktic:ky rozhodovaly 
jen politické strany/O) a že ani sněmovna, ani jiný orgán -

8) W e y r, Ústava republiky československé, 7. 
5) Zák. ze dne 9. XI. 1918, č. 3'6 Sb. z. a n. 
'0) B a x a, n. u . 111. 246. 

Vol.bDí SOUdDíctvl. 



50 

tedy také ne Národní výbor - nebyly oprávněny jakkoli zkou
mati podmínky platnosti členství v tomto Národním ,shromáž'<iění. 

úplnější nežli předpisy prozatímní ústavy o tom, jak se 
členství v Národním shromáždění nabývá, jsou její ustanovení 
o tom, kdy se členství v tomto. sboru p o z b Ý v á. Tak § 3 prozat. 
úst. výslovně uváděl dva případy ztráty členství, totiž pozbytí 
svéprávnosti a údsouzení pro trestný čin. Avšak kromě těchto 
dvou důvodůkúnstruuje se záhy ještě - . . neU'eba se zmiňo
vati o samozřejmé ztrátě funkce úmrtím a resignací _ třetí 
důležitý důvod 'ztráty členství, který v cit. § 3 prozat. ústavy 
uveden není, totiž tak zv. o. d vol á ní pol i t i c k o II S h- a n o u. 
Mělo se to.tiž zato,že v to.m pří:padě, když někdo přestane býti 
příslušníkem úné politické strany, která j'ej do Národního shro
máždění vyslala, tato politická strana nabývá pak také práva 
člena z tohoto. důvodu údV:úlat a Illahraditi jej jiným svým pří
slušlllÍkemY) Jinými slo.vy, počíná se ~de vyvíjeti poměr mezi 

,/ ,poIitiC'kOU stranou a členem Ná1:1odníhú !shromá.ždění, který 
později při vúlebním sylsrtému přísně vázaných kandidátních 
listina za platnosti zásady ,poměrného zastoupení dostupuje 
,svého vrcholu. Šlo-li o. takovéto údvo.lání politicko.u s~ranou, ro-z
hodovalo patrně Národní shromáždění dvoutřeti,novou většinou 
přítomných podle ,analogie ,případu, když poslanec ,pozbyl člen
,ství na základě o.dsouzení pro trestný čin [§ 3, Hrt. b) prO'zat. 
ústavy] . 

Z vylíčeného způsobu, jak prozatímní Národní shromáž
dění bylo utvořeno, a z okolností, že mezerovité zákonné 
předpisy byly do.plňo.vány politickou praxí, vy;plývají poznatky, 
jež mohou vydatně při,spěti jak :Ir vysvětlení vzniku, tak i k po-

l' ) B a x a, n. u. m., 246; We y r, Ústava republiky československé, 
7; Pe š k a, ČeskosLovenská ústaV1a, I'" 108, který uvádí: »Vycházelo se 
z předpokladu, že členové Národního 'Ishromáždění j,sou plnomocníky poli
tických strml a nejsou členy N á,r. shrom. za svou osobu, že pak záleží na 
příslušné politické straně, koho tam vyšle. Věc se stala aktuální počátkem 
roku 1919, kdy od strany sociálně demokratické se odštěpila frakce ra
dikálně socialistická (Modráček). Členové Nár. 'shrom. Modráček a Hudec, 
kteÍ'Í vystoupHi ze strany sociálně demokratické, byli touto stranou od
voláni a delegováni tam členové jiní. N ár. shrom. tuto změna vzalo na 
vědomí. Pokus ostatních stran zjednati této frakci zastoupení změnou ústa
vy, totiž zvětšením počtu členů Nár. shrom., nevedl k cíli. Vedle toho od
voláni Slovenským klubem Hlinka a Jehlička pro zahraniční protirstátnÍ 
činnost.« 
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chopení mno.hých ustanúvení poro,ěj-šího. zákona o vo.lebním 
so.udě. 

III. První Náro.dní shromáždění, :zvané též »revolučnÍ«, pra
co.valo.současně na úpravě definitivní IlÍstavní Iirstiny a na úpravě 
o.statních důležitých:záko.nů, které měly býti vyhlášeny záro.veň 
s ní ja:ko její ;podstatné dqplňky. Tak byly připr,avo.vány texty 
zák~nů které mohly býti kúnečně v Národním shromáždění dne 
29. ún;ra 1920 schváleny a vyhlášeny pod Č. 121 až 125 ve Sbírce 
zákonů a nařízení. Z těchto. zákonů je pořadím první záko.n 
uvozující ústavní listinu (č. 121 Sb. z. a n .), pořadím poslední 
zákon o. volebnímsúudě (č. 12,5 Sb. z. a n.). Tím, že zákon 

( 
o. volebním ,soudě hyl VYhlášen . zárúveň ,.s ús~v~í, listino.u, jest 
i zevně naznačeno,že v česko.slúvenskem ,state uprava vúleb
ního. so.udniotví náležízáJsadně do. těsného. sousedství úpravy 
nejzákla:dněj ších otázek celého. Istátního zřízenÍ. 

Na rozdíl od mimo.řádného. způsobu, jak bylo. ustaveno. 
první Náro.dní shromá~dění, má být podle definitivní ústavní 
listiny dvoukomorové Náro.dní ,shromáždění voleno »podle vše
úbecného., ro.vného., přímého, tajného. !práva hlasovacího podle 
zásady poměrného. zastoupení« (§§ 8, 13 ú. 1.). Přijetím těchto. 
zásad vyskytla se tudíž řada otázek, jež bylo třeba řešiti 
podro.bnými zákony speciálními, a 'so.ustavu těchto speciálních 
záko.nů volebních bylo poto.m třeba doplniti i 'zákonnou úpravo.u 
otázek ,spadajících pod pojem volebního soudnictví. Tato so.uvi,slúst 
dochází výrazu ostatně již i v ústavní liJstině s'a:mé, neboť tato 
po vytčení ,princ~pů vo.lebníhú práva do. Národního ,shro.máždění 
vyslovuje ihned v § 19, že o. platnosti voleb do sněmovny posla
necké i do senátu rozhoduje volební soud a že podrobno,sti upra
vuje zákon. 

Do ústavní listiny byla tedy z celého. komplexu o.bvyklých 
otázek volebního. Isoudnictví pojata jen záklaJdní zásada, co.ž po
dútýká důvodúvá zpráva k vládnímu návrhu i zpráva ústavního 
výboru a podrobné její provedení bylo vyhrazeno zvláštnímu 
zákon;. V této souvislosti je však třeba upozorniti na to, že 
se formálním včleněním této. zásady do. ústavní listiny dostalo 
předpisu o zřízení volebního so.udu a jeho kompetenci tam uve
dené - totiž rozhodovat o platnosti vo.leb do poslanecké sně
movny a do senátu -- povahy ústavn1hozákOllla. Tú praktick~ 
znamená, že existenci volebního. soudu a této jeho kompetencI 
v ústavě vÝlslo.vně uvedené byla poskytnuta zvýšená o.chrana 

4* 
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stížením podmínek zákonodárného :procesu pro ten pří;pad, kdyby 
mělo dojíti v budoucnu buď vůbec k zrušení volebního soudu, 
anebo alespoň k suspensi jeho kompetence v ústavě jmenované. 

Ús'tavní listina při styliJsaci § 19 isrpokojuje se uvedením 
pouhé 'zásady. Ani důvodová zpráva k vládnímu návrhu ani z;prá
va ústavního výboru12 ) neuvá:dějí blíže motivy, z nichž by bylo 
patrno, proč se zákonodárce rozhodl pro zřízení volebního soudu. 
Obě~právy jen konstatují, že do ústavní li'stiny byla pojata 
jen ustanovení nejzákladnější, při čemž důvodová zpráva k vlád
nímu návrhu rpodo:týlká, že »důvodová zpráva k těmto ustano
vením (se. §§ 6-19 ú. 1.) ' obsažena je v předlohách speciál
ních, na které se tuto jen rpoukazuje«. 

Ještě dříve než bude uvedeno, co je rozumět onou speciální 
předlohou, na kterou se takto poukazuje, je zmíniti se o obsahu 
dikce, ústavou v § 19 použité, že o platnosti voleb do posla
necké ' sněmovny a do Isenátu rozhoduje volební soud. Tento 
stylistický obrat nevyskytuje se pak již v žádných 'Pozdějších 
zákonech, a zejména § 8 zákona o volebním soudě (dále cito
vaném jako v. s.) uvádí jedrnotHvépůsobnosti volebního soudu 
zpŮlsobem, který se po této Istránce podstatně odchyluje od zmÍ-

I něného textu ústavy. Naskytá se tudíž otázka, zda pojmem 
r r o z hod o_v. á n í opl a t n o s t i vol e bpodle- s -19- ú. [ je I rozuměti jen rozhodování o stí 'žnos_tech :podaných do 

voleb (tedy ve smyslu § 8, Č. 3 ~ . .8.) či , také o v ě řo v á n í 
vo leb (tedy ve Ismyslu § 8, Č. 2 v. s.). Na tuto otá:zku je- iPo~ze 
v prvém 'směru přisvědčitj,l2) a dlužno tudíž míti zato" že dikce 
v ústavě použitá měl,a ,se v~tahovati (po vzoru anglickém) pouze 
na rozhodování o platnosti ;~.p o r oJl! Ý c h voleb, tedy takových, 
proti nimž byla podána stížnost. K tomuto závěru lze dospěti 
jednak přímo z textu ústavou zvoleného, jednak též z úvahy, 
že by byl 'záJkonodárce nepochyhně tento ústavní předpis formu-

12) Texty důvodové zprávy k vládnímu návrhu i zprávy ústavního 
výboru uveřejňuje W e y r - N e u b a u e r, n. u. m. 105 a 1,58; Pe š k a, Čes
koslOlVenská ústava, 1., 343, 366. 

13) Ho e t zel, (Československé správní právo, 1937, 472), pozna
menává, že ústavní listinou byl volební 'soud pověřen jen z,koumáním plat
nosti voleb do Národního shromáždění a že všecka ostatní působnost vo
lebního soudu není kryta přímo ústavou. Dává současně výraz i pochyb
nostem,pokud takovéto řešení jest ve shodě s §em 88 Ú. 1. - Srov. též 
Ř í h a, n. u. m. 180. 
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loval jina:k, kdyby byl chtěl upraviti souča;sně verifiJkaci či 
dokonce snad jenom tuto. 

Speciální předlohou, o níž byla shora učiněna zímnka, je 
vládní návrh ze dne 8. listOlPadu 1919 (t1sk 'Pos1. sněm. 1819 
Nár. shrom. 1919), který se POIPrvé a výhradně ~abývá podrob
nou úpravou právního postavení volebního soudu. Důvodo;Vá 
zpráva k návrhu phpojenáuvádí obší;rně motivy, které odú
vodňúvaly zřízení volebního soudu, a vlastní osnova obsahuje 
jednotlivá ustanovení, týkající ,se organiJsace, rpů,sobnosti voleb
ního soudu a řízení před ním. 

Důvodová zprávlt 'zdůrazňujíc důležitost otázky ověřování 
vole do N árodnih~ ~shromáždění i otázky rozhodování o stíž
nostech do těohto voleb, zabývá Ise nejprve problémem, kterému 
orgánu tyto kompetence mají býti svěřeny, a doslovně uvádí 
toto: »Při úpravě otá~ky (ISC. kterému orrgánu má býtil svě
řeno ověřovati volby a rOlzhodovat o stí1žnostech), vycházela 
vláJda z úvahy, že otázku tu dlužno, nehledíc na cizí vzory upra
viti tak, aby Ú,prava poskytla dostatečné '~á:ruky, že rozhodování 
o tak eminentně důležitých otázikách veřejného práv.a,..,.jaký;mi 
jsou ověřswání ~oleb do ;záko'llodárného- SbQ<IlU 'a. rozhodování 
'0 "stižnostech :na tyto vo'lby, bude Ise díti nestrooně, odborně 
a U'rychlěitě. Vycházejíc z těchto zásadních hledi,sk nemohla se 

-vláda rozhodnouti pro tO,3 Q)' ... .:rozhodov:ánL, u_ve.:dených o ázek 
bylo svěřováno výhradně :sboru :zákopodárp.ému, resiP!.- jeho jed~ 
no tlivým komorám. N eSluši t-otiž přehlížeti všeobecně známý 
zjev, že rprávě~ státech, ~de parlament Jest výhradrným forem 
iPro rozhodování uvedených otázek, nebyly sporné volby vyří
zeny ani včas, t. j. na počátku volebního období, ani nelstranně« ... 
Na jiném místě pak se praví: »Rovněž nemoMa se vláda roz
hodnouti pro to, aby rozhodování ipředmětné otázky svěřeno 
bylo zvláštnímu tribunálu, jenž by byl OIrganisován jako sa
mostatný soud tak, alby ,členové jeho, ať již vesměs, ať pouze 
z části byli :s'Oudci z povolání, kteří -by byli ustanovováni vý
hradně pro tento ,solUd, u něhož by byli trvaJle zaměstnáni. Tento 
způsob řešení hyl by slpojen se značným rnáJkladem, který by 
nebyl v lIližádném !poměru IS výkonností soudu, ježto soud takto 
organisovaný nebyl by - jak z povahy věci plyne - pravi
delně a trvaJe zaměstnán. Vláda řeší tento složitý iProblém tím 
~Ůlsobem, že !rozhodování o otázkách shora vytčených svěřuje 
'zvláštnímu na zákonodárném :SbOTU nezávislému orgánu - vo-, -' ----
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lebnímu 'soudu- který připíná k instituci nejvyššího správ-
ního soudy .« - - ,. -

Zatím co se zdálo vhodným uvésti zde obšírněji důvody, 
jež rozhodly o zásadním zřízení volebního soudu, stačí z· po
drobných ,předpisů osnovy uvésti jen ty, od ·nichž se v dalších 
zákonodárných pracech .'llIPustilo a které tedy do konečného 
textu 'zákona č. 125/1920' Sb. 'z. a n. pojaty nebyly. 

Pok1ud se týká o r g a <ll i s a ce, měl se volební @ud podle 
vládního návrhu :skiládati - lk:romě presidenta a stálých re
ferentů - z přisedídch, ~ jejichž celkového !pOČtu devíti měla 
,poslanecká sněmovna voliti ' dvě třetiny a OlStatní senát. Poměr 
mezi počtem pří'sedících, který volí poslanecká ,sněmovna (%) 
a počtem, který volí senát (%), měl býti zachován i při se
stavování jednotlivých ,senátů. Důvodová 'z.práva k tomupoz.na
menává, 'že »těmito ustanove!nimi vyhověla osnova Iplně zás'adám 
demokratického státního zřízení, neboť poskytuje vynikající 
účasti při rozhodování o politických právech občanův osobám, 
jež volí každá z obou sněmoven 'zákonodárného sboru.« Ačkoli 
osnova ,stanovilazvláštní podminky pro volitelnost za pří,sedícího 

(československou státní příslušnost, volite,lnost do senátu a zn a
lost práv), přece jen postrádala předpisu, na jakou dobu se má 
úřad přÍ,sedkího vztahovati. Mělo tedy patrně jít o úřad trvalý, 
kterého :se pozbýva10 jen 'za určitých o~olností povahy výlučně 
osobní, jako bylo dovršení 70. roku života nebo pozbytí volitel
nosti do senátu. Požadavek nezávilslosti volebního soudu na zá
konodárném sboru. měl býti splněn stanovením neslučitelnosti 
úřadu přísedícího a ,stálého :referenta IsečlenstvÍm v Národním 
shromáždění; v tom případě/-'když by,l přÍls'edící zvolen za člena 
tohoto ,shromáždění, úřad pří'sedícího sice neztrácel, ale nemohl 
jej po dobu trvání mandátu vykonávati. 

P ů s o h n o s t volebního soudu byla ve vládním návrhu vy
mezena - ve srovnání IS pozděj-ší úpravou - poměrně Ú'zce. 
Byla totiž zásadně onÍezena jen na věci voleb do poslanecké 
sněmovny a do isenátu, ať jiŽ Šlo o zkorumání a ověřování voleb 
do těchto dvou komor nebo o rozhodování o>stížnostech poda
ných do voleb členů těchto dvou sněmoven či o rozhodování o po
zbytí poslaneckého nebo senátorského mandátu. Již z to je zřej
mo - jak ostatně ještě připomíná důvodová zpráva - že se pů
sobnost volebního ,soudru ;původně neměla vztahovati »na věci .. 
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voleb do zastupitelstev župních, okresních výborů, zastupitelstev 
a rad obecních a do jiných veřejnoprávních ko:nporací ... «. 

Z předpisů, které se týkaly úp r a v y ř í iZ e ní, dlužno uvést 
alespoň onu odchyUw, že vládní osnova rozlišovala mezi pojmem 
strany spolužalova.né ,a strany účastněné. První z nich měla 
zvláštní práva procesní, kdežto druhá byla o.právněna jen na
hlížeti do ,spisů a býti 'zvána k veřejnému ústnímu líčení o stíž
nostech. 

Bylo by oVšem možno vytknoruti ještě více ustanovení, která 
by,la v původnim návrhu vlády a která potom nepřešla do textu 
zákona č. 1'25/1920 Sb. z. a n. Stačí snad příkladmo ještě uvésti, 
že ověřování voleb nebylo v žádném ,směru omezeno nebo že 
k pozbytí mandátu stačilo, když 'se ,pří'slušník volební strany, 
z jejíž kandidátní listiny byl zvolen, ise svou ,stranou rozešel, 
a.ni'ž byla nutna nějaká bHžší kv'alifikace této skutečnosti a pod. 

nstavní výbor provedl pak na vládním náv,rhu věcné i for
málnízměny, o nichž netřeiba se zde zvláště zmiňovati, iPo-
něvadž vyplynou ze srovnání odchylek obsažených jednak v pů
vodní vládní předloze, zde již uvedené, jednak v textu zákona 
ze dne 29. února 1920 publikovaného pod č. 12,5 ve Shírcezá
konú a nařízení. 

Povšimněme 'si ještě několika podlObnodí při projedná
vání vládní předlohy v poslanecké slIlěmovně. Vládní návrh tisk 
posl. sněm. 1819 Nár. shrom. 1919 byl čten v 90. ,schůzi posla
necké sněmovny dne 18. listopadu 191'9, přikázán ús:bavnimu 
výboru a zpráva tohoto výboru (tisk posl. sněm. 2424 Nár. 
shrom. 1920) byla podána ve 125. schůzi poslanecké sněmovny 
dne 27. února 1920. Zpravodajem v poslanecké sněmovně byl 
poslanec Dr. Ivan D ér e r, z jehož řeči vyjímáme lIlěkolik, dnes 
téměř dokumentárně působících statí: »Pri tom vša:k sriad'uje 
(se. ústavní výbor) tento volebný slÚd tak, že on nebude úplne 
bez všetkého kontaktu s týmto parlamentom, bez kontaktu se 

,skutočným politickým životem, ale že tento volebný súd bude 
,takmer krv z krvi a kosť z kosti tohoto pa:rlamentu.«i4) -
»Toto druhé u:stanovenie (pokud jde o ztrátu mandMuz důvo
dů nízkých a nečestných) jesnád' asi jediné v zákonodárstve 
všetkých civiHzovaných štátov nám známych a je to následok 

14 ) Str. 2694 a 3694 těsnop. zpráv posl. sněm. revolučního N árod
ního shromážděnÍ. 
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pomerného zastúpenia. Pri pomern.em zastú~ení dOlstávajú man
dát jednortlivéstrany, jednotlivélPolitické skUipiny, ISmery, pro
gramy, 'a preto by by11a konseikvendatohoto pomerného zaJstú
penia tá, ~e ako náhle nvektorý poslanec prestal byť členom tej . 
:politickej 'skUlpiny, na Iktorej progcram byl ,zvolený a na ktorú 
politkkú skupinu pri vol'hách pripadol istý počet hlasov a istý 
rpočet mandátov,že akonáhle on pres'tane byťčlenom tejto po
litilckej skrupiJny, má byť po~bavený mandátu a má na jeho 
miesto nastúpiť náhradník 'z tej iistej iPoUtickej skupiny, leho 
len takto sa dá zachrániť vý,sledok, dosažený pri vol'bách. Ovšem 
ústavný výbor nemohol i,sť do takých krajn.ostí, tým viac, že 
je to ešte pole uplne ne'výs:1Wmané a preto bylo tu treba obe
zretného postupu .. . « -- »Predloha táto ma význam daleko
,sahly, leb o ona uzákoňuje inšti,túciu, ktocrá má 'byť :straž com 
čistoty voEch, tedy čistoty najvážnejšieho prejavu národa a 
zároveň má byť taJto inštitúciaaj strážcom čistoty politických 
mravov a stráž com zásady, že v politike a v politických mravoch 
máme 'sa pridržať vždy tých zásad, ktoré nás vedú a ktoré za 
dobré a správne U'znávame i v os,tatnom obecnom živ'Úte.«15) 

Poněvadž pozměňovacích návrhů nebyl'Ú, bylo v 126. schůzi 
pQoslanecké sněmovny dne 28.- 29. února 1920 provedeno hla
sování vždy o ,něk'Úlika paragrafech najednou a navrhovaný 
zák'Ún odhlasována schválen.16) 

IV. K novelisaci zákona Č. 125/1920 Sb. z. a n. došlo pak až 
v 9. zasedání I. volebního období Národníh'Ú shromáždění 
y I'. 1924 v souvislosti s projednáváním návrhu zákona Ol ne
slučitelnosti,17) kdy vládní návrh :ze dne 2. dubna 1924 (tisk 
posl. sněm. 4519 Nár. shrom. 19'24) byl ve 255. scl1ůzi poslanecké 
sněmovny přikázán dne 3. ·dubna 1924 ústavně..právnímu výbo
ru ku vypracování 'zprávy. Zpráva výboru ze dne 12. dubna 
1924 (tisk posl. sněm. 4568 Nár. shrom. 1924) byla dána na 
pořad 263. a 264. schůze poslanecké sněmovny ve dnech 15. a 
16. dubna 1924, kdy o ní byla provedena obšírná rozprava. lB); 

Zpráva ústavně-<právního výhoru, opírajíc se v podstatě 
o vládní osnovu, ,provedla některé změny v organisaci, kompe-

1,;) Str. 3694 těsnop. zpl'á v. 
J [;) St r. 3872 těsnop. zpráv. 
17) Tisk pasl. sněm. 451'8, <t519, 4567, 4568 Nár. shrom. 1924. 
18 ) Sb-. 254 .. 271, 509, 62.5, 651- 689 těsnop. zpráv. 
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tenci a řízení volebního soudu, 'z nichž seslruší v této :souvi'slos,ti 
zmíniti .aspoň o nejdůležiltěj 'Ších. Byla zavedena instituce ná-. 
hradníků 'za přísedící, přech'Údně nebo trv'ale 'zaneprázdněné, bylo 
změněno volební období přísedících a náhradníků, na místě pů
vodního období 10 I'et na volební období shodné s volebním ob
dobím pos'lanecké sněmovny, stanoveno <rozšíření plena pro ně
které přípa;dy. Zvláštní zmínku však z těchto změn za;sluhuje 
navrhované 'znění § 5, odlst. 3 v. s., do něhož se vsunula iIlová 
věta, obsahuj ící ustamovení, že má-li :se učiniti usnesení 'Údchylné 
od právního názoru dřívějšího usnesení, je třeba, aby bylo 
pNtomno 'aBiPoň 00 jednoho pNsedícího (náhradníka) více, než 
při dřívěj ším usnesení, a aby prO' n'Úrvé usnesení bylo odevzdáno 
o jeden hlas více, než pro usnesení dřívější, vždy však aspoň 
3/5 hlasů všech přítomných. Zmoo.:a by~a iPiI:'O'vedena také v textu 
§ 13, lit. b) při rozhodování o pozbytí mandátu, přestal-li býti 
člen Národního shromáždění n~bo župního zastupitelstva pří
slušníkem Istrany, 'z jejíž kandidátní Hstiny byl zvolen, kdy místo 
znění »z důvodů ní1zkých a ne:čestných« byl'Ú ,použito disjunktivní 
formulace »'Z dův'Údů nizkých nebo neěesrtných«. 

Snad není 'zcela nevh'Údné zmín1ti se IStmčně v této sQoU
vislosti o některých podrobnostech při projednávání U'vedeného 
vládníhO' návrhu, resp. 'zmíněné 'zprávy ústavně-právního vý
boru. V rozpravě někteří řečníci věnovali zejména pozornost 
otázce, co jL9~asio-legis, a neváhali osnovu OIznačitiza »lex 
specia1iJs Vrbenský« (na př. poslanec Dr. Haas) a ostře ji kri
tisovali. Ze kritika navrhovaných změn byla velmi osttá, o tom 
svědčí zejména řeč poslance Dra Ch a r vát a, který výrok vo
lebního ,soudu ze dne 22. června 1923, jímž Dr. Vr,benskýa sou- . 
druh'Úvé byli zbaveni mandátů, ozna;čH dok'Únce za »,podařený 

~--kousek právnické rabuli:stiky«.19) PrO'ti ~právě ústavně ... právní-
ho výboru bYlo - pOdáno celk~ šest pazměňovacích návrhů,20) 
z ,nichž návrh poslance 'l' a u b a a druhů směřoval proti tomu, 
·aby volební období přÍ'sedící~h a náhradníků volebního soudu 
bylo uveden'Ú ve 'sh'Údu s v'Úlehním {)bdohím ,poslanecké sněmovny 
(nové znění § 2, odst. 1), návrh poslance Fi!schera a druhů 
mířil proti požadavku zvýšených kaurtel pro změny judikatury 
volebního soudu (nová věta, § 5, odst. 3) a návrh poslance 

19) Str. 651- 689 těsnoP. zpráv. 
20) Str. 689 těsnop. zpráv. 
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Dr. H o I ~ t s c ~ e r a v~ druhů ,se pak vyslovoval proti rozšíření 
plena v n~~er~c~ prI;padech (nový odstavec 2, § 9) . 

. Po zaverecnem slovu z;pravodaje IPoslance Dra Josefa P a
~ Ie JdI ~ b~ly ;šech~y pomněňovací návrhy zamítnuty a zpráva 
ustavne-<pravmho vy;boru se ;po zkráceném jednání stala záko
nem 'ze dne 30. května 1924, č. 145 Sb. z. a ll .. 

Pro úplnost sluší zmíniti se ještě o poslední novele zákona 
o volebním soudě ze dne 3. května 1934 Cv 87 'Sb · ,v 

v , , . • z. a n. , JIZ 
Ise mel1I ustanovení § 4 zákona Č 125/1920 'Sb . t 

v v . ' • z. a n. Jen v om 
,~~y,sl,u:. ze clenové volebního soudu mají nárok na náhradu, je-
JlZ VYSl ,~a;noví vládní nařÍ'zení. K provedení tohoto předpi1su 
bylo vydano vládní naří'zení ze dne 4. če!I'vence 1934 č. 139 
Sb. z. a n . IS účinností ode dne 14. července 1934. ' 

Z, t~ho: co bylo uvedeno, jde, za jakých okolností došlo 
k VY?~l1I za;~o~a o volebním Isoudě a jaké změny ,tento zá!kon 
~ozdeJI prodelaval. Po tomto vyUčení }ze pak rtVIčÍ!t; s 'kld 
Jed tI' ' h v d . '.tJ'-' ~ vy a em 

, no ' lVyC pre PISŮ tohotozáko'lla v jeho dnešním znění. 

_ .... 

K a pit o I a IV. 

Organisace československého volebního soudu 
a přehled zákonodárství v některých státech. 

Oddíl I. 

Organisace československého volebního soudu. 
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Předpisy o organisaci volebního soudu") lze jako souhrn 
zevních podmínek pro jeho nerušenou úřední činnost rozděliti na 
předpisy o jeho s I o žen í (stránka o s ob n í) a na předpisy 
o j eho ji n é zevní úpravě (stránka věc n á). Do první sku
piny lze jednak pojmouti předpisy o tom, kdo je vůbec členem 
volebního soudu a jaké všeobecné nebo zvláštní náležitosti tento 
člen musí míti, jednak předpisy o tom, jak má býti v konkrétním 
případě volební soud obsazen. Naproti tomu do druhé skupiny 
předpisů možno zahrnouti všechny ostatní předpisy o zevních 
předpokladech činnosti volebního soudu, pokud se tyto netýkají 
právě zmíněných osobních otázek. V této souvislosti dlužno po
dotknouti, že zákon v důsledku přijaté zásady, podle níž volební 
soud má být úzce spjat s instituCÍ nejvyššího správního soudu, 
obsahuje opravdu jen nejnutnější organisační předpisy, protože 
se zdálo nadbytečným zabývati se podrobnou úpravou i v oněch 
směrech, které byly zevrubně upraveny zákonem o nejvyšším 
správním soudě. Proto jsou v prvních paragrafech zákona o vo
lebním soudě obsaženy pouze hlavní zásady o složení a jiné zevní 
úpravě volebního soudu (§§ 1 až 7 v. s.), které v otázkách vý-

") Z literatury kromě příslušných statí ve všeobecných dílech jako 
na př. Va v ř í n e k, Základy práva ústavního,!., 155, W e y r, Soustava 
československého práva státního, 145, Československé ústavní právo, 139, 
Ad 1 e r, Grundriss des tschechoslowakischen VerÍ'assungs'l"echtes, 45, zvláště 
tyto studie: S věr á k, ZákOlll ze dne 29. února 1920, Č. 125, Sb. z. a n . 
. 0 volebním soudě s novelou ze dne 30. ,května 1924, Č. 145 Sb. z. a n. a zákon 
ze dne 18. června 1924, č . 144 Sb. z. a 11. o inkompatibilitě (neslučitelnosti), 
(Časopis pro právní a státní vědu, roč. VII., 1924, 173, násl.) a P e š k a, 
Československý volební soud, 32, násl. 
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slovně jinak neupravených dopaňují (podle § 23, odst. 1 v. s .) 
předpisy zákona o nejvyšším správním soudě.2 ) 

Bude proto účelné povšimnouti si nej prve otázky složení vo
lebního soudu ve směrech shora uvedených a přihlédnouti k těm 
předpisům zákona, jež se touto otázkou v různých souvislostech 
zabývají. 

1. Podle zákonných ustanovení , j sou členy volebního ,soudu: 
Preside~t, vicepresident, sénátní presidenti, stálí r eferenti, '10 -

tanti a přísedící (§§ 1, 5, 9 v. s.) . Náhradníky lze považovati za 
členy soudu jen v té době, když právě vykonávají uprázdněnou 
funkci (§ 2a v. s.). Volební soud skládá se tedy podle toho z růz
ných kategorií členů, při čemž způsob nabývání členství, kvali
fikace a případně i další předpoklady pro ' výkon soudcovské 
funkce nejsou ve všech kategoriích upraveny stej ně . Bude proto 
vhodné postupně přihlédnouti k jednotlivým druhům členství 

a podle zákonných předpisů vytknouti vždy jejich typické znaky. 

P r e s i den tem volebního soudu je dočasný první presi
dent nejvyššího správního soudu (§ 1, odst. 2 V. s.). Z této sou
vislosti, že první president nejvyššího správního soudu je virtute 
officii3 ) presidentem volebního soudu, vyplývá, že jeho právní 
postavení budou v tomto případě spoluurčovati zásadní předpisy 
o právním postavení prvního presidenta nejvyššího správního 
soudu spolu s dalšími ustanoveními o jeho speciálních úkolech, 
kterých se mu ze zákona dostává jako předsedovi volebního 
soudu. A poněvadž zevrubný rozbor práv i povinností prvního 
presidenta nejvyššího správního, .soudu náleží k obecným výkla
dům o nejvyšším správním soudě/) lze se na tomto místě -
s poukazem na zmíněné výklady - zabývati jen těmi zvláštními 

2) Shodný výklad § 23, odg,t. 1 v. s. uvádí' i S věr á k, n. u. m. 172, 
odchylně nejvyšší spráIvní soud v nál. Boh. F5834/M,. 

3) Ho e t zel, Československé správní právQ, 47'2; H ách a, Nejvyšší 
správní soud, 864. ' 

4) Srov. d ř í v e zák. o ·správním soudě ze dne 22. X. 1875, č. 3'6/1876 
ř. z. s přísl. novelami a jedno řádem ze dne 2. VIII. 1907, č. 209 ř. ~.; 

k tomu H ách a, Nejvyšší SlPrávní soud, 827; Rád 1, Nejvyšší správ
ní soud, 1933. N y ní zák. o nejvyšším správním soudě ze dne 16. VI. 1937, 
č. 164 Sb. Z. a n. a jednací řád pro nejvy'šší správní soud podle min. vy

hlášky ze dne 16. VII. 1937, č. 191 Sb. Z. a n.; k tomu K 1 i m e n t, Zákon 
o nejvyšším správním oomlě, 19'3'7. 
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funkcemi, kter é prvnímu presidentu přísluší právě jen v jeho 
funkci presidenta volebního soudu. 

Úkony presidenta volebního soudu, o nichž se zákon zmiňuj e 
na různých místech, jsou jednak jeho úkony, kterými se veř'ejná 
líčení připravují (1), jednak úkony, jež jsou v přímé souvislosti 
s průběhem veřejného líčení a jsou tímto takřka podmíněny (2), 
a konečně některé ostatní úkony, případně jednání, které sice 
s předsednickou funkcí souvisí, ale bez ohledu na nějaké kon

krétní veřejné líčení (3). 
1. President nařizuje sezení a svolává volební soud (§ 1, 

odst. 1 j . ř.), určuje, zda pLdde o schůzi plenární či senátní (§ 5, 
9 V. s .), sestavuje stálé senáty (§ 5, odst. 2 V. s.), určuje jejich 
presidenty a stálé referenty, náhradníky obou a jejich pořadí 
(§ 1, 5, odst. 2 v. s.), určuje stálého referenta pro plenum (§ 5, 
odst. 3 V. s.) , dále votanty i pořadí, ve kterém nastupuj í (§ 9, 
odst. 2 v. s .) a béře do slibu přísedící (§ 6, odst. 2 v. s.) . 

2. S průběhem veřejného líčení souvisí předsednictví a 
řízení schůzí volebního soudu. Při tom je míti na mysli, že pr e
sident a vicepresident volebního soudu může říditi i schůzi ple
nární i schůzi senátní, kdežto senátní presidenti určení presiden
tem mohou předsedati a říditi jen schůze senátní (§ 1, odst. 3 
v. s.). Pro oba druhy předsedů platí však ustanovení, že hlasují 
jen při rovnosti hlasů (§ 5, odst. 4 V. s.). 

3. President volebního soudu - vždy, kdykoli je třeba -
povolává na uprázdněné místo přísedícího příslušného náhrad
ník~ a obrací se na poslaneckou sněmovnu se žádostí, aby za ná
hradníka, který jím býti přestal, zvolila náhradníka nového (§ 3, 

odst. 5 V. s.) .5) 
V i cep r e s i den t e ID volebního soudu je ze zákona 

druhý president nejvyššího správního soudu, který presidenta 
zastupuje (§ 1, odst. 3 v. s.) , takže to, co bylo řečeno o úkonech 
a jednáních presidentových, platí mutatis mutandis i o úkonech 
a jednáních vicepresidentových. Na otázku, zda by mohl presi
denta nebo vicepresidenta podle analogie § 1 j. ř. zastupovati 
i člen nejvyššího správního soudu podle služebního pořadí nej
starší, bylo v literatuře (ovšem j 'eště za platnosti starého zákona 
o správním soudě a starého jednacího řádu) s poukazem na sub-

5) K otázce resignace člena voleb. soudu S věr á k, n. u. m. 177. 
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sidiární předpis § 23, odst. 1 v. s. odpověděno kladně.G ) I když 
nelze platnost předpisu § 23, odst. 1 v. s. omezovati výhradně 
na otázky soudního řízení, nýbrž nuťno ji vztahovati i na jiné 
otázky, které v zákoně o volebním soudu nedošly výslovné úpra
vy, přece jen v tomto případě analogickému použití § 1, odst. 3 
j. ř. brání stylisace § 1, odst. 3 v. s., podle níž presidenta soudu 
zastupuje jako vicepresiden: druhý president nejvyššího správ
ního soudu a jenom v sen á tec h senátní presidenti nejvyššího 
správního soudu, určení presidentem. Rízení soudu, případně 
předsedání v plenárních sezeních volebního soudu, náleží tedy 
podle zákona výhradně jen presidentu a vicepresidentu, takže 
jen tito dva členové volebního soudu - buď prvý anebo druhý 
mohou zastávati funkce, které jim byly zákonem svěřeny. Poně:
vadž kromě těchto dvou funkcionářů nemůže nikdo jiný volební 
soud ani říditi ani plenárním schůzím předsedati, nelze podle 
analogie § 1 j. ř. považovati za presidentova nebo vicepresiden
tova náměstka také člena nejvyššího správního soudu podle slu
žebního pořadí nejstaršího. Leč ani pokud se týká senátů není 
analogický výklad přípustný. Neboť v senátech dle znění zákona 
zastupují presidenta (vicepresidenta) senátní presidenti nej
vyššího správního soudu tl r Č e n í presidentem. Mohl by proto 
člen nejvyššího správního soudu podle služebního pořadí nej
starší za presidenta (vicepresidenta) předsedati v senátech jen 
tehdy, kdyby byl k této funkci presidentem určen. 7 ) 

Sen á t n í p r e s i den t y určuje president volebního 
soudu z řad senátních presidentů nejvyššího správního soudu 
(§ 1, odst. 3 v. s.) pro každý ze čtyř senátů volebního soudu, 
v němž pak zastupují presidenta., jestliže t ento sám nepředsedá. 

G) S věr á k, n. u. m. 173 i P e š k a, Československý volební soud, 32. 
7) Právním postavením vicepresidenta volebního soudu zabýval se 

obšírně nejvyšší správní soud v nálezu ze dne 17. VI. 1931, č. 7828, Boh. 
F 5834/31, :při čemž vy;slovilp'rávní n ázo,r, že členem volebního soudu 
ve smyslu §u 3, odst. 1 v. s. je také jeh o vicepresident. Současně dospěl 
k závěru, že předpis Bu 3, odst. 1 ve Is'pojení s předpisem §u 1, odst. 3 v. s. 
zakládá nevolitelnost vicepr,esidenta volebního soudu do Národního shro
máždění. Druhý president nejvyššího :správního soudu, s'Ůučasně vicepre
sident volebního soudu, je ve ;smyslu §u 2, 'Odst. 5 zákona o přímých daních 
č . 76/1927 Sb. z. a n. osvobozen od daně důchodové, pokud jde o jeho slu
žební požitky ze státní !pokladny. - Zmíněný pr ávní n ázor o nevolitelnosti 
druhého president a byl nyní pojat do § 10, odst. 12 zák. o n. s. s. č . 164/1937 
Sb. z.a n. 

63 

Všem senátům volebního soudu může tudíž předsedati president 
anebo jako první jeho náměstek vicepresident. Druhýn:i n,áměs:
ky předsedovými jsou v jednotlivých senátech pak senatm preSI
denti k této funkci presidentem zvláště určenÍ. vv 

Stá I é r e f e r e n t y přiděluje volebnímu soudu rovnez 
president, a to ze senátních radů nejvyššíh~ ~práv~íh~ s~u~u 
(§ 1, odst. 2 v. s.). Zákon, který sice rozeznava meZI (ctyrrm) 
stálými referenty jmenovanými pro jednotlivé senáty (§ 5, odst. 
2v. s.) a (jedním) stálým referentem určeným pro plenum (§ 5, 
odst. 3 v. s.), nezabývá se blíže postavením těchto členú voleb
ního soudu. V nedostatku jiných ustanovení platí tedy o stálých 
referentech volebního soudu předpisy § 32 zák. o n . s. s. a §§ 8, 
15 22 23 j . ř. o referentech nejvyššího správního soudu, jejichž 
úkole~ je př'i ústním líčení míti přednes, při poradě předn~sti .vy-
líčení věci a učiniti návrh, jakož i podati zprávu o stavu JudIka
tury, vypracovat usnesení a pod. President ,voleb~íl:o soudu 
v zájmu nerušeného chodu jmenuje i náhradmky stalych refe-

rentů. 
V o t a n t i jsou senátní radové nejvyššího správního soudu 

vybraní presidentem, aby v případech zákonem stanove~ý:~ ro~
šířili plenum (§ 9, odst. 2 v. s.). Jestliže se zákon za~y~a ms~~= 
tucí stálých referentů neúplně, o instituci votantů zmmu]e se ]1: 
jen mimochodem. Kromě uvedené zmínky § 9, odst. 2 v. s. nema 
zákon výslovných předpisů, odkud má president votanty pov~~ 
lávati, jakou zvláštní kvalifikaci nebo služební hod~o,st ma!I ' 
míti nebo jaká je jejich funkce při soudním zasedam. Z ~u
vodové zprávy k vládnímu návrhu (tisk po sl. sněm. 4~19 Nar. 

' shrom. 1924) a ze zprávy ústavně-právního výboru (tIsk posl. 
sněm. 4568 Nár. shrom. 1924) jakožto materiálií k novele ze dn~ 
30. května 1924, čís. 145 Sb. z. a n., vyplývá, že tito votan~~ 
_ celkem tři kromě stálého (plenárního) referenta - ma]l 
býti bráni z řad senátních radů nejvyššího správ~ího soudu, 
aby byla »co nejvíce zabezpečena nestrannost volebmho soudu<~. 
Jak poznamenává Pe š k a, jsou votanti na rozdíl od referentu 

ve své funkci rovni přísedícím.8 ) 
Z uvedeného je zřejmo, že všichni dosud jmenovaní čle

nové volebního soudu spolu se svými náhradníky jsou vlastně 
členy nejvyššího správního soudu, kteří také vykonávají funkce, 

8) Pe š k a, Československý volební soud, 34. 
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přidělené jim li soudu volebního. Jde tedy o soudce z povolání 
o n~chž platí předpisy ústavní listiny uvedené v §§ 98, 99 a 100: 
y techto kategoriích může se proto státi členem volebního soudu 
~en člen nejvyššího správního sOudu, který již pro tuto svou 
t~~~ci :nu~il splniti všeobecné i zvláštní náležitosti, jichž je prin
cIPI~ln~ treba k dosažení úřadu senátního rady u nejvyššího 
spravmho soudu. 

,Stačilo-li vzhledem k povaze právě vyjmenovaných členů vo
~e~~lho soudu, aby byly v zákoně zdůrazněny jen odchylky od 
JeJ,lCh, pravidelné soudcovské činnosti, bylo nutné při řešení 
pravmho postavení t. zv. pří sed í c í c h zabývati se výslovně 
všemi otázkami právní úpravy této kategorie, a to již prostě 
proto, že šlo o instituci zcela nově tvořenou. 

Zvláštní právní povaha těchto přísedících je patrna již ve 
způsobu, jak se - ve srovnání s předešlými členskými kate
goriemi - obsazují místa těchto přísedících. Zákon v tomto 
směru stanoví, že dvanáct přísedících a stejný počet náhradníků 
volí poslanecká sněmovna na své volební období (§ 1, odst. 1, 
§ 2, odst. 1 v. s.), aniž by se podrobněji zabýval způsobem této 
volby. Proto - poněvadž není jiných ustanovení _ musí posla
necká sněmovna i při volbě těchto přísedících dbáti všeobecných 
předpisů IX. části svého jednacího řádu »0 volbách a návrzích na 
jmenování« a může podle toho volbu vykonati zpravidla hlaso
vacími lístky prostou většinou hlasů, nebo není-li námitek zdvi
žením ruky nebo povstáním (§ 61 j. ř. po sl. sněm.). Nedosáhne-li 
se při prvé volbě prosté většiny hlasů, koná se volba užší, do níž 
se pojme z těch, kdo při prvé volbě obdrželi poměrně nejvíce 
hlasů, dvakráte tolik jmen, . .J5:olik jich má býti voleno. Při rov
nosti hlasů v prvé nebo užší volbě rozhodne předseda losem kdo 
se má dostati do volby užší nebo kdo je zvolen (§ 62 j. ř. 'posl. 
sněm.).9) 

Tento způsob volby ovšem předpokládá, že byl plenu posla
necké sněmovny předložen k hlasování již zcela určitý návrh. 
Ani zákon o volebním soudě ani jednací řád poslanecké sněmovny 
neuvádějí, kdo tento návrh sdělává a podle jakého klíče se při 
tom postupuje. Praxe rozhodla, že se politické strany (parla-

9) Text jednacího. řádu Po.sl. sněm. ze dne 15. IV. 192-0, Č. 325 Sb. 
z. a n. uvádí v no.veliso.vaném znění Pe š k -a, Česko.slovenská ústava II. 
1175, násl.,po.kud se tÝče str. 1261. . ' , 
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mentní kluby) navzaJem dohodnou i o klíči, které straně má 
a které nemá příslušeti právo navrhovati přísedící, i o vhodnosti 
osob, jež jednotlivé strany podle přiznaného jim oprávnění hod
lají za přísedící navrhovati. Přísedící volebního soudu jsou tudíž 
designovanými zástupci jednotlivých politických stran. 

Výběr osob pro úřad přísedícího je však zákonem omezen ve 
dvojím směru. Jednak přísedící určité náležitosti musí míti (t.zv. 
náležitosti v positívním smyslu), jednak jisté vlastnosti nes m í 
míti (t. zv. náležitosti v negativním smyslu). Náležitosti prvého 
druhu, jimiž podle důvodové zprávy (tisk po sl. sněm. 1819 Nár. 
shrom. 1919) »má býti poskytnuto záruky proto, aby volbou po
volávány byly za členy volebního soudu jen osoby, jež mají jed
nak znalosti odborné, jednak zkušenosti životní«, uvádí zákon 
(§ 2, odst. 2 v. s.) jako podmínky volitelnosti takto: Volitelni 
jsou státní občané Československé republiky, kteří jsou znalí 
práv, dokonali 40. rok věku svého, jsou alespoň 10 let státními 
občany Československé republiky a nejsou vyloučeni z práva 
voliti do obcUO) K těmto podmínkám, jimž musí bezpodmínečně 
vyhovovati všichni přísedící, uvádí zákon ještě další podmínku, 
při které však stačí, splní-li ji alespoň jen některé osoby vybrané 
pro úřad přísedícího. Nejméně čtyři přísedící musí totiž býti 
přímo ze sídla soudu (§ 2, odst. 3 v. s.). Tato podmínka stává se 
zvláště důležitou při sestavování senátu rolárního (§ 14, odst . . 1 
j. ř.), v němž tři přísedící (a jeden přísedící jako náhradník) 
musí býti vesměs ze sídla soudu. 

Náležitosti druhého směru, které mají býti podle materiálií 
(tisk posl. sněm. 1819 Nár. shrom. 1919) zárukou nezávislosti 
volebního soudu na zákonodárném sboru, vystihuje předpis, že 
členové volebního soudu nesmějí býti členy Národního shromáž
dění ani zemského zastupitelstva (§ 3, odst. 1 v. s.). Pokud se 
týče přísedících, uvádí ještě § 20, odst. 6 ú. 1., že přísedící voleb
ního soudu nesmějí býti zároveň členy Národního shromážděnÍ. 

Právě zmíněný předpis zákona o volebním soudě stanoví 
tedy absolutní neslučitelnost členství ve volebním soudě se člen
stvím v Národním shromáždění a v zemském zastupitelstvu, 
která postihuje svou sankcí vše c h n y členy volebního soudu, 
tedy jak jeho členy ze zákona (presidenta, vicepresidenta), tak 

10) K jedno.tlivým náležitostem sro.v. poznámky S věr á k o. v y n. u. 
m. 174, násl. 

Volební soudnictví. 5 
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členy z moci předsednické (senátní presidenty, referenty, votan
ty) i členy volené (přísedící). I když v této souvislosti máme 
v prvé řadě na mysli náležitosti, jimž musí vyhovovati přísedící, 
dlužno nicméně upozorniti zde i na to, že sankce vyslovená v § 3, 
odst. 1 v. s. sahá - pokud se týče presidenta a vicepresidenta 
jako zaměstnanců ve státních službách - dále, než sankce vyplý
vající ze všeobecného ustanovení o přísedícíeh, která je obsaže
na v § 20, odst. 6 ú. 1. Neboť služební místo prvního a druhého 
presidenta nejvyššího správního soudu je ze zákona (§1, 
odst. 2, 3 v. s.) nerozlučně spojeno se členstvím volebního soudu, 
takže tyto dvě funkce nemohou být od sebe oddělovány. Jsou tedy 
první president a druhý president nejvyššího správního soudu eo 
ipso také členy volebního soudu a nemůže jejich funkce jako 
presidenta a vicepresidenta volebního soudu nikdo jiný zastá
vati. Z toho jde, že by tedy podle § 3, odst. 2 v. s. jejich zvolení 
do Národního shromáždění nebo do zemského zastupitelstva 
mělo za následek nejenom ztrátu členství ve volebním soudě, 
nýbrž i ztrátu jejich postavení prvního a druhého presidenta 
nejvyššího správního soudu. Jsou tedy oba uvedení státní funk
cionáři a zároveň členové volebního soudu do Národního shro
máždění i do zemského zastupitelstva v ů b e c n e vol i tel n í.n) 
Třeba podotknouti, že tento dúsledek došel nyní aspoň v prvním 
směru přímého výrazu v § 10, odst. 12 zák. o n. s. s., č. 164/1937 
Sb., kde se praví, že první a druhý president nejvyššího správ
ního 'soudu nemohou býti po dobu své činné služby zvoleni za 
členy Národního shromáždění. 

Pokud se týče členů z moci předs'ednické a členů volených, 
je předpis o absolutní neslučitelnosti členství ve volebním soudu 
se členstvím v Národním shi-"omáždění a v zemském zastupitel
stvu doplněn ještě dalším ustanovením, že uchází-li se někdo 
z těchto členú (v zákoně nesprávně použito širšího termínu »člen 
volebního soudu«) o mandát do Národního shromáždění nebo 
zemského zastupitelstva, nemůže až do vykonané volby vyko
návat úřad člena volebního soudu a byl-li zvolen za člena těchto 
sborů, že členem volebního soudu býti pi'estává (§ 3, odst. 2 v. s.). 
Přísedící (jakož i člen jmenovaným presidentem), ať je ve 
svém hlavním povolání v jakémkoli služebním poměru (tedy 
i v služebním poměru státním), je tudíž do Národního shro-

ll) Srov. cit. nález n. s. s. Boh. F 5834/31. 
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máždění z á s a dně vo I i tel n ý; kandiduje-li, nesmí zatím 
svou funkci vykonávati, je-li zvolen, ztrácí však členství ve 
volebním soudě a nastupuje náhradník. 

Zákon výslovně uvádí, že všechny náležitosti, stanove~é p~o 
přísedící, platí rovněž pro náh~~dníky, ·~te:é volí y~slanecka, s~~
movna. V zájmu snadné dosazltelnostI nahradmku byly nalezI
tosti předepsané pro přísedící speciálně pro náhradníky zvýšeny 
ještě o další podmínku, že totiž všichni náhradn~ci mu~í být~ ze 
sídla soudu [§ 2a), odst. 2, § 2, odst. 3 v. s.J. Nahradmk voh os~ 
vždy za určitého přísedícího a nastupuje na jeho místo ve SChUZI 
plenární nebo v senátě, jestliže onen přísedícÍ přechodně nebo 
trvale nemůže vykonávati své funkce (§ 2a v. s.), 

Otázku, jak se p o z b ý v á členství ve ~o!ebním .~oudu: ~ylo 
třeba řešiti u každé členské kategorie zvláste. Jesthz: o u:~d~ . 

presidentském a vicepresidentském byla již v tom~o sme:u UClll:~ 
na zmínka, nutno se dotknouti ještě úpravy teto otazky y pn 
členech jmenovaných a volených. Při prvSrch z nich nebude ~reba 
příliš se zabývat naznačenou otázkou, poněvadž tyto členy J m e
n u j e president volebního soudu (srov. § 1, odst. 2, 3, § 5, ~ds.t. 2 
v. s.). Pro tuto skupinu bude proto typickým ak~, ~ter! Jest 
opakem aktu jmenovacího, tedy zpravidla z pro s ten I Pre
sidentem volebního soudu, 

. Pokud se týká p~drobnější úpravy této otázky u pří sed í: 
c í c h lze ustanovení zákona rozděliti podle toho, zda k pozbytI 
úřadu' přísedícího dochází e:x lege (1), z usnesení po~lanecké 
sněmovny (2) nebo z rozhodnutí volebního soudu sameho (3). 

1. Ztráta úřadu přísedícího nastává z e z á k o ~y a u
y 
pl y

nu tím volebního období poslanecké sněmovny, ponevadz tato 
volí přísedící a náhradníky na s v é volební obdo?í (§y 2, ?ds~. 1 
v. s.). Uplynutím rozumí se tedy vypršení plneho sesbl:teho 
období na které poslanecká sněmovna byla zvolena (§ 11 u. 1.). 
Od upÍynutí volebního období lišiti je r o z p u ~ t ě n í sněm~v
ny podle § 31 Ú. 1., poněvadž rozpouštěcí akt ~:e~I~e~t~.re~ubhky 
púsobí přímo jen na členy Národního shromazdem, JeJ~chz funk
ce předčasně přestávají; na úřad přísedícího ;ole~n:ho sou,du 
působí však tento akt jen nepřímo tím, že mUSI dOJItI ~ nov~ 
volbám a že nová sněmovna zvolí zase na s v é vol~bm obd?bI 

, y, d'CI' PrYedpI's že přísedící mají po uplynutI volebmho nove pnse I ., , , Y y Y 
období nebo po rozpuštění sněmovny zústati ve svem urade az 

5* 
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do zvolení nových přísedících, má patrně povahu jenom pořád
kovou. 

2:, P o,s,l a ~ e c k á sně m o v n a může rozhodovat o tom, 
z~a prlsed.l:l ma pozbýti členství ve volebním soudě či nikoli 
Za~on tohz ponechává poslanecké sněmovně, aby rozhodoval~ 
o ~avrhu volebního soudu na zbavení členství (§ 6, odst. 4 v. s.) . 
Pre~po~lade,n: tohoto návrhu je disciplinární řízení, zahájené 
proh PrlSe~lClmu y~ neveřejném líčení plenární schůze volebního 
souydu, ktere skoncIlo - na rozdíl od zaslání písemné důtky anebo 
ulození Y Y 'ť k , pe~e~l : po uty do 10.000 Kč - usnesením, aby přísedící 
(za~on uvadl »clen volebního soudu«)12) byl zbaven členstvLJde-li 
o navr? v~leb~~h~ Y soudu na zbavení členství, nes m í přísedící 
vykonavah sV~J urad ode dne, kdy se volební soud na tomto ná
vrhu usnesl, az do dne, kdy poslanecká sněmovna o návrhu roz
hodne (§ Y 6, odst. 4 v. s.). Byl-li pak přísedící poslaneckou sně
movno~ clenství zbaven, je na dalších deset let nevolitelný do 
volebmho soudu (§ 6, odst. 4 v. s.) ,13) 

. ~. Volební soud rozhoduje, zda přísedící pozbývá členství či 
mkolI, v plenární schůzi (§ 3' odst 4 v s) K t dl Y d k . Y y, " , . '" omu uzno po-
ot Z:0uh, ,ze pnsedlcl pozbývá členství v případě svého zvolení 

do Narodmho shromáždění nebo zemského zastupitelstva (§ 3, 
odst. 2 v. s., nebo pozbyl-li volitelnosti do volebního soudu (§ 3' 
odst. 3 v. s.). ' 

~ ~vede~ého vyplývá, že pro dosažení úřadu přísedícího vy
hle~ava se za~adně jen splnění těch náležitostí, které jsou v zá
koz:e ,0 vo~ebmm sou?ě výslovně stanoveny. Přesto, že se při pří
sed;clch zako~ spokojuje mírnějšími podmínkami pro nabytí člen
stVl ve, vol:bm~ soudě než u .Glenů ostatních, jsou přísedící těmto 
ost~tnm~ cle~~m volebního soudu postaveni na roveň v tom 
s~eru, ze v SIC hni členové volebního soudu j sou ve výkonu 
s~eho, s. o u d c o v s k é h O ú řad u s a m o s t a t n í a n e o d
vlSh Jako soudcové (§ 6, odst. 1 v. S.).14) A sloučení 

12) Zpráva ústavního výboru' tisk posl sněm 2424 N ' I 
mluví správně jen o pří sed í c í h . . ,ar. s lrom. 1920, c . 

13) K tomu Hoetzel pVo " t' k 
nosLi n dIv, h d npoJuJe o az u, zda ustanovení o nevoIitel-

, c a a SIC eset let nezůstalo v doslovu odst 4 §u 6 v d tY 
mm, když se nyní přísedící volí na 6 let (Soudní kontrol .~ .. 11: opa, re-
55.) . y vereJne spravy, 

14) K pojmu soudcovské d . I V , neo VIS' osti viz povšechně H ách a, NeJ'-
VYSŠl správní soud, 833. 
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všech jednotlivých členských kategorií, přes různost jejich práv
ní povahy, v organický celek15 ) jako soudu - neboť tak má se 
tento orgán na venek jeviti - provádí další předpis zákona, že 
volební soud je c od o práva zkoumati platnost 
zákonů v a nařízení postavenna roveň soudům 
řádným (§ 7 V. S.) .16) 

Vylíčené složení volebního SGudu je zajímavé zejména ve 
dvou směrech, a to jak po osobní stránce, tak po stránce 
právního postavení jednotlivých jeho členů. Při řešení otáz
ky, j a k se kdo stává členem volebního soudu, uplatňují 

se totiž různé principy. Z výkladů shora uvedených jde, že se 
někdo stává členem volebního soudu z e z á k o n a, někdo j m e
n o v á ním, někdo vol bou. Z rúzného způsobu nabývání člen
ství - jak nahoře bylo vždy zdůrazněno - vyplývají i některé 
zvláště závažné důsledky, jejichž souhrn v konkrétním případě 
vlastně jenom zdůrazňuje rozdílnost právního postavení jednot
livých členů. A nestejná právní povaha vyniká - nehledě na 
odchylky v zákoně zvláště uvedené - připomenutím důsledku, 

který ze zákona vyplývá jen nepřímo. Někteří členové volebního 
soudu (president, vicepresident) jsou totiž právě pro tuto svou 
příslušnost k volebnímu soudu do Národního shromáždění (do 
zemského ' zastupitelstva) nevolitelni, takže zachováním si člen- . 
ství ve volebním soudě ztrácej í současně možnosti, jež se -
pokud není výjimek zvláště stanovených - zpravidla naskytají 
každému státnímu občanu. Ostatní členové soudu (jmenovaní 
anebo volení) j sou naproti tomu do Národního shromáždění (zem
ského zastupitelstva) zásadně volitelní. V případě zvolení pozbý
vají však členství ve volebním soudě, takže jen ztrátou členství 
v tomto soudě mohou si zachovati naznačené možnosti každého 
státního občana. 

II. Předpisy o tom, kdo vůbec může býti členem volebního 
soudu a jakých náležitostí je v tomto směru zásadně třeba, do
plňují i další ustanovení o podmínkách, jichž nutno dbáti, aby 

15) Vládní nařízení ze dne 4. VII. 1934, č. 139 Sb. z. a n., jež upra
vilo otázku náhrad, zahrnuje vše c h .ll Y členy volebního soudu. Srov. 
k tomu novelu zák. o volebním soudě 'ze dne 3. V. 19134, č. 87 Sb. z. a n. 

16) V tom směru platí ustanovení §u 102 ú. 1.; srov. komentář k témuž 
paragrafu u Pe šky, Československá ústava, 1., 279, nebo u We y r a -
N e u b a u e r a, n. u. m. 63. Z judikatury volebního soudu sluší příkladmo 
poukázati na usnesení ze dne 11. VI. 193'2, Č. 48, K o s chi n 246. 
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kVl kdonkhrét~~m ~řípadě byl volební soud řádně obsazen. Při vy'-
a ec o radnem obsazen' d' . . . . I sou u Je Sl nejprve uvědomiti který 

prmclp se ve složení tohoto soudu uplatňUJ' e zd ..' 
kraticl' v. '. , a prmClp mono-

{y. Cl pr~nClp kollegiální. Poněvadž pak první zůstává 
omeze~ Jen na Jednotlivá šetření během řízení která z nař' ' 
volebmho soudu provádí někt ,. h v v,' v lzem 
přidělený senátu (§ 18 d ery Je o clen, ~I'l~adne zapisovatel 
soud rozhod' v d ,o st. 3 v .. s.), platI zasada, že volební 

uJe v z y v k o II e O" 1 U ať"v 1 pravidlem _ ,··v , <:> v: JIZ v p enu - což je 
ať JIZ v senatu - coz Je výjimkou (§ 9 d t 1 

v. s.). ' o s . 

Zákon rozlišuje t roj í druh plenární schůze: 
. a) Pl e.n á r n í s ch ů z e ob y č e j n á, které ředsedá 

~rset~~,~nt (;lcepreSide~t) ,za přítomnosti aspoň pěti Př~sedících 
e o re er:nta, ,urceneho presidentem (§ 5, odst. 3 v. s.). 

b) Plenarnl schllZe rozš'v , 
odst') k . Irena podle § 9 
tanW . ~ ~:t:, dy se plenum [sub a)] rozšíří přibráním čtyř vo~ 
je tř~b~oC~baJI~ v t~ stálé!10 referenta. K platnosti rozhodování 

, y rome presIdenta a všech čtyř votantů byl v, 
tomna nadpoloviční většina všech přísedíCÍch [§ 13 d \ pr~-
~ 21 ~d)' odst. 1 v. s.], tedy aspoň dvanáct členů počítaJ~ícs ~ to' 
1 preSI en ta. 

d c) PIe n á r n í s ch ů z e r o zš í ř e n á pod 1 e § 23 

~ají~:' (~ř~) :~f~~~n~; ~eV:~;h~: ~~:~!:~~v~::naa!t]uo prKviberlotu :bý~ 
usnáv , v d . . pa nemu 
rent;e~~ V!z~ ~Je dsoe ted~ přítomnost presidentova, čtyř refe-
d t '.., ,yr pre ~: u .senatu a nejméně pěti přísedících (§ 5 

o ... s't v : o s . .>. v~rl nejmenším přípustném obsazení bude tudíŽ 
v le ~ se ~~l prrtomno alespo'ň 14 členů volebního soudu. 

s t Ct .y r 1 s.e n á ty, které vždy počátkem kalendářního roku 
es avuJ.e presvldent, skl~dají sez presidenta (senátního resi

denta), Jako predsedy, trf přísedíCÍch a stálého referenta p. 
novanych pro dotč' 't ' Jme-
d t ..... eny sena, a potřebného počtu náhradníků (§ 5 

o s . .c, v. s.). ' 

~ roz~ě:e~Ím výkonu soudnictví volebního soudu v uvedené 
~borJ SOUVISl I rozdelení kompetence která byla lb' . 
Jako celku přikázána. ' vo e mmu souetu 

O,b! č e lv n é pl e n á r n í s ch ů z i je vyhrazeno roz
~o,~~~a~l o stIzno~tech, podaných do voleb členů Národního shro-
1az em a zemskych zastupitelstev, o ztrátě mandátů podle § 13, 

71 

lit. a) v. s., dále ověřování voleb členů Národního shromáždění 
a disciplinární pravomoc nad přísedícími (§ 9, odst. 1 v. s.). 

PIe n á r n í s ch ů z i r o z š í ř e n é pod I e § 9, o d s t. 
2 v. ::l. přikázány jsou dva případy. První, má-li se rozhodnouti 
o ztrátě mandátu podle § 13, lit. b) v. S., druhý, má-li se podle 
zákona ze dne 18. června 1924, Č. 144 Sb. z. a n., rozhodnouti 
o tom, zda u určitého člena Národního shromáždění nastal případ 
neslučitelnosti či nikoli (§ 9, odst. 2, § 8, Č. 5 v. s.). 

PIe n á r n í s c h ů z i r o z š í ř e n é pod I e § 23, o d s t. 
2 v. s. je pak přiká.zán jediný případ, kdy se volební soud usnáší 
podle práva mu přiznaného na změně svého jednacího řádu . 

Vos t a t n í c h pří pad ech může předseda volebního 
soudu přikázati rozhodnutí senátům volebního soudu (§ 9, odst. 3 
v. s.). Z tohoto znění zákona jde, že i v těchto ostatních přípa
dech není vyloučeno rozhodování plenární. Otázka, bude-li roz
hodováno plenem či senátem, závisí na presidentu volebního 
soudu. Není tedy v těchto ostatních případech předepsáno obli
gatorně ani rozhodování plenem, ale také ne senátem. Moc svě
řená tu presidentovi má podle materiálií (tisk po sl. sněm. 2424 
Nár. shrom. 1920) čeliti prútahúm, jež by mohly nastati tím, 
kdyby se senát, skládající se z přísedících, bydlících případně 
v orúzných částech republiky, včas nesešel. 

Pod pojmem »ostatních případů«, které takto mohou býti 
fakultativně přiděleny rozhodnutí senátu, dlužno rozuměti pří
pady rozhodování o stížnostech do výsledků reklamačního řízení 
vúbec, dále rozhodování o stížnostech do voleb do zemských vý
borů a komisí a ověřování voleb členů zemských zastupitelstev 
(arg. a contrario odst. 1 § 9 v. s. ve spojení s § 8 v. s.) .17) 

Mezi předpisy o řádném obsazení volebního soudu náleží 
ještě i klausule uvedená v § 5, odst. 3 v. s., tý-kající se případu 
že volební soud :qJ.á učiniti usnesení, jež se odchyluje od práv..nilio 
názoru18 ) vysloveného v jeho dřívějším usnese,ní. V tomto pří-

17) Srov. S věr á k, n. u. m. 182. P e š k a, Československý volební 
soud, 36, má zato, že plenárnímu rozhodování jsou podrobeny všechny 
záležitosti, přikázané vůbec volebnímu soudu, mimo stížnosti proti výsled
kům reklamačního řízení. 

18) Právním názorem dlužno zde rozuměti onen práv'ní názor voleb
ním soudem usnesený a v nálezu vyslovený, na němž spočívá r:nhodovací 
výrok volebního soudu. Podle tohoto pojetí není volební SOUG ve 'smYslu' 
cit. předpisu vázán kterÝmkoliv právním názorem, na němž se usnesl a 
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p~dě jest.třeb.a, aby plenární schůze byla z v 1 á š tě k rf"k 
vana. VyzaduJe se totiž ab bl.' va 1 1 0-

přísedícího (náhradníka)' víc: n:.ob P~ltO~;O alesr:~ň o jednoho 
sení dřívějším -leč ž ' ., z y o ~rl omno Prl tomto usne
(náhradníkú) _ a ab e bylo p~ltomno v~ech dvanáct přísedících 
o jeden hlas více .~ pro nove usnesem odevzdáno bylo alespoň 
tři pětiny hlasů ~~e:~l ::~ usn~s~ní :říVěj Š,í, ,vždy však alespoň 
přísedící řádně pozváni t;~ °Z~?YCb . e. SChUZl~, b~d'tež všichni 

Z d o dO uso em, ze pozvam vcas se odešle 
st ~V? u systematických omezujeme se zde zatím jen na kon' 

Vý~~~~~~ ;~::~j~í:~!~ěné klausule, její kritiku ponechávám~ 
byl p~!~~:: ř~~:!ní soud m?hl :úbec fungovati, nestačí, aby 

upraven Jen Jeho osobn' b t't • , podmínek k d o m o • b' _ . o • 1 SU s ra urcemm 
k d .' , . uze Ytl vubec c1enem volebního soudu 
•. y Je v konkretním případě volební soud řád • b a 
cmnost volebního soudu mohl ,. ne o sazen. Aby 
zajistit i ostatní náležitosti a ~h opr~vdu nerušena, je třeba 
spjetí volebního soudu s .po~~, Y zev~l. ~odle zásady o úzkém 
věcná stránk' r:eJ.vYS.81m spravmm soudem byla tato 

a upravy vyresena tak ž,· • 
ní zevní potřeby byla př t '. e.!:ece o vsechny ostat-

:~::~k~:~u~~ ::::~i~oE~~~~~:~~F(/§~1~:~hdr!Ytvn2!:::éd p~~~:; 
. ,o s. v. s.) . 

Oddíl II. 

Přehled zákonodárství v některých státech. 

1. R a k o u s k o. *) 

D.jic ~~ ~;j~:n::~::;;"~~~h;~~~~::;i:~~~~~~t~I~:,::! 
jejž v nálezu svém vyslovil zejména n ' " , 
vysloveným jen příležitostně' '. bl . :m vaz~n ~azorem usnesenÝm a 
. dik'· - ,aruz yo treba pravm ot' k ., v JU atne se zabývati a 'V t t '" . az ou JIm rešenou 
'd amz . en o pravm nazor t v. k t • 

Cl endi vyneseného nálew.Takovét . - . V' .V' . VO? s u ecnou ratio _de
ho názoru lé' .. v . '. o Jen pnlezltostne formulování právní-úl JIZ mImo hrarucl judik '" v. • • 

jevem mínění, které nemá autorit ~Jl~l Cll1~osb Jeho a je tedy jen pro-
krytého, jaký již v §u 5 odst: p.r:v~lho nazo~, soudcovskou jurisdikcí 
(z důvodů nálezu volebního s ď d za . d c. 145/24 zJeW1ě jest předpokládán 
251 a 264). ou u ze ne 12. IV. 1930, Č. 3-0, R; o s chi n 

:9) Viz str. 203 tohoto spisu. 
) Vzhledem k tomu že řísl v , v. • 

nemohlo býti přih1íženo k situ'P ~s~a :ast. r~koPlsU byla již v sazbě, 
1) K otázce volebníh aCl vzn~kle, pnpoJenun Rakouska k Třetí Říši. 

o sOUdniCtVl a k ostatním ústavně-právním 
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ústavní zákonodárství věnuje problému volebního soudnictví 
zvláštní a zvýšenou pozornost, která se zejména projevuje 
brzkým zřízením samostatného volebního soudu, v jehož slo
žení jako by se uplatňovaly variace dávných návrhů G o r o n i n i
J a q u e s a i Jiřího JelI i n k a. Naproti tomu v druhém období 
- za změněných poměrů politických - problémy souvisící 
s otázkou volebního soudnictví se nevyskytují, protože sama 
instituce volebního práva v autoritatívním režimu není již 
aktuálnÍ. 

I když je nesnadno mezi těmito zmmenymi obdobími 
vyznačiti - zejména s ohledem na faktický stav před ústa
vou z r. 1934 - kdy přesně první období přestává a druhé 
nastává, přece lze aspoň všeobecně označit onu skutečnost, že 
principy republikánsko-demokratického zřízení se všeobecným 
právem hlasovacím byly nahrazeny autoritativním režimem se 
soustavou stavovského zřízení, za rozhodující či přímo osudovou 
pro vývoj otázky volebního soudnictví v Rakousku. Neboť tímto 
ideovým zlomem štěpí se s počátku slibný vývoj volebního soud
nictví na dvě již zmíněná období, z nichž - možno snad říci -
druhé je opakem prvního. A právní cesty, které si hledal poli
tický vývoj od období prvního k období druhému, stanou se zře
telnějšími vylíčením jednotlivých fází postupné zákonné úpravy. 

1. Jeden z prvních zákonů nového státu, t. zv. zákon o stát
ní a vládní forn1ě Rakouska z 12. listopadu 1918, Č. 5 stát. zák. 
stanovil, že se v lednu 1919 bude volit ústavodárné Národní 
shromáždění podle volebního řádu, na němž se má usnésti ještě 
prozatímní Národní shromážděnÍ. Týž paragraf (§ 9) určil zá
kladní principy tohoto nového volebního řádu: všeobecné, rovné, 
přímé a tajné právo hlasovací se zachováním zásady poměrné 
volby. Tento volební řád, usnesený v prosinci r. 1918 prozatím
ním Národním shromážděním, vyslovil zásadu,2) že při těchto vol-

problémům viz zejména: Kel sen, Die Verfassungsgesetlze der Republik 
Deutsch-Osterreich, I.-II., 1919-1920, W i t tma y e r, Osterreichisches 
Verfassungsrecht, 1923, A dam o v i c h, Grrundriss des osterreichlschen 
Staatsrecht, II. vyd., 1927, B r a u n i a s, n. u. m. 1., 413, násl., E n der, 
Die neue osterreichische Verfassung 1934, G ti r k e, Die osterreichische 
»Verfassung 1934« (Archiv des off. Rechts, N. F. 25, 1934, 176, násl. ) , 
Me r k 1, Die standisch-autoritare Verfassung Osterreichs, 1935. 

2) § 39 zák. z 18. XII. 1918, Č. 115 stát. zák.; k tomu Kel sen, 
n. u. m. II., 29, 126. 
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bách má o stížnostech pro nezákonnost volebního úkonu rozho
dovati zvláštní volební soud. 

Právní postavení tohoto soudu upravil podrobně speciální 
zákon,s) k jehož podstatným ustanovením přihlédneme poněkud 
blíže jednak proto, že předcházel téměř o rok obdobnému zákonu 
československému, jednak proto, že jeho některá ustanovení 
zůstala i nadále jádrem zákonné úpravy, a to až do doby, kdy 
nabyla účinnosti nová ústava z r. 1934. 

Volební soud, zřízený jen k rozhodování stížností podaných 
do voleb do ústavodárného Národního shromáždění (_ otázky 
verifikace se zákon netýkal -), skládal se z presidenta, jímž 
byl president správního soudu, a z 9 členů, vždy po třech 
členech ústavního, správního a nejvyššího soudu, volených v ple
nech těchto tribunálů. Pro presidenta soudu, jakož i pro ostatní 
členy soudu, kteří ve výkonu svého soudcovského povolání byli 
nezávislí a samostatní, byly stanoveny určité podmínky nesluči
telnosti . Soudcovská povaha tohoto tribunálu se uplatňovala 
i v dalších předpisech, na příklad, že tento soud byl co do práva 
zkoumati platnost zákonů a nařízení postaven na roveň řádnÝIh 
soudům, že se jednalo zpravidla v pětičlenných senátech se za
chováním zásad ústnosti, veřejnosti a pod. 

Působnost tohoto soudu byla dvojí: jednak rozhodovalo po
daných stížnostech do voleb, jednak mohl vysloviti ztrátu man
dátu pro nevolitelnost. 

Pokud se týkalo první působnosti, mohlo býti volbě odporo
váno 1. pro protiprávnost volebního řízení s návrhem, aby celé 
volební řízení v určitém volebním kraji anebo jen určitá část 
volebního řízení byly prohlášep.y za zmatečné a 2. DrO nedostatek 
volitelnosti, nastalý před skončením volebního úkonu nebo pro 
protiprávní odepření volitelnosti kandidáta, které nastalo po 
skončeném volebním úkonu, s návrhem, aby volba zvolené osoby 
byla prohlášena za neplatnou. K podání stížnosti z důvodu Uve
deného sub 1. byly legitimovány volební skupiny (strany), jež 
zavčas předložily krajskému volebnímu úřadu volební návrhy, 
při stížnostech opřených o důvod sub 2. i kandidát, jehož volitel
nost byla po skončeném volebním úkonu popřena. 

Šlo-li o působnost druhou, jednal volební soud o návrhu na 
vyslovení ztráty mandátu pro nevolitelnost _ k jehož podání byl 

S) Zák. z 6. II. 1919, Č. 90 stát. zák. o volebním soudě pro volby do 
úst&vodárného Národního shromáždění. 

• 
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. . t Národního shromáždění - v plenárním oprávněn Jen preslden . v 'I 'm volebního soudu, jehož ' Dl v zdůraznitI ze na ezu 
sezem. uzno "t zákonné úpravě omezena jen na 
působnost, byla tedd

y, v t~ ~ o Národního shromáždění, byl prolby do u s t a v o a r n ev, 
V? . v účinp.k zrušovací, nikoliv též reformacm. 
pUJce~ pouz~, , Národní shromáždění usneslo se pak na s~~l-

Ustavo arne V" 1920 4 ) která v článku 141. povero-
kové ústavě ze dne 1. r1~na d b' 'ako soud volební rozhodoval 

v v, Ý ústavm sou a Y J h 
vala nove znzen , cl, ady spolkové rady, zemskýc 
o stížnostech do vol,eb do nar? :1 r tu~itelských sborů a vyslo-
sněmů a do ostatm:ho o~ec~y~v ~:s sborů k návrhu příslušného voval i ztrátu mandatu clenu ec o 

sboru. v , v , tavní soud má býti v- jedné své. kQm-
Tímto řesemm, ze ~ - ~ l '-b ' b I dán rakouskému záko-

• V' , také J'ako soud vo e m, y o d pet~nc1 c1gny -- ~ - ; v vkolikerou úpravu puvo _ ~ .~- , , ěr ktery se pres ne 
nodárstv1 nov~ srn : v r 192P) nepřestával uplatňovati. 
ního zákona o u,sta;~lm soude,z "ící se púvodně volebního soudu 
Souvislost s pravm upravou ty~aJ , t 'm soudě z r. 1921 tím, 

vl ' v zákone o us avm V 
:z r. 1919 dos a vyrazu , h to zákona6 ) zůstaly pro ne-
že p~dle ;,ýslo:ného, ustan~:~~~:~é °předpisy púvodního zákona 
ktere otazky 1 nadale sme I v Ý uvedeným zákonem z r. 
() volebním sou~ě . A :ak základ 7PO o~~~ván vlastně až do r. 1933. 
1919 zůstal v nekterych ~ode?h ) za b 10 tedy volební soudnictví 

II. Poněvadž podle teto upravy 'Yd amenalo naří-
. . ťt "stavmho sou u, zn nerozlučně spjato s ms 1 UC,l U k Vt u 1933 namířené proti 

d ' D }"'ussovou vladou v ve n, , 
'Zení vy ane o .I. v, , h' d tázky volebního soudnictvl. 
ústavnímu soudu, pnmo z~sa 11930,,0 v 191 spol. zák. změnila 

v', dne 2'2 kvetna D, c. ., v 

Nanzemm ze - , v~· , , du tím, že stanovIla zvyse-
totiž vláda jednacl rady ustavnk1h~ ~o~ , Současně však přiměla 
nou účast soudců, potrebnou Je nam. 

. ) . k tomu Wi ttmayer, 4) Zák. Č. 450 stát. zák. (č. 1 spol. zak. ; srov. 

TI. U!. m. 22. 1921 č 364 spol. zák. o organisaci 
5) Spol. zákon ze dne 13. VII. :. d 18 XII 1925: Č. 454 

. d . k tomu zak. ze ne . _. • 
:a řízení ústavmho sou u; SlOV. č 77 a II. novelou ze dne 4. IV. 1930, 
oS I. novelou ze dne 26. III. 1926, . 

ě. 112 spol. zák. 9'/1 v 364 spol. zák.: Auf die Berechti-
G) § 59 zák. ze dne 13. VII. 1 ~ , c. f d Verfahren finden die Be-

. Wahl und au as G Bl -gung zur Anfechtung emer 6 II 19'19 Nr. 90 St. . . 
. t' mungen der ~§ 5 bis 14 des Gesetzes vom .. , 
s lm " "' s Anwendung ... 
uber den Wahlgenchtshof smgen:as. d V ve znění nařízení spolko-

7 §S 67-71 zák. o ustavmm sou e 
) Srov. :> v 127 spol zák. vého kancléře ze dne 24. IV. 1930, c. . 
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soudce, pokud jí byli zavázáni stranickou disciplinou, aby svůj 
úřad složili a tak zabránili dosíci počtu, nutného k platnému. 
usnášenÍ. G'li r k e uvádí,8) že tento manévr byl právě proveden. 
v okamžiku, kdy ústavní soud měl rozhodovat o platnosti nouzo
vý·c~ nařízení vydávaných vládou. Poněvadž ústavní soud nebyl 
nadale schopen platně se usnášeti, byl tímto vládním nařízením 
vyvolán takový faktický stav, který by byl odpovídal tomu,. 
kdyby bylo tehdy k zrušení ústavního soudu došlo řádnou ústav
ní cestou. 

Východiskem z této nejasné faktické situace byla konečně 
»ústava 1934« vyhlášená dne 1. května 1934, která »k zajištění 
ústavnosti zákonodárství a zákonnosti správy« povolala (čl. 163) 
nový spolkový soud (Bundesgerichtshof) tak, že sloučila kom
petence ústavního a správního soudu,9) novou ústavou zruše
ných. I když na tento spolkový soud měly, pokud jde o kompe-" 
tenci, přejíti všechny úkoly, které byly až dosud svěřeny bud' 
soudu ústavnímu, anebo soudu správnÍlnu, přece jen některé 
z nich odpadly, poněvadž se staly v novém politickém a práv:p.ím 
vývoji již bezpředmětnými. Tento osud stihl rovněž i obecné 
právo hlasovací, které ústava z r. 1934, rozlišující mezi orgány 
poradními (t. j. státní radou, spolkovou hospodářskou radou,. 
spolkovou kulturní radou a zemskými radami) a orgánem usná
šejícím (t. j. spolkovým sněmem), obsazovaným podle zásad sta
vovského zřízení, pochopitelně neznala. V druhém vývojovém 
období za režimu autoritativního zaniklo tedy v Rakousku obecné 
právo volební a s jeho zániken1 odpadla i potřeba tuto demokra
tickou instituci jakkoli - zejména ve formě instituce volebního 
soudu - právně chrániti. 

2. Něm e c k o. 

Otázka volebního soudnictví v německé říši1 ) byla původně 
upravena předpisy obsaženými v §§ 31 a 166 t. zv. výmarské 
ústavy ze dne 11. srpna 1919 R. G. BI.-I.-1383. Tato úprava, která 

8) Gtirke, n. u. m. 186. 

9) E n der, n. u. m. 28 a Me r kl, n. u. m. 136; viz k tomu zák. 
ze dne 12. VII. 1934, Č. 12:3, s'pol. zák. o organilsaci spolkového soudu a ří
zení před ním. 

1) K tomu z literatury: S ti e r - S oml o, Reichsverfassung, 1919, 
H a t s che k, Institutionen des deutschen Staatsrechts, I. Das Reichsstaats-

77 

nebyla formálně modifikována zákonodárstvím posledních let, 
"byla přece jen dotčena novým řešením základních otázek stát
ního zřízení Třetí říše a tak podrobena alespoň nepřímo faktic
"kým změnám v tom smyslu, že některé kompetence volebního 
soudu, zřízeného výmarskou ústavou, svůj dřívější význam pod
,statně ztratily, zatím co jiné nabyly důležitosti, jíž před tím ne

.měly. 

Zejména dva směry Hit 1 e r o v a politického prograInu 
<charakterisují vývoj, který v konečné své fázi měl podstatný 
vliv i na otázku volebního soudnictví. Byl to jednak boj proti 
politickým stranám, jejichž postavení měla v budoucnu výlučně 
zaujmouti jediná strana, totiž N. S. D. A. P., jednak boj proti 
federalismu, který v roce 1933 po rozpuštění sněmů jednotlivých 
zemí končil novou úpravou právního poměru mezi říší a dosa
vadními zeměmi. Ze stručného vylíčení německého zákonodár
ství poslední doby bude pak možno učiniti si představu o tom, do 
jaké míry mělo provádění tohoto politického programu v nazna
,čených směrech faktický vliv na otázku volebního soudnictví 
v Třetí říši. 

I. Vzhledem k tomu, že původně říšský sněm sám/) po 
,eventuální přípravě v parlaInentních komisích, prováděl zkou
mání volebních výsledků, byla by se patrně pro novou ústavu 
.zdála příliš radikální taková úprava, která by byla napříště 
tuto kompetenci svěřovala zvláštnímu volebnímu soudu a při 

tom říšský sněm z jakékoli činnosti úplně vylučovala. Proto 
konlpromisním řešenÍn1, jež došlo výrazu ve výmarské ústavě, 
která svým článkem 31. zřizovala »volební soud při říšském sně
mu«, bylo aspoň částečně vyhověno i dávným požadavkům 
německé státovědecké theorie (Jiří JelI i n e k, Se y d e 1), 
směřujícím k tomu, aby byly zřizovány zvláštní volební soudy, 
i tehdejším zřetelům politickým, podle nichž se nejevilo vhod
ným, aby se říšský sněm úplně vzdával vlivu na rozhodování 

recht, 1923, II. Das preussische Verfassungsrecht, 1924, nI. Ausser
preussilsches Landesstaatsrechť, 1926, K a i sen ber g, Wahlprtifung 
(Handworterbuch der Rechtswissenschaft, 19'2.9, VI., 761); K a i s e n
ber g, vVahlrecht-Wahlprtifung, (Staatslexikon, 1932, V., 1070); Br a u
n i a s, n. u. m. I., 81, násl.; Me i s sne r - K a i sen ber g, Staats und 
Verwaltung.srecht im Dritten Reich, 193,5. 

2) L e.g e r, n. u. m. 13; H a t s che k, InstHutionen, Das Reichs
staatsrecht, 199. 
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volebních otázek. Souvislost volebního soudu s říšským sně
mem,3) vyjádřená i slovně v jeho úřednílTI označení, jevila se 
kromě okolností méně podstatných (zasedání v budově říšského, 
sněmu, přidělení pomocného personálu z úředníků sněmovní kan
celáře a pod.) hlavně v tom, že tento pětičlenný volební soud 
tvořili tři poslanci říšského sněmu a dva soudcové z povolání. 
Prvé tři členy soudu volil ze svého středu říšský sněm na své 
volební období, ostatní dva povolával říšský president ze členů 
říšského správního soudu. 

Činnost volebního soudu byla však zejuléna při působno
stech, přikázaných tomuto soudu ústavou, omezena jen na veřej
ná ústní jednání, jejichž předmětem bylo vlastní rozhodování" 
zatínl co řízení, jež spadala mimo tato veřejná jednání a týkala 
se získání podkladů pro rozhodování volebního soudu, prováděl 
t. zv. Reichsbeauftragter, jmenovaný říšskýnl presidentem.4 ) 

Působnost volebního soudu určovaly pak jednak předpisy 
ústavy - jak ostatně již uvedeno - jednak ustanovení zákonů 
pozdějších. Podle prvních byl volební soud příslušný rozhoďovat 
o ztrátě mandátu a dále ověřovati volby, i když tato působnost 
nebyla v čl. 31 ústavy výslovně uvedena. Podle zákonů pozděj
ších měl volební soud zkoumat i volbu říšského presidenta5 ) 

a výsledek lidového hlasování. 6
) Z tohoto vymezení jednak pů

vodních, jednak nových kompetencí je zřejlno, že se takto volební 
soud postupně ,stával nejvyšší rozhodovací instancí ve volebních 
věcech, ať se již týkaly voleb říšských7 ) či výsledků lido
vého hlasování. A touto nejvyšší instancí zústal potom volební 
soud i za Třetí říše,'S) při čemž jeho působnost při zkoumání 
výsledků nově upraveného lidového hlasování nabyla zvláštního 

'3) H a t s ,c h e k, In.stitutionen, Das ReichsstaatsrecM, 200 a násl. 

4) Viz § 31 ústavy a řád prozkoumání voleb ze dne 8. X. 1920" 
R. G. Bl.-I-1773. 

5) Srov. zák. ze 4. V. 1920 R. G. Bl.-I-849, a § 7 zák. ze 6. III. 1924, 
R. G. Bl.-I-168. 

6) Srov. § 22 zák. z 27. VII. 1921, R. G. Bl.-I-790 (G. liber den Volk~ 
sentscheid) . 

7) Říšských voleb týkaly se zejména tyto zákony: z 6. III. 1924-R. 
G. Bl.-~-159, z 13. III. 1924, R. G. Bl.-I-l73, z 2. II. 1913,3, R G. Bl.-I-45, 
z 3. VII. 1934 R. G. Bl.-I-530 a z 2. IX. 1935 R. G. Bl.-I-99. 

S) M a i s s II e r - K a is e n ber g, n. u. m. 91. 
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významu,s) kdežto jeho působnost při volbě říšského presidenta 
nezdá se pro splynutí úřadu říšského presidenta s úřadem říšské
ho kancléře prozatím aktuální.10

) 

Poněvadž podle výmarské ústavyll) měly míti jednotlivé 
německé zenlě vlastní volená zastupitelstva (zemské sněmy), 
bylo třeba, aby v jednotlivých zemských ústavách došla úpravy 
i otázka volebního soudnictví. Tento problém byl také skutečně 
ve všech zemských ústavách v zásadě vyřešen/2 ) třebas nikoli 
jednotně co do orgánu, pověřeného rozhodnutím o volbě a co do 
způsobu řízení, jež mělo tomuto rozhodnutí předcházeti. Bez 
zřetele na odchylné lnéně významné podrobnosti možno podle 
orgánu rozhodováním pověřeného konstatovati, že se v těchto 
zemských ústavách uplatňují oba obvyklé typy: jeden, který 
ponechává přímo zemskému snělnu, aby rozhodoval o plat
nosti voleb, a druhý, jenž k výkonu této působnosti povolává 
zvláštní volební soud. Do první skupiny bylo by lze pojlTIouti: 
Ba den s k o (§ 39 - 21. března 1919), B a vor y, kde zemský 
sněm může přenésti tuto působnost na soudní dvůr (§ 33 - 14. 
srpna 1919), Br e m y (18. května 1921), Ha rn bu r k (čl. 12, 
7. ledna 1921), L'ti b e c k (28. dubna 1920), Me c k len bu r g
Střelicko (§ 10 - 29. ledna 1919), Mecklenburg
Zvěřínsko (§ 33 - 17. května 1920), Oldenbursko 
(§ 56 -17. června 1919), Sasko (čl. '7 -1. listopadu 1920). 
Naproti tomu do druhé skupiny možno počítati: P r u s k o, kde 
volební soud je složen z 8 členů zemského snělnu a 7 členů vrch
ního správního soudu (§ 12 - 30. listopadu 1920), B r u n
š v i c k o, jehož volební soud tvoří 3 členové zemského sněmu 
a 2 členové vrchního správního soudu (čl. 19 - 6. ledna 1922), 
Lip pes volebnÍln soudem, jehož předsedou je president po-

9) Zák. ze 14. VII. 1933 R. G. Bl.-I-47'9 (G" liber die Volksabstim
mung). 

10) Viz zák. z ~. VIII. 1934 R. G. Bl-I-749 (G. liber das S'taatsober
h~upt des Deutschen Reichs). 

11) § 17 ústavy: »Jedes Land muss eine freistaatliche VerfaS'sung 
haben. Die Volksvertretwlg mu-ss in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer 
und geheimer Wahl von aUen reichsdeutschen lVHinnern und Frauen nach 
den Grundsatzen der eVrhaltnisswahl gewahlt werden. Die Landesregie
rung bedarf des Vertrauens der Volksvertretung.« 

12) Ha t s che k, Institutionen, Das preussische Verfassungsrecht, 
154, Institutionen, Ausserpreussisches Landesstaatsrecht, 2'29; K a i s e n
ber g, Wahlprtifung, n. u. m. 762; Br a u n i a s, n. u. m. 1., 116. 
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sledního zemského sněmu, 2 členové jmenovaní zemským sou
dem a 2 členové volení novým zemským sněmem z jeho středu 
(čl. 19 - 21. prosince 1920). 

V některých zemích nevyhovovalo prosté přijetí prvého 
nebo druhého typu, takže tato otázka musila býti upravena od
chylně, i když se pak při tom v jistých směrech uplatňovaly 
jednotlivé prvky obou typů právě uvedených. Tak na příklad 
ústavy zemí A n h a I t (§ 26 - 18. července 1919), S cha u m
bu r g-Li p p e (§ 27 - 24. února 1922) a Dur y ň s k a (§ 9 -
ll. března 1921) ponechávaly zásadně zemskému sněmu, aby 
zkoumal platnost vykonaných voleb, při čemž však bylo 
možno, aby tato působnost byla fakultativně - k návrhu urči
tého počtu poslanců - přenesena na zvláštní volební soud. 
W i rte m ber s k o (§ 14 - 25. listopadu 1919) a Hes s e n
s k o (čl. 27 - 12. prosince 1919) ve svých ústavách rozdělovaly 
příslušnost mezi dva samostatné orgány tak, že zemský sněm byl 
příslušný zjišťovati právo ku členství a státní soud měl rozhodo
vati o napadených volbách nebo o ztrátě mandátu. 

II. Dprava volebního práva do říšského sněmu i úprava 
poměru mezi říší a jednotlivými zeměmi spočívala tedy svými 
základy na příslušných předpisech výmarské ústavy (§§ 31, 
166 a §§ 1 až 19). Pro další vývoj, týkající se úpravy obou 
zmíněných problémů, je rozhodující t. zv. zmocňovací zákon 
ze dne 24. března 1933 R. G. BI.-I-141 (G. zur Behebung der Not 
von Volk und Reich), který lze - s jistými výhradami - ozna
čiti za první ústavní zákon Třetí říše. '3 ) Tímto zákonem, který 
se vztahuje jen na kabinet Hit I e r ů v, dostalo se totiž vládě 
zmocnění, aby vydávala ří~ské zákony, a to i takové, které se 
odchylují od ústavy, aniž by při tom musila vyhověti předpisům 
výmarské ústavy, upravujícím řízení při změnách ústavy. A jak 
vláda používala tohoto zmocnění, stane se zřejmým pro otázky 
spadající do rámce této úvahy, z vylíčení aspoň nejdůležitějších 
zákonů poslední doby. 

Podle zmocňovacího zákona, jenž má býti nahrazen ústa
vou novou, podržel říšský sněm i nadále svá dřívější zákonodárná 
práva, při čemž se ovšem předpokládá, že jich proti vůli vlády 
nebude užívati. Ale fakticky znamená vydání tohoto zákona 
počátek oklešťování parlamentních institucí, jakož i vytýčení 

13) MeLssner - Kaisenberg, n. u. m. 10. 
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cesty ku konečnému cíli, jímž má býti vnitřní přetvoření říšské
ho sněmu. Byl-li totiž podle výmarské ústavy říšský sněm nej
vyšším zákonodárným činitelem, opravdovým nositelem státní 
moci v říši i orgánem parlamentní kontroly, která se jevila na 
příklad i v tom, že mohl jak vládu - jež se, mimochodem řečeno, 
měla vždy opírati o jeho důvěru - tak Í"Íšského presidenta 
stíhati před státním soudem, měl se tento říšský sněm podle 
vůle Hit I e r o v y v budoucnu státi jen forem, jemuž říšský 
kancléř předkládá důležité otázky vnitřní a vnější politiky k for
málnímu projednání a rozhodnutí. Pokud se týče úpravy právní
ho postavení říšského sněmu, lze pro úplnost říci, že spočívá 
dosud na předpisech článků 20-40 výmarské ústavy, pokud 
se právním vývojem v národně-socialistickém státě nestala vůbec 
bezpředmětnou.14 ) 

Prostředky, jakými se mělo dosíci zamýšleného vnitřního 
přetvoření říšského sněmu, i způsob, kterým se toho opravdu 
dosáhlo, naznačuje řada zákonů směřujících zejména proti exi
stenci dosavadních a zakládání nových politických stran. Tak 
zákony ze dne 14. července 1933 R. G. BI.-I-4'79 (G. gegen die 
Neubildung von Parteien) a ze dne 1. prosince 1933, R. G. Bl.-I-
1016 (G. ZUl' Sicherung der Einheit von Parte i und Staat), pod
ložené zmocňovacím zákonem, zajišťují trestními sankcemi jen 
jed~é straně - N. S. D. A. P. - výlučné a jedinečné postavení, 
prohlašujíce ji přímo za nositelku německé státní myšlenky. 
Dokončuje se vnitřní přestavba parlamentu, složeného ze zá
stupců jen jediné politické strany, státem chráněné (»Nicht 
Staat und Partei sind eins, sondern Partei und Staat«) .',,) 

Důsledky podobných opatření se ovšem velmi brzy objevují 
i v oboru volebního zákonodárství, neboť již pro volby do říšské
ho sněmu, konané v listopadu 193'3, existuje pro všechny voleblú 
kraje v říši jen jediná a jednotná kandidátka N. S. D. A. P. 
A tak i když volební soud jest i nadále povolán ověřovati prove
dené volby a rozhodovati o ztrátě mandátu, přece jen zánikem 
ostatních politických stran se jeho úkol v oboru této púsobnosti 

napříště podstatně zjednodušuje. 
Leč politickým programem Třetí říše nebylo jen dosíci jed-

notnosti vnitřním přetvořením říšského sněmu, nýbrž jednota 

.14) Meissner-Kaisenberg, n. u. m. 8'6. 
15) CitovárlOpodle Me i s sne r - K a i sen ber g a, n. u. m. 31. 

6 
Volební soudnictvi. 
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stát~ měla býti upevněna také potlačením dosavadní samostat
n?sb ?ěmeckých zemí. I zde zmocňovací zákon připravil cestu 
zak?num ze dne 31. března 193-3, R. G. Bl.-I.-153 (Erstes G. ZUl' 
GlelChschaltung der Uinder mit dem Reich), ze dne 7. dubna 
1933, R. G. Bl.-I-173 (Zweites G. ZUl' Gleichscha1tung der Uinder 
mit dem Reich) a ze dne 30. ledna 1934, R. G. Bl.-I-75 (G. liber 
den ~euaufbau des Reichs). Rozpuštění volen~'ch zemských za
stupItelstev a utvoření nových podle jiného klíče dosazení říš
ských místodržících do jednotlivých zemí, kteří' měli Dečovati 
nad za~hovává~ím směrnic politiky říšského kancléře, ro;puštění 
z~stuPItel~tev hdu, převedení výsostných práv na říši, podrobe
m, zems~y:h vlád vládě říšské a současné postavení říšských 
mIstodrz~~:~h pod d~;?l' říšského ministra vnitra - to jsou nej
podstatne]SI, heslovHe uvedené změny, k nimž na Ďodkladě uve
dených zákonii postupně docházelo. Takto prováděné USmě1'l10-
vání zemí s říší znamenalo, že i otázka volebního soudnictví, 
pokud se vztahovala na bývalé země a jejich volené sněmy, do
chází nové, velmi podstatné modifikace. 

v LZ,e-li t:dY v uvedených již směrech spatřovati oslabení 
nekteryc~ ~~sobností volebního soudu, bylo by možno naproti 
tom~ uvesb Jednu působnost, která zdánlivě nabývá v Doslední 
dobe obzvláštní důležitosti. Hit I e r ů v režim zavedl t- t· v 

d '1 v T _ V" v. o IZ pro 
u eZl a opatrem, vladou prIpravovaná, hlasování lidu kt 1'" 

d t t ' h v , e_ e se 
v po s .a ~yc smerech odchyluje od hlasování upraveného vý-
marskou usta~ou. P?dle zákona ze dne 14. července 1933, R. ' G. 
BI:-I-4:9. (G. ~~er dle Volksabstimmung), může se říšská vláda 
?~a:ab ,l:du ?~lI:rlO: souhlasí-li se zamýšleným opatřením vlády, 
JImz muze byb I zakon či nikoliy . Při hlasování rozhoduje větši
na ,odevz~~n~ch platných hlasů, a to i tehdy, pokud by šlo 
o za~on, Jlmz by se měnily ústavní předpisy. I když v tomto 
poslez~ uvede~ém zákoně není výslovně stanoveno, že by byl 
v~le,bm v soud. vzdycky příslušný zkoumati výsledek tohoto hlaso
va~I, prec~, Jen

v 
z okolnosti, že jednotlivé zákony, které v kon

kr~:mm pnpade n,ařizují ~rovádění tohoto hlasováni/6) pouka
ZUJI .~a ustanovem § 22 zalL z 27. června 1921 R. G. Bl.-I-790 
(G. u~er den, Vo~ksentscheid), lze míti zato, že volební soud je 
zpravIdla opravnen zkoumati výsledky i tohoto nově upraveného 

16) Na př. právě zák. z 1. VIII. 1934 R. G. Bl.-1-749 (G. liber das 
Staat.soberhaupt des Deutsehen Reiehs). . . 

83 

lidového hlasovánÍ. Ale při této činnosti nejde již o volební soud 
jakožto instituci sloužící k právní ochraně volebního práva nada
nou určitou r o z hod o v a cíp r a v o moc í, nýbrž o činnost 
orgánu, která se omezuje vlastně jen na tec hni c k o - e v i
den ční z p l' a c o v á n í odevzdaných hlasovacích lístkŮY). 

3. I t a I i e. 

Skutečnost, že otázka volebního soudnictví bývá upravová
na předpisy ústavními, o něž se pak opírají ustanovení obyčej
ných zákonů, ztrácí na svém významu ve státech, jejichž ústavy 
nelze počítati mezi ústavy rigidní, čili nepružné. Neboť nejsou-li 
pro vznik, zánik anebo změnu ústavních předpisů - v poměru 
k zákonům obyčejným - stanoveny přísnější náležitosti zákono
dárného procesu, upravuje pak v takovém případě určitou právní 
otázku i řada zákonů, jež všechny mají povahu zákonů obyčej
ných, a jsou si tedy, pokud se týče vzniku, naprosto rovné. Jest 
ovšem ihned zdůrazniti, že takto ulehčená forma zákonodárného 
procesu skrývá v sobě namnoze i jisté nebezpečí pro příslušný 
stát. Neboť rigidnost ústavy nesporně přispívá k tomu, že celý 
právní řád nepodléhá tak snadno politickým výkyvům anebo jim 
alespoň po delší dobu odolává. Možno-li pak mezi státy s t. zv. 
pl' u'ž n Ý m i ústavami počítati i Italii,') bude třeba pro vylíčení 
stavu nynějšího italského zákonodárství zabývati se všemi jed
notlivými zákony, na nichž úprava otázky volebního soudnictví 
spoČívá.Z ) Při tom ovšem bude nutno alespoň zběžně dotknouti se 

17) Zákona ze dne 14. VII. 1933 R. G. Bl.-1-479 (G. liber die Vólksab
stimmung) bylo poprvé použito v listopadd 1933, kdy říšská vláda dala 
si schváliti hlasováním lidu své rozhodnutí, že Německo vystupuje ze Spo
lečnosti národů a že opouští odzbrojovací konferenci. Otáz.ka lidU' předlo
žená zněla takto: »Billigst Du, deutseher Mann, und Du, deutsehe Frau, 
diese Politik Deiner Reiehsregierung, und bis Du bereit, sie als den Aus
druck Deiner eigenen Auffasung U'Ild Deines eigenen Willens zu erklaren 
und Dich feierlieh zu ihr zu bekennen?« Hla'sovalo se Ustky, na niehž se 
vyznačilo buď »J a« nebo »N e i n« ('sro'V1l1ej k tomu nařÍz. ze 14. X. 1933 
R. G. Bl.-I-730, resp. z 20. X. 19>3'3 R. G. Bl.-1-747; Me i s s II e r - K a i se n
berg, n. u. m. 95). 

1) S'rov. Bor n h a k, Das italienisehe Staatsrecht des Faschismus, 

1934, 5. 
2) Z literatury zvláště: Bor n h a k, n. u. m. 1934; Br a Ull i a s, 

n. u. m. 1., 291, násl.; G ode f r o y, Le Royaume d'Italie, 1929, Chi-

6· 



84 

i otázek jiných, které měly na dnešní úpravu zkoumaného pro
blému právě v Italii nemalý vliv. 

Nejstaršími předpisy, které se týkají naší otázky, jsou 
předpisy ústavy z roku 1848. V statutu vydaném dne 4. břez
na 1848 králem K a r lem A I ber tem původně jen p,i'O S2or
dinii,S) nutno totiž spatřovati dosud aspoň podle jména platnou 
italskou ústavu, i když tato od svého vydání postupně prodělá
vala významné obsahové změny, ať spočívaly v překonání 
původního monarchismu parlamentarismem či v další přeměně 
parlamentarismu ve fašismus s autoritativním režimem.4) 

Tato ústava, bez ohledu na uvedené vnitřní přeměny, které 
ji arci se zachováním původního rámce obsahově měnily po
stupně v ústavu docela jinou, uvádí k našemu tematu dva 
články, které na. sebe logicky navazují. Neboť obsahuje-li první 
z nich předpis, jak se poslanecká sněmovna tvoří (čl. 39 úst.: 
poslanecká sněmovna se volí voličstvem podle opatření zákona), 
zabývá se druhý článek otázkou, jak utvořená sněmovna zkoumá 
oprávnění svých členů (čl. 60 úst.: každá sněmovna je sama 
povolána, aby rozhodovala o platnosti titulů a připuštění svých 
vlastních členů). 

. Poněvadž článek na prvním místě citovaný uvádí předpo-
klady, jež musí býti splněny, aby mohlo dojíti ku praktickému 
použití článku druhého o zkoumání voleb, nebude nevhodné při 
dalších výkladech postupovati podle směrnic v těchto článcích 
uvedených tak, že bude přihlédnuto nejprve k úpravě volebního 
zákonodárství a potom k další speciální otázce volebního soud
nictví, pokud lze vůbec tohoto výrazu použíti v souvislosti s ny
nějším italským zákonodár.:;tvfm. 

Volební zákonodárství, jež spadá do počátku fašistické éry, 
je jen odrazem tehdejších poměrů politických i sociálních. 
Neboť, jak známo ze všeobecných politických dějin, Italie po 
~větové válce trpěla z rozmanitých příčin desolátními vnitřními 
~oměry, které se zevně projevovaly častými kabinetními kri-

mi e n t i, Droit constitutionnel italien, 1932'; Lei b h 00 1 z, Zu den Proble
men des faschisti,schen Verfas,sung,srechts, 1928. 

. 3) Jeho platnost byla později rozšířena na oOstatní ita:1ské země, tak 
na př. na Lombardii r. lo85'9, Umbrii r. 1860', Benátky r. 1866, na římské 
~rovinc.ie, r. :1870 a pod. 

4) · Ro r n h a k, n. U,. m. 18, 8. 
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semi.3 ) Politické strany, jež měly být oporou parlamentarismu, 
nalézaly se v takovém úpadku, že prostě nebyly schopné, aby 
mohly plniti ony funkce, jež parlamentní zřízení na poli~ 

tických stranách vyžaduje. Při pokračujícím štěpení socialistic
kých stran a jejich sklonu k bolševismu mohl fašismus neustále 
síliti. 

Právě pod heslem zjednati pořádek a dosaditi vládu, která 
by byla schopna opravdu vládnouti, dochází v říjnu 1922 k pocho~ 

du fašistů na Řím a kabinet s ministerským předsedou M u s s o~ 
I i nim znamená splnění uvedeného požadavku. Ale měl-li býti 
tento úspěch fašismu trvalý, bylo třeba získati mu ve vládě 
i v poslanecké sněmovně většinu, které v této době dosud neměl.G ) 
A k tomuto cíli mělo se dospěti prostředky, jež tehdejší parla~ 
mentní zřízení poskytovalo, totiž cestou zákona, t. j.novou úpra
vou volebního zákonodárství. 

Volební reforma z r. 1923 přijala t. zv. zásadu premie/) 
neboť se mělo nejsilnější straně za předpokladu, že dostane 
více než 25% všech hlasů, dostati v každém volebním kraji dvou 
třetin obsazovaných míst a zbývající třetina měla se rozděliti 
podle volebního čísla mezi ostatní strany dle poměru odevzda
ných hlasů. A poněvadž při nejbližších volbách (v dubnu 1924) 
fašismus soustředil na sebe více než 60% všech hlasů, připadlo 
jeho stoupencúm z celkového počtu 535 obsazovaných míst na
jednou 356 poslaneckých míst. 

Brzy po tomto vítězství fašismu M u s s o I i n i obrátil svúj 
zřetel k posílení a reorganisaci moci výkonné. V této souvislosti 
je pro úplnost dodati, že si italský parla~ent n~ :ákladě dl~u~o
leté prakse přisvoj oval skutečnou a rozsahlou ucast na kaz dem 
oboru vládní činnosti, do níž zasahoval svými četnými výbory; 8), 
A tato okolnost která již sama o sobě přispívala k zeslabovam 
moci výkonné, ~odporovaná ještě nadto krisí parlamentu samé
ho, přivodila nebývalý úpadek této výkonné moci. Zákonem ze 

5) Br a U n i a s,n. u. m. 1., 297, uvádí, že v doM od če:vn~ 19~9 
do 28. října 1922 (pochod fašistů na Rím) vystřídalo se ,sedm kabmetu, pru-. 
měrně vždy .ieden za šest měs,íců. . 

6) O politickém prostředí a přesunech mezi jednotlivými politickým~ 
stranami viz Br a u n i a 3, n. u. m. 1.,· 297 .. 

7) Volební zákon z lo8. XI. 192-3, č. 2444, k tomu královský dekret 
z 13. XII. 1923, Č. 2694; srov. Bor n h a k, n. U'. m, 11. 

S) Braunias, n. u. m. 1.,292. 
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dne.24. prosince 1925 Č. 2263 o oprávnění a prero~ativech šéfa 
kab~ne~u9) měla býti v tomto směru zjednána náprava. Předse
dOVI v~ady ~ostalo se práva navrhovati na příště ministry i státní 
~?dtaJem~lky, určovati jejich činnost, rozhodovat o denním po
radku snemoven a pod. Šéf kabinetu nebyl již odpovědný 

pa:lame~tu, n~brž jen králi, ministři pak králi a předsedovi 
v~ady. Šef kabmetu se stal diktátorem, který mohl na základě 
zakon~ých předpisů nedbati dosavadních práv parlamentu 
~ ktery dovedl na podkladě své faktické moci na pouhou forma
lItu snížiti oprávnění, jež měla i nadále příslušeti králi. 

I potom autoritativní režim upevňoval se - zejména zfaši
sováním veřejných orgánů - tím, že potlačoval ohniska, z nichž 
by mohla eventuálně vzejíti reakce. Po vydání uvedeného zákona 
o postavenívšéf~ ka~inetu ne~ylo ovšem takovýchto středisek již 
mnoho, takze VIC nez o potlacení podobné reakce šlo spíše již jen 
o, to, ab.y byly odstraněny instituce, jež svou konstrukcí neodpo
vld~ly Ideám fašistic~~ho státu. A tak politické s.trany, pokud 
za~lm nesplynuly. s faslsmem, a instituce všeobecného volebního 
p:a~a by~y oněmI troskami italské demokracie, k jejichž odstra
n~~l ne~ahal, M u s s o I i n i použíti první politicky vhodné pří
~ezltostI~ Za~ll~ co se s politickými stranami vypoř'ádal poměrně 
Je~noduse JejIch rozpuštěním/O) bylo třeba konstruktivního 
~SIlí.' a?~. instituce volebního práva byla nahrazena nějakou 
mstItuCI Jmou, která by vyhovovala i stavovské myšlence/") jež 
s~ stala, p~ stránce sociální charakteristickým znakem fašistic
keho statmho zřízení. 

Zákon o reformě politick~ho zastoupení ze dne 19. května 
1928 č. 101~ (8, kr,ál. dekrety' z 2. a 30. září 1928) 12) sta!> se 
tedy onou naplm ramcového předpisu článku 39. ústavy, který 
byl shora uveden. A stal-li se tento zákon tedy směrodatn~'m pro 

1:) B.or~hak, n·vu:~. 47, ~ásl.; Godefroy, n. u. m. 4. 
11) VIZ zakon o vereJne bezpecnosti Z 6. XI. 19126, č. 1848 . . 

) Srov. na příkl. zákon Z 3. IV. l!}26, č. 5630 řízení kolektivních 
pr~cov~~ch pomv~rů .. Nelze se zde ovšem blíže zabývati výstavbou stavov
~keho ladu, .~ta~1 k mformaci uvésti podle Lei b h o I z e (n. u. m. str. 15), 
ze ~e, v Italu v vsechn~ hos,podářské organisace ·s přibráním svobodných po
vola~1 ;e sm:ru verv~l'kálnim ,rozčlenily vsynmkáty, aby se ve směru hori
zontalmm opet sloucIly v korporace. 

12) K tomu srov.: Godefroy, n. u. m. 6, násl., Bornhak, n. u. 
m. 83, Br a u n i a s, n. u. m. 1., 311, 
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způsob, jakým má býti v budoucnu tvořena poslanecká sněmov
na, nabyl kromě toho i zvláštního významu pÍ'Ímo pro otázku 
volebního soudnictví, poněvadž o d vol a c í m u s o u d u v Ř í
mě přidělil kompetenci, která se v určitém směru přibližuje 
obvyklé kompetenci volebních soudiL 

Řízení upravené novým zákonem, které má nahrazovati 
dosavadní řízení volební, rozděluje se ve tři stadia. V prvním 
stadiu každá konfederace nebo federace (šest národních konfe
derací podnikatelů, šest národních federací zaměstnanců a jedna 
národní federace živnostníků a svobodných povolání) navrhne 
z celkového počtu 800, který na ně připadá, určitý počet kandidá
tů . Tento počet, který je jak u skupiny podnikatelú, tak i u skupi
ny zaměstnanců téhož výdělečného oboru vždy stejný, je předem 
pi'esně stanoven a vyjádřen v procentech (tak na př. konfederace 
zemědělců navrhuje 12%, t . j. 96 kandidátů, federace zeměděl
ských zaměstnancú a dělníků 12%, t. j. 96 k, konfederace prů
myslníků 10%, t. j. 80 k, federace průmyslových zaměstnanců 
a dělníků 10%, t. j. 80 k atd.). Výběr těchto kandidátů neděje se 
ovšem volbami ze středu příslušných konfederací nebo federací, 
nýbrž kandidáty označuje generální nebo národní rada toho kte
rého svazu, která je závislá na vládě. 

. Paralelně s tímto prvním stadiem probíhá stadium druhé. 
Dalších 200 kandidátů mohou totiž - podle stanoveného klíče ~ 
označiti určité zákonem uznané právnické osoby a jiná sdružení, 
pokud jsou významná pro národ, a jež mají za předmět své 
činnosti kulturu, výchovu nebo sociální péči a pokud jim takovéto 
oprávnění bylo propůjčeno vládou (tak na př. říšský svaz veřej
ných zaměstnanců navrhuje 28 kandidátů, říšský svaz vysokých 
škol 10. frontových bojovníků 45 atd.). 

Když sekretariát Velké rady fašistické oba takto utvořené 
seznamy osob (celkem 1000 jmen) uspořádá podle abecedního po
řádku, vybéře z nich tato rada osoby vhodné pro národní kandi
dátku. Při tomto výběru není ovšem Velká rada fašistická 
vázána jen předloženými seznamy, nýbrž může do konečné kandi
dátky pojmouti i jiné osobnosti (vynikající vědce, umělce, poli
tiky a pod.), i když nebyly v návrzích uvedeny. Takto sesta
vená národní kandidátka, jež obsahuje celkem 400 označených 
poslanců, se potom předloží voličstvu s otázkou, zda schva
luje (Si) nebo neschvaluje (No) seznam osob vybraných Velkou 

radou fašistickou. 



88 

V~sledek hlaso~ání sčítá?ím hlasů pro a proti zjišťuje jako 
vole,bn~ soud o~vola~l soud v Rímě,13) složený z presidenta a čtyř 
senatmch presIdentu. Je-li polovina plus 1 hlas všech platně ode
vz~aných hlasů pro národní kandidátku, prohlásí odvolací soud 
v.Rímě kandidátku za přijatou, a všechny poslance v ní označe
ne za zvolené. Není-li národní kandidátka přijata) vypíše tento 
s~~d .po~le řízení, jež je zákonem podrobně upraveno, nové volby, 
~~l mchz pak tento soud funguje i jako národní ústřední volební 
u~.~~ . . který přijímá kandidátky pro tyto volby předkládané, 
ZJlsťuJe konečný výsledek a pod . 

. !a~ utvoří se tedy poslanecká sněmovna, která je s hlediska 
pohhc~eho výl~čn~m sborem representantů fašistické strany a 
s hledIska socmlmho souborem zástupců jednotlivých stavů a 
povolání. Při tom však zůstává jen dekorativním sborem bez sku
tečné moci. 14) 

, Po~ud ,bY bylo vůbec ještě aktuální zabývati se i druhou 
zakla~m otazkou naší úvahy, jak totiž utvořená sněmovna »roz
h~duJe o v?latnos.ti . ~it~l~ a vpřipuštění svých členů«, bylo by 
treba pov~lmnouh Sl Jeste dalsích ustanovení zákona o politickém 
zastoupem z r . 1928, ~terá vyhrazují poslanecké sněmovně, aby 
rozhodo~ala s v konec no u platností o odporech, stížnostech 
a~ebo vubec, o prednesech, které byly učiněny u úřadú v jednotli
v:~ vo~e~m~ okrsku, u říšského volebního úřadu anebo byly 
prImo predlozeny posJ~necké sněmovně. Tato ustanovení doplňuje 
p~k ~ po?robnostech Jednací řád poslanecké sněmovny (viz na 
pr~ pred~ISY o osobách oprávněných k podání stížností, o složení 
~nemovmho výboru verifikačního a jiné), pokud ovšem nebyla 
Jeho. ~stan,ovení právě zákonem o·'politickém zastoupení z r. 1928 
m~dIf~kovana. , !ento zákon stanoví některé případy, kdy volba 
ma ~yt pr~hlas~na , neplatnou, a to zejména tehdy, když byly 
po:u~enyv ?ektere zvlášť významné náležitosti povahy více anebo 
men: poradkové (na př. byla-li nezákonně zkrácena nebo pro
dlouzena doba určená pro odevzdání hlasů). 

13) K organisaci italského soudnictví viz B o I' n h ak n 11'8 
14) S ,v v • • ' • u. m. . 

"., . rov. rec , M u s so II n 1 h o v N árodníradě korporací z 13. xi. 
19"" (CIt. podle Bor n h a k a, n. u. m. 84). 
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K a pit o I a V. 

Působnost československého volebního soudu. 

1. Rozhodování o stížnostech do výsledků reklamačního řízení. 

Bylo již uvedeno, že tuto působnost volebního soudu určuje 
§ 8, Č . 1 v. s. takto: »Volební soud rozhoduj e o 'stížnostech do 
výsledků reklamačního řízení prove-deného- podle záko~~tá
lých seznamech voličský'ch ze dne 19. prosince 1919, čís. 663 Sb. 

-'z. a n.«1.) Již z textu tohoto ustanovení jde - - prozatím bez 
ohledu na další podrobnosti, - že volební soud funguje v tomto 
případě.iako zvláštní instance op r a vE á j odvolací, ~íY, 
která k podané stížnosti přezkoumává rozhodnutí nižšího orgá
nu správního, totiž rozhodnutí vydaná reklamační komisí. Po
něvadž tedy volební soud je v tomto případě jen orgánem oprav
ným, bude nutno podrobněji si povšimnouti základu, který má 
býti předmětem této jeho přezkumné činnosti. Ještě však je do· 
dati, že touto funkcí dostává se československému volebnímu 
soudu zvláštního významu, že je totiž - kromě tradičních 
funkcí volebních soudů v jiných státech - určen také k ochraně 
subjektiv1ního práva volebn~ho, třebas by tuto ochranu voleb
nímu právu iposkytorval až v s,tadiu odvolacím. Pro bližší rozbor 
kompetence uvedené v § 8,č. 1 v . .s., je nutno věnovati pozor
nost 1.záJcladní pova:ze reklama:čního ř~zení, 2. kompetenci a 
formě rozhodováni relrlamačni komise, 3. kompetencÍ a formě 
volebního 'soudu.2 ) 

1) Z výkladů na str. 54 t. sp. jde, že uvedená kompetence nebyla v pú
vodním vládním návrhu (tisk poshnecké sněmovny 1819, Nár. shromáždění 
1919) a že do zákona byla pojata teprve k návrhu ústavního výboru (tisk 
poslanecké sně~. 2424, N ár. shrom. 1920).- K této kompetenci volebnrhQ 
soudu srov. zejm.: H o e t zel, Soudní kontroly veřejné správy, 48, Čes
koslovenské správní právo, 475, Pe š k a, Československý volební soud, 17, ' 
nás1., S věr á k, n. u. m. 187, 28-8, W e y r, Soustava československého 
práva státního, 123, 138, Čes'koslovenské ústavní právo, 137. 

2) Pe š k a" Československý volební s,oud, 8. 
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Ad 1. Reklamační řízení . k ' v , 
zení, které nastává po v.}a o zvlastm druh správního ří-
b I vereJnem vyložení r v k' 
yo upraveno §§ 10 11 12 . 'k vo ICS ych seznamů, 

Sb. z. a n. doplněnéh ' 'k za . ze dne 19. prosince 1919 Č. 663 
Sb " o Zal onem 'ze dne 23 led 1 ' . z. a n., citovaných d 'I . k . I , na 920, čÍs. 44 
vati všemi podrobnostm~ e J~t'o ,~ol; sezn. Nehodlajíce se zabý-
h l pOSI lvm upravy r kl v, 

c ceme zde zdůraJzniť " hl ' . . e !'tmacmho řízení, 
d ., ' II Jen avm prmclpy kt 't t aj!. OlPorou budou nám V' t v " ' : ere o o říz,ení Oovlá-
'k ' pTI l om predevším v, 1 v , 

Zal onna; pokud by 'k 'I' ,pns usna ustanovení 
b d rpa vys IOvnych ustan ' ' , 

u e nutno při vy 'kladu v'hl'v ,ovem, 'zakona nnhylo v, , ' prl ' l'zet i :k: účelu' v, ~, 
r:J:zem sloužit. Účel I1ek}!amačního V'I ',.' Jemuz ma reklamační 
lem stálých vol1čsk' h , ' n~enl Je v podsltatě dán úče-

" yc seL'lnamu vubec t t·, , v, . . 
a uplny seznam osob kt ' . ' 00 IZ pOTIdlb .správný 
volebních řádů opráv~ěn ere J~to~podJ,e příslušnýoh ustanovení 
zásad správního nV'zenl' y vko'll. ,ak}!ze říci, že 'ze všeobecny' ch , v re ama v, v, , 

a) Z á s a cl a d i s . v cn;m rJiz€m '8e uplatňují tyto: 
m hl b 'tO P o s I c n 1. Aby rekla v, v, , o o Y I V konkrétn' v, macm nzem 

I v, , lm pnpadě zaháJ'e " . 
sp nena zakladní podml'nka tl " no, mUSI byb nutně 
dl {VlCI V tom v bV 

e § 10,odst. 3 vol. .sezn _ 'v. v', ze o can, který je po-
občanů tam uvede ne') . ,(a~ .prlSlusl ike kterékoli kategorii 

, - qpravnen d t· , . 
nym voličským seznamům t , ,~oa I namrtJky proti vylože-
ní reklamačního řízení z~vi '~~d na~mt!k:y skutečně ,podal. Zavede
šlém od strany. Tato zása~: ve y, J~n .na náwhu, na podnětu vv
odst. 1 vol. sezn podle n' hvYPdlly~a Jednak z § 8, odst. 3 a § 1'0 

, ., ' IC z uzn "tk ' seznamům voličským p d t' o naml y proti vyloženým 
lh ' v ' o a I u obecního úřad ' 

ve _ute osmidenní jeJ'íž P V't 1 . Upl sem n ě, a to 
1 v,. ' . oca e_{ I konec byl I l' v 
ozem volIčských seznam' v. . ve vy 1 asce o vy-

dl " u urcen, Jednak z § 11 t' v , . 
po. e ktereho přísluší reklamač " . . ~ ehoz zakona, 
m I tká c h proti volič k' _~ll k~mlsl rozhodovati o n á-
t t d s ym seznam um pod 'I 
u ~ y právě tohoto podnětu od st - T • a,~ y c 1. Není-li 

komIse v konkrétním p~.' dV ranJ , nemuze reklamační 
'd v npae svou činnost'b , ... 
J e, ze reklamační komis ' 'v vu ec zahaJlb. Z toho 
ex officio (srov i náze e v?en~ opravnena toto řízení zahájit 

. . ,v nzem rek I a v, v 
spr uch s verfahren) a v tma c n 1, nem. E i n-ze pro o není zp . dl 
ve voličských seznamech něco mě " raVI a ani oprávněna 
některé oprávněné osoby.a)' mb bez podnětu vyšlého od 

, a) Tato zásada došla výrazu v ' 
hodoval o oprávnění reklamační k ~a,lezech v?l~bn!ho soudu, pokud roz-
sezn~mi'1 voliče tam zapsaného t omls: ex offlCIO skrtnouti z voličských 
s Chl n Č. 59 a v nál. ze dne 2B a Xo ;9~;1. v~e dne 8. IV. 1922, čís. 782, K 0-

'. ' , 'CIS. 563, K o s chi n Č. 174. 
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Z pravidla, že rek,lamačuí komi,se není oprávněna údaje vo
ličských seznamů měni:ti: bez podnětu vyš'lého od :strany, 'stanovilo 
positivní zákonodárství tyto výjimky: 

a) Podle § 4 zák. 'ze dne 23. ledna 1920, č. 44 Sb. z. a n. byl 
. povinen předseda rekJ.aJm3lčuí komise š k r rl;: n o. u t iz voličských 
seznamů voliče, o němž Is,e 'zjistilo, že v den vy'ložení seznamu 
ještě nedosáhl věku potřebného ;pro. právo. volební, jakož i toho 
občana, o jehož stáříV'zešly pochybnosti, a který, a6koli byl 
vyzván, aby své stáří !prokázal, neučinil tak ve <lhůtě jemu dané. 
Tato povinnost předsedorva skončÍl}a d~e výlslovného ustanovení 
cit. paragrafu dne 6. března 1920.4 ) 

(3) Podle článku III. zák. ze dne 29. února 1920', Č. 123 Sb. 
z. a n. měl předseda reklamační komi!se porvinnost š k rtn o u t i 
z voličských seznamů osoby, jimž Ise nedostávalo kardinální pod
mínky pro jejich zápis, totiž československého Istátního občan
ství. Platnos,t i tohoto předpi1su byla výslovně omezena jen na 
dobu přechodnou, t. j. do 31. prosince 1920. 

JI) Podle § 7 vlád. nař. ze dne 28. května 1927, č. 67 Sb. z. 
a n. , kterým .se provádí 'zákon :ze dne 8. dubna 1927,č. 56 Sb. z. 
a n. o vo'lebním práViU ipříslušníků hranné moci 'a ,četniCJtva, před
seda reklamační komise š k rtn e z moci úřední z voličských se
znamů vojenské osoby v činné službě, uvedené v § 2 cit. nař. , 
které nemaj í býti 'zapsány v Istálých seznamech voličských, a 
uloží provedení starostovi obce (magřstrátu, měst'skému notář
.skému úřadu, obecnímu nebo obvodll'ímu notáři) v seznamech, 
které jsou u obce uloženy. Aby vynikl ofic~Olsní ráz tohoto 
výjimečného oipatření předsedova, dlužno se 'zmínit i o způ1sohu, 
j:a;k předseda komi,se maJbude vědomosti ° osobách, které mají 
býti vyškrtnuty. O jménooh osob,Meré mají býti takto ze sezna
mu vyškrtnuty, nabude ;předseda rek1amalČní komi'se vědomosti 
jednak ze seznamu odvedených hraJnců zaps'aných do stálých se
znamů voličských, kteří činnou službu vojenskou nastoupili, 
předloženého mu starostou obce, je0.~akze ,seznamu ostatních 
osob vojens:kých, jež :bude třeba 'škrtnouti ve voličskýchsezna
mech, zaslaného Ipředsedovi reklamační komi1se od velitelství pří-
Islušného útvaru. 

J akz uvedeného jde, platí IprO 'zahájení reklamačního řízení 

4 ) Srov. k tomu nál. vol. soudu ze dne 5. VI. 1920,č. 3335, K o s chi 11 

Č. 19 a nál. ze dne 8. IIV. 1922, čís. 782, K o s chi n Č. 59. 
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jako J)r~vidlo zásada dil ' . v , 
ať jde o reklamace v u v,v, s.p o S I C nI. ~ato zásada platí s,tejně, 

, zsmn smys,lu (ucelem ' 'tek' 
zwpisu osoby nezapsané) ť'd' ' naml ' Je dosíci 
je docíliti vY'š,krtnll't' ,ab 3' .. : o e1Creklamace (!Účelem námitek 

I oso y JIZ 'z'apsané) P k d k 
'zákonodárstVÍ připouští v v ' , . o u pa positi'vnÍ 
d ' ze V necetnychshora u d 'h v, 
, ech mohou na<::ltati ta'ko ' 'v. ' ve enyc pnpa-

~ , ve ll'cmky které s " a:k d . 
po reklamačním rVI"zen' 1" e Jm' ' ostavuJÍ až I vyvo anem z pod Vt t 
domiti,že těmto výjimk' . ..v' nev~ IS rany, nutno si uvě-
směr. V'ztwhují Ise v,šech ~ t, ~IZ od pO'catku dán 'zcela přesný 
komise hyl re'sp J'e'st o ,n~ °vlIZ Jen na to, že předseda reklamační 

, " . pravnen [vpV' d h 
se o předsedově p o v i 'll n ' t'J r~~ e~ ,sub a) a fl) mluvilo 
š k r tn o u t osobu J'l',v:t o s , I IZ voh:skych 'seznamů ex offieio 

z ' aru zapsanou UV' k opatření je tedy totožny' " ,v"nk ' . cI~e t'ohoto předsedova 
IS UCl ' em ,ktery v pl' 'd I ' 

mačním řízení nastá '~d v " aVI' e nem rekla-
vyhověno. ~eVYSkyt:~'e 1~:zv:x~elM~:naCir poda,?é od stmny bylo 
IS účinky reklamace v Vv, a iPnpad, Mery rby byl totožný 
po případě rekla~av , ~zs~ smyslu,že by byl totiž předseda 

, ' Om.l\.OmlISe také op' v. ' 
zllamů z a p s a t osob t ' ' ravnem ex officio do se-

. . u am nezapsanou O t k' ,. 
ofÍlClO - ač by se snad t k hl ~ . a ovem zaplSU ex 
d ' . a mo o z Š 2 zák č 56/1927 Sb z ati _ nelze mluvit an° v, d V . . ' . z. a n. 

z. a n kd b . I V pnpa e § 3 vlád. nař. 'č" 67/1927 Sb 
stoUiplá mrzveOSO'by~.t~odJed1lJstkáV 'z v 'čiTIlIlé slu~by propuštěná nebo Vy~ 

L ' O' a ecne z ' "d . v, . 
:které v době l .d t t V' apsana IQ vohoslkych seznamů 

, <: y a o osoha z 'cmné I 1 v'b 'b ' v v ' 
vystoupila 'byly J'l',v 1 v s uz y, I yla iPropustena nebo , z vy ozeny p v, d v kt 
voplatnými.. Taková osob ' ' '~vprIP~ e er é !se staly již p.r;i., 
h 1 á v ( . a ,se rto"hz 'zaplse do isreznamu k s v' V· 

S c e srov. § 3 dto vlád . V) . . v v, e p rI-
reklamwční komise 's přísl v " nar. , ,ktero~ ,predIozI předsedDvi 
o ,prolpuštěnl' ne'bo t usnym lPotvrzemm voj enslké správy 

, . vy;s oupení z č'n ' 1 Vb . 
tedy podmínkou vl'wstní pV"h.l,vk':! n~ S lUZ' y VOjenské. I zde je 
" . n as a sbany tedy Vt··, 
lUlcmtiva, pro rto,aby ! řed ' d ' . ,v ' ,op~ JeJI vlastní 

. p se a mohl ,poza,dovany zapis za v' ďrt· 0) 
Z dlsposiční zásady v I' , v. . , . . rl Jr 1.0 

namů není tedy povinnost?Pv yvba, z~ za~ls do voličských sez
l vseo ecne ulozenou, tak aby každý, 

5) ?~vodová zpráva vlád. návrhu tisk " v , 

11926 uvadela, že podle § 2 l'ed d . po~l. snem. 561 Nar. shrom. 
bud' z ú řeď ním o C • Pb se a rekl. komIse dodatečný zápis' zařídí 

, I ne o podle přihl' 'k d 
a ze podrobnosti určí vládní na w, 'Al ' a s y otčeného voliče 
určil, žeEe takové osoby moh rI~elll.!", e '~ 3 tohoto vlád. nařizení pak jen 
h I á š c e a o druhé eventual'~~ o dV? 10sky~h seznamů zapsati 'k s v é při-
d' 'OY I e, v uvodove zpráv v ' t l'd ' ene, se JIZ nezmínil _ MVI . . v e Cl . va. navrhu uve-

, . e o se patrne za to že v'h d d d " 
ma se dostati jen těm osobá kt ,.. ' y o o atecneho zápisu 

. m, €re JIch samy budou chtít použít. 
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kdo vyhovuje zákonným podmínkám aktivního volebního práva, 
do 'seznamu bezpodmínečně zapsán býti m u s i 1, i když zákon 
o správnost a úplnost seznamů pečuje zavedením velmi široké 
kontroly, a to jednak sestavováním voličských seznamů místní 
volební komisí (§ 5 vol. sezn.), jednak jejich opravováním, resp, 
doplňováním v reklamačním řízení (§ 10 vol. sezn.). V důsledku 
této povahy zápisu mohou nastati - třebas nepochybně jen 
nečetné případy - kdy občan vyhovující všem zákonným pod
mínkám volebního práva do seznamu ,přesto zapsán nebude, 
ačkoli by tamza:psán býti mohl, resp. býti měl. I v tomto směru 
může tedy dojíti výrazu rozdíl mezi pojmem »voliče« a »voliče 
zapsaného«, který v positivním právu není zcela bezvýznam
ným.6 ) A tak lze dojíti k závěru,že přes onu širokou kontrolu 
shora v obou směrech naznačenou, nemusí býti ještě ten, kdo 
je podle zákona oprávněn voliti, do voličských seznamů zapsán, 
že však s druhé sltrail1y ten, kdo do seznamů již zapsán byl, musí 
stále vyhovovati veškerým podmínkám aktivního práva voleb
ního a z práva voliti nesmí býti vyloučen. 

Dodatkem vhodno poznamenati, že pozdější disposice 
strany nemají žádného vlivu na řízení, které bylo z podnětu 
strany jednou zahájeno. Dochází zde tedy výrazu onen typ 
správního řízení,') v němž je strana sice dominus litis v tom 
smýslu, že její žádost (resp. námitky) určuje směr úřední čin
nosti, nikoli však také v tom smyslu, že by zpětvzetí její žá
dosti (resp. námitek) znamenalo konec zavedeného řízenÍ. 
Neboť veřejné zájmy, o jejichž ochranu se in concreto jedná, 
zřejmě odůvodňují, aby se pokračovalo v zahájeném řízení 
i ,proti vůli strany. To vychází i ze zá:kona, který nemá usta
novení o tom, že lze v reklamačním říizení námitky odvolati. 

b) Z á s a d a p r a v dym a t e r á 1 n í. Týká-li .se dis
posičnÍ zásada ' zahájení řízení, vztahuje se zásada pravdy 
materiální na zjištění skutkových podkladů rozhodnutí, jež 
Il:lá býti v tomto již zahájeném HzenÍ vydáno. Tato zásada ovládá 
l)ak celé řízení v dalším jeho průběhu, bez zřetele na to, kdo 
l\: zavedeil1í řízení dal podnět . Z této 'zásady, která jest odůvod-
11.0na pCŽ'3Jdavkem ochrany důležitých zájmů veřej,ných, vyplývá 

6) S'rov. §'§ 12, 36 a 21 zák. Č. 12311920 ve znění zák č. 58/1935 Sb. 
~. a n.; k tomu T roj a n e c - F i šer, Komentované řády volení, 1935, 35. 

7) Ho e t z e I, Č~slwslovenské správní právo, 332. 
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pro úřad, u něhož je řízení zahájeno, ;povinnóst, aby si zjistil 
skutkové podklady svého rozhodnutí e x o f f i C i o (zásada v y
hle d á v a c í) . Ozás'adě pravdy materiální a o její platnosti 
v reklamačním řízení nemá zákon o stálých voličských sezna- · 
mech výslovného ustanovení. Ale platnost zmíněné zásady i pro 
toto řízení lze s přihlédnutím 'k výlkladťim nauky o všeobecných 
zásadách :S!Pl"ávního řízení dovoditi nepřimoz ustanovení § 10, 
odst. 6 vol. 'sezn., podle něhož strana je ipovinnauvésti v ná
mitkách skutečnosti sloužící k jich odůvodnění a má (jen) p o
d le m ož ll' o s t i o s věd čit i správnost tv~zených s:kuteč
Hostí.8 ) Ze stylisace tohotopředpi'su }ozeS'ouditi jak na :platnost 
zásady pravdy materiální v reklamačním ří!zení, tak i na shora 
zmíněný officiosní směr tohoto řízení. 

Podle tohoto předpisu není totiž především strana povinna 
podati d ů k a z o pravdě svého tvrzení, nýbrž stačí pouze, když 
reklamační komisi poskytne možnost úsudku o pravděpodobnosti 
skutečností, které tvrdL9) Tím se tedy straně neukládá ještě 
povinnost, prokázati také pravdivost určité skutkové okolnosti. 
A kde se ve správním řízení takovéto důkazní břemeno straně 
v~7s1ovně neukládá, dlužno míti z.ato, že jatko pravidlo platí vše
obecné zásady správního řízení, tedy především i zásada pravdy 
materiální. Neboť připomeneme-li si výklady H o e t zelo vy, 
opřené o judikaturu nejvyš'šího správního soudu (zejm. o nález 
Boh. A 6541) /0) »klade se váha na to, jak je stylisována právní 
norma, ť. j. klade-li váhu na to, prokáže-li něco strana, nebo 
zdali rozhoduje, že jest objektivně dána určitá skutková pod
stata (formální důkazní břemeno strany). Není-li však positiv
ního předpisu, který by břímě důkazu o určité skutečnosti uva
loval na stranu (v cit. judikátě 'nejvyššího správního soudu šlo 
o držitele slupi), sluší !při zjišťování skutečného základu Í'Í

diti se zásadami, které řízení správní vůbec ovládají. Je ·to 
především zásada materiální pravdy, neboť rozumí se samo 
sebou, že, spojuje-li norma s určiťou skutkovou podstatou určité 
práv~í úč~ky, musí .tato skutková podstata_ býti zjištěna, aby 
-úřad svým výrokem mohl autoritativně vysloviti, že právní 
účinky normou zamýšlené nastaly nebo nastati mají. Pokud 

,.,.,. "'" .- - -
8) K pojmu osvědčení srov. § 65 vlád. nař. z 13. 1. 1928, Č. 8 Sb. z. a n. 
9) Ho r a, ' Československé civilní právo procesní, 1932, 11., 312. 
10) Ho e tz e 1, Českosloven"l;:ésrprávní právo, 332, 333; o zásadě 

pravdy materiální srov. dále zejm. Boh. A 1123/22', 4113/24 a cit. 6541/27. --.. ~-... ~ 
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tedy není normy procesní, která by zásadu pravdy mater~ální 
modifikovala, je věcí úřadu, chce-li vydati rozkaz neb? ~~k~z 
do individuální právní sféry zasahující, aby z úřední mOCI ZJIstil, 
zdali jsou objektivně dány skutkové pÍ'l:dpo'klady, jež vyd9.ni 
úředního rozkazu nebo zákazu podmiňují.« 

Bylo již řečeno,žeze styli,sa:ce paragrafu 10, odst. 6 vol. sezn. 
. lze nejen nepřímo usuzovati na platnost zásady pravdy mate

riální v reklamačním řízení, nýbrž že z téhož ustanovení lze do- . 
vozovati i povinnost úřadu vyhledati si tuto pravdu ex officio. 

. Neboť přesto, že zákon ukládá straně, aby správnost tvrzených 
skutečností osvědčila, nečiní tak v tom smyslu, že by bez tohoto 
osvědčení řízení nemohlo býti zahájeno. Neboť žádá osvědčení 
jen »podle možnosti«. Právě z tohoto ustanovení, že strana je~t 
povinna správnost tvrzených okolností osvědčiti P vO ~ 1 : m ~. z~ 
n o s t i ne,pochybně vyplývá, 'že 'zákon toto osvedcem nemm 
podmí~kou zahájení řízení a rozhodnutí, takže řízení musí být 
zahájeno a provedeno, i když takového osvědčení není. N eb~lo 
by lze tedy náležitost osvědčení klásti na roveň t. zv. podmm
kám procesním ve smyslu, jak je upravuje civilní ,prá;:o ~ro
cesní,u) To vede k závěru, že v těch případech, ktere leZl mImo 
zmíněnou možnost strany určitou skutečnost osvědčiti, musí :3~ 
reklamační komise sama ujmouti zjišťování údajů strany. Je 
tudíž v tomto předpise uložena také reklamační komisi povin
nost, aby i ona se své strany spolupůsobila při zjišťo~ání ro~
hodných skutečností, zejména však, aby formální stranku na
mitek nepřeceňovala v tom smyslu, aby na příklad námitky ne
odmítala již z toho důvodu, že jsou snad nedostatečně doložené.12

) ; 

Zbývá ještě otázka, zda-li zákon pro zjišťování s~utk~:éh.o 
základu stanoví pro reklamační komisi nějaké směrmce Cl m
kol i. Pokud jde o 'způ:sob, jak se má tento základ zjistiti, je 
reklamační komise vázána jen v jediném případě, který má na 
zřeteli § 10, odst. 7 vol. sezn., podle něhož, jde-li o námitky proti 
zápisu voliče, má býti tomuto voliči námitka ihned oznámena 

11) ,H o r a, Československé civilní ,právo procesní, II., 11~. . v 

12) Srov. k tomu a k dalšímu z judikatury volebního soudu nalezy, v r:ICh~ 
zásada pravdy materiální a oficiosnost reklamačního řízení byly v ruzne 
,stylisaci opětovně zdůrazněny, tak např. v důvo~ech nál. ze 17. !X. }921, 
čís. 145, K o s chi n Č. 45, nál. z 8. IV. 1922, Čl<s. 776, K o s Chl n, c. 48, 
nál. z 25. IX. 1920, čís. 3639, K o s chi n Č. 51, nál. z 20. X. 1923, Č1S. 973, 
Koschin Č. 107, z 12. XII. 1931, čís. 248, Koschin,č. 223. 
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s doložením, že muze do tří dnů u obecního úřadu podati své 
vyjádření písemně, nebo, nemůže-li psáti, též ústně. Ve ~šech 
ostatníc~ sm~rech ponechává se úvaze reklamační komise, jak 
chce potrebne skutečnosti zjistiti. 

Připomenouti však dlužno, že na váhu padá i účel rekla
mačního řízení, jakož i okolnost, že se v celém zákoně o volič
ských seznamech klade důraz na rychlost a stručnost upravo
vamého řízení.I3 ) Právě proto je trvati na tom že i ~ásada 
materiální pravdy je tímto požadavkem ovlivňována a zúžena 
poněvadž lze v reklamačním řízení užíti k důkazu tvrzených 
skutečností jen takových průvodních prostředků, které lze bez 
:el~ého průtahu provésti; takovými prostředky jsou podle stálé 
J,l~dlkatury vo~eb~ího soudu listiny a veřejné zápisy u veřejnéhO' 
uradu vedene, Jakož i úřední spisy některého veřejnéhO' 
orgán u.:L4 ) 

c) Z á s a d a s o u st ř e d' o v a c í(k o n cen tra ční). 
Dříve než bude přihlédnuto k tomu, jak se tato zásada projevuje 
v reklamačním řízení, je vhodno povšimnouti si zcela všeobecně 
v čem vlastně soustřed'ovací zásada záleží. Neboť jen po tomt~ 
všeobecném určení podstaty této zásady lze postihnouti i vy
s;ě:li~i veškeré důsledky, které uplatnění zmíněné zásady: vyvo
lava I ve zvláštním řízení reklamačním. Zásada soustřed'ovací 
náleží především - povšechně vyj ádřeno - mezi zásady které 
se týkají určitého způsobu jednání před rozhodujícím or~ánem 
a mezi těmito dlužno ji počítati do slkulPiny, ve které se klad~ 
váha na to, v jakém časovém pořadí se jednotlivé úkony určité
ho řízení provádějí. Podstata zmíněné zásady pak spočívá v tom 
že strana má v jistém obdob(ořízení současně provésti veškeré 
úkony jí příslušející, pro které bylo právě toto období určeno, a 
kt~r~ sm.~řují k témuž společnému cíli, s účin'kem, že ji.na'k 
t. J. Jesthze strana tyto úkony v předepsaném období neproved,~ 
stihají ji následky praekluseY) Ve správním řízení dlužno pod 
pojm,en: v úkonů straně pHslušejícíclh rozuměti často námitky, 
k~er~ u<;astník řízení může v určitém stadiu procesním před
nestI. Zasada soustřeďovací týk:-í. se tedy jen procesních str a n 

13) Srov. analog. § 4·3 vlád. nař. č. 8/192'8 Sb. z. a n. 
. 14) N ál. vol. sou~u ze dne 22. V. 1<920, č. 31'83, K o 's chi n Č . 7 zá-

sadní výrok z 22. V. 1920, Č . 3285, K o s chi n Č. 9. ' 
15) Hor a, Českos,lovenské civilní právo procesní, II., 125. 
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a činnosti jim v řízení přikázané. Vedle toho ovšem zůstává v ří
zení správním (zejména v některých jeho druzích) nedotčena 
samostatná povinnost úřadu, majicí svůj pramen ve shoora sub 
b) uvedené zásadě vyhledávací, aby si zj išťoval veškerý skut
kový základ pro své rozhodnutí, zejména ovšem tam,kde jde 
o ochranu veřejných zájmů. 16) 

Po výkladu podstaty soustřeďovací zásady s hlediska vše
obecného přihlédněme nyní k otázce, jak je tato zásada upra
vena a jak se projevuje v řízení rek I a ID ač ním. Řízení 
správní tvoří od zavedení až do jeho skončení jednolitý celek 
a neklade zpravidla důraz na časové pořadí, v kterém se pro
cesní látka sbírá. l7I) Má-li tudíž v reklamačním řízení platiti 
něco jiného, bude třeba 'zji,stiti, je-li takováto důležitá odchyl'ka 
v zákoně o voli'čslkých seznamech uvedena vý,slovně. Takovéto 
výslovné ustanovení ,sIk,u'cečně nalézáme v § 8, odst. 3 a v § 10, 
odst. 1 vol. sezn. Neboť zde jsou námitky vázány na osmidenní 
lhútu, její'ž počátek i konec musí býti ve vyhlášce o vyložení 
voličských seznamů uveden. V téže lhůtě a zároveň s námitkami 
musí strana uvésti skutečnosti k jejich odůvodnění a osvědčiti 
podle možnosti správnost tvrzených skutečností. Z citovaných 
ustanovení - a to i z § 10, odst. 7 VOlI. sezn. - je zřejmo, že 
se při zákonné úpravě klade důraz na to, aby skutkový základ, 
pokud jde o námitky, byl zjištěn ve zcela určitém č a s o v é m 
ob dob í říz e n í, které předchází před rozhodnutím rekla
mační komise. Tendence směřující k tomu, aby potřebný základ 
byl dán už 'stranou v námitlkách jejích v určitém období, ovládá 
podle názoru volebního soudu, »celé reklamační řízení, jež jest 
stručné a do krátké lhůty vázáno, což vylučuje, aby o jednot
livých námitkách prováděl se snad formální spor, jehož trvání 
a tím i konečné upravení stálých voličských seznamů by záleželo 
na vůli stran, zda a kdy které skutkové okolnosti uvésti, pří
padně důlmzy o nich nabídnouti chtějí.«18) 

Soustřed'ovací zásada uplatňuje se tedy v určitém a zákon
nou lhůtou vázaném období řízení, které předchází před rozhod
nutím reklamační komise. V tomto období uplatňuje se uvedená 

16) Ho e t zel, Československé s·právnÍ právo, 337. 
11) Ho e t zel, Československé správní právo, 3-37. 
""' ) Z důvodů nál. ze dne 22. V. 1920, čís. 31'83, K o s chi n 7; srov. 

též nál. z 5. VI. 1920, čís. 3411, K o s chi n 8 a nál. ze dne 17. XI. 1928, 
čís. 127, K o s chi n 226. 

Volební soudníchi 7 
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zásada jednak v tom, aby reklamant přednesl vše ch n y 
s k u t k o v é o k o 1 n o s t i pro reklamaci rozhodné (§ Hi, 
odst. 6 vol. sezn.), neboť rozhodnutí reklamační komise bude se 
opírati právě jen o ty skutečnosti, které a pokud je reklamant 
v,n~mitkách ~řednesl. Jednak v tom, aby i ten občan, proti jehož 
zaplSU podane námitky směřují, uvedl ve svém vyjádření (§ 10, 
odst. 7 vol. sezn.)' - opět v zákonné lhůtě třídenní - vš c
ch n y s k u t k o v é o k o I n o s t i na svou obranu. A tak zá
sada koncentrační, která v tomto období a v této intensitě 
ovlá~á řízení před reklamační komisí, nepřipouští, aby ve stíž
nostI podané proti rozhodnutí komise k volebnímu soudu byla 
uváděna nova quoad facta. 

d) ,Z á s a d a pí sem n o sti. Forma, jak mají býti 
skutkove okolnosti předkládány reklamační komisi k rozhodnutí 
b~la.výslovně . stanovena v ,§ 10, odst. 1 vol. sezn., podle něhoŽ 
namltky protI vyloženým seznamům voličským dlužno podati 
p~semně u obecního úřadu; a v odst. 2 cit. paragrafu, podle kte
reho osoby nemohoucí psáti, mají právo podati je ústně u obec
ního úřadu, který je povinen námitky s nimi sepsati (srov. též 
§ 10, odst. 7 in fine)'. Vzhledem k tomuto jasnému ustanovení 
z~kona nebude tudíž v otázce této zevní formy námitek žád
nyc~ ?o~h~:bnos~í. Ale nutno dodati, že uvedený předpis je 
take Je?mym ?redpisem zákona, který formu námitek přesně 
upravuJ,e. Ale 1 když v ostatních směrech přesná forma námitek 
'k v . ' za: ~n~m p~ed~ps~n~ y nebyla, »je dáno j ilž jejich povahou jako 

~?dam, o nemz ma urad zavésti šetření a rozhodnouti, aby ozna
cllo alespoň předmět, jehož se týká, a uvedlo návrh strany.«19 f 
v, ~d 2. Dosud byla věnován_~ pozornost povaze reklamačního 
n~e~l a hla;~ím zásadám, které se v tomto řízení uplatňují. 
~a-h ~~k by tI. charakter tohoto řízení vystižen úplně, je třeba 
Sl povslmnouh podrolbně i orgánu, zvooého rek 1 a m a 'č n í 
k'O m i s í, který reiklama:ční řízení 's'voučinností, resp. svým 
rozhodnutím U'zavírá. 

y ~okud, s~ :ýk~ . VlŠeobecné povahy této komise, je pře
devslm uvestI, ze Jde o orgán, který ve svém vztahu k voleb
nímu

y 
s?udu má funkci orgánu nižšího, nalézacího, neboť zá

sadne Jen rozhodnutí vydaná touto komisí mohou pak býti 

19? Z důvodů nál. vol. soudu z 5. VI. 1920, čís. 3419, K o se 'h i n č. 15; 
srov. nal. z 25. X. 1924, Č. 518, K o s chi n č. 108. 
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_ v mezích blíže stanovených - předmětem přezkumné cm
nosti volebního soudu. Pokud se týče podrobné právní úpravy 
této komise, hodláme se zde zabývati jen určením její kompe
tence a formou jejího rozhodování, ponechávajíce stranou vše
chny ostatní ot~z'ky 's právní úpravou této Jmmise souvisící, 
tedy 'zejména i ot~Z'ku j,ejího OIsobního složenÍ. 

Reklamační komise jest podle § 11, odst. 1 vol. sezn. zrl
zena k rozhodování o námitkách podaných. proti voličským se
znamům. Dříve než bude přihlédnuto k dalším podrobnostem 
positivní úpravy v těch mezích, jak shora naznačeno, je si uvě
domiti, že vohčské ,se1roamy 's'estavi,la mís t ní vol e b n i it 0-

m i s e, 'když po předchozím ,proa;koumání hmotných podmínek zá
pisu při každém jednotlivém občanu byla rozhodla o tom, zda má 
či nemá býti do seznamu zapsán. Námirbky v I'ekla:mačním řÍzení 
pak vznesené napadají správnost tohoto rozhodnutí místní vo
lební komise a tudíž popírají správnost údajů vyložených vo
ličských seznamů. Dochází takto ke konfliktu dvou odchylných 
názorů v téže věci, neboť proti názoru místní volební komise, 
který došel navenek výrazu při sestavení voličských seznamů, 
stojí odlišný názor reklamantův, vyjádřený v námitkách vzne
sených v reklamačním řízenÍ. Má-li tedy reklamační komise 
rozhodovati o podaných námitkách, znamená to, že má odklízeti 
spor, který v konkrétním případě vzniklo tvrzeném či popíra
ném nároku na zápis. A tak lze souhlasiti s P e š k o u/o>: že 
rozhodování reklamační komise je rozhodováním kontradiktor
ním, rozumíme-li pod tímto označením rozhodování sporné 
právní otázky mezi dvěma stranami na žádost jedné z nich. 

Při tomto rozhodování má reklamační komise dbáti'jednak 
jistých náležitostí for má ln í ch, jednak mat e r i á ln í ch, 
které jsou v !přímé :souvislo!sti ses'Po:rmým nárokem na zápis. 
V prvním směru reklamační komise má dbáti, aby byly zacho
vávány shora vyt'čené z.ásady reklamačního řrzení, pokud 
přicházejí v úvahu v řÍ'zení přímo před touto komisí, v dru
hém 'Směru má reklamační komise 'zkoumaJti, 'zda jsou oprav
du dány 'Zákonné podrmínky proSIPoruý 'zápiJs. Této působ
nosti reklamační komise dostává se však v obou směrech důleži
tého obmezení v § 10, odst. 4 vol. sezn. přesným označením, co 

20) Pe š k a, Československý volební soud, 8. 
7* 
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je předmětem námitek. 21 ) Citovaný předpi,s toti~ vypočítává 

důvody, pro které jedině námitky mohou býti podány, t. j. buď 
proto, že občan byl neoprávněně zapsán, nebo proto, že občan 
li:: volbě oprávněný do voličských seznamů zapsán nebyl, nebo 
že datum narození voličova nesprávně jest uvedeno, nebo že vo
lič nesprávně jest označen. '.Da:k pŮlsobnost Te1damační komise 
v § 11, odst. 1 vol. sezn. jen všeobecně uvedená, 'je v § 10, odst. 4 
vol. sezn. vypočtením důvodů námitek po stránce obsahové vy
mezena zcela přesně. Tímto ustanovením byla kompetence re
klamační komise vymezena takovým způsobem, že při tom došla 
\7ýrazu tendence chrániti již v tomto stadiu subjektivní právo 
voličovo a námitky nepřipustiti tam, kde by šlo jen o takové 
formální vady, které by se subjektivního práva voličova nedo
týkaly, resp. je nepoškozovaly.22) 

Ad 3. Reklamační řízení končí rozhodnutím reklamační 

komise, které lze podle § 13 voL se~m. hráti v odpor stí ž n 10 stí 
k vol e b [l í m u 's o u d u, při 'čemž Ise v tomto :předpÍ!su odka'zuj e 
na zvláštní zákon, pokud jde o ří'zení před volebním soude:m. Tím
to ,zvláštním 'zákonem je zákon 'O volebním soudě, který pak blíže 
upravuje jednak právo stížnosti [§ 13, písm. a) v. s .J, jednak 
obsahuje předpisy o řízení před tímto soudem ('§ 14, násl., v. 's.). 
Ponechávajíce otázku řízení výkladům pozdějším, chceme si na 
tomto místě povšimnouti především zákonné úpravy práva stíž
nosti, stanoviti z toho vypJoývající k o m IP e ten c i volebního 
soudu, jakož i věnovati ,pOizornost IZ p ůs o b tl, jakým má vo
lební :soud v mezích své působnosti 'rozhodovati. 

Podle § 8 Č. 1 v. s. volební soud rozhoduje o stížnostech do 
výsledků reklamačního řÍ'zení, _provedeného podle :záJk()[la o stá
lých seznamech voličských ze dne 19. XII. 1919 čís. 663 Sb. z. 
a n., a podle § 11, písm. a) v. s. stížnost lze podati do konečného 
rozhodnutí o námitkách, podaných proti stálým seznamům vo
ličským (§§ 10 a 13 zákona o stálých seznamech voličských). 
Z uvedeného předpisu, který právo stížnosti konkretisuje, plyne 
toto: a) Rozhodnutí reklamační (komise musí býti !především 
rozhodnutím o pod a n ýc h nám i tká c h, což znamená, že 
\podle § 11, !písm. a) v. IS. nelze u volebního !soudu odporovati 
rozhodnutí reklamační komiise, které vyšlo 'z jinéh'O podnětu než 

21) Srov. nál. volebního soudu bez bližšího označení K o s chi n č. 57. 
22) Pe š k a, Československý volební soud, 11. 
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z podanSrch námitek, třebas by se takové rozhodnutí jevilo jako 
konečné. I v t omto směru dochází tedy výrazu zásada dispo
siční, poněvadž budou pravidlem případy, kdy podkladem pro 
rozhodování reklamační komise jsou jen nám i t k y podané , 
od strany. Sluší však dodatkem uvésti, že volební soud při řešení 
otázky, jak posuzovati opatření předsedy reklamační komise, 
které bylo učiněno ve smylslu článku III. ZláJkonaze dne 29. února 
1920, čís. 123 Sb. Z. a n., dospěl k ná!zoDu,že toto opatření před
sedy reklamační komise stavěti je na roveň rozhodnutí rekla
mační komise, které je podle ,§ 11 v. s. naříkatelným před vo
lebním soudem.23 ) b) Rozhodnutí reklama!ční komise o poda
ných námitkách musí býti k o n e č oll é.24 ) Význam pojmu v zá
koně použitého» rO'zhodillutí konečné« znamená, že .tímto l'OIZ
hodnutím reklamační komise pro sebe definitivně vyřizuje ná
mitky, takže se jimi již nehodlá zabývati. Sluší upozorniti, ža 
v pojmu» konečné yO'zhodnutí« ohsa:žen je jak prvek časový, t . j. 
že toto rozhodnutí má býti v časovém pořadí poslední, tak 
i prvek obsahov~·, t. j . že rozhodnutím reklamační komise musí 
býti námitky vyřízeny in merito definitivně tak, aby se na pod
kladě tohoto rozhodnutí dal provésti příslušný zápis.25 ) 

Již z této koncepce je patrna opravná funkce, kterou volební 
soud v tomto případě vykonává. Je ještě zdůrazniti, že předmě
tem ochrany je zde subjektivní právo, z čehož vyplývá, že by si 
bylo možno jinak stěžovati do rozhodnutí reklamační komise 
k nejvyššímu správnímu soudu, kdyby právě i tyto věci nebyly 
zvláštními zákonnými předprisy přikázány do púsO'bnosti vo
lebního ,soudu. Alby se pa;k předešlo případným kom,pe
tečním konfliktům mezi oběma uvedenými soudy, ustanovuje 
'§ 8, odst. 2 V. s., že ve volebních sporech, uvedených v cit. pa
ragrafu, je vyloučena jakákoli rozhodovací pravomoc nejvyš
šího správního soudu. H ách a 26) upozornil, že z »volebních 
sporú« v § 8, odst. 2 v. S. uvedených, náležely by do příslušnosti 
nejvyššího správního soudu virtuelně právě jen stížnosti do vý-

23) Nález vol. soudu z 5. VI. 19~O, č. 333,5, Ko s chi n Č, 14, 

24) Srov. též § 12. odst. 1 V. s. 
25) Vol. soud v nálezu ze dne 23. IV. 192'6, Č, 240, K o s chi n 178, 

vyslovil, že je nepřípustné, aby reklamační komise vydávala podmínečné 
rozhodnutí. 

26 ) H á c 11 a, Nejvyšší správní soud, 864. 
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sledků reklamačního řízení a že vlastně jen pro ně má výluka 
z příslušnosti nejvyššího správního soudu praktick$r význam. 

Sluší nyní obrátiti zřetel k pře dm ě t u přezkumné čin
!Ilosti volebního SO'udu. Tu při zběžném [po:w~ování se objeví, 
že předmětem přezkumné činnosti tohoto soudu může býti ph
devším výrok reklamační komise obsahující zás'adní rozhodnutí 
o námitkách. Neboť s tímto výrokem je občan nespokojen a 
p~oti němu míří jeho obrana; úč~lem této obrany je !pak do
síci změny naříkaného výroku. Pokud bychom důvod občanovy 
nespokojenosti spatřovali jen ve výroku reklamační komise a Z·:1 

jediný účel jím podaného opravného prostředku považovali 
změnu jen tohoto výroku, bylo by možno mluviti o tom, že před
mětem přezkumné činnosti volebního soudu je holý výrok rekla
mační komise (předmět v už š í m slova smyslu). Občan však 
nemůže bráti v odpor jen tento výrO'k reklamační komise, i když 
konečným cHem jehO' stížnO'sti je nepochyhně změna tohO'to 
výroku. Neboť výrok reklamační komise je jen zevním, struč
ným vyjádřením toho, čím se komise po stránce skutkové a 
právní zabývala a cO' musila zpracovati, dříve než k závěru vý
roke~ vyjádřenému dospěla. A tak již v této úvahy jde, že ne
jen holý výrok, nýbrž i d ů vod y tento výrok opírající budou 
předmětem přezkumné činnosti volebního soudu (předmět 

v š i r š í m slova smyslu) .270) Musí býti také patrno, o které 
skutkové okolnosti reklamační komise svůj výrok opírá a z ja
kého právního názoru při tom vychází. 

Přezkumné činnosti vO'lebního soudu je dán zákonem přes
ný směr, neboť volební soud ,~e zabývá výrokem reklamační 

komise, proti němuž byla podána stížnost. Důvody stížnosti 
k volebnímu soudu nejsou v zákoně o volebním soudě uvedeny, 
jen v§ 11 v. s. se praví, že stížnost lze podati do konečnéhO' roz
hodnutí o námitkách, podaných proti stálým seznamům volič
ským (§§ 10 a 13 zákona o stálých seznamech voličských)'. Z to
hoíÍio nutno míti za to, že důvody stížnosti jsou tortožny s důvody 
námitek uvedených v § 10, odst. 4 vol. sezn., takže stížnost může 
býti podána bud' proto, že občan byl neoprávněně zapsán nebo 
proto, že občan k volbě oprávněný do voličských seznamů za-

27) Srov. k t omu nález v·olebního soudu ze dne 5. XI. 1926, Č. 642, 
K o s chi n 181, dále nález ze dne 23. XI. 1929, čÍs. 201, K o s chi n 233, 
a nález ze dne 12, XII. 1931, Č. 243, K o s c hi n 2'34. 
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psán nebyl, nebo, že datum narození voličova nesprávně jest 
uvedeno, nebo, že volič nesprávně jest označen. I zde bude po
všechným důvodem stížnosti, že reklamační komise svým výro
kem, ať ve smyslu positivním, ať ve smyslu negativním, poru
šila podle stěžovatelova názoru hmotné podmínky zápisu do vo
ličských seznamů.28 ) . 

Z toho, co uvedeno, je zřejmo, že důvody stížnosti k voleb
nímu soudu přimykají se plně k důvodům námitek v reklamač
ním řízení. Proto i obsahová působnost volebního soudu bude :Se 

shodovati s obsahovou působností reklamační komise. Obdobně 
jako tomu bylo v reklamačním řízení při rozhodO'vání rekla
mační komise, i zde dochází ke konfliktu dvou odchylných ná
zorů v téže věci, neboť proti názoru reklamační komise, který 
došel navenek výrazu :mzhod!Ilutím O' námitkách, Istojí odchylný 
názor stěžovatelův, 'který hyl vyjádřen v stížnosti ,podané na VO'
lební soud. Není tedy pochybností o tom, že i rozhodování vo
lebního soudu je rozhodováním sporné otázky právní mezi dvě
ma stranami na stížnost jedné z nich, tedy rozhodO'váním kon
tl'adiktorním. 

2. Zlkoumání a ověřování voleb. 

1. Má-li býti věnována pozornost výkladům zákona o vo
lebním soudě, pokud jde o jeho ustanovení týkající se působ
nosti označované zběžně »verifikací<~, doporučuje se před vlastní 
statíů této působnosti iPřede'sláti j 'eště někoHrk úvodnich slov 
o pojmu verifi'kace vůbec. N~boť 'zmíníme-U ,se - třebas jen 
stručně - O' tomtO' ~ojmu v jehlO obecném smys~u, budeme 
snad potom moci některých 'Zislkaných vý,s1edků použít i při vý
kladech o speciální verifikaci; která má býti hl,avním předmětem 
této kapitO'ly. 

S pojmem verifikace setkáváme se především v oboru práva 
soukromého. V této právní oblasti označuje se tímto pojmem 
souhrn úkonů čerpaných z nejrůznějších odvětví soukromo
právního života, které spojuje jeden účel, jemuž všechny tyto 
úkony mají sloužiti. Při všech těchto úkonech jde totiž společně 
o to, aby za součinnosti soudů nebo jiných veřejných orgánů 
(na příklad veřejných nótářů) »byly na jisto postaveny jisté 

28 ) S věr á k, n. u. m. 187. 
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~~u~$Š~~sti p1'Q obor ~o~kromého práva rozhodntl.1 ) Tento spo
lecny ucel charaktensu]e tedy verifikaci jako zvláštní způsob 
průvodního řízení, jako průvodní prostředek sui generis.2 ) Pod 
takto široce založený pojem verifikace (ve rif i k a c e v š i r
~ í m, s,m y s lou) spa~ají tudíž na příklad úkony spojené s pro
Jednamm pozustalosb, aby byl vyhledán a určen pravý dědic 
p~'ávě ~a~ úkony související s ' umořením listin, ověřením pod~ 
PIS,U, vVIdImace překladů a mnoho úkonů jiných. Z toho, co bylo 
pra~~ uvedeno, již však také jde, že v tomto souhrnném pojmu 
venflkace lze rozlišovati různé druhy jednotlivých verifikačních 

činností, které někdy bývají samy označovány za verifikace 
~svědčení (ve rif i k a c e v už š í m s mys I u)'. Takovými 
JSou - nehledíc k činnostem již uvedeným - na příklad osvěd
čení nehody při plavbě na moři, osvědčení podle práva směneč
ného, rozmanitá osvědčení prováděná notáři a jiná.3 ) 

Uvedené příklady pak stačí, aby vynikl účel každé verifi
kace z této oblasti právní, t. j. postaviti jistou slQlteČllOst,-stav 
_~ebo událost, na něž zákon, v konkrétním případě klade váhu, 
. uko~e~1 pří~lušnéh? o~gánu státního mirm2 ja:koukoli _ QQ0hyb
nos~. ,"akovy autontatIvní úkon je tedy podle své povahy aktem 
o ~ věd č o v a c.í m, neboť se jím vznik, trvání nebo zánik urči

Tych s~utečností nezakládá, nýbrž pouze o s věd č u j e.4 r Lze 
tedy říci, že verifikace jako průvodní prostředek je v podstatě 

_ v,: l' e j,n ~ m s věd e c tví m o určitém skut}wvém, pokud se 
< tyce pravm:ql stavu. 5 ) V této spojitosti budeme tedy pod pojmem 
»osvědčení«, »aktu osvědčovacího«, rozuměti především činnost 
kterou je třeba vyvinout, abi- hylyzjištěny sikutlwvépředpo~ 
klady potřebné pro toto svědectví. Pod pojmem »osvědčení«, 
»aktu osvědčovacího«, možno dále ' také rozumět úřední projev 
o výsledku zmíněné činnosti. Je ZÍ"ejmo, že rozdíl spočívá v hle
disku: vycházíme-li z hlediska širšího, přihlížíme již k č i /l

n,o st iv určit~ho o~gánu, vycházíme-li z hlediska užšího, upí
name zretel az k v y s led k u takové činnosti. A je pak otázka, 

1) Hor a, Soudní řízení nesporné, 19,31, 13. 
2) Srov. § 274 c. ř. s. a § 65 nař. Č. 8/1929 Sb. z. a 11 

3) Hor a, Soudní í'ízení nesporné, 113. . 
4) K pojmu »osvědčenl« G r ň a, Civilní soudce a správní akt, 1935, 16. 
5) Srov. důvody usnesení volebního 'Soudu ze dne 2,2. XII. 1923, č. 1030, . 

K o s chi n 120. • 
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jak dalece povaha určité činnosti může - pokud snad v kon
krétním případě právní řád sám tento vzah neupravuje - míti 
vliv na povahu projevu o této činnosti. Nelze-li pak na tuto 
otázku dáti odpověd' všeobecně platnou, lze aspoň v daném pří
padě konstatovati, že se v takovém projevu příslušného úřadu 
nic jiného nepraví, než že něco je, že něco trvá. Takovým pro
jevem se tedy jen veřejně a autoritativně prohlašuje eXÍlsrtence 
určitých rozhodných okolností. Je tudíž i tento projev sám 
v podstatě veřejným svědectvím, které úřad vydává o určitém 
skutkovém a právním stavu. Okolnost pak, proč se k této činnosti 
povolávají orgány vrchnostenské, státní, dlužno si vysvětliti 
tím, že jinak - bez propůjčení této úřední ingerence - úkony 
v tomto směru předsevzaté a projevy pak vydané, nepožívaly 
by v zevním světě nutné autority. 

S pojmem verifikace setkáváme se i v oboru práva veřej
ného. Již po krátké orientaci po několika náhodně zvolených od
větvích této právní oblasti lze snad říci, že o pojmu verifikace 
bude zde obdobně platiti vše to, co bylo právě řečeno v sou
vislosti s pojmem verifikace ve smyslu soukromoprávním. Pod
statnou výhradu vynucuje si ovšem povaha právního oboru, 
o který v tomto případě běží. Neboť šlo-li při oné verifikaci 
o to, aby byly na jisto postaveny určité skutečnosti rozhodné 
pro obor práva s o u k l' o m é h o, půjde zřejmě při této v~ri
fikaci o stejně kvalifikovaný způsob zjišťování skutečností roz
hodných výlučně pro obor práva ve ř e j n é h o. 

Vz,pomeneme-li na ;příklad na úkony Isouvisící s vydá;nim 
domovského listu, cestovního pasu nebo oněch rozmanitých 
osvědčení veřejnoprávních, míněných mnohdy jako potvrzení 
o existenci určitých skutečností udržovaných úřadem ve veřejná 
evidenci (na příklad matriky osob narozených a zemřelých, dále 
různé rejstříky, seznamy), dospějeme k závěru, že i v oblasti 
veřejného práva dlužno rozeznávati jednak souhrnný pojem ve
rifikace (ve l' i f i k a c e v š i l' Š í m s mys 1 u), jednak pa]~ 
jednotlivé verifikační činnosti (ve rif i k a c e v už š í m 
s mys I u), které všechny dlužno zahrnovati pod pojmem na 
prvním místě uvedený. ~iroký pojem verifikace uplatňuje 8e 
tedy i voblasti práva veřejného, i když se někdy v tomto práv
ním oboru setkáváme .stalkov'ýrrni zjevy, ' jež :si 'Praktická. po
třeba životní vynutila a v nichž jsou smíšeny živly osvědčovaci 
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se živly rozhodovacími.6 ) Sluší ještě upOiZorniti,že ,pod vlivem 
nauky o správních aktech jako ' pro jeve ch vycházejících 
od veřejné správy, používá se v těchto úvahách pravidelně hle
diska užšího, které má na zřeteli v prvé řadě úřední ~ m a
na c i, projev úřadu o výsledku určité činnosti. Tak definují Se 

potom osvědčovací akty jako »projevy veřejné moci, kterými se 
nechce ani odklizovati spor ani zakládati pro občany nová právní 
posice. Osvědčovací úkony dosvědčují pouze, že určitá skuteč
nost nastala (presentatum úřední na rekursu) nebo že určitý 
právní poměr trvá (že určitým dekretem byla osobě X udělena 
vodoprávní koncese, že určitý spolek politický byl povolenf«.7Y 
Úvahu lze uzavříti konstatováním, že podle uvedeného pojem 
verifikace je společným právním pojmem pro oblast soukro
mého i veřejného práva, poněvadž v obou těchto oborech práv
ních verifikace má :stejný účel a přiznáva:jí se jí v podstatě 
stejné účinky. 

II. Jednotlivé verifikační činnosti z oboru veřejného práva 
(jako je tomu ostatně i v oboru práva soukromého) nejsou však 
všechny stejně významné a proto ani důsledky z těchto činností 
vyplývající nevyvolávají ve veřejnosti vždy stejnou odezvu. 
Bude zřejmě záležeti jednak na tom, co bude v konkrétním pří
padě předmětem verifikační činnosti, jednak na tom, jaký zá
jem má veřejnost právě na tomto předmětu. A bylo již v úvodě 
naznačeno, že z hojného počtu verifikačních činností, vyskytu
jících se vůbec v ohoru veřejného práva, chceme zde věnovati 
pozornost výkladům o verifikační činnosti, na niž veřejno,st 
reaguje zvlášť citlivě, totiž on.~, · která je svěřena volebnímu 
soudu. 

O této verifikaci zmiňuje se jednak § 8, č. 2, v. s. , podle 
něhož volební soud zkoumá a ověřuje volby členů Národního 
shromáždění a z~mských zastupitelstev, jednak § lOv. s., kter~ř 
v celém svém kontextu zní takto: »Volební soud zkoumá v pří
padě § 8, č. 2 v. s., jen, neodporuje-li volba člena Národního 

- s romáždění ustanovení § 1. zákona o složení a pravomoci se-
- nátu, dále volitelnost členů Národního shromáždění a zemských 
zastupitelstev i jejich náhradníků a ověřuje tyto volby usne-

6) Ho e t zel, Akt správní (Slov. veř. práva čsl., 1., 41), Českoslo
venské správní právo, 271. 

7) Ho e t z el , Akt správnI, 40. 
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sením. Ministerstvo vnitra zašle po skončené volbě všechny 
- spi~ volebnímu soudu«. . 

Oba uvedené předpisy je nutno pokládati za sede s mate~lae 
verifikační působnosti volebního soudu; proto i m~ z obo~ tech
to předpisů hodláme při svých úvahách vycházeti. Prvm ~s,t~
novení lze považovati za předpis povahy ryze kompe!encn: ~ 
který působnost volebního soudu ur~u!e jen. ~?vš~cFinez. neoo," 
neuvádí ani bližších předpisů provádeclCh am ~adnych ome:en:, 
jimiž by byl verifikační princip v tomto předpIse. ,:sloveny n~: 
jak modifikován. Z tohoto předpisu dá se dovodIti pouze dV?J! 
směr, kterým se vyvíjí činnost volebního soudu sv;yk~ne~ :et~ 
působnosti spojená, Bude totiž v konkrétním ~l:lPva~e v~alezeb 
na tom, půjde-li o volbu člena Národního shroma:dem c~ ~ ~ol
bu člena zemského zastupitelstva, protože různe materl~~l1J~ ~ 
formální předpoklady pro volby do N árůdníh~ v sh~o~~zde~l 
nebo zemského zastupitelstva musí se nutně odrazet 1 prl ver~
fikační činnosti volebního soudu. Verifikační půs~~nostv:ole -
ního soudu štěpí se tudíž podle druhu volby, k mz se cmnost 
soudu v konkrétním případě upíná. . . v 

Druhý základní předpis uvádí přesná ~ska,. podle n~hz 
se mají provedené volby zkoumat ~ ověřovatI. Je to teď: prea.
- '- ">ffirse do kOm·péte';ční zásady všeobecně vyslovene v § 8, 
plS, Jl o b v tím rozsah 
č: 2 v. s. zasahuje tak významným zpuso .em, ze se v v'~ 
přijatého verifikačního principu velmI po?stat~: v zu:u~~~ 

""""1 v tomto paragrafu doChází- výrazu disti~kce, vYJ~d~en~ }lZ 
v § 8 č. 2 v. s.: také při stanovení modiflkacl ;erlflkacm~o 
principu se rozlišuje, jde-li o vOlbu člena Národmho shromaz-
dění nebo zemského zastupitelstva. . o' , 

Z toho co bylo řečeno o· obsahu obou předpISU zaklad~lc~: 
možno dov~diti směrnice, podle nichž lze. pak pos;upovatI P~l 

t 'h 'kladech o této pů:sobnostl! volebmho soudu.) 
sous avnyc vy ,V'V' v, t', k totiž 
V popředí našeho zájmu hude tudl'Z .JlJeJ'SlrSl o a1), a: 
otázka po ,p r á v n í IP o v !a z e činnoSlti, kterou volebiIll soud 

8) Srov: též marginální rubriku u § 8 v. ,s. a stylisaci ostatních bodů 

cit. paragrafu. , . . H o e t zel Soudní 
9) K této působnosti volebmho soudu srov. zeJm.. , v k 

kontroly veřejné správy, 50, Čes~oslovens;ké .s!právn8í p:álvo,s 47e}r' a~ke SI" :' 
R ' h m 17' nas 'V , ,. • Ceskos,lovenský volební soud, 17, 1 a, n. u. . : 1 ;68 W e y r Sou-

184 násl. Trojanec-Fišer, n. u. m. 107, nas." " " 
:~va Českosiovenského práva státního, 139, Českoslov. ustavm pravo 137. 
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při 7lkoumání a ověřování voleb VYVIJl. V tomto směru se 
totiž ještě neuplatňuje raroU, o který za;Slturpite~ský sbor 
in concretů jde, neboť ,povaha tétů soudní činnosti musí 
zřejmě zůstati stejná, ať jde jednou o zkoumání a ůvěřůvání 
volby člena Nár'Odního shromáždění či jindy o zkoumání a ově
řování volby člena zemskéhů zastupitelstva. Při všech ostatních 
průblémech se již půtom uplatňují odchylné znaky, které jsou 
charakteristické pro právní úpravu jednak sboru Národního 
shromáždění, jednak sboru zemského zastupitelstva. Ve srov
nání s otázkou první jde tedy 'O průblémy už š í, z nichž na 
prvním místě chceme přihlédnůuti k otázce, co je vlastním 
pře dm ě tem v:eriďikaiční činn!Olsti volebního soudu; tím 
bude zároveň zjištěn i r o z s a h této působnosti volebního 
soudu. 

III. Abychom mohli odIPůvěděti iIl'a 'Otázku, jaJká j'e p 'r á v n í 
p o vah a verifikační činnosti volebního soudu, je nutno si uvě
domiti, že se tat'O verifikační činnost skládá z řady jednotlivých 
úkonů, které volební soud mUsí předsevzít, aby mohl vůbec do
spěti k cíli zákonem předpokládanému. Tyt'O úkony provádí V'O
lební sůud v různém časovém půřadí postupně tak, že 'Od úkonu 
zahaj'Ovacíhů P'Ostupuje k úkonům dalším, až dospěje k úkůnu 
závěrečnému, který jakoby v sůbě zahrnoval a na venek vy
jadřov~l výsledek vyplývající ze všech jednotlivých aktů před
chůzích. Všechny tyto úkůny sledují společný účel, aby tůtiž 
skutkůvý a právní materiál byl zpracůván tak, aby vůbec bylo 
možnů vydat 'Ověřovací usnesení ve smyslu § 10, 'Odst. 2 v. s. 
Spojení za stejným cílem však ještě neznamená, že by veškeré 
úkony předsevzaté v rámci \7erifikační působnosti vůlebního 
soudu musily mít i stejnůu právní půvahu. Tů naznačuje taM 
zákůnná dikce, která v § 8, č . 2 ('Ostatně i v § 10, 'Odst. 1 v. s.) 
uvádí , že volební soud z k o um á a 'O věř u .i e vůlby členíi 
N ár'Odního shromáždění a zemských zastupitelstev. 

Úkony, které by byl 'O možnů zahrnovati dů kategorie aktú, 
které volební soud průvádí při z k 'O um á n í vůleb, týkají se 
více méně interní stránky tétů činnůsti sůudní. Vůlební sůud 

musí sice také zevně skutkový materiál předlůžený minister
stvem vnitra uspůřádati, jej důplniti, případně 'Odstraniti vznik
lé půchybn'Osti. A však těžiště tétů činnůsti spůčívá v určitém 
pochůdu , jím.ž se výsledky jednůtlivými úkony získané, interně 
zpracovávají a psychologicky zhodnocují podle vodítek stanů-
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vených v příslušných předpisech zákonných. V lůně soudu při
pravuje se tedy přezkoumáváním skutkových podstat poz~ol~a 
půda pro konečný úsudek, který má býti v poměru ke trebm 
osobám vynesen ve formě ověřovacíhů usnesení. . 

Rozlišujeme-li v rámci verifikační půsůbnosti volebního ' 
sůudu mezi úkony, které soud provádí při z k o um á ní voleb, 
a těmi které soud podniká při v 1 a s t ním o věř o v á n í, 
dospěj~me k 'závěru, že se úkony posléze uvedené v podstat? 
omezí jen na úkon jed i n ý, na vydání 'Ověřovacího usn6lsem, 
kterým se funkce volebního soudu v tomto směru úplně vyčer
pává. To jest akt zvláště důležitý, poněvadž se jím jednak po 
stránce vnitřní uzavírá - jak shora již řečeno - řada různo
rodých úkonů, jednak protože po stránce z~vní dochv~zí j~m ~a 
venek výrazu výsledek, ke kterému vůlebm soud Prl pravmm 
hodnocení skutkůvých okolností byl důspěl. 

Máme-li na zřeteli právní povahu ověřovacího aktu voleb
ním soudem prováděného, musíme si uvědomiti, co volební soud 
v tomto svém výroku vlastně vyslovuje. Tak zjistíme, že se 
implicite vyslovuje jen tolik, že určitá osob~ v d?bě nápadu 
mandátu byla vůlitelna, t. j. že u ní byly splneny zakonem sta: 
n'Ovené půdmínky volitelnosti a že při ní nebylo důvodu, ~tere 
by' ji vylučovaly z volitelnosti (-§ 1 zák. o slož. a pravomocI s:
nátu nebo jiné důvody, opíraj ící se o .i iné zákony). Je tedy °v~e: 
řovací akt volebního soudu v podstatě výrokem o tům, že u mClte 
osoby byly v jisté době splněny okolnosti, které zákon prů urči
tou právní situaci pokládá za relevantní. Oživíme-li si půtom 
v paměti to, co bylo úvůdem předesláno o pojmu verifikace v?
bec vyplyne nepochybný závěr, že takovýtů ověřůvací akt Je 
podle své povahy a k tem o s věd č o v a c í m, jímž se vydává 
veřejné svědectví o určitém skutkovém, resp. právním stavu. 

Názor že ověřovacíalkt volebního sůudu je ců do své po
vahy atkt~m o s věd č 'O v a c í m, je v literratu:i\e téměř vše
'Obecně zastáván. Tak H oe t z e }I0) označuje verifikaci, kterůu 
růzumí výrok, že určitá volba byla provedena podle předpisú, 
výslovně za akt osvědčovací, který jako takůvý může obstáti jen 
když je »pravdivý«, když 'Odpovídá skutečnému stavu. Z tůhů 

10) Ho e t zel, Soudní kontroly veřejné správy, 60, 61; ČsL správní 

právo, 270. 
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Ho e t zel vyvozuje, že verifikační usnesení může být odvo
lán.o, k~yž se yZjis:í, že na př. člen Národního shromáždění nebyl 
vol~rte~nz (o cemz soud dříve nevěděl). Pro úplnost 'sluší ještě 
uvestI, ze H oe t zel na jiném mÍstěU) při výkladech o prae
sumpci správnosti osvědčovacích aktů praví, že se to vyjadřuje 
taJk~ t~k, 'že osvědčovací akty platí jen s lPodmínkou, že jsou 
spravne. . 

y ~odle , T roj a n c e12) ověřování voleb má povahu aktu 
osvedcovacIho, který padá, ukáže-li se, že nebyl pravdivý. I tento 
aut~~ .~yslovuje důsledek vyplývající z této povahy, že verifi
kacI JIZ vyslovenou možno kdykoli odvolati, neodpovídala-li sku
tečnému stavu. 

, Stejného názoru zdá se býti i Pro c h á z k a,13) ' který se 
teto pov~hy ověřovacího aktu dotýká v souvislosti s otázkou pří
pustnostI obnovy ve věcech verifikačních. 

Panující názor na osvědčovací povahu ověřovacího aktu 
doc~~zí výrazu také v judikatuře volebního soudu, podle něhož 
verIfIkace volby má charakter pouhého úředního osvědčení 
které pozbývá platnosti, zjistí-li se, že jeho podklad byl fa~ 
lešný.J.4 ) 

11) H o e ~ z e I, Akt s'právní', 40; Československé správní právo, 270. 
12) TroJanec-Fišer, n. u. m. 168. 

13) Pro c h á z k a, Právní případ Dr. K. Perglera, 1931, 44, 45. 

, 14) U snesen~ vol. ,soudu ze dne 17. IX. 19'21, č. 62, K o s chi n 71 a 83. 
Na tom, to stlmovIsku volební ,s'oud ,setrval i později, a to jak v důvodech 
uSl1;sem ze dne 14. X. 192'2-, č. 342', K 'o s' chi n 11'9, tak v důvodech usne
sem ze ~ne 2:2. XII. 1923, Č. 103'0, K q s chi n 12'0, kde se praví doslovně: 
»Vole~m soud. '. s,etrval na stanovi,sku' již v jiných al1alogických případech 
(na pro v ~snes~l1l ze dne 17. prosince 1'9'21, č. 167), že »ově~ení volby« 
podl~ ,§ 8, c. : za:kona o volebním soudě, jak již z názvu »o';Ú;-ní« i z okol
nostI plY,ne, ze, k ~ěmu není předepsána forma »nálezu«, nýbrž pouhého 
>>UJsnese~I«, nem vyronem jud i k ují c í moci volebního soudu, n;tl>rž 'en 

-.::~tem Jeho pravomOCI o 's ve:'Q c o v a C l. OvěřenrvOJ.b~sením vol~b-
mno soudu vyslovené nemá tudíž charakter r o z hod n u t I' " . h' . y v • - pravm mOCI 

_ sc opn,eho, protr nem~'z by byla obnova řízení a restituce in integrum podle 
§ ,23 za~ona o volebmm soudu a § 42 zákona o správním soudu vyloučena 
ny~rž, Jest jen ve ř e j n Ý m ,s v: ě d e c tví m o určitém faktickém, resp: 

... pravlllm. ~tavu ..... ~ako úřední osvědčení čerpá verifikace volby svoji plat
~st a U~I~ost Jedmě ze své vnitřní pra,,"dy, takže může rpůs'ohno~ 
zac~ovatI .Jen .P?,tu~; pokud není některý z předpokladů jejích za nesprávný 
uznan a tlmJeJI zaklad zvrácen.« 
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P eš k a15 ) dotýkaje se otázky právní moci ověřovacího 
usnesení uvádí, že toto usnesení je dek 1 a r a t o r ním aktem 
majícím domněnku právní správnosti, pokud není prokázán 
opak. 

ft í h a16 ) dovozuje, že i nesprávné ověřovací usnesení je , 
právním základem poslaneckých práv osoby nevolitelné a že má 
tudíž v sobě prvky konstitutivní. Za těchto okolností se ft í h a 
domnívá, že ověření sluší pokládati za a k t smí š e n Ý (t. j. 
za akt deklaratorní i konstitutivní)'. 

Po tom, co bylo uvedeno, nutno se vypořádati s názory 
autorú posiéze citovaných, z nichž /PI"Wlí ověřovací usnesení 

15) Pe š k a, Československý volební soud, 53, kde se dále praví: 
»Avšak zákonem k tomuto deklaratornImu aktu byla přičiněna část jiného 
charakteru. Neboť podle §§ 2-0 a 21 zák. o vol. s. (volebnÍ soud) prohlásí 
v nálezu, v ja:ké míře se volba zrušuje, a podle okolnosltí pHpadu určí, kdo 
je zvolen na místě toho, jehož volba byla zrušena. Tato část nálezu není 
již ověřením, neboť chybí akt správního úřadu, který by byl ověřován. 
Naopak jest to samostatné zas-ažení V. S. do výsledků voleb a tedy akt 
konstitučního charakteru.« - I když po stránce obsahové nesouhlasíme 
s Pe š k o v Ý m výkladem, majíce za to, jednak že ověřovací usnesení není 
podle své povahy aktem deklaratorním, jednak 'že předmětem ověřovací 
činnosti není nějaký akt správního úřadu - jak v obou směrech ještě do
ložíme --přece jen tuto stať citujeme doslovně, abychom ukázali, že není 
snad správné, když Ř í h a uvádí, jako by Pe š Je a v o věř e n í vyciťoval 
té~ prvky konstitutivní, a když Pe š k o v i dále vytýká, že se »mýlí, neboť 
pod ve rif i k a c í směšuje tu dva samostatné, jen f.akticky spojené akty«, 
totiž jeden spočívající ve vlastním ověření, druhý v případném určení 
náhradníka na,stupujícího na uprázdněný mandát podle § 20 V. s. (Ř í ha, 
n. u. m. 181). 

16) Ř í h a, n. U. m. 182. K tomuto závěru dochází Ř í h a po stopách 
této úvahy: »Kdyby ověření nebo neověření bylo ryzím aktem osvědčova
dm, deklaratorním o stavu volitelnosti v době nápadu mandá'tu, musilo by 
důsledně působiti zpět ke dni tohoto nápadu, čili musily by všecky účinky 
mylného aktu ověřovacího, který byl později ,snad zrušen, býti odčiněIIIY 
a radice. Avšak ověření volby zakládá ne zvratnou: právní ,situaci pro celou 
dobu, pro kterou samo zůstává v účinnosti, změna jeho, přípustná jen za 
jistých podmí-nek obnovy, působí a může působiti toliko ex nunc. Zakládá 
tudíž ověření, nesprávné meritorně, ,pro zvoleného za všech okolností sub
jektivní právo na výkon mandátu a práv s ním souvisejících (imunitu, plat 
a j.), chráněné proti zásahům, byť se tato opírala o vylo'žené doklady ne
volitelnosti. I volební soud, když později své iU!snesení zm~ní a volbu pro
hlásí za neplatnou, může tak učini,ti pouze ,s účinkem ex nunc a nemůže 
zasáhnouti do práv verifiko'vaného, která tu trvala před onou změnou.« 
(str. 181, 182). 
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označuje za akt dek 1 a r a t o r n í, druhý za akt sm í š e n Ý 
(t. j. i deklaratorní i konstitutivní). 

Především je si uvědomiti, odkud oba autoři' při svých 
úvahách vycházejí. P e š k a i R í h a vycházejí od pojmu ově
řovacího usnesení, kladouce tak důraz nikoliv na čin n o s t 
volebního soudu, nýbrž na výsledek této činnosti, která dochází 
na venek výrazu ve formě ověřovacího usnesení. P e š k ft 

i Ř í h a pokládají tento akt za příčinu j istých účinků, při 
čemž se jej ich názory dále rozcházejí 'v otázce, jaké účinky se 
takto vyvolávají: Pe š k a míní, že jsou to účinky deklaratorní, 
Ř í h a má zato, že účinky maj í povahu Ismíšenou, t . j . že ohsa
hují jak prvky deklaratorní, tak konstitutivní. Oba autoři pak 
z těchto ú čin k ů usuzují zpětně na p o vah u příslušného 
aktu samého. A tu je otázka, zda tento postup může nás při
vésti i v našem ;přÍ!Padě ,k uSlpOlkojivému vyřešení našeho problé
mu, totiž prohlému p r á v II í str u k tur y ověřovacího :aktu 
volebního soudu. 

Zabývali jsme se již v předchozích výkladech podstatou 
ověřovacího usnesení a můžeme tudíž v této souvislosti j iž jen 
se dovolati výsledků shora docílených. V ověřovacím usnesení 
nepraví se nic jiného, než že se určitá volba ověřuje, což zna
mená, jak již l'ečeno , v podstatě tolik, že u určité osoby byly 
zjištěny okolnosti, které zákon pro určitou situaci považuje za 
rozhodné. Volební soud v tomto svém aktu tedy osvědčuje exis
tenci těchto relevantních skutečností a vydává o nich jako úřad 
veřejné svědectví. Tento akt je nepochybně aktem osvědčova
cím, osvědčením, projevem o jisté verifikační činnosti. Spadá 
tudíž tento verifikační akt pod pojem ver ifikace v širším smyslu. 
A o verifikaci j ako pojmu obecném bylo doloženo, že je ve své 
podstatě p r ů vod ním pro s tře d k e m smerUJICIm 
k zjednání důkazu o jistých závažných skutečnostech v minu
losti se sběhlých. Tuto povahu má tudíž pak i ověřovací usne
sení volebního soudu, které je pouze jistým druhem s v ě
d e c tví o určitém SKutkovém, pokud se týče právním stavu. 
Je-li pak ověřovací akt volebního soudu podle své právní povahy 
průvodním prostředkem, důkazem, nemůže ovšem jako takový 
býti ani aktem deklaratorním, ani aktem konstitutivním nebo 
smíšeným. Z toho vyplývá závěr, že při řešení otázky povahy 
ověřovacího aktu volebního soudu může nás k uspokojivému 
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-výsledku dovésti jen takový myšlenkový pochod, který vycházl 
~z jasné ;předs:ta'ly-,p-Qjmu..Y,erifilk~ce. 
- Je-li takto zřejma !p()v:a:ha ověřovacího aktu, lze pak p~~
stihnouti i pravou p()dstatu aktu, který volebnímu !soudu ~rl= 
sluší podle § 20 v. IS., když u~čuje, ~do j.e zvoleil1, na mIste 
t oho, jehož volba byla :zruše~a. ~ab~ude~l ~ vO,leb~I so~d n~ 
základě 'zjištěných jím skutecnOlstI presvedcem,ze bylo vy 
hově no zákonným ,podmíl1kám !před~psaným pro platno~t vOllb~ 
(t. j . že u určité osoby :byly !sp1něny ;p~dmínik~ voht~l:nostI 

~ , důvodů které by ji :z volitelnostI vyluco'Valy, .aze nenl, ~~'t' V - b 
§ 10 v. s.), o věř í volbu, ne-li, ode pře volbu ~vel'l 1. ~ o o-
jím případě musí míti činnost, kterou soud vyvm~l, t~uz po
-vahu - neboť zcela zřejmě jde o činnost v po?state ste~nou -
jen výsledek této činnosti je různý. Ale t:~o ruznost. v y s I e,d
k II nemůže nic měniti na p o v a 'z ec ln n ? :s tl volebmho 
soudu. Nelze snad proto tvrditi, že v prvém případ~ činnost ~o
lebního soudu by mohla míti povahu deklar ato:lll, v d~uhem 
případě konstitutivní. Jestliže pro případ, kdyz v.ole?m s~~~ 
ode pře volbu ověřiti, předpisuje zákon analoglC~e ~OUZ,I:l 
§ 20 v. s., že totiž »volební soud proh!~sí v nál:~u, v J~ke mIre 
'se volba zrušuje, a podle okolností pl'lpadu urCI, kdo Je ZVOI:l~ 
na- místě toho, jehož volba byla zrušena«, pak jde tu o d a I s : 
~ . o s t volebního soudu, jež má povahu samostatnou a kter:l 
CIn n - ~..~, , __ ' . dl - §§ 2J 
-k ;podstatě ověřovaJcí cInnostI nepatr1.1.7) Úikon, k~ery!po , e , -
a 20 v. s. přísluší volebnímu soudu, je proste s ~ r~a.v ~ 1 m 
o pat ř e ním, které z důvodu vhodnosti a urychlem veCI zakoll 
,svěřuje již volebnímu soudu, i když zákon j~ina~. - kdyby ~:byl: 
právě uvedených důvodů - mohl toto opatren: I ~ tomt? pIIP:~de 
ponechati snad ministerstvu vnitra. Toto opatrem nema s ov:ro. 
vacím aktem volebního soudu co činiti, zejména i v tom smeru, 
že volební soud v takovém případě na místě t?h~, . jehož ,volbu 
neověřil - uznává jiného za zvoleného na jeho mIste Jako nahrad
níka též~ strany, který nastupuje podle pořadí, v jakém b!l uve
den na kandidátní listině téhož volebního kraje (§ 56 v. r . posl; 
sněm). Volební soud náhradníka pouze o z nač u j e ~ ~ezkouma 
tedy při tom ještě podmínek jeho volby; tep:ve p~d:J.I, po pr~~ 
-vedeném šetření, bude volebnímu soudu dana pnlezItost, ab. 
i jeho volbu ověřil či neověřil. 

H) Pe š k ~, Československý volební soud, 54, a Ř í ha, n. u . 111. 184. 

V debni soudnich í. 
8 

\ 

\ . 
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IV. Skutečností, že byla dána odpověď na otázku po povaz~ 
ověřovacího aktu volebního soudu, mohla by první část této, 
kapitoly býti pokládána za vyřízenou. A však každý akt - tu
díž i ověřovací akt volebního soudu - vyvolává v zevním světě 
jisté účinky, ať již tímto aktem rozumíme jednou činnost vo
lebního soudu, ať jindy projev o této činnosti. Nechtějíce se 
v této souvislosti vraceti již k otázce, zda a pokud lze z těchto 
účinků zpětně usuzovati na povahu příslušného aktu, hodláme 
svou pozornost věnovati nyní problému, který se jeví v syste
maJtirce výkladů problémem v pořadí nejhliržším. Máme zato, ž,e 
právě nyní sluší zkoumati, i~ké ú čin k y právní řád propůj-· 

čuj e ověřovacímu aktu volebního soudu. Tato otálzka jeví 'se tím 
vhodnější, uvědomíme-li si, že i o ní v této souvislosti můžeme 
uvažovati zcela všeobecně, t. j., že se ani při ní neuplatňuje 
ještě rozdíl, jde-li o člena Národního shromáždění či zemského 
zastupitelstva. .Aby ,se pak účinky ověřovacího usne:sení, které 
soud o vol~ě vydá, staly zřetelnějšími, uveďmež případy, které 
v tomto směru mohou vůbec nastati : 

a) Volební soud volbu , určité osoby o věř í. Tato osoba 
stala se již předtím, než se volební soud zabýval otázkou její 
volby, členem příslušného zastupitelského sboru (Národního
shromáždění, zemského zastupitelstva) ', a v tomto sboru vyko
návala fulllkce vyplývající ze členství. Usnesením, že volební 
soud volbu této osoby za člena zastupitelského sboru ověřuje, 
nenaštanou v zevním světě žádné účinky. Ověření volby tudíž' 
~působí žádných dalších účinkll, a všechny účinky, které zde 
byly již př"ed ověřením, prostě nezměněně ~ t~ Y. a_j í. 

b) Volební soud volbu určité osoby ne o věř í. Také tati}· 
- ~ -- -

osoba stala se již předtím, než se volební soud zabýval otázkou 
její volby, členem příslušného zastupitelského sboru a vyko
návala v něm všechny funkce, které vyplývají z členství v tako
vém sboru, takže jisté účinky dostavily se tedy i v tomto pří
padě zcela nezávisle na skutečnosti, že se věcí volební souď 
ještě nezabýval. Vyznělo-li však potom rozhodnutí volebního 
soudu negativně, t. j . odepřel-li volbu této osoby ověřiti, veškerá 
ú~inky, které zde dosud byly,. z a n i k a jí, jejich trvání ex
nunc pi"estává. 

cr Volební soud postupoval způsobem vylíčeným sub a}, 
a dostavily se účinky tamtéž uvedené. Později však došlo k ob
nově řízení a volební soud se během tohoto řízení přesvědčil, že . 

( 
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předpoklady, z nichž vycházelo původní usnesení, nesouhlasí S8 

skutečností. Proto soud ve snaze nesprávné ověřovací usnesení 
nahraditi usnesením správným, zr uší své usnesení původní cl 

V novém svém usnesení volbu neověří. Vydáním posléze řečeného 
usnesení veškeré až dosud vzešlé účinky z a n i k aj í ; jejich 
trvání [jako v případě sub b)] přestává ex nunc. 

Sluší uvésti, že při teoretické úvaze byl by snad možný 
ještě !případ další. Totiž ten, kdy volební Isoud PťYstupoval 'z:pů
sobem uvedeným pod b) a potom došlo k obnově řízení , jež 
skončilo usnesením, kterým volba dodatečně ověřena byla. Při 
správném výkladu pří,slušných zákonných míst není však tento 
případ praktický a proto se takovým případem obnovy v rámci 
těchto úvah nezabýváme. Volební soud totiž, když vydává usne
sení, jímž volbu určité osoby ověřiti odepře, s o uč a sně podle 
§§ 21 a 20 v. s. prohlásí »v jaké míře se volba zrušuje, a podle 
okolností případu určí, kdo je zyolen na místě toho, jehož volba 
byla zrušena«.C18) Tímto opatřením volebního soudu nabyla 

18) Z textu zákona arciť nevychází, že by volební soud měl v takovém 
případě označiti náhradníka i hne d (shodně s názorem 'zde hájeným S v ě~ 
r á k, n. u. m. 338), Avšak tento výklad vYIPlývá z této úvahy: Kdyby 
volební soud toto opatření oddaloval, zkresloval by nezákonně' výsledek 
voleb, podle 'kterého bylo oS platností pro celé volební období určeno, kolik 
mandátů na tu kterou volební stranu připadá a vylučoval by tak po'sti
ženou stranu buď vůbec zezastoupern nebo by aspoň zeslaboval její za
stoupení volbou docilené. Tak byl by ovšem dotčen poměr zastoupení vo.
lebních stran v zákonodárném sboru, jak se jevil podle výsIedků skrutinií. 
Při tom volební soud nebyl by vůbec nijak obmezen, ani ča'sově, t. j . mohl 
by vydání opatření oddalovati, případně až do skončení příslušného voleb
ního. obdo.bí, ani věcně, t. j. mohl by tak činiti přikteréko.li volební straně, 
resp, pří jakémkoli počtu těchto stran. Slova zákonného textu »p o dle 
o. k o I n o. stí pří pad u« (P e š k a, Českos,lovenský volební soud, 16, ci
tuje nepřesně » ... podle okolno~tí případně určÍ .. . «) ne-znamenají zcela 
zřejmě I i b o. v ů li, jako. by volební soud náhradníka označiti mohl, avšak 
nemusil, nýbrž dlužno .tím ro.zuměti zvláštní okolnosti, k nimž nutno v ko.n
kretním případě pí-ihlížeti, t. j. která kandidátní listina pl'Íchází v úvahu, 
který z náhradníkÍl je , právě na řadě a pod. Náš názor dá se o.příti ještě 

o. úvahu jinou. Tím to.tiž, když volební soud neurčí náhradníka podle § 20 
v. s., nemá ministerstvo vnitra podnětu, aby pos'tupovalo podle § 56 v. ř. 

posl. sněm. a náhradníka »povolalo«. Volební řízení zůstává pak stále ote
vřené do. té doby, pokud ministerstvo. vnitra náhradníka nepovolá a jeho 
povolání nevyhlásí, resp. nějak neoznámí subjektům legitimovaným k po.
dání stížnosti podle § 11, písm. c) a písm. d). Tyto subjekty nemo.hou ovšem 
za těchto. okolností stížnost po.dati, ,Poněvadž zde není konečný akt voleb-

8* 
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osoba, která takto z náhradníků nastoupila na uprázdni vší se 
místo a jejíž volba potom byla ověřena, určitých práv. A tato 
již nabytá práva nemohou býti zřejmě dotčena pozdějším vý
rokem volebního soudu o obnově. 

Z případů uvedených sub a)-c) vyplývá: 1. usnesením 
volebního soudu, jímž volba určité osoby o věř e na byl a, se 
všechny účinky, které zde v době vydání tohoto usnesení již 
byly, z ach o v á va jí; 2. usnesením volebního soudu, 
kterým volba . určité osoby' o věř e n a n e byl a, se všechny 
účinky, které zde v době jeho vydání už byly, ruš í eX nu n c. 

V obojím případě ověřovací usne1sení projevuje tedy 
svou působivost jen pokud jde o t r v á n í ú čin k ů, a to tak, 
že je v prvním případě jen zachovává, v druhém případě však 
ruší ex nunc. Účinky tedy trvají pod podmínkou, že v budoucnu 
nedojde k takové události, která by změnila stav, jenž trvání 
těchto účinků umožňuje. Činí-li se pak takto trvání určitých 
účinků závislým na takové nejisté budoucí události, jde zřejmě 
o podmínku resolutivní. Podle toho lze pak na otázku shora po
loženou odpověděti, že právní řád účinkům ověřovacího aktu 

. volebního soudu propůjčuje p o vah u pod m í n k y r e s o
l u t i v n í, neboť jejich trvání je závislé na tom, že volební 
soud nevydá usnesení, kter~'TIl by odepřel volbu ověřiti.19 ) 

V. Jako každé volební zákonodárství, tak i československé 
volební řády obsahují kromě jiných ustanovení i předpisy tý· 
kající se jednak podmínek, jímž má podle intencí zákona vyho-

iúho řízení ve smy,slu § 14 v . .s., od něhož by běžela čtrnáctidenní lhůta 
k podání stí-žno,sti. Když tedy volební soud náhradníka ihned nepovolá, 
porušuje tím eventuálně i právo stížnosti příslušející především volební 
straně. Dosah nezákonnosti podobného .shora uvedeného postupu volebního 
soudu vynikne, uvědomíme-li si, že volební straně přiznává se stížnost, pokud 
jde o o s o b u náhradníka, že však by zůstala beze vší právní ochrany, 
když by se jí nezákonně upíralo vůbec zastoupení, které jí podle výsledku 
voleb v zákonodárném sboru přisluší. - Jinak volební soud, který 1>ře
zkoumávaje volby členů poslanecké sněmovny Národního shromáždění zvo
lených dne 27. X. 1929 usnesením ze dne 24. H . 1931, č . 28, K o s chi n 
242, neověřil volbu Dr. K. Per g 1 e r a za člena této sněmovny. Náhrad
níka na takto uprázdněný mandát v osobě O. N á j e m n í k a určil v usne
sení ze dne ll. VI. 193'2, č. 59, K o s chi n 243, tedy až p o upl y n u t í 
15 mě s í c ů. 

19) Tak pro úpravu Ipodlepositivního práva francouzského D u g ui t, 
ll. u. m. IV., 255; srov. Ho e t zel, Akt správní, 40; Československé správní 
právo, 270; dále Ř í ha, n. u. m. 182. 
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vovati každý, komu má podle toho kterého volebního řádu pří
slušeti p r á v o vol i t i (t. zv. náležitosti a k t i v n í h CI 

práva volebního), jednak podmínek, jichž splnění vyžaduje se 
u osob, které podle téhož volebního řádu mají právo být i v o~ 
1 e n u (t. zv. náležitosti p a s i vn í h o práva volebního). Obojí 
druh podmínek týká se osobního substrátu celého volebního ří
zení, nepřihlížíme-Ii k osobnímu složení rozmani,tých volebnich 
orgánů vytvořených jen za účelem provedení pí'íslušného vo
lebního řízení. V prvním iPř~padě je ,to kategorie osob, od 
nichž se požadují jisté úkony tak, aby k volbě a k jejímu vý
sledku vůbec dojíti mohlo, kategorie vol i č ů - v druhém pří
padě kategorie osob, na něž se výsledky docílené volbami mají 
promítati - kategorie z vol e n Ý c h. 

Právní řád pak pečuje především o to, aby jen ti brali 
účast na příslušných úkonech volebních, kdož vyhovují náleži
tostem aktivního práva volebního. Za tím účelem zřizuje zvlášt
ní orgány (komise), jimž ve směru právě naznačeném přiznává 
rozsáhlou pravomoc. Avšak právní řád stará se o zjednání spo
lehlivých záruk i ve směru druhém, neboť určitým orgánům 
propůjčuje právo kontrolovati, zda osoby, které podle volebního 
výsledku byly označeny za zvolené, opravdu splnily náležitosti 
pasivního práva volebního, tedy byly-li tyto osoby vůbec voli
telné. Mezi orgány, kterým se dostává působn()sti v tomto po
sléze uvedeném směru, dlužno především počítati volební soud, 
jemuž §§ 10 a 11 v. s. výslovně přiznávají oprávnění zkoumati 
volitelnost zvolených. Ponechávajíce prozatím mimo rámec této 
úvahy ustanovení § 11 v. s., chceme si nyní ipolVšimnouti před
pisu § 10 v. ,s., poněvadž jen toto ustanovení spadá pod obor 
ověřovací působnosti v()Ilební'ho soudu podle § 8, č.2 v. s. 

Při úvruze, co je pře rl mě:t e m ověřovací ;pů'sobnosti voleb
ního :soudu, můž,eme vycházeti z v~sledrků d(),savooních v~Tikladů . 

Bylo-li ve stati o povaze ověřolVrucíiho aJktu voleibníihoiSorudu řečeno, 
že je svou povahou průvodním prostředkem k zjednání důkazÍl 
o jistých s ku teč n o st ech v minulosti se sběhlých, bude 
nyní třeba řešiti problém další, totiž k t e r é skutečnosti v tom 
či onom případě bude třeba takto zjišťovat. A směrnici pro ře
šení tohoto problému poskytuje citovaný § 10, odst. 1, v. s., 
který praví, že volební soud v případě § 8, č. 2, v. s. zkoumá jen 
a) u členů Národního shromáždění a zemských zastupitelstev 
i jejich náhradníků vol i tel n o st, b) u členů Národního 
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shromáždění kromě toho o k o I n o s t d a I š í, totiž neodporu
je-li jejich volba ustanovení § 1 zák. o složeni a pravomoci se
nátu. Předmětem ověřovací působnosti volebního soudu bude 
tedy dvojí druh skutečností; budou to jednak skutečnosti, jež 
ve svém souhrnu tvoří pojem volitelnosti (eligibility) , jednak 
další skutečnost, nejde-li o případ neslučitelnosti (inkompati
bility), který má na zřeteli § 1 zák. o slož. a pravomoci senátu. 

A chceme-li pak především zjišťovati, které skutečnosti ve 
svém souhrnu pojem volitelnosti zakládají, musíme si nejprve 
uvědomiti, že se tyto skutečnosti mění podle druhu a významu 
zastupitelského sboru, o který in concreto běží. Jiné náležitosti 
pasivního práva volebního se vyžadují pro zvolení za poslance, 
jiné 'za :senátora Nál~odního shromá:~dění a qpět jiné za člena 
zemského zastupitelstva. Mluví se o t. zv. d i f e r e n c i a c i 
podmínek pasivního práva volebního. Není tudíž pojem volitel
nosti pojmem ustáleným, · nýhrž je pro ka;ždý za!stupite~ský 

sbor stanoven jinak. 
Pro · volby do p o s lan e c k é sně m o v n y Národního 

shromáždění pojem volitelnosti uvčuje § 5 voL řád. po sl. sněm. 
(srov. i nadpis tohoto paragrafu), který vytýká jeho jednotlivé 
podmínky. Podle cit. paragrafu za poslance mohou býti voleni 
státní občané Československé republiky, bez rozdílu pohlaví, 
kteří v den volby dokonali 30 roků věku svého, jsou aspoň tři 
léta státními občany Československé republiky a kteří nejsou 
podle § 2 (v. ř. posl. sněm.) vyloučeni z práva voliti. 

Pro volby d o sen á t u Národního shromáždění pojem vo
litelnosti vymezuje § 4 zák. o slož. a pravomoci senátu (ve spo
jení s § 2. cit. zák.), . podle něr-ož za členy senátu mohou býti 
voleni státní občané Československé republiky, bez rozdílu po
hlaví, a~teří v den volby dOlsáhli 45. TOIku věku Isvého, jsou aspoň 
10 let státními občány Československé republiky a nejsou vy
loučeni z pr áva voliti. 

Pro volby d o zem s k Ý c h z a s tup i tel st e v je smě
rodatný oosa;h § 5 vol. řád. zem. (nadeps'aný o »volitel
nosti), který pr aví, že za členy zemských zastupitelstev mohou 
býti voleni státní občané Československé republiky, bez rozdílu 
pohlaví, ktel'í v den volby ' dokonali 30 roků věku svého, bydlí 
v zemi aspoň dva roky ode dne rozepsání voleb zpět počítajíc, 

nejsou podle § 2 vyloučeni .z práva voliti a nenáležejí k těm, kdož 
nemóhoubýti členy (náhl;adníky) zémského zastupitelstva podle 

I .. 
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:§ 6 nebo nemohou býti voleni podle ustanovení zákona č. 56/ 
1927 Sb. z .a n. 

Z toho, co bylo právě uvedeno, jde, že pojem volitelnosti 
určuje si každý volební řád pro svou vlastní potřebu tím, když 
vypočítává jednotlivé skutkové okolnosti, které sám označuje 
za podmínky volitelnosti. Za tohoto stavu by tedy stačilo, kdyby 
volební soud při výkonu své ověřovací působnosti u každého 
zvoleného zkoumal, zda a pokud tento zvolený vyhovuje pod
m ínkám volitelnosti v příslušném volebním řádě uvedeným 
(podmínkám t . zv. volitelnosti v tec hni c k é m smyslu) a na 
podkladě zj ištěných skutkových okolnostech pak rozhodl o otázce 
volitelnosti. 

Takovýto postup byl by na místě, kdyby ovšem nebylo sku
tečnosti, že pojem volitelnosti, jak byl určen volebními řády, byl 
některými pozdějšími předpisy modifikován. A zvláštní po
zornosti zaslouží si právě způsob, jímž tato modifikace byla 
provedena. Některé osoby, případně celé kategorie osob, byly 
totiž některými pozdějšími předpisy z pasivního práva voleb
ního dodatečně vyloučeny, ;přesto, že jinak vyhovovaly všem ná
ležitostem práva volebního, které vyžaduje ten který volební 
řád. Chceme-li pak aspoň všeobecně shrnouti, které skutečnosti 
bude tedy nutno · při výkonu ověřovací působnosti volebníh0 
-goudu v tomto směru zjišťovati, musíme říci, že u každého zvo-
1eného bude nutno zkoumati především (ve směru p o s i t i v
II ím), splnil-li opravdu všechny podmínky volitelnosti určené 
příslušným volebním řádem, a dále (ve směru ne g a t i v ním), 
nevyskytují-li se při něm současně důvody, resp. nejsou-li dány 
takové okolnosti, které by jej podle zvláštních zákonných před

pisů pozdějších z této volitelnosti vylučovaly.20) 

20) Podle zákonů jiných než podle volebních řádů jsou do Národního 
shromáždění nevolitelni: 

1. vojenské osoby v činné službě uvedené v § 1, odst. 2 zák. č. 56i1ge7 
a § 2 vlád. nař. č. 67/1927 Sb. a aktivní osobyčetniotva, 

'2. ti, na něž se vztahuje § 1,8, odst. 2 zák. č. 20'1/19,33 ve znění zák. 
Č. 269/1934 8, 132/1936 Sb., 

3. první a druhý president nejvyššího správniho soudu podle § 10, 
odst. 12 zák. Č . 164/1937 Sb. 

Podobně do zem s k é h o z a s tll pit e I ,s t v a j,sou nevolitelni ti, 
jichž se týká předpis § 1'8, odst. 2 zák. č. 201/19313 ve znění zák. č. 269/ 
19'34 a 132/193,6 Sb. 
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Tímto výkladem je již dána také odpověď na otázku, jak 
rozuměti pojmu »volitelnost«, který uvádí § 10, odst. 1, v. s. Pra-
ví-li citovaný paragraf, že volební soud z k o um á volitelnost 
členú Národního shromáždění a zemských zastupitelstev i jejich 
náhradníkú, chce tím zřejmě implicite říci, že volební soud přI 
výkonu této své púsobhosti nemá ověřiti volbu takové osoby, 
která je n e vol i tel n a 'p o dle z á k o n n Ý ch pře d p i s ll, 
k t e rév dob ě z k o um á n í a ov ě ř o v á ní vol eb j s o II 
pr á v ě v p I a t n o s t i. Dúraz spočívá tu zřejmě na pojmu 
»volitelnost«, nikoliv snad na tom, v k t e r é m zákonném před
pise, zda ve volebním řádě či v zákoně jiném, byl pojem volitel
nosti vymezen. Volební soud musí tudíž při tomto zkoumání při
hlížeti nejen k pojmu volitelnosti, jak byl určen v příslušném 
volebním řádě, nýbrž k tomu, nebyl-li tento pojem v konkrétním 
případě dotčen - jak shora již vylíčeno - některým zákon
ným předpisem pozdějším. 

Bylo již uvedeno, že volební soud dále zkoumá nodl § ler 
."",.--.,,-,:-:-- ----

v. S., neo,dporuje-li volbčt člena Národního shromáždění ustal).o--
v ení § 1 ~ákona o složení a pravomo~i senát~ :' Í -;; to~to případě 

~-- bude musiti volební sond přihlížet k oněm skutečnostem, které: 
jsou určeny v § 1 cit. zák. Volební soud musí tudíž podle toho, 
u každého člena Národního shromáždění nejprve zkoumati,
není-li zároveň členem poslanecké sněmovny a senátu. Zjistí-li 
pak, že ,přes ~áJk,a:z kandidatury, istanovernÝ v § 1, odst. 2 cit. zák., 
přece jen takový případ nastal, musí z této skutečnosti vyvodití 
důsJedky, které V'yis,10vuje § 1 cit. zák: !při 'Současné volbě nebo 
do 4 neděl, musí vysloviti neplatnost o b o u voleb, jinak musí 
přiznati zvolenému mandát, .]derý pochází z p o zdě j š f 
volby.21) -

Tím, že jsme uvedli, které iskutečnosti volební soud při 
výkonu své ověřovací púsobnosti v jednotlivých př'ípadech zjiš
ťuje, vypořádali jsme se s problémem, který jsme v systematice' 
svých výkladů položili na druhé místo. A bylo-li tak zaujato 
stanovisko k problému, co je vlastním předmětem ověřovací 
púsobnosti volebního soudu, byla - podle našeho názoru - zá
roveň objasněna již i další příbuzná otázka týkající se l' o z
s a h u této ověřovací púsobnosti volebního soudu. Zbývalo by 

21) K tomu W e y r, Soustava československého práva státního, 139, 
f~ í ha, n. u. m. 187. 
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,tudíž ;přičiniti v tomto· posléz uvedeném bodě jen několik málo 
poznámek. 

Volební soud zkoumá a ověřuje zásadně k a ž d o u vo I b u, 
která byla provedena do některého zastupitelského sboru uve
deného v § 10 v. s. Avšak, jak z doslovného textu právě cit. pa
ragrafu vychází, volební soud zkoumá tuto volbu jen ze dvou -
shora již popsaných - základních hledisek, totiž a) u členú 
Národního shromáždění a zemských zastupitelstev i jejich ná
hradníkú vol i tel n o st, b) u členú Národního shromáždění 
kromě toho ještě okolnost, neodporuje-li volba členú tohoto 
sboru předpisu § 1 zák. o slož. a pravomoci senátu. 

Předpisem § 10 v. s. jest zřetelně vymezen rozsah této 
púsobnosti volebního soudu. Z toho j de, že volební soud nesmí 
při výkonu této pú,sob[1osti !přihlížeti k jiným ()iko1nostem: ne
smí tudíž bráti zřetel ani na vady, které se snad sběhly ve vo
lebním řízení, ani na jiné, v § 10. v. s. neuvedené případy ne
slučitelnosti . 

3. Rozhodování o stíŽillosteoh do voleb. 

I. Působnost volebního soudu, kterou lize lPovlŠechně o:Zil1a
čiti jako rozhodgyání o stíŽllQstechJ?9daných do vol,?b,") upravuje 
§ 8, odst. 1, č. 3 v. S., tPodle něhož volební soud rozhoduje o stíž- II 

- nóstech do voleb_ do Národního :shromáždění, zemských zastu- t 

pitelstev, zemských výború a komisí. Ještě dříve nežli uvedeme, 
podle jakých směrnic při vý1kladech o této lPúsobnosti volebního 
soudu hodláme 'Postupovruti, připomeneme, že také předpis § 8, 
odst. 1, č. 3 v. s. je nepochybně 'Pouhým předpisem kompetenč
ním,2) který vytyčuje jen hlavní z~adu, ponechávaje jej( blizší 
provedení ostatním ustanovením zákona o volebním soudě. Z toho 
je již zř'ejmo, že ve výkladech, jichž účelem jest objasniti podsta-
tu této kompetence, pokud se týlČe vymeziti její rozsah, musíme 
přihlížeti také k těm ustanovením cit. zákona, kterými je tento 
zákla:dní předpis v podrobnostech rÚ'zveden. A Iptáme-li se, 

1) K této púsobnosti volebního soudu srov. zejména: H o e t zel, 
Soudní kontroly veřejné správy, 59, Československé správní právo, 476, 
Pe š k a, Československý volební soud, 1'3, násl., S věr á k, n. u. m. 186, 
násl., W e y r, Soustava československého práva státního, 140, Českoslo
venské ústavní právo, 137. 

2) Srov. obdobně pH ověí'ovacípůsobnosti volebního soudu, str. 107 

tohoto spisu. 
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ke kterým ustanovením zákona o volebním soudě budeme musit 
takto přihlížet, musíme konstatovati, že bude nutno obrátit po
zornost především k otázce právní úpravy stí ž n o s t i do voleb, 
neboť v § 8, odst. 1, Č. 3 v. s . se výslovně praví, že volební soud 
rozhoduje o stí ž n o stec h do voleb Národního shromáždění, 
zemských zastupitelstev,zemských výborů a komisí. 

Z ustanovení § 8, odst. 1, Č. 3 v. :S. jakožto pouhého před"' 
pisu kompetenčního, vYlPlývají však již mě'které poznatky, o nichž 
je snad vhodnozmíniti se hned v této souvislosti. Podle ,tohoto 
.předpisu volební soud - a jen tento - rozhoduje o stížnostech 
do voleb do 'zastu:pitelských sborů a orgánů v tomto předpise 
uvedených. Tím se tedy i československému volebnímu sQ.llilli g -

..§a9ně " do§tává - prozatím .bez zřete.!;; ň'ab)ižš1oin"~~;{í-=- onoho 
oboru působnosti, který odedávna tvořil jednu ze dvou zákl d
ních působností volebního 'soudnictví, kterými " byl~h{)dování 
o s tížnostech do . vole b a " ověřování voleb. Funkcě, Ikter{)u česko-

··s lovenský volební s~ud vykonává při rozhodování o stížnosteoh 
do voleb, bude tedy patrně ,toto'žna co do své právní ,p{)vahy 
s funkcí, kterou v rámci stejného oboru působnosti, tedy při roz
hodování o stížnostech, vykonává volební s'Úud kteréhokoli jiné
ho státu. Rozdíl, daný 'zvláštnostmi volebníh'Úzákonodárství toho 
neb o'noho státu tkví však v podrobnostech, jimiž se úpravy této 
kompetence v jednotlivých státech mezi sebou vyznačují. 

Má-li právě uvedený poznatek pova:hu všeobecnou a vede-li 
k tomu', aby tato Ikompetence če,skosloven'Ského volebního ,soudu 
byla sr ovnávána s kores,pondující kompetencí volebního soudu 
některého jiného státu, má poznatek druhý, o němž se ihned 'zrní·· 
níme, "dosah mnohem užší, neboť se tý;ká určení kompetenční 
sféry volebního ,soudu v poměru k ji:ným orgánům téhož, t. j. 
československého právního řádu. Z předpisu § 8, odst. l,č. 3 v. s. 
totiž také jde, že se jím v mezích přesně vytý,čených stanoví v ý
hrad n á pří,slušnoSt volebního 'Sou.du pro 'stížnosti do voJeb a 
že se tím tedy ty,to věci odnímají příslušnosti toho orgánu, který 
by jinak - nebýti tohoto předpisu - přicházel ve správním 
pořadu v úvahu jako forum Ipravidelné. 3 ). Tento pO'znatek nevzta
huje se ovšem na ony orgány, které byly vytvořeny ad hoc, t. j. 
Jen za účelem provedení volebního řízení a jichž existence ukon-

3) Srov. předpis ' ~ 8, odst. 2 v. s. H ách a , Nejvyšší správní soud, 
864, P "e Š' k a, Československý volební soud, 13, We y r, Československé 
ústavní právo, 137. 
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čením tohoto řízení"prostě zaniká. To jsou volební orgá~y i~ova~~ 
zcela mimořádné jejichž !právní Úlpravubylo nutno prlZpusobltI 
jejich jedinému 'a výlučnému účelu, a nelze na ně tud~ž vb~áti 
:zřetele tam, kde se jedná o otázku instančního postupu, mmeneho 
jako pravidlo. Poznatek svrchu uvedený platí naproti tomu pro 
správní organy, jichž vlastní obor ,působnosti :SlPočí,vá v pln~í 
j iných úkolů veřejnoprávních, tedy nejen v oblasti. ;rěcí vo~ebne: 
právních. Od těchto orgánú směi'oval by tobz pravldel:ny 
instanční postup k jiným r evisnim instancím, než právě k soudu 
volebnímu, po " 'Případě by se straně eXlliů:stis .:nediis{ot vírala 
i cesta k nejvyššímu správnímu sou ll. 

Když j,sme uvedli I,lejdůležitější po:zn~tky, které se prima 
vista podávají z ustanovení § 8,odst. 1, 'č . 3 v. s., je nutno, 
abychom si určili směrnice - podobně jako j~sme učinili v ka
pitolách 'předešlých - podle :niGhž hodláme v 'dalších výkladech 
postupovati. Při úvaze, odkud při tom vycházeti,zdá se, že bude 
nejvhodnější a zároveň ve :shodě 'S tím, co bylo shora uvede~?~ 
zabývati 'se nejprve právní úpravou stížnolsti do voleb,ato JIZ 

rproto, že zákon instituci stížnosti do voleb urpravH ,podrobně, , za: " 
tím co úpravu kompetence volebního soudu ,při r'Ú 'z hod o van 1 

o těchto stí'žnostech v § 8, odst. 1, č. 3 v. s. vyřešil jen rámcově~ 
A tak rozdělujíce sizvole:ný úkol :na dvě, část~, ~odláme si~~
vš"imnouti v nejdůležitěj šich směrech ~p cr a vnl u p r a v y sb~
nosti do voleb " a potom teprve vlastní otázky p ť! s o '? n os t 1, 

-kt~ré se volebnímu soudu .při tomto jeho rozhodování dostává. 
" " II. Aby bylo vůbec možno padati stížno'st, o níž by mohl 

v rámci § 8, odst. 1, č. 3' v. s. rozhodovati volební sOlud, musí zd~ 
býti takový akt, z něhož by byl'Ú i na vene~ zřejm~, v~e v~lebm 
řízení je již ukončeno. Tak jest torpu, ~dyz volebm Tlzem pro
bíhajíc v postll'pnýoh fásích kompetenčními olblastmi rŮ'zných 
volebních orgánů dospělo k orgánu in concreto m.ejvyšší~~, kter~ 
na základě materiálu 'ZÍ:skaného součinností všech organu, ktere 
a ž dosud ve volebním řízení spolupůsobily, mohl oznámiti konečný 
vý.sledek volby (§ 14, č. 2 ,v. s.). Podstatnou so~,čás,tí tohot~ 
konečného výsledku volby j ezcela :nelPochybne rozhodnutI 
i o tom která os'oba má býti pokládána za zvolenou (§§ 54, 56 ' " . 

- vol. ř. posl. sněm., §§ 50, ~6, 59 vol. ř. :zem. zast.) .4) " " 

4) Srov. důvody nálezu vol. soudu ze dne 30. XII. 1922, Č. 907, K o

se hi n 121. 
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Podle toho ,p ř e dm ě tem stížnosti do voleb je výsledek 
volby v tom rozsahu a v té formě, jak jej konstatovala buď 
ústřední volehní 'komise nebo mini,sterstvo vnitra při volhách do 
poslanecké sněmovny či do senátu Ná,rodního shromáždění anebo 
zemská volební komise při volbách do zemských 'zastupitelstev, 
případně zvláštní komise pro volbu zemského výboru nebo komisí 
zemského zastupitel.stva. Teprve na tento konečný 'a1kt voleb~ 
ního řízení může veřejno:st reagovati. Jestliže se tato reakce do
staví u toho, xdo je podle § 12, č. 2 v. s. ke stížnosti legi.timován, 
povede snad Je Ipodání ,stížnosti za ,tím účelem, aby výsledek 
volby, jak byl vyhlášen, byl zvrácen. 

A však straně není ponecháno na vůli případnou ,stížnost po
dati z jakéhokoli důvodu, nýbrž záxon o volebním Isoudě sAm 
uvádí d ů vod y, o něž se stížnost musí opírat. A truk se ve svých 
výlkladech dostáváme k otázce další, totiž k tomu, co je d ů vo
d em stížnosti, tedy její hmotnou podlrQ.inkou, ponechávajíce 
samozřejmě stranou, zda skutečnost, že ve stížnosti zákonný 
důvod . uplatií.ován byl, ř v konkrétním přÍipadě změnu volebního 
výsledku opravdu způsobL 

Podle § 11, písm. b), c), d) v. s. lize stížno'st podati 1. pro 
nezákonný postup v~ volebním řízení, 2. protože zvolený nebyl 

~v čas volby v?Iitelný, 3. protože úřadem byla nezáikonně popřena 
_volitelnost 'zvoleného. Zákon jen ty,to skutečnosti označuje za 
důvody stížnos,ti. Dlužno proto trvati na tom, že výpočet v § 11, 
písm. b), c), d) je taf{ativní, trukže každá stížnost podaná snad 
z jiného důvodu neŽli v zákoně uvedeného, byla by_nepřillustná.5 ) 
Ze způsobu, jalk tyto důvody byly v zákoně stanoveny,z,řetelně 
proniká úmysl 'zákonodárcův ~. došlý ostatně výrazu i v důvo
dové 'zprávě vládního návrhu (ti1sk posl. :sněm. 1819 Nár. shrom. 
1919) - přípustno·st stížností do voleb Ol mez i t i na míru co 
nejmenší. Nebude tedy dosah citovaného ,parag,rafu vZlbuzovati 
pochybnosti v tom směru, že taxativním výpočtem byla jasně 
vyznačena hranice, která oddělila skutkové okolno,sti Ulznané zá
lwnem 'za důvod stížnosti od oněch, Meré Isouh11nně charakte
risuje to, že takovým důvodem nejsou. Pochybnosti mohou však 
nastati ve 'směru jiném, totiž při výkJadu jednotlivých zákon
ných důvodů stížnosti, poněvadž ?2působ, jak tyto důvody byly 

") Trojal1ec-Fišer, n. u. m. 170. 
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v zákoně formulovány, v rŮ'Zillých souvislostech připouští i rů'z
nost výkladu. 

Ad 1. Podle § 11, pism. b) v. s. Lze stížnost podati »pro 
nezákonný ;Rostup ve volebním řÍ'zenÍ«. Při výldadu tohoto usta

' novení půjde především o to, jak určiti pojem »volebního řízení«. 
'Tomuto pojmu Ize totiž rozuměti ve dvojím smyslu: Jednak jako 
souhmu vůbec všech úkonů, rozhodnutí a opatření, jichž podle 

... _-_. - d 

toho kterého volebníh.o řádu je_třeba .k tomu, aby mohl b~ti vy-
hlÍišen konečný vfisledek volby. Pod takto vymezený pojem vo
lebníh~ řízení spadalo 'bY tedy t;ké pří[)ravné ří'zenÍ volební podle 
třetí hlavy řádu volení do poslaneCké ~sněmovny, resp. třetí hlavy 
řádu volení do zemských zastupi,tel,stev. Jednak bylo by možno 
tímto pojmem ozna'čovati souhrn úkonů, rozhodnutí a opatření 
uvedených ve čtvrté hlavě citovaných volebních řádů, k nimž 
dochází až v tom časovém úseku, který počíná »volbou«, t. j. 
.odevzdáním hlasu ve volební mrstnosti. 6 ) 

K ' správnému výkladu uvede nás tato úvaha: V předpise 
§ 11, písm. b) v.s. m}uví se výslovně o volebním řílZenÍ. 
Z tohoto ustanovení je dlužno usuzovati, že tímto pojmem je 
rozuměti volební řízení c e I é, neboť kdyby tomu tak býti nemělo, 
bylo by nmno, a'l)yzáKon obsahoval výJslovné ustanovení jiné. 
Lze totiž předpokládati, že by byl zákonodáll"ce jiný svůj úmysl 
- než jak mu rozumíme ze zákonného textu - nepochybně 
vyjádřil zřetelněji použitím jiného obratu. Poněvadž citovaný 
§ 11 v. s. je jediným předpisem zákona, v němž j1sou upraveny 
důvody stížnosti, bude záležeti jedině na tom, jak právě 
v tom t o předpise je tento dúvod stížnosti formu1ován. Lze 
tedy předpis § 11, písm. b) v. s. vyložiti v ten smysl, že __ IJ?QJm.,e1p 
volebního řízení nutno rO'zuměti volební řízení celé, v to počítajíc 
i v01ební řízení přÍjpravné. 

Pochyh~osti o správnosti tohoto 'závěru mohrl~ by vzniknouti 
teprve tehdy, když se § 11, písm. b) v. s. má vykládati vs o u
v i s I o.s t i s § 20', odst. 1 v. s., Ipodle něhož :stížnosti podané 
pro nezákonný postup 'Při volbě [§ 11, písm. p)] má býti vy-
nověno, je-<J.iprokázáno, že nezákonný postup mohl mí,ti vliv na 
konečný výsledek volby. Porovnáme-li oba íPře1dpisy,zjistíme, 
že § 11, písm. b) v. s. mluví o volebním řízení, § 20, odst. 1 
téhož zákona naproti tomu o postu.pu při vol b ě. Pochybnosti, 

G) Srov. nález vol. soudil z 23. IV. 1925, Č. 375, K o s chi 11 183. 

] 
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které by při výkladu snad vznikaly, lze ro~ptýliti, uvážíme-li 
především, jak k této nesro,vnalosti došlo,. 

Vládní návrh 'zákona o, volehním So,udě (tisk 1819 posl. sněm. 

Nár. shrom . .1919) uvádí v § 8, písm. a) , že stížno.s,t může býti 
podána pro. nezákůný po Sltup př i vol b ě. K tomu § 17, odst. 1 
téhož návrhu důdává, že stížnosti půdané ,pro nezákonný IP o s tup 
pl' i vol b ě [§ 8, písm. a)], má býti vyhůvěno, je-li prokázáno, 
že nezákonný půstup mohl míti podstatný vliv na výsledek volby. 
§ 8, písm. a) i § 17, odst. 1 mávl'hu jsou tedy navzájem v sůuladu. 
ústavní výbor (tisk 2424 posL sněm. Nár. ,sihrrom. 1920) provedl 
na vládním návrhu, kromě jiných úprav, i změnu v tům směru, 
že v § 11, pfsm. b)uvedl,že stížnost lIZe podati pro. nezáJkonný 
postup ve vůl e b ním říz e ní. Prováděje úpravu na tomto, 
mistě, opominul úpravu ve stejném ,smyslu průvésti také v § 20, 
ůdst. 1 v. s., kdezůstaJ.o, že stÍ'žnosti pro nezáJkonný p o 's tup 
p Í'i v o lb ě [§ 11, písm. b)] má býti vyhověno, je-li IPTokázánů, 
že nezákonný postup mohl míti vliv na ,konečný výsledek volby. 
Lze tedy jen nedopatřením, které se sběhlo při konečné redrukci 
textu v ústavním výboru, vysvětliti, že § 11, písm. b) a § 20, 
odst. 1 v. s. n e j s o u nyní v souladu. 

Ale nehledíc na toto historické vyU.čení vzniku uvedených 
předpisů lze názor zde 'zastávaný opříti přímo, o ;platné znění 
§ 20, odst. 1 v. s. Je sice pravda, že tento paragraf mluví o »po
S t u pti při vol b ě«, avš'ak ,při tom hned v dalším kontextu 
odkazuje v 'závorce na § 11, písm. b). Lze tedy míti zato, že 
již tímto odkazem byla přiměřeně napravena chyba, která se 
při redalkci 'zákonného textu sběhla. Proto i z ustanovení samého, 
§ 20, odst. 1 v. s. lze dovod1ti~ že 'zákon 'Připuště.ním ,stížno,sti 
chtěl chrániti volební ří1zení cel é, nejen tedy volbu samu 
ve .smyslu odevzdání hlasu!) 

7) Oporu pro náš výklad lze spatřovati i v této úvaze ústavního 
výbol'U (tisk 2424 posl. sněm. Nár. shrom. 1!}20): »Fokud jde o meritorní 
vyřízení ,stižnosti do voleb, ústavní výbor původně navrhoval, že stfžnosti 
má býti vyhověno, je-li p'rokázáno, že nezákonný postup měl podstatný 
vliv na výsledek voleb. Ústavní výbor uvážil toto : Na jedné straně nelze 
připustit, aby volba byla zrušena, byl-li porušen jll:Ký-koliv pře"dpis voleb-

- ního řá~u. Neboť jinak bylo by v rukou činitelů místních, aby ~působili 
neplatnost voleb v celém volebním kraji a tím i voleb druhého skrutinia. 
Nevyvěšení vyhlášky obecní, nevyložení seznamů voličských a pod. mohlo 
by pak způsobiti, 'že by volby nikdy nemohly býti provedeny. S druhé 
strany však, když by volby měly býti zrušeny toliko tehdy, když se pl'O-
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Výlklad O ustanovení § 11, písm. b) v. s . mělo by uzavírati 
ještě 'Pojednání o tom, jak rozuměti pojmu »nezákonný«, Jrte
réhů cit. paragraf v této souvislosti používá. Avš,ak máme zato., 
že účel této studie spočívá jinde než v pouhém výkladu všech 
půjmů, které .se v te}Ctu 'zákona o volebním soudě vůbec vy,sky
tují, 'zejména VŠj!ik tě0h pojmů, kterési ,podržuj í charakter vše
obecných právních pojmů. Poněvadž !pak po,jem právě uvedený 
- Který j é zřejmě j~ním z takových společných 'PTávních 
pojmů - dochází ex professo 'Zevrubného rO'zbmu při výkladech 
o nejvyšším 'správním so~dě, lIZe snad i tentok,ráte poukázati 
na výsledky výkladů, jichž bylo. v tomto směru dosaženo.8 ) 

Ad 2. Stížnost do voleb lze dále IPodatiz důvodu, že »zvo
lený nebyl včas volby volitelný« [§ 11, 'Pism.c) v. ,s.]. Obsahem 
stížnosti opřené o tento důvod bude tedy - při opisu slov po
užitých zákonem - tvrzení,že osobě, -která byla 'Podle volebních 
výsIedkú označena za :zvolenou, nedostávalo se v době její volby 
náležitostí, které byly v příslušném volebním řádě určeny 'za 
podmínky volitelnosti. Již v 'k3iPitole pře'Úešlé bylo uvedeno, které 
sikutečnosti mohly by v jednotlivých případech .pÍ'icházeti v úvahu 
jaků pojmové znaky volitelnosti. Je-li palk pojem volitelnosti .při 
rozhodování o stížnostech (§ 8, odst. 1, 'č. 3 v. s.) stejný s po
jmem volitelnosti p1'icházejícím v úvahu při ověřování voleb (§ 8, 

káže, že nějaká nesprávnost měla přímo vliv na výsledek voleb, mohla 
by se stížnost státi ilusorní, neboť by pak -mnohdy nebylo možno ilosíéí 
zrušení voleb i při vyložených nesprávnostech. Ústavní výbor volil proto 
dikci, že nezákonný postup mohl míti vliv na J,:onečný výsledek voleb, 
t. j. nikoliv pouze vliv na hlasování, nýbrž na výsledek hlasování, t. j. na 
volbu samu. Kdyby nezákonný postup mohl míti vliv toliko na takový 
počet hlasů, že to nemá vlivu na volbu,pak ovšem nemůže to vésti ke 
zrušení naříkané volby.« - Jádro této úvahy spočívá v tom, že ústavní 
výbor chtěl stanoviti nějak mír U in t e ns i t y nezákonného ":po; tupu 
a učinil tak poukazem na poměr, v jakém tvrzena nezákonnost mohla 

- míti vliv na výsledek hlasování. Jedině totO bylo účelem omezení, které 
je vyjádřeno v § 20, odst. 1 v. s. 'pro případy meritorního vyřizování stfž
no stí, a nelze z tohoto předpisu vyvozovati intenci, kterou by měl býtí 
nějak zúžen dosah § 11, písm. b) v. s. - Z literatury srov. S' věr á k, 
n. u. m. 187, Pe š k a, Československý volební soud, 15, Ho e t zel, Soudní 
kontroly veřejné správy, 59, - Československé správní právo, 476, W e'y r , 
Československé ústavní právo, 138; dále nález volebního soudu ze dne 
19. XII. 1924, č. 606, K o s chi n 124 a ze dne 23. IV. 1925, č. 375, K o
s chi Jl 183. 

8) H ách a, Nejvyšší správní soud, 842. 
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o~st. 1, Č. 2 v. S.,D) je nasnadě důsledek, že činnost soudu k níž 
davá podnět stí~,nost opi'ená o důvod uvedený v § 11, pí~m. c) 
v. S., b~~: ~utne, ~měřovatik 'zji'šťování týchž skutečností, !které 
soud ZJIstuJe z urední moci při zkoumání a ověřování voleb. 

K to~1U však ihned třeba dodati: Podle § 8, odst. 1 , č. 3 v. 
s. vole?:l1vs~ud ;rozhoduje ° stížnostech do voleb do Národního 
s~r~m~~d:m ~ zemskýoh zastupitels.tev, zems!kých výború a ko
mIsI, pn ~emz tuto ,stížnost lze ,podati kromě důvodů uvedených 
v § 11, pIsm. b) a d) také z důvodu uvedeného v ,témže 'para
grafu pod písm. c), t. j . že zvolený nebyl včas volby volitelný. 
~odloe § ~, ods:. 1, č. 2 v. s. volební soud zkoumá a ověřuje volby 
clenu Narodmho shromáždění a 'zemských zastupitelstev a to 
tak v dl§ ., , , z:, po e , 10" odst. 1 CIt. zak. zkoumá jen, »neodporuje-li 
volba ~lena Narodmhoshromáždění § 1 'zákona o složení a pra
vomoc: senátu, dále volitelnost členů Národního ,shmmáždění a 
zemsky:h zastupite1stev i jejich náhradníků a ověřuje tyto volby 
usnesemm«. Z~ s'rovnání těchto dvou předpisů je zřejmo, že ;pů
sobnost volebmho soudu Ipři rozhodování ostížnostern do voleb 
(§ 8, 0v~st. !~č., 3, v. K) je ~cela j inalk upravena než jeho ,lpůsob
no~t pr~ over?vam (§ 8, odst. 1, Č. 2 v. s .) ,že však okruhy obou 
z~m~n~ch ,P~sob~ostí se.:přece stýkají, třebas je tomu tak jen 
v Je~I~em, presne ohramceném úS€lku. Tento úsek slpolečné čin
nostI Je charakterisován jednak prvkem osobní 'm zVe ,t t' Y , b y, , . o IZ 
~U~I V o ou ~npadech jíti (j e n) o členy Národního shromáž-
~em a ;;emskeho z~stu!pitelstva, jednak prvkem věc n Ý m, že 
Jde u techto osob (J e n) o volitelnost. 

.JiŽ z tO?O, co bylo práv~. uvedeno, jasně jde, že obě působ
no~t~ volebv~Iho, s~udu, jak rozhodování ° stížnostech, tak zlkou
ma~I ~ ov~rovam voleb, jsou dvě zcela samos,tatné iPůsobnosti 
z mch~. kazdá vychází z jiných zákonných předpokladů a sleduj~ 
z~ela Jmý účelY) Skutečnost, že se tyto Ipůsobnosti v důsledku 
nao~odné zákonné úpravy v jednom úseku přece jen stýkají ne
muze pak sama ° sobě míti takový význam, aby snad již ~roto 
tyto komp~tence ztrácely -svůj ,samostatný charakter. Jde-li 
~aJ~to o dve na sobě nezávislé púsobnoS1ti, je nutno přijmouti 
1 dusl,:dek z toho vyplývající, že volební soud mohl by býti v 'zá
s a cl e postaven dvakráte Ipřed řešení otázky volitelnosti člena 

9) Srov. str. 118 t. sp. 
10 ) La š ť o v k a, Zákon 'župní, 1925, 99. 
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Národního ,shromáždění nebo zemského 'Zastupitelstva, a to 
jednou z podnětu strany, při vyřizorvání stížnosti, jednou z moci 
úřední, při ověřování. II ) (V této souvislosti se ovšem n8ipřihlíží 
k tomu, že volební soud zabývá se otáJzkou volitelnosti také 
tehdy, když rozhoduje podle § 13, písm. a) v. s .) . Při t e o r e
t i c k é úvaze lze nepochyhně počítati s důsledkem, že v též e 
věci může dojíti k dvojímu rozhodnutí volebního. soudu. Je 
ovšem jiná otázka, nastane-li tento dúsledek i tehdy, když věc 
posuzuj errne s hlediska p r a k t i c k é h o. 

Bylo již řečeno, že při ověřování volební soud zkoumá každou 
volbu, při rozhodování stÍ'žnosti jen onu, proti níž je podána stíž
nost. Dojde-li ;pruk k tomu, že vo~ební soud musí v témže přívadě 
zjišťovati vodmínky voliteLno.sti i při ověřování i Ipři r 01zhodo
vání o stížnosti, půjde o 'zjev celkem výjimečný. Ale ani tato 
po'vaha nezbavuje nás povinnosti, abychom o Ipodobné si,tuaci 
volebního soudu neuvažovali. 

Předem dlužno konstatovati, že není výslovného zákonného 
předpisu, který by tuto otázku jednoznačně upravovaJ.12) Ne
máme-li takto ovory v zákoně, Ipostrádáme paJk bezpečného kri
teria, podle něhož bychom dosVěIi k závěl1U, že ten či onen výklad 
je vý.Jučněsprávný. Proto s ,touto výhradou uvádíme jeden 
způsob výkladu, který snad není zcela nepřijatelný. Po skončené 
volbě ministerstvo vnitra zašle všechny spisy volebnímu soudu, 
aby soud mohl provedené volby prozkoumati a ověřit . Minister
stvo vnitra není iPři tom vázáno žádnou lhůtou; 'zpravidla s1)isy 
předloží ihned bez zbytečného Vrů<tahu . Leč ani volební sOlud není 
vázán v tom smyslu, že by musil o ověření volby rozhodnouti 
do určité lhůty VO :předložení spisů mLnis,terstvem. Volehní soud 
má tedy zásadní volnost, chce-li a kdy o ověření rozhodnouti. 
Může tedy 1)odle toho :případně své rozhodnutí prozatím odsunouti, 
pokud se týče vyhraditi si rozhodnutí vro dobu pozdější. Volební 
sOlud může tak učiniti 'z důvodů jakýchkoli, poněvadž není nikde 
ustanovení o tom, že by ty,to důvody musHy míti nějakou zvláštní 
kvalifikaci. Je-li tomu tak, pak ovšem volební soud své rozhod
nutí může odložiti, resp. si je vyhmditi truké proto, že do volby, 
Merá má býti ověřena, byla podána stížnost. Když volební sO'Ud 

11) K tomuto problému srov. H oe ,t zel, Soudní kontroly veřejné 

správy, 68, Ř í h a, n. u. m. 185. 
12) Ř í h a, n. u. m. 185. 

Volební soudnictví. 9 
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takto postupuje,nemůže dojíti ke kolisi mezi nálezem o stížrros,ti 
a ověřovacím usnesením vydanými v téže věci, poněvadž zde 
pr<l'zatím ověřovacího usnesení není. 

Dalo by se ovšem namítnouti, že zákon nestanoví volebnímu 
soudu žádnou lhůtu ani jde-li o rozhodování o s,tížn:ostech poda
ných do voleb. Bylo by tedy možno tvrditi, že vylíčenou úvahou 
nelze dospěti k závěru, proč by měl volební soud rozhodovati 
dříve o podané stížn08'ti než o ověření volby. Pří'čina, proč by 
měl volební soud ro'zhodovati dříve o ,stížnosti než o ověření, 
tkví po našem soudu v tom, že při rozhodování o stížnostech 
jde v podstatě o vyřízení opravného .prostředku a volební soud 
je v této své :lluIllkci činný jako instance odvolací. Již touto 
skutečností je dán důvod, aby voleJbní soud své ro:zhodnutí 
o opravném prostředku v zájmu stran a veřejnosti vůbec ne
oddaloval. Ale ještě jedna okolnost přichází při tom v úvahu, 
že totiž volební soud při rozhodování o stížnosti podané do 
volby rozhodne nálezem, při ověřování jen usnesením. Nález 
pak nabývá formální i materiální právní moci, právní názor 
v něm vyslovený váže volební soud a obnova řízení proti nálezu 
je nepnpustna. Naproti tomu ověřovací usnese'llí nabývá právní 
moci jen formální a může býti - jaik již bylo vpředu uvedeno 
- kdykoli nahrazeno usnesením jiným. Podle toho bude jenom 
účelné, když otázku volitelnosti v té relaci, o niž zde jde, volební 
soud vyřeší nálezem a právnímu nálZoru vyjádřenému v tomto 
nálezu pak přizpůsobí usnesení, které má vydati při zkoumání 
a ověřování voleb. 

Ad 3. Stížnost lze posléze opříti o důvod uvedený v § 11 písm. 
d) v. S ., že totiž »úřadem byl-li nezákonně popřena volitelnost zvo,.. 
leného«. Výklad tohoto ustanovení setkává se se značnými obtí
žemi, jichž lPodstatu vystihuje skutečnost, že v celém oboru vo,.. 
lebrně..,právních předpisů nelze nalézti positivního uSltanovení 
o tom, který ú řad by byl oprávněn odepříti s prrávním účinkem 
zvolenému 'voHtelnost. 

Ustanovení § 11, písm. d) v.s. pře~po!klá;dá v podstatě 
situaci, v níž lze rozlišovati dva :záikladní ,prvky. První je povahy 
subjektivní a spočívá v tom, že určitá osoba byla po skončení 
volebního řízení označena z a 'z vol e n o u. Druhý je rázu ob
jektivníiho a tkví v tom, že této osobě jest podm~nka jejího 
zvolení, vol i tel n o s t, up í rán a. Přidržujicese pak v dalším 
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tohoto rozlišování, chceme si nejdříve připomenout, kdy dlužno 
určitou osobu v jednotlivých příirpadech považovati za zvolenou. 

Při volbách do p o s 1 a n e c k é s 'll ě m o v n y (a do se
nátu) Národního shromáždění je podle § 55 vol. ř. posl. sněm. 
(kterýžto předpis !platí analogicky !podle § 2 o složení a pravo
moci senátu i pro 'senát Nár.shrom.) v zápi,se o jednání ústřední 
volební komise uvésti, kteří kandidáti byli při skrutiniu pTohlá
šeni 'za zvolené ,poslance (senátory) a kteří jsom náhradníky. Bude 
tedy podle toho :zmíněný bod zápisu ústřední volební komise j e
dině směrodatným ;pro otázku, byla-li určitá osoba zvolena či 

nikoli. 

Při volbách do zem:s k é h o z a s t u 'P i tel s t v a prohlásí 
podle § 50 vol. ř. zem. :zast. !předseda 'zemské volební komise po 
skončeném skrutiniu výsledek volby v zemském věs,tníiku. Pro 
otázku zvolení bude tedy rozhodnou 'skutečnost, bylo-li jméno 
uT,čité osoby uvedeno ve vyhlášce předsedy zemské volební ko
mise, uveřejněné v příslušném zemském věstníku. 

Při volbách doz.e m s k é h o v ý bor 'll dlužno přj odpovědi 
na shora uvedenou otázku přihlížeti k ustano;vení § 56, odst. 2 
vol. ř. zem.zast., podle něhož komise pro volbu zemského vý
borru užije obdobně ustanovení §§ 45 až 49. O jednání této, ko
mise sepíše se tedy 'zálpis, ve kterém se vylíčí podstatný postup 
vo~by a 'zaznamená se jej í výsledek. V tomtozárpise budou uve
dena také jména osob, které byly zvolen~ za čle'llY zemského 
výboru. 

·Podobně je tomu ;při vo~bě členů Ik o m i 'S í zem s k é h o 
'Z 'a s tup i te I s:t v a, neboť podle § 59 cit. vol. ř. »ustanovení 
§§ 54 až 58 sluší obdobně užíti také při volbách členů zvlášt
ních výborů a komisí zemského 'zastupitelstva«. Také pro volby 
těchto komisí platí tedy (předpis § 56, odst. 2 vot ř. zem. z'asi. 
Bude tedy i v tomto ;případě nutno 'poříditi 'zápis o volbě a v něm 
zejména uvésti osoby, Meré byly za členy .příslušných komisí 
zvoleny. 

Ať jde o kterýkoli 'z uvedenýoh přÍ!Padů, je z vol e n ten, 
kdo v ;příslušném volebním řízení vystoupil jako kandidát (ať 

se v onom řizení použHo kandidátních listin či nikoliv), z kan
didatury jeho platně nesešlo a jehož jméno bylo po skončení 

volebního řÍ'zení uvedeno v onom aktu :příslušného volebního 
orgánu, jímž jsou kandidáti označováni za zvolené. 

9* 
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sterstvo vnitra je skutečně oním ú řad e m, který má na zřeteli 
předpis § 11, písm. d) v. s., dlužno především konstatovati, že 
z doslovného znění tohoto předpi,su nelze opravdu vyvoditi, že 
by ministerstvo oním úřadem bylo. Nemáme však naproti ,tomu 
nikde ustanovení, že ministerstvo by jím zásadně b}"ti nemohlo. 
Zaujmeme-li pak stanovisko, že zákonodárce . do z~kona pojal 
předpis zřejmě jen za tím účelem, aby tento předpi.s měl lPr3Jk
tický význam - .neboť nelze mu přece podkládat úmysl Oipačný 
- mushne již proto asi souhlasi,ti s ná;zorem, že ministerstvo 
vnitra jest úřadem ve smyslu § 11, písm. d) v. s. a že mu tedy 
přísluší meritorně rozhodovati o volbách i v těch případ~ch, 
jde~li o vydávání osvědčení podle § 55 vol. ř. Ovšem bylo by 
třeba nějak blíže omeziti praktický dosah tohoto názoru; neboť 
ministerstvo mohlo by jinaik, nejsouc v žádném směru vázáno, 
rozhodovati o volbách s rpravomocí mnohem širší, než Merá 
.podle zákona o volebním soudě .přísluší volebnímu soudu. Po
kládáme proto za přijatelný názor,20) že ministerstvo v těchto 
pří.padech může vysloviti se o volitelnosti osoby, u níž důvod 
jejínevoUtelnosti je zcela nepochybný. Takovýto projev sluší 
spatřovaM v tom, že mini,sterstvo odepře, resp. odloží své osvěd
čení. Pro požadavek, aby ministerstvu bylo přiznáno takovéto 
opatření, mluví i to, aby do sněmovny vstupovaly a tam se jed
nání zúčastnily jen osoby opravdu volitelné. TaJkovéto opatření 
platilo by ovšem jen jako prozathnné, dokud volební soud o vo
litelnosti nerozhodne. 

Skutečnost, že cit. ustanovení }ze vykládati jen se zna:čnou 
námahou, a to ve snaze zákonnému předpisu zachovati přece 
jen praktický význam, vede nás pochopitelně ík tomu, abychom 
~leda1i vysvětlení, proč tento ;předpis byl právě v té formulaci, 
Jak uvedeno, pojat do zákona. Poněvadž pak materiálie nepo
skytují nám v tomto směru žádné opory, jsme odkázáni jen na 
vlastní zjišťování a poohlédnouti se při tom i [po zákonodárstvích 
jiných. 

Při tom shledáváme, že rakouský zákon ze dne 6. února 
1919, Č. 90 o volebním soudě .pro volby do ústavodárného Národ
ního shromáždění obsahuje tento předpi,s v § 4 : »Anfechtungen 
von Wahlen zur konstituirenden Nationalversammlung konnen 
erfolgen ... lit. b) wegen eines vor Beendigung der W3:hlhand-

20) Trojanec-Fišer, n. u. m. 109. 
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lung eingetretenen Mangels der Wahlbarkeit oder we gen 
einer nach beendeter Wahlhandlung erfolgten reehtswidrigen 
Aberkennung der Wahlbarkeit eines Wahlbewerbers mit dem 
Antrag auf Nichtigerkliirung der Wah1ei'llZelner a1s gewiihlt 
erkliirter Pe'l'sonen.« Ještě pro úplnost 'Se q,míníme o dvou dal
ších .předpisech, jednak o § 5, odst. 2 cit. zák. [»Eine Wahl
anfechtung gemiiss§ 4, lit. b) kann auc'h der Wahlbewerber 
einbringen, dessen Wiihlbarkeit nach beendeter Wahlhandlung 
aberkannt wurde«], jednak o § 11, odst. 3 cit. :záJk. (»Findet 
der Wahlgerichtshof einer Wahlanfechtungstattzugeben, in der 
die Wahlbarkeit eines Wahlbewerbe11s behau.ptet wurde, der 
nach beendeter Wahlhandlung nur wegen angeblichen Mangels 
der Wahlbarkeit nieM fUr gewahh e'l'kmrt wurde, hat er die 
Wahlderjenig,en Per,sonen f 'Ur nichtig 'Zll erkliiren, die nur 
infolge desrechtswidrigen Wegfalls deS' ersterwahnten Wahl
bewerber,s als gewiihlt erklart wurden ... «). 

K tomu ,sluší .poznamenati, že § 22 'ralk:. zák ze dne 18. 
prosince 1918,č. 115 o volebním řádu do ústavodárného Ná
rodního !shromáždění ustanovuj e: »Die Wahlbehorde UberprUft, 
ob die in den Parteilisten vorge,schlagenen Bewerber w3ihlbar 
sind.« - Tímto volebním úřadem mohl býti buď krajský 
volební Mad (die Kreiswahllbehorde) nebo ve smyslu § 38, 
odst. 2 . cit. vol. I'ádu hlavní volební úřad (die Hauptwahl
behorde). 

Nechtějíce dále do podrobností sledovati ostatní ustanovení 
citovaného volebního řádu, musíme zdůrazniti, že před]pis § 4 
ralmuského zákona o volebním soudě, rpoikud ,připouštěl stížnost 
.pro protiprávní odepření volitelnosti, byl !Zcela odůvodněn, pro
tože volební úřad byl výslovně oprávněn 'zkoumat volitelnost 
kandidátů. 

Vzhledem k tomu, že rakouský zákon o volebnim soudě byl 
vydán 6. února 1919, československý záikon o volebním soudě 
až dne 29. února 1920, nel:ze zcela vyloučiti, že na českosloven
,ského zákonodárce púsobil jako vzor 'záikon rakouský. Při tom 
VŠ'3Jk zákonodárce, mluvě o popření voli<tel1l!osti ú řad e m, opo
minul vysloviti se určitě o tom, k t e r Ý úřad je míněn. To bylo 
tím více potřebí, když volebním komisím nebylo přiznáno právo 
zkoumati volitelnost. 

III. Výkladem o nejpodstatnějších materiálních předpokla
dech stížnosti byl již 'získán dos,tatečný ,pOdklad pro odpověď 
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na poslední otázku této stati, totiž jwkou f u n ,k c i volební soud 
při vÝ'konu této své působnosti vykonává a jaký je r o z s ah 
této jeho kompetence. 

V esměru Iprvním }ze všeobecně poukáz'ati na to, že voleb
nímu soudu přísluší také zde ona funkce, tkrt;erá charakterisuje 
každý ,soudní orgán, rozhodující o stížnoste~h. Neboť právě 
okolnost, že jde o rozhodování o stížnostech, je vý
lučně směrodatnou, nikoli ona okolnost, proti čemu v konkrétním 
případě stížnost isměřuje. Ji'ž podle toho bude funkce volebního 
soudu v podstatě vMy stejná, kdykoli bude r o ~ hod o vat i 
o stí ž n o 's tec h, ať jsou to jednou stížnosti do výsledku 
reklamačního ří'zení, ať jindy stížnosti do voleb. Můžeme ,proto 
v této souvislosti jen si připomenouti to, co jsme uvedli o funkci: 
volebního soudu jaJko orgánu rozhodujícího o stížnostech do 
výsledků reklamačního řízení, totiž že volební ,soud plní funkci 
instance op r a vn é (odvolací, revi,sní), které pří,sluší k podané 
stížnosti iPřezkoumávat rozhodnutí orgánů nižŠích.21) Je tedy 
podle toho také rozhodování volebního ,soudu o stížnostech d o 
vol e h rozhodováním kontradikrtorním se všemi typickými 
zjevy, které z této povahy vyplývají. 

Ve směru druhém, totiž jaký je r o z s a h této jeho kom
petence, dlužno nejprve uvésti, že se činnost volebního soudu 
jako stoJice opravné musí zásadně pohybovati v mezích j e d
not I i v Ý c h stí ž n o s t n í c h d ů vod ů. J sou~li :pak důvody 
stížnosti v zákoně uvedeny taxatiV'Ilě, nutno míti ,zato, že jsou 
tím přesně vymezeny nejzazší hranice, v nichž se činnost voleb
ního 'soudu při výkonu této působnosti může vůbec pohybovati. 

Tím je vymezen rozsahk'Ompetence volebního soudu, když 
přihlížíme ke všem důvodům ,stížnosti jako ke znakům, které 
spoluurčují kompetenci volebního soudu. Rozdíl mezi jednotli
vými důvody se však uplatňuje při určování způsobu, jak má 
v konkrétním případě volební soud rozhodnouti, má-li se stíž
nosti vyhověti. 

Jde-Ii o stížnost podanou pro nezáJkonný ;postUip při volbě 
[§ 11, písm. h)], volební soud v nálezu prohlásí, v jaké míře 
se volba zrušuje, a podle okolnosrtípří'Pad:u U1'Čí, kdo je zvolen 
na místě toho, jehož volba byla zrušena. Jde-Ji. o stížnost, pro
tože zvolený nebyl v čas volby volitelný [§ 11, písm. c)], soud 

21) Srov. str. 89 alOI t. sp. 
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v nálezu kterým volbu zrušil, učiní týž výrok jwko v případě 
předešlfun. Jde-li o stížnost, protože úřadem byla nezákonně 
popřena volitelnost zvoleného [§ ll, písm. d)], zruší v nálezu 
volbu toho, jenž hyl nezákonně prohlášen za zvolena, a prohlásí 
toho za zvoleného jehož volitelnost byla neprávem ,popřena. -, " 

Z toho J' de že činnost volebního soudu při rozhodování stížnostI , , 
do voleb není jen povahy kasační, nýbrž že soud o věci take 
samostatně rozhoduje.22 ) 

4. Rozhodování o ztrátě mandátu podle § 13 v. s. 

I. Tato působnost volebního soudu opírá se o předpis § 8, 
odst. 1, č . 4 v. s., v němž se praví, že vole~í soud »:.ozhoduje 
v případech §13 o ztrátě mandátu«.1) ·Poněvadž § 8 v. s. jaKo 

- predpis povahy ryze kompetenční tuto působnost volebního sou
du vymezuje jen rámcově, a to tak, že se výslovně odvolává na 
»případy § 13«, dostává se tím nutně také §u 13, odst. 1 v. s., 
jenž tyto případy uvádí, povahy kompetenčního pře~pisu. S: 
zřetelem na toto znění zákona spadají pak výklady o pusobnostI 
volebního soudu podle § 8, odst. 1, č. 4 cit. zák. zřejmě v joedno 
s výkladem § 13 v. s./) neboť - jak právě naznačeno - pro 
stanovení obsahu i rozsahu této působnosti volebního soudu bude 
ro~hodno jedině toto posléz uvedené zákonné ustanovení. Mů: 
žeme se tudíž při svých soustavných výkladech o působnostI 
volebního soudu zabývati v této jejich části hned rozborem 
§ 13 cit. zák. 

Podle § 13, odst. 1 v. s. volební soud rozhoduje,že člen 
Národního shromáždění nebo župního (zemského) zastupitel
stva pozbývá mandátu proto, že a) po volbě ztratil volitelnost, 
anebo b) přestal býti z důvodů nízkých a (nebo) nečestných 
příslušníkeIQ. strany, z jejíž kandidátní listiny byl zvolen.3 ) 

22) T roj a: ne c - F i šer, n. Ul. m. 185, Pe š k a, Československý 
volební soud, 19; k tomu srov. § 21, odst. 2 v. s. 

1) O této působnosti volebního soudu srov. zejména: Ho e t zel, 
Soudní kontroly veřejné správy, 61, Československé správní právo, 478, 
Pe š k a Československý volební soud, 18, S věr á k, n . u. m. 190 násl., 
W e y r,' Soustava československého práva státního, 141, Československé 
ústavní právo, 135, 138. 

2) W e y r, Československé ústavní právo, 138. 
3) Paragraf 13 odst. 1 citován v původním znění. Modifikace zákon

ného te~tu, které j;ou uvedeny v závorkách, budou vysvětleny v dalších 

výkladech. 
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Abychom se i při výkladech o těchto ustanoveních při
~ržovaliv post~pu až dosud zachovávaného, vytkneme nejprve 
Jen povsechne, co podle našeho názoru je s p o leč n éoběma 
případům, které uvádí odst. 1 cit. paragrafu. Oba tyto případy 
slouží především témuž ú čel u, aby totiž byla zjednána ta
ková úprava, při níž by výrokem volebního .soudu mohl býti · 
zbaven členství v určitém zastupitelském sboru ten člen u ně
hož se po volbě dostavily jisté skutečnosti v zákoně u;edené. 
O těchto skutečnostech lze pak zde souhrnně říci aspoň tolik 
že ~e zá~~n~dárce pokládal do té míry za důležité, že na jejich 
vzmku uClml - za splnění určitých formálních předpoklad II _ 
závislým přímo zánik členství v zastupitelském sboru a tím 
i ztrátu práv z tohoto členství vyplývajících. 

úvaha o účelu shora uvedených předpisů naznačuje nám 
t~~řka sama, co lze považovati za další společný znak pro oba 
pnpady uvedené v 1. odstavci cit. paragrafu. Předpisy vztahu
~í~í se vna ,oba případy mají totiž dále p o vah u předpisů v ý_ 
JIm e cny c h. Jejich výjimečnost lze spatřovati především 
v tom, že výrok volebního soudu opřený o tato ustanovení má 
za následek ztrátu subjektivní posice, kterou jednotlivec svým 
zvolením za člena zastupitelského sboru získal. I kdyby · snad 
k důkazu mimořádné povahy těchto ustanovení nestačil dllvod 
že vždy jde o institut mimořádný, kdykoliv právní řád připouští 
dodatečný zásah do práv již nabytých, slušelo by dále na mimo
řádnou povahu tohoto zásahu volebního soudu usuzovati i z jeho 
zevní právní úpravy. Výrok volebního soudu podle § 13, od~t. 1 
v. s. má totiž - podle koncepce v zákoně jasně vyjádřené _ 
c~~rakter nepřezkoumatelného:.výroku první a zároveň posled
~ m:tance. I po této vnější stránce lze tedy usuzovati na vý
Jlmecnou povahu těchto předpisů, uvážíme-li, že právním řá
de~ pr~niká jako pravidlo zásada právě opačná, kt~rá vede ke 
zvysene ochraně subjektivních práv, a to i takových která 
~~hou býti pro jednotlivce méně důležitá než prává v~lýva
Jl:1 z. členství v u~čitých zastupitelských sborech. Má-li pak 
predp1S o~s~. ~. § 13 v. s. povahu ustanovení výjimečného, jeví 
se samozreJmym důsledek, že již z tohoto důvodu bude nutno 
p!i výkladech těchto předpisů postupovati co nejpřísněji a obsah 
techto ustanovení vykládati restriktivně. 

v ,Pro úplnost pokládáme za vhodné uvésti ještě jeden spo
lecny znak, který se týká výlučně zevní for m y tohoto zá-

139 

konného předpisu. Chceme se totiž v této souvislosti dotknouti 
i otázky, použil-li zákonodárce se zřetelem na materii, o ~i~ 
jde, formy obyčejného zákona právem či neměl-li snad pro JeJ1 
úpravu zvoliti formu zákona ústavního. 

V literatuře, pokud se tímto problémem zabývá, Adler4 ) 

i Ha rtm a n n5 ) pojednávají odděleně jednak o pozbytí man
dátu pro dodatečnou ztrátu volitelnosti podle § 13, odst. 1, písm. 
p), jednak o ztrátě mandátu z dllvodu uvedeného v, § 13~,odst: 
1, písm. b) v. s., a dospívají k závěru, že v prvem pnpade 
formy obyčejného zákona bylo použito právem, poněvadž prý 
_ shrneme-li podstatu jejich vývodů - nejde o takový výrok 
volebního soudu, který by způsoboval ztrátu mandátu z důvodu, 
který by byl v rozporu s případy pozbytí mandátu, jež uvádí 

ústavní listina. 
V případě uvedeném v § 13, odst. 1, písm. b) v. s. oba 

autoři však konstatují,6) že zde mělo býti použito formy ústav
ního zákona, neboť prý jde opravdu o úpravu případu v ústavní 
listině neuvedeného, tudíž o změnu, resp. o doplnění ústavní 
listiny, které lze provésti jen za splnění předpokladů uvedených 
v článku J. uvozovacího zákona k ústavní listině . 

Třebaže se tedy v odborné literatuře rozlišuje, jak právě 
uvedeno mezi oběma případy uvedenými v § 13, odst. 1 v. s. 
a ~odle toho se dochází k různým závěrům, dáváme již tím, že 
tuto otázku zařaďujeme do oné části výkladů, která směřuje 
k výpočtllm znakú pro oba případy s pol e Č II Ý c h, zřetelně 
najevo, že vycházíme ze stanoviska, které v tomto směru oba 
pi'ípady posuzuje stejně. Pi'ipojujeme se totiž plně k výkladu 
zastávanému Ho e t zel e m,7) podle něhož také v případě § 13, 
odst. 1, písm. b) v. s. formy obyčejného zákona bylo použito 
právem, ježto i v tomto pÍ'Ípadě nejde o předpis, který by slu-

4) Ad 1 e r, Der Ver1ust des Par1amentsmandates nach tschechos1owa
kischem Verfassungsrechte, Pocta Hoetzelova, 1934, 143. 

5) Ha rtm a n n , Die politische Partei in der tschechoslowakischen 

Republik, 1931, 221. 
. 6) Ad 1 e r, Die Grundgedanken der tschechoslowakischen Verfas-

sungsurkunde in der Entwick1ungsgeschichte des Verfassungsrechtes, 1927, 
73, zejm. ·poznámka 4, Ad 1 er, Der Verlust des ParlamentsmalI1dates nach 
tschechos1owakischem Verfassungsrechte, n. u. m. 143, H a I' tma n n, n. u. 

m. 222. . . . , , ." v, . 

7) Ho e t z e 1, Rozpouštění politických stran a zastavovam JeJIch cm-

nosti (Právník, roč. 73, 10 násl.). 
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šelo považovati za . doplnění předpisů ústavní listiny ve smyslu 
shora zmíněného článku jejího uvozovacího zákona. 

H o e t z e I vychází totiž při své argumentaci z názoru že 
dův~dy z.tráty ma~dátu uvedené v ústavní listině (§§ 18,' 21, 
6~ ust. lIs~.) pokladal ústavodárce za tak závažné, že se jich 
sam :~ocml, ~by obyčejný zákonodárce byl proti nim bezmocný, 
ne~meJe na mch nic měniti, resp. je odstraňovati, z čehož však 
pry nelze vyvozovati, že by obyčejný zákon nemohl zaváděti 
nových příp~dů ztráty mandátu. Ústavní listina musila by podle 
Ho e t z ,e l.a Jasně .říci, že její výčet případů pozbytí funkce po
slanecke Je t~x~tlVní. To však ústavní listina nečiní, naopak. 
I:I o e t ,z e ,I : JeJIch v některých ustanovení (§§ 9, 10, 14, 15 úst. 
lIst.) zlskava bezpecnou oporu pro svůj výklad. 

II. Vytknuvše tyto společné znaky, můžeme nyní obrátiti 
svou pozornost k výkladům jednotlivých případů uvedených 
v § 13, odst. 1 v. s., při čemž budeme přihlížeti nejprve k pří
padu uvedenému pod písm. a) cit. odstavce, podle něhož volební 
soud ro;:hoduje, že. člen Národního shromáždění nebo župního 
(zem~keho.> zastupItelstva pozbývá mandátu proto, že po volbě 
z~~at~l volItelnost. S) Již ze znění tohoto předpisu jde, že také 
pn vy~ladec~ tohoto ustanovení bude nutno rozlišovati, o který 
zastuPltels~y sbor v konkretním případě půjde, t. j. má-li býti 
z, tohoto du,':.o~u, vyslovena ztráta mandátu u 1. člena Národ
mho shromazdem nebo 2. člena župního (zemského) zastupi
telstva. 

Poža~avek rozlišovati takto mezi oběma zastupitelskými 
s~ory netreba snad blíže odůvodňovati, poněvadž podle našeho 
nazoru ,stačío poukázati na výslovné ustanovení zákona, že při vý
konu. teto pusobnosti volebního soudu jde o rozhodování o ztrátě 
v.o II t ,e I n o s t i a že právě tento pojem je pro každý zas tu
Pltel~ky sbor vymezen jinak. Avšak ani kdyby nebylo důvodu 
ktery prýští jaksi přímo z podstaty věci, bylo by možno úmysl: 

v S) ::aragraf 13, odst. 1 zák. o vol. soudě č. 125/1920 Sb. z. a n . mluví 
o z ~ p ~ 1 m .z~stupitelstvu; podle odst. 1. úvodního ustanovení zákona o or
gam~aCl polItIcké sp:-ávy č. 125/1927 Sb. z. a n. na místo žup n í h o za
stupItelstva nas-tupuJe zem s k é zastupitelstvo. Dlužno tedy počínajíc 
dnem, kdy organisační zákon nabyl účinnosti také v § 13' . 

v , t. 'v. S. pOlem 
~:upm, zas ~PI:elstvo~ nahrazovati pojmem »zemské zastupitelstvo«. Z dal-
sIch vyklad~ teto kapItoly vyplyne, jaký praktický význam měla tato změna 
pro 'Stav p r e d vydáním organisačruno zákona. 
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pojednávati zde zvláště o každém z obou případů, podepříti 
i skutečností, že totiž ustanovení § 13, odst. 1, písm. a) v. s., 
pokud se týká členů župního (zemského) zastupitelstva, bylo 
pozdějšími zákonnými předpisy tak podstatně modifikováno, že 
je třeba i z tohoto ryze formálního důvodu o každém z obou 
případů pojednat odděleně. 

Ad 1. Aby volební soud mohl v tomto směru plniti svou 
funkci, musí býti splněny dvě vzájemně se doplňující podmín
ky, které lze vyčísti z § 13, odst. 1, písm. a) v. s . První pod
mínká tkví v tom, že musí jíti o čl e n a N á rod n í h o s h r 0-

máždění, t . j . o osobu, která byla buď za poslance prohlášena 
podle § 55 v. ř. posl. sněm. nebo zaň povolána jako náhradník 
podle § 56 cit. vol. řádu. V této souvislosti rozhoduje jedině okol
nost ž e se někdo stal členem Národního shromáždění a ne-, 
záleží vůbec na tom, zda volba člena, o jehož mandát při výkonu 
této působnosti volebního soudu jde, již byla ověřena či nikoli. 
Pro výrok volebního soudu o pozbytí mandátu pro ztrátu vo
litelnosti nastaloli p o vol b ě musí totiž zůstati naprosto ne
rozhodným již dříve snad vydaný výrok téhož soudu o tom, že 
se volba určité osoby ověřuje proto, že byly u ní v dob ě 
vol by splněny podmínky volitelnosti. Z uvedeného je zřejmo, 
-že podkladem obou výroků volebního soudu prýštících z růz
ných oborů jeho působnosti jsou skutečnosti - třebaže snad 
jinak v podstatě stejné - které nastaly v r ů z n é m časovém 
úseku. Již proto nemůže tedy býti výrok volebního soudu o po
-zbytí mandátu pro dodatečnou ztrátu volitelnosti činěn závis
lým na výroku volebního soudu o ověření volby. Správnost to
hoto závěru potvrzuje nám ostatně zřetelná intence zákon 0-

-dárcova směřující k takové úpravě, aby bylo možno kdykoli, 
a to třeba ihned po volbě - tedy i dříve než dojde k ověření 
volby - zbaviti členství v Národním shromáždění osobu, která 
se dodatečně stala nevolitelnou. 

Druhá podmínka obsahuje dvě složky, jednu časovou, která 
se týká zákonného obratu »po volbě«, druhou věcnou, souvi
sící s povahou skutečností, které ztrátu volitelnosti meritorně 
zakládají. Zákonný pojem »po volbě« značí především podle 
svého slovního významu ve směru negativním, že z úvahy dluž
no vyloučiti všechny takové případy, kdy ztráta volitelnosti 
nastala již před volbou nebo nejpozději v době volby. Ve směru 
positivním lze z uvedeného označení dovoditi, že se tímto po-
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státu měla býti upevněna také potlačením dosavadní samostat
n?sti ~ěmeckých zemí. I zde zmocňovací zákon připravil cestu 
zak?num ze dne 31. března 193,3, R. G. Bl.-I.-153 (Erstes G. ZUl' 
GlelChschaltung der Lander mit dem Reich), ze dne 7. dubna 
1933, R. G. Bl.-I-173 (Zweites G. ZUl' Gleichschaltung der Lander 
mit dem Reich) a ze dne 30. ledna 1934, R. G. Bl.-I-75 (G. Uber 
den ~euaufbau des Reichs). Rozpuštění volen~'ch zemských za
stupItelstev a utvoření nových podle jiného klíče dosazení říš
ských místodržících do jednotlivých zemí, kteří' měli Dečovati 
nad za~hováván.ím směrnic politiky říšského kancléře, To;puštění 
z~stuPItel~tev hdu, převedení výsostných práv na říši, po drobe
m, zems~y:h vlád vládě říšské a současné postavení říšských 
m1stodrz~~:~h pod d~,z?r říšského ministra vnitra - to jsou nej
podstatneJs1, heslovlCe uvedené změny, k nimž na Ďodkladě uve
dených zákon'll postupně docházelo. Takto prováděné USmě1'l10-
vání zemí s říší znamenalo, že i otázka volebního soudnictví 
po~u,d se ;rztaho,:ala na bývalé země a jejich volené sněmy, do~ 
chaZl nove, velmI podstatné modifikace. 

v LZ,e-U t:dY v uvedených již směrech spatřovati oslabení 
nekterych pusobností volebního soudu, bylo by možno t' 
to ' ť . d napro I 

m:x uves I Je nu p'llsobnost, která zdánlivě nabývá v Doslední 
dobe obzvláštní d'llležitosti. Hit I e r 'll v režim zavedl t· t' V 

dOl v't' _v" v. o 1Z pro 
u eZI a op~trem, ;rladou prIpravovaná, hlasování lidu, které se 

v podst.at~ych smerech odchyluje od hlasování upraveného vý
marskou usta~ou. P?dle zákona ze dne 14. července 1933, R. · G. 
Bl:-1-4?9. (G. ~~er dle Volksabstimmung), múže se říšská vláda 
?:a:atI ol:du ?~l~O: souhlasí-li se zamýšleným opatřením vlády, 
J1mz muze by tI I zakon či nikoliy. Při hlasování rozhoduje větši
na ,odevz~~n~ch platných hlaš'll, a to i tehdy, pokud by šlo 
o za~on, J1mz ~y se měnily ústavní předpisy. I když v tomto 
poslez~ uvede~em zákoně není výslovně stanoveno, že by byl 
v~le,bm vsoud. vzdycky příslušný zkoumati výsledek tohoto hlaso
va~I, ,prec~, Jenv z o~?lnosti, že jednotlivé zákony, které v kon
kr~:mm pnpade narlzují provádění tohoto hlasování, lG) pouka
ZUJI .~a ustanovení § 22 zák. z 27. června 1921 R. G. Bl.-I-790 
(G. u?er den,Vo~ksentscheid), lze míti zato, že volební soud je 
zpravIdla opravnen zkoumati výsledky i tohoto nově upraveného 

16) Na př. právě zák. z 1. VIII. 193,4 R G . St . . Bl.-1-749 (G. uber das 
aat.soberhaupt des Deutschen Reichs). 
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lidového hlasovánÍ. Ale při této činnosti nejde již o volební soud 
jakožto instituci sloužící k právní ochraně volebního práva nada
nou určitou I' o z hod o v a cíp I' a v o moc í, nýbrž o činnost 
orgánu, která se omezuje vlastně jen na tec hni c k o - e v i
den ční z p I' a c o v á n í odevzdaných hlasovacích lístk'llY) 

3. I t a I i e. 

Skutečnost, že otázka volebního soudnictví bývá upravová
na předpisy ústavními, o něž se pak opírají ustanovení obyčej
ných zákon'll, ztrácí na svém významu ve státech, jejichž ústavy 
nelze počítati mezi ústavy rigidní, čili nepružné. Neboť nejsou-li 
pro vznik, zánik anebo změnu ústavních předpis'll - v poměru 
k zákon'llm obyčejným - stanoveny přísnější náležitosti zákono
dárného procesu, upravuje pak v takovém případě určitou právní 
otázku i řada zákon'll, jež všechny mají povahu zákon'll obyčej
ných, a jsou si tedy, pokud se týče vzniku, naprosto rovné. Jest 
ovšem ihned zd'llrazniti, že takto ulehčená forma zákonodárného 
procesu skrývá v sobě namnoze i jisté nebezpečí pro příslušný 
stát. Neboť r igidnost ústavy nesporně přispívá k tomu, že celý 
právní řád nepodléhá tak snadno politickým výkyv'llm anebo jim 
alespoň po delší dobu odolává. Možno-li pak mezi státy s t. zv. 
pl' u·ž n Ý m i ústavami počítati i Italii,') bude třeba pro vylíčení 
stavu nynějšího italského zákonodárství zabývati se všemi jed
notlivými zákony, na nichž úprava otázky volebního soudnictví 
spoČívá.2 ) Při tom ovšem bude nutno alespoň zběžně dotknouti se 

17) Zákona ze dne 14. VII. 19·33 R. G. Bl.-1-479 (G. uber die Vólksab
stimmung) bylo poprvé použito v listopadl1 1933, kdy říšská vláda dala 
si schváliti hlasováním lidu své rozhodnutí, že Německo vystupuje ze Spo
lečnosti národů a že opouští odzbrojovací konferenci. Otázka lidu předlo
žená zněla takto: »Billigst Du, deutscher Mann, und Du, deutsche Frau, 
diese Politik Deiner Reichsregierung, und bis Du bereit, sie als den Aus
druck Deiner eigenen Auffasung lIDd Deines eigenen Willens zu erklaren 
und Dich feierlich zu ihr zu bekennen?« Hlasovalo se Hstky, na nichž se 
vyznačilo buď »J a« nebo »N e i n« ('sro\lID.ej k tomu naříz . ze 14. X. 1933 
R. G. Bl.-I-730, resp. z 20. X. 193'3 R. G. Bl.-I-747; Meissner-Kaisen
ber g. n. u. m. 95) . 

1) Srov. Bor n h a k, Das italienische Staatsrecht des Faschismus, 

1934, 5. 
2) Z literatury zvláště: Bor n h a k, n. u. m. 1934; Br a un i a 5, 

n . u. m. 1., 291, násl.; G ode f r o y, Le Royaume ďrtalie, 1929, Ch i -

6· 
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i otázek jiných, které měly na dnešní úpravu zkoumaného pro
blému právě v Italii nemalý vliv. 

Nejstaršími předpisy, které se týkají naší otázky, jsou 
předpisy ústavy z roku 1848. V statutu vydaném dne 4. břez
na 1848 králem K a r lem A I ber tem původně jen p,i'O S2or
dinii,S) nutno totiž spatřovati dosud aspoň podle jména platnou 
italskou ústavu, i když tato od svého vydání postupně prodělá
vala významné obsahové změny, ať spočívaly v překonání 
původního monarchismu parlamentarismem či v další přeměně 
parlamentarismu ve fašismus s autoritativním režimem.4) 

Tato ústava, bez ohledu na uvedené vnitřní přeměny, které 
ji arci se zachováním původního rámce obsahově měnily po
stupně v ústavu docela jinou, uvádí k našemu tematu dva 
články, které na. sebe logicky navazují. Neboť obsahuje-li první 
z nich předpis, jak se poslanecká sněmovna tvoří (čl. 39 úst.: 
poslanecká sněmovna se volí voličstvem podle opatření zákona), 
zabývá se druhý článek otázkou, jak utvořená sněmovna zkoumá 
oprávnění svých členů (čl. 60 úst.: každá sněmovna je sama 
povolána, aby rozhodovala o platnosti titulů a připuštění svých 
vlastních členů). 

. Poněvadž článek na prvním místě citovaný uvádí předpo-
klady, jež musí býti splněny, aby mohlo dojíti ku praktickému 
použití článku druhého o zkoumání voleb, nebude nevhodné při 
dalších výkladech postupovati podle směrnic v těchto článcích 
uvedených tak, že bude přihlédnuto nejprve k úpravě volebního 
zákonodárství a potom k další speciální otázce volebního soud
nictví, pokud lze vůbec tohoto výrazu použíti v souvislosti s ny
nějším italským zákonodár.:;tvfm. 

Volební zákonodárství, jež spadá do počátku fašistické éry, 
je jen odrazem tehdejších poměrů politických i sociálních. 
Neboť, jak známo ze všeobecných politických dějin, Italie po 
~větové válce trpěla z rozmanitých příčin desolátními vnitřními 
~oměry, které se zevně projevovaly častými kabinetními kri-

mi e n t i, Droit constitutionnel italien, 1932'; Lei b h 00 1 z, Zu den Proble
men des faschisti,schen Verfas,sung,srechts, 1928. 

. 3) Jeho platnost byla později rozšířena na oOstatní ita:1ské země, tak 
na př. na Lombardii r. lo85'9, Umbrii r. 1860', Benátky r. 1866, na římské 
~rovinc.ie, r. :1870 a pod. 

4) · Ro r n h a k, n. U,. m. 18, 8. 
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semi.3 ) Politické strany, jež měly být oporou parlamentarismu, 
nalézaly se v takovém úpadku, že prostě nebyly schopné, aby 
mohly plniti ony funkce, jež parlamentní zřízení na poli~ 

tických stranách vyžaduje. Při pokračujícím štěpení socialistic
kých stran a jejich sklonu k bolševismu mohl fašismus neustále 
síliti. 

Právě pod heslem zjednati pořádek a dosaditi vládu, která 
by byla schopna opravdu vládnouti, dochází v říjnu 1922 k pocho~ 

du fašistů na Řím a kabinet s ministerským předsedou M u s s o~ 
I i nim znamená splnění uvedeného požadavku. Ale měl-li býti 
tento úspěch fašismu trvalý, bylo třeba získati mu ve vládě 
i v poslanecké sněmovně většinu, které v této době dosud neměl.G ) 
A k tomuto cíli mělo se dospěti prostředky, jež tehdejší parla~ 
mentní zřízení poskytovalo, totiž cestou zákona, t. j.novou úpra
vou volebního zákonodárství. 

Volební reforma z r. 1923 přijala t. zv. zásadu premie/) 
neboť se mělo nejsilnější straně za předpokladu, že dostane 
více než 25% všech hlasů, dostati v každém volebním kraji dvou 
třetin obsazovaných míst a zbývající třetina měla se rozděliti 
podle volebního čísla mezi ostatní strany dle poměru odevzda
ných hlasů. A poněvadž při nejbližších volbách (v dubnu 1924) 
fašismus soustředil na sebe více než 60% všech hlasů, připadlo 
jeho stoupencúm z celkového počtu 535 obsazovaných míst na
jednou 356 poslaneckých míst. 

Brzy po tomto vítězství fašismu M u s s o I i n i obrátil svúj 
zřetel k posílení a reorganisaci moci výkonné. V této souvislosti 
je pro úplnost dodati, že si italský parla~ent n~ :ákladě dl~u~o
leté prakse přisvoj oval skutečnou a rozsahlou ucast na kaz dem 
oboru vládní činnosti, do níž zasahoval svými četnými výbory; 8), 
A tato okolnost která již sama o sobě přispívala k zeslabovam 
moci výkonné, ~odporovaná ještě nadto krisí parlamentu samé
ho, přivodila nebývalý úpadek této výkonné moci. Zákonem ze 

5) Br a U n i a s,n. u. m. 1., 297, uvádí, že v doM od če:vn~ 19~9 
do 28. října 1922 (pochod fašistů na Rím) vystřídalo se ,sedm kabmetu, pru-. 
měrně vždy .ieden za šest měs,íců. . 

6) O politickém prostředí a přesunech mezi jednotlivými politickým~ 
stranami viz Br a u n i a 3, n. u. m. 1.,· 297 .. 

7) Volební zákon z lo8. XI. 192-3, č. 2444, k tomu královský dekret 
z 13. XII. 1923, Č. 2694; srov. Bor n h a k, n. U'. m, 11. 

S) Braunias, n. u. m. 1.,292. 
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dne 24. prosince 1925 Č. 2263 o oprávnění a prero~ativech šéfa 
kabinetu9 ) měla býti v tomto směru zjednána náprava. Předse
dovi v~ády ~ostalo se práva navrhovati na příště ministry i státní 
~?dtaJem~lky, určovati jejich činnost, rozhodovat o denním po
radku snemoven a pod. Šéf kabinetu nebyl již odpovědný 

pa:lame~tu, n~brž jen králi, ministři pak králi a předsedovi 
v~ady. Šef kabmetu se stal diktátorem, který mohl na základě 
zakon~ých předpisů nedbati dosavadních práv parlamentu 
a ktery dovedl na podkladě své faktické moci na pouhou forma
litu snížiti oprávnění, jež měla i nadále příslušeti králi. 

I potom autoritativní režim upevňoval se - zejména zfaši
sováním veřejných orgánů - tím, že potlačoval ohniska z nichž 
by mohla eventuálně vzejíti reakce. Po vydání uvedenéh~ zákona 
o postavení šéfa kabinetu nebylo ovšem takovýchto středisek již 
mnoho, takže víc než o potlačení podobné reakce šlo spíše již jen 
o to, aby byly odstraněny instituce, jež svou konstrukcí neodpo
víd~ly ideám fašistického státu. A tak politické strany, pokud 
zahm nesplynuly s fašismem, a instituce všeobecného volebního 
p~á~a by~y oněmi troskami italské demokracie, k jejichž odstra
n~~1 ne~ahal, M u s s o I i n i použíti první politicky vhodné pří
~ezItosh~ Za~l~~ co se s politickými stranami vYPol'ádal poměrně 
Jednoduse JejIch rozpuštěním/O) bylo třeba konstruktivního 
~silí.' a~~. instituce volebního práva byla nahrazena nějakou 
mshtucI JInou, která by vyhovovala i stavovské myšlence,") jež 
se stala po stránce sociální charakteristickým znakem fašistic
kého státního zřízení. 

Zákon o reformě politick~ho zastoupení ze dne 19. května 
1928 Č. 1019 (8 král. dekrety' z 2. a 30. září 1928)'2) stal' se 
tedy onou náplní rámcového předpisu článku 39. ústavy, který 
byl shora uveden. A stal-li se tento zákon tedy směrodatným pro 

1:) B.or~hak, n·vu:~. 47, ~ás1.j Godefroy, n. u. m. 4. 
) VIZ zakon o vereme bezpeenosti Z 6. XI. 19126 č. 1848 . . 

") Srov n "kl 'k ' . a prl . za on z 3. IV. lS26, č. 563 o řízení kolektivních 
pr~cov~~ch pomv~rů .. Nelze ,se zde ovšem blíže zabývati výstavbou stavov
~keho radu, .~ta~1 k mformaci uvésti ;podle Lei b h o I z e (n. u. m. str. 15), 
ze ~e, v Italu v vsechn~ hospodářské organisace ,s přibráním svobodných po
vola~1 ,:,e sm:ru verv~rkálním .rozčlenily v syndikáty, aby se ve směru hori
zontalmm opet Slouclly v korporace. 

12) K tomu srov.: Godefroy, n. u. m. 6, násl., Bornhak, n. u. 
m. 83, Br a u n i a s, n. u. m. 1., 3'11, 
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způsob, jakým má býti v budoucnu tvořena poslanecká sněmov
na, nabyl kromě toho i zvláštního významu pÍ'Ímo pro otázku 
volebního soudnictví, poněvadž o d vol a c í m u s o u d u v Ř í
mě přidělil kompetenci, která se v určitém směru přibližuje 
obvyklé kompetenci volebních soudiL 

Řízení upravené novým zákonem, které má nahrazovati 
dosavadní řízení volební, rozděluje se ve tři stadia. V prvním 
stadiu každá konfederace nebo federace (šest národních konfe
derací podnikatelů, šest národních federací zaměstnanců a jedna 
národní federace živnostníků a svobodných povolání) navrhne 
z celkového počtu 800, který na ně připadá, určitý počet kandidá
tú. Tento počet, který je jak u skupiny podnikatelú, tak i u skupi
ny zaměstnanců téhož výdělečného oboru vždy stejný, je předem 
přesně stanoven a vyjádřen v procentech (tak na př. konfederace 
zemědělců navrhuje 12%, t. j. 96 kandidátů, federace zeměděl
ských zaměstnancú a dělníků 12 %, t. j. 96 k, konfederace prů
myslníků 10%, t. j. 80 k, federace průmyslových zaměstnanců 
a dělníků 10%, t. j. 80 k atd.). Výběr těchto kandidáW neděje se 
ovšem volbami ze středu příslušných konfederací nebo federací, 
nýbrž kandidáty označuje generální nebo národní rada toho kte
rého svazu, která je závislá na vládě. 

. Paralelně s tímto prvním stadiem probíhá stadium druhé. 
Dalších 200 kandidátů mohou totiž - podle stanoveného klíče -
označiti určité zákonem uznané právnické osoby a jiná sdružení, 
pokud jsou významná pro národ, a jež mají za předmět své 
činnosti kulturu, výchovu nebo sociální péči a pokud jim takovéto 
oprávnění bylo propújčeno vládou (tak na př. říšský svaz veřej
ných zaměstnancú navrhuje 28 kandidátů, říšský svaz vysokých 
škol 10. frontových bojovníků 45 atd.). 

Když sekretariát Velké rady fašistické oba takto utvořené 
seznamy osob (celkem 1000 jmen) uspořádá podle abecedního po
řádku, vybéře z nich tato rada osoby vhodné pro národní kandi
dátku. Při tomto výběru není ovšem Velká rada fašistická 
vázána jen předloženými seznamy, nýbrž může do konečné kandi
dátky pojmouti i jiné osobnosti (vynikající vědce, umělce, poli
tiky a pod.), i když nebyly v návrzích uvedeny. Takto sesta
vená národní kandidátka, jež obsahuje celkem 400 označených 
poslanců, se potom předloží voličstvu s otázkou, zda schva
luje (Si) nebo neschvaluje (No) seznam osob vybraných Velkou 

radou fašistickou. 
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V~sledek hlaso~ání sčítá?ím hlasů pro a proti zjišťuje jako 
vole,bn~ soud o~vola~l soud v Rímě,13) složený z presidenta a čtyř 
senatmch presIdentu. Je-li polovina plus 1 hlas všech platně ode
vz~aných hlasů pro národní kandidátku, prohlásí odvolací soud 
v.Rímě kandidátku za přijatou, a všechny poslance v ní označe
ne za zvolené. Není-li národní kandidátka přijata) vypíše tento 
s~~d .po~le řízení, jež je zákonem podrobně upraveno, nové volby, 
~~l mchz pak tento soud funguje i jako národní ústřední volební 
u~.~~ . . který přijímá kandidátky pro tyto volby předkládané, 
ZJlsťuJe konečný výsledek a pod . 

. !a~ utvoří se tedy poslanecká sněmovna, která je s hlediska 
pohhc~eho výl~čn~m sborem representantů fašistické strany a 
s hledIska socmlmho souborem zástupců jednotlivých stavů a 
povolání. Při tom však zůstává jen dekorativním sborem bez sku
tečné moci. 14) 

, Po~ud ,bY bylo vůbec ještě aktuální zabývati se i druhou 
zakla~m otazkou naší úvahy, jak totiž utvořená sněmovna »roz
h~duJe o v?latnos.ti . ~it~l~ a vpřipuštění svých členů«, bylo by 
treba pov~lmnouh Sl Jeste dalsích ustanovení zákona o politickém 
zastoupem z r . 1928, ~terá vyhrazují poslanecké sněmovně, aby 
rozhodo~ala s v konec no u platností o odporech, stížnostech 
a~ebo vubec, o prednesech, které byly učiněny u úřadú v jednotli
v:~ vo~e~m~ okrsku, u říšského volebního úřadu anebo byly 
prImo predlozeny posJ~necké sněmovně. Tato ustanovení doplňuje 
p~k ~ po?robnostech Jednací řád poslanecké sněmovny (viz na 
pr~ pred~ISY o osobách oprávněných k podání stížností, o složení 
~nemovmho výboru verifikačního a jiné), pokud ovšem nebyla 
Jeho. ~stan,ovení právě zákonem o·'politickém zastoupení z r. 1928 
m~dIf~kovana. , !ento zákon stanoví některé případy, kdy volba 
ma ~yt pr~hlas~na , neplatnou, a to zejména tehdy, když byly 
po:u~enyv ?ektere zvlášť významné náležitosti povahy více anebo 
men: poradkové (na př. byla-li nezákonně zkrácena nebo pro
dlouzena doba určená pro odevzdání hlasů). 

13) K organisaci italského soudnictví viz B o I' n h ak n 11'8 
14) S ,v v • • ' • u. m. . 

"., . rov. rec , M u s so II n 1 h o v N árodníradě korporací z 13. xi. 
19"" (CIt. podle Bor n h a k a, n. u. m. 84). 
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K a pit o I a V. 

Působnost československého volebního soudu. 

1. Rozhodování o stížnostech do výsledků reklamačního řízení. 

Bylo již uvedeno, že tuto působnost volebního soudu určuje 
§ 8, Č . 1 v. s. takto: »Volební soud rozhoduj e o 'stížnostech do 
výsledků reklamačního řízení prove-deného- podle záko~~tá
lých seznamech voličský'ch ze dne 19. prosince 1919, čís. 663 Sb. 

-'z. a n.«1.) Již z textu tohoto ustanovení jde - - prozatím bez 
ohledu na další podrobnosti, - že volební soud funguje v tomto 
případě.iako zvláštní instance op r a vE á j odvolací, ~íY, 
která k podané stížnosti přezkoumává rozhodnutí nižšího orgá
nu správního, totiž rozhodnutí vydaná reklamační komisí. Po
něvadž tedy volební soud je v tomto případě jen orgánem oprav
ným, bude nutno podrobněji si povšimnouti základu, který má 
býti předmětem této jeho přezkumné činnosti. Ještě však je do· 
dati, že touto funkcí dostává se československému volebnímu 
soudu zvláštního významu, že je totiž - kromě tradičních 
funkcí volebních soudů v jiných státech - určen také k ochraně 
subjektiv1ního práva volebn~ho, třebas by tuto ochranu voleb
nímu právu iposkytorval až v s,tadiu odvolacím. Pro bližší rozbor 
kompetence uvedené v § 8,č. 1 v . .s., je nutno věnovati pozor
nost 1.záJcladní pova:ze reklama:čního ř~zení, 2. kompetenci a 
formě rozhodováni relrlamačni komise, 3. kompetencÍ a formě 
volebního 'soudu.2 ) 

1) Z výkladů na str. 54 t. sp. jde, že uvedená kompetence nebyla v pú
vodním vládním návrhu (tisk poshnecké sněmovny 1819, Nár. shromáždění 
1919) a že do zákona byla pojata teprve k návrhu ústavního výboru (tisk 
poslanecké sně~. 2424, N ár. shrom. 1920).- K této kompetenci volebnrhQ 
soudu srov. zejm.: H o e t zel, Soudní kontroly veřejné správy, 48, Čes
koslovenské správní právo, 475, Pe š k a, Československý volební soud, 17, ' 
nás1., S věr á k, n. u. m. 187, 28-8, W e y r, Soustava československého 
práva státního, 123, 138, Čes'koslovenské ústavní právo, 137. 

2) Pe š k a" Československý volební s,oud, 8. 
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Ad 1. Reklamační řízení . k ' v , 
zení, které nastává po v.}a o zvlastm druh správního ří-
b I vereJnem vyložení r v k' 
yo upraveno §§ 10 11 12 . 'k vo ICS ych seznamů, 

Sb. z. a n. doplněnéh ' 'k za . ze dne 19. prosince 1919 Č. 663 
Sb " o Zal onem 'ze dne 23 led 1 ' . z. a n., citovaných d 'I . k . I , na 920, čÍs. 44 
vati všemi podrobnostm~ e J~t'o ,~ol; sezn. Nehodlajíce se zabý-
h l pOSI lvm upravy r kl v, 

c ceme zde zdůraJzniť " hl ' . . e !'tmacmho řízení, 
d ., ' II Jen avm prmclpy kt 't t aj!. OlPorou budou nám V' t v " ' : ere o o říz,ení Oovlá-
'k ' pTI l om predevším v, 1 v , 

Zal onna; pokud by 'k 'I' ,pns usna ustanovení 
b d rpa vys IOvnych ustan ' ' , 

u e nutno při vy 'kladu v'hl'v ,ovem, 'zakona nnhylo v, , ' prl ' l'zet i :k: účelu' v, ~, 
r:J:zem sloužit. Účel I1ek}!amačního V'I ',.' Jemuz ma reklamační 
lem stálých vol1čsk' h , ' n~enl Je v podsltatě dán úče-

" yc seL'lnamu vubec t t·, , v, . . 
a uplny seznam osob kt ' . ' 00 IZ pOTIdlb .správný 
volebních řádů opráv~ěn ere J~to~podJ,e příslušnýoh ustanovení 
zásad správního nV'zenl' y vko'll. ,ak}!ze říci, že 'ze všeobecny' ch , v re ama v, v, , 

a) Z á s a cl a d i s . v cn;m rJiz€m '8e uplatňují tyto: 
m hl b 'tO P o s I c n 1. Aby rekla v, v, , o o Y I V konkrétn' v, macm nzem 

I v, , lm pnpadě zaháJ'e " . 
sp nena zakladní podml'nka tl " no, mUSI byb nutně 
dl {VlCI V tom v bV 

e § 10,odst. 3 vol. .sezn _ 'v. v', ze o can, který je po-
občanů tam uvede ne') . ,(a~ .prlSlusl ike kterékoli kategorii 

, - qpravnen d t· , . 
nym voličským seznamům t , ,~oa I namrtJky proti vylože-
ní reklamačního řízení z~vi '~~d na~mt!k:y skutečně ,podal. Zavede
šlém od strany. Tato zása~: ve y, J~n .na náwhu, na podnětu vv
odst. 1 vol. sezn podle n' hvYPdlly~a Jednak z § 8, odst. 3 a § 1'0 

, ., ' IC z uzn "tk ' seznamům voličským p d t' o naml y proti vyloženým 
lh ' v ' o a I u obecního úřad ' 

ve _ute osmidenní jeJ'íž P V't 1 . Upl sem n ě, a to 
1 v,. ' . oca e_{ I konec byl I l' v 
ozem volIčských seznam' v. . ve vy 1 asce o vy-

dl " u urcen, Jednak z § 11 t' v , . 
po. e ktereho přísluší reklamač " . . ~ ehoz zakona, 
m I tká c h proti volič k' _~ll k~mlsl rozhodovati o n á-
t t d s ym seznam um pod 'I 
u ~ y právě tohoto podnětu od st - T • a,~ y c 1. Není-li 

komIse v konkrétním p~.' dV ranJ , nemuze reklamační 
'd v npae svou činnost'b , ... 
J e, ze reklamační komis ' 'v vu ec zahaJlb. Z toho 
ex officio (srov i náze e v?en~ opravnena toto řízení zahájit 

. . ,v nzem rek I a v, v 
spr uch s verfahren) a v tma c n 1, nem. E i n-ze pro o není zp . dl 
ve voličských seznamech něco mě " raVI a ani oprávněna 
některé oprávněné osoby.a)' mb bez podnětu vyšlého od 

, a) Tato zásada došla výrazu v ' 
hodoval o oprávnění reklamační k ~a,lezech v?l~bn!ho soudu, pokud roz-
sezn~mi'1 voliče tam zapsaného t omls: ex offlCIO skrtnouti z voličských 
s Chl n Č. 59 a v nál. ze dne 2B a Xo ;9~;1. v~e dne 8. IV. 1922, čís. 782, K 0-

'. ' , 'CIS. 563, K o s chi n Č. 174. 
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Z pravidla, že rek,lamačuí komi,se není oprávněna údaje vo
ličských seznamů měni:ti: bez podnětu vyš'lého od :strany, 'stanovilo 
positivní zákonodárství tyto výjimky: 

a) Podle § 4 zák. 'ze dne 23. ledna 1920, č. 44 Sb. z. a n. byl 
. povinen předseda rekJ.aJm3lčuí komise š k r rl;: n o. u t iz voličských 
seznamů voliče, o němž Is,e 'zjistilo, že v den vy'ložení seznamu 
ještě nedosáhl věku potřebného ;pro. právo. volební, jakož i toho 
občana, o jehož stáříV'zešly pochybnosti, a který, a6koli byl 
vyzván, aby své stáří !prokázal, neučinil tak ve <lhůtě jemu dané. 
Tato povinnost předsedorva skončÍl}a d~e výlslovného ustanovení 
cit. paragrafu dne 6. března 1920.4 ) 

(3) Podle článku III. zák. ze dne 29. února 1920', Č. 123 Sb. 
z. a n. měl předseda reklamační komi!se porvinnost š k rtn o u t i 
z voličských seznamů osoby, jimž Ise nedostávalo kardinální pod
mínky pro jejich zápis, totiž československého Istátního občan
ství. Platnos,t i tohoto předpi1su byla výslovně omezena jen na 
dobu přechodnou, t. j. do 31. prosince 1920. 

JI) Podle § 7 vlád. nař. ze dne 28. května 1927, č. 67 Sb. z. 
a n. , kterým .se provádí 'zákon :ze dne 8. dubna 1927,č. 56 Sb. z. 
a n. o vo'lebním práViU ipříslušníků hranné moci 'a ,četniCJtva, před
seda reklamační komise š k rtn e z moci úřední z voličských se
znamů vojenské osoby v činné službě, uvedené v § 2 cit. nař. , 
které nemaj í býti 'zapsány v Istálých seznamech voličských, a 
uloží provedení starostovi obce (magřstrátu, měst'skému notář
.skému úřadu, obecnímu nebo obvodll'ímu notáři) v seznamech, 
které jsou u obce uloženy. Aby vynikl ofic~Olsní ráz tohoto 
výjimečného oipatření předsedova, dlužno se 'zmínit i o způ1sohu, 
j:a;k předseda komi,se maJbude vědomosti ° osobách, které mají 
býti vyškrtnuty. O jménooh osob,Meré mají býti takto ze sezna
mu vyškrtnuty, nabude ;předseda rek1amalČní komi'se vědomosti 
jednak ze seznamu odvedených hraJnců zaps'aných do stálých se
znamů voličských, kteří činnou službu vojenskou nastoupili, 
předloženého mu starostou obce, je0.~akze ,seznamu ostatních 
osob vojens:kých, jež :bude třeba 'škrtnouti ve voličskýchsezna
mech, zaslaného Ipředsedovi reklamační komi1se od velitelství pří-
Islušného útvaru. 

J akz uvedeného jde, platí IprO 'zahájení reklamačního řízení 

4 ) Srov. k tomu nál. vol. soudu ze dne 5. VI. 1920,č. 3335, K o s chi 11 

Č. 19 a nál. ze dne 8. IIV. 1922, čís. 782, K o s chi n Č. 59. 
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jako J)r~vidlo zásada dil ' . v , 
ať jde o reklamace v u v,v, s.p o S I C nI. ~ato zásada platí s,tejně, 

, zsmn smys,lu (ucelem ' 'tek' 
zwpisu osoby nezapsané) ť'd' ' naml ' Je dosíci 
je docíliti vY'š,krtnll't' ,ab 3' .. : o e1Creklamace (!Účelem námitek 

I oso y JIZ 'z'apsané) P k d k 
'zákonodárstVÍ připouští v v ' , . o u pa positi'vnÍ 
d ' ze V necetnychshora u d 'h v, 
, ech mohou na<::ltati ta'ko ' 'v. ' ve enyc pnpa-

~ , ve ll'cmky které s " a:k d . 
po reklamačním rVI"zen' 1" e Jm' ' ostavuJÍ až I vyvo anem z pod Vt t 
domiti,že těmto výjimk' . ..v' nev~ IS rany, nutno si uvě-
směr. V'ztwhují Ise v,šech ~ t, ~IZ od pO'catku dán 'zcela přesný 
komise hyl re'sp J'e'st o ,n~ °vlIZ Jen na to, že předseda reklamační 

, " . pravnen [vpV' d h 
se o předsedově p o v i 'll n ' t'J r~~ e~ ,sub a) a fl) mluvilo 
š k r tn o u t osobu J'l',v:t o s , I IZ voh:skych 'seznamů ex offieio 

z ' aru zapsanou UV' k opatření je tedy totožny' " ,v"nk ' . cI~e t'ohoto předsedova 
IS UCl ' em ,ktery v pl' 'd I ' 

mačním řízení nastá '~d v " aVI' e nem rekla-
vyhověno. ~eVYSkyt:~'e 1~:zv:x~elM~:naCir poda,?é od stmny bylo 
IS účinky reklamace v Vv, a iPnpad, Mery rby byl totožný 
po případě rekla~av , ~zs~ smyslu,že by byl totiž předseda 

, ' Om.l\.OmlISe také op' v. ' 
zllamů z a p s a t osob t ' ' ravnem ex officio do se-

. . u am nezapsanou O t k' ,. 
ofÍlClO - ač by se snad t k hl ~ . a ovem zaplSU ex 
d ' . a mo o z Š 2 zák č 56/1927 Sb z ati _ nelze mluvit an° v, d V . . ' . z. a n. 

z. a n kd b . I V pnpa e § 3 vlád. nař. 'č" 67/1927 Sb 
stoUiplá mrzveOSO'by~.t~odJed1lJstkáV 'z v 'čiTIlIlé slu~by propuštěná nebo Vy~ 

L ' O' a ecne z ' "d . v, . 
:které v době l .d t t V' apsana IQ vohoslkych seznamů 

, <: y a o osoha z 'cmné I 1 v'b 'b ' v v ' 
vystoupila 'byly J'l',v 1 v s uz y, I yla iPropustena nebo , z vy ozeny p v, d v kt 
voplatnými.. Taková osob ' ' '~vprIP~ e er é !se staly již p.r;i., 
h 1 á v ( . a ,se rto"hz 'zaplse do isreznamu k s v' V· 

S c e srov. § 3 dto vlád . V) . . v v, e p rI-
reklamwční komise 's přísl v " nar. , ,ktero~ ,predIozI předsedDvi 
o ,prolpuštěnl' ne'bo t usnym lPotvrzemm voj enslké správy 

, . vy;s oupení z č'n ' 1 Vb . 
tedy podmínkou vl'wstní pV"h.l,vk':! n~ S lUZ' y VOjenské. I zde je 
" . n as a sbany tedy Vt··, 
lUlcmtiva, pro rto,aby ! řed ' d ' . ,v ' ,op~ JeJI vlastní 

. p se a mohl ,poza,dovany zapis za v' ďrt· 0) 
Z dlsposiční zásady v I' , v. . , . . rl Jr 1.0 

namů není tedy povinnost?Pv yvba, z~ za~ls do voličských sez
l vseo ecne ulozenou, tak aby každý, 

5) ?~vodová zpráva vlád. návrhu tisk " v , 

11926 uvadela, že podle § 2 l'ed d . po~l. snem. 561 Nar. shrom. 
bud' z ú řeď ním o C • Pb se a rekl. komIse dodatečný zápis' zařídí 

, I ne o podle přihl' 'k d 
a ze podrobnosti určí vládní na w, 'Al ' a s y otčeného voliče 
určil, žeEe takové osoby moh rI~elll.!", e '~ 3 tohoto vlád. nařizení pak jen 
h I á š c e a o druhé eventual'~~ o dV? 10sky~h seznamů zapsati 'k s v é při-
d' 'OY I e, v uvodove zpráv v ' t l'd ' ene, se JIZ nezmínil _ MVI . . v e Cl . va. navrhu uve-

, . e o se patrne za to že v'h d d d " 
ma se dostati jen těm osobá kt ,.. ' y o o atecneho zápisu 

. m, €re JIch samy budou chtít použít. 
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kdo vyhovuje zákonným podmínkám aktivního volebního práva, 
do 'seznamu bezpodmínečně zapsán býti m u s i 1, i když zákon 
o správnost a úplnost seznamů pečuje zavedením velmi široké 
kontroly, a to jednak sestavováním voličských seznamů místní 
volební komisí (§ 5 vol. sezn.), jednak jejich opravováním, resp, 
doplňováním v reklamačním řízení (§ 10 vol. sezn.). V důsledku 
této povahy zápisu mohou nastati - třebas nepochybně jen 
nečetné případy - kdy občan vyhovující všem zákonným pod
mínkám volebního práva do seznamu ,přesto zapsán nebude, 
ačkoli by tamza:psán býti mohl, resp. býti měl. I v tomto směru 
může tedy dojíti výrazu rozdíl mezi pojmem »voliče« a »voliče 
zapsaného«, který v positivním právu není zcela bezvýznam
ným.6 ) A tak lze dojíti k závěru,že přes onu širokou kontrolu 
shora v obou směrech naznačenou, nemusí býti ještě ten, kdo 
je podle zákona oprávněn voliti, do voličských seznamů zapsán, 
že však s druhé sltrail1y ten, kdo do seznamů již zapsán byl, musí 
stále vyhovovati veškerým podmínkám aktivního práva voleb
ního a z práva voliti nesmí býti vyloučen. 

Dodatkem vhodno poznamenati, že pozdější disposice 
strany nemají žádného vlivu na řízení, které bylo z podnětu 
strany jednou zahájeno. Dochází zde tedy výrazu onen typ 
správního řízení,') v němž je strana sice dominus litis v tom 
smýslu, že její žádost (resp. námitky) určuje směr úřední čin
nosti, nikoli však také v tom smyslu, že by zpětvzetí její žá
dosti (resp. námitek) znamenalo konec zavedeného řízenÍ. 
Neboť veřejné zájmy, o jejichž ochranu se in concreto jedná, 
zřejmě odůvodňují, aby se pokračovalo v zahájeném řízení 
i ,proti vůli strany. To vychází i ze zá:kona, který nemá usta
novení o tom, že lze v reklamačním říizení námitky odvolati. 

b) Z á s a d a p r a v dym a t e r á 1 n í. Týká-li .se dis
posičnÍ zásada ' zahájení řízení, vztahuje se zásada pravdy 
materiální na zjištění skutkových podkladů rozhodnutí, jež 
Il:lá býti v tomto již zahájeném HzenÍ vydáno. Tato zásada ovládá 
l)ak celé řízení v dalším jeho průběhu, bez zřetele na to, kdo 
l\: zavedeil1í řízení dal podnět . Z této 'zásady, která jest odůvod-
11.0na pCŽ'3Jdavkem ochrany důležitých zájmů veřej,ných, vyplývá 

6) S'rov. §'§ 12, 36 a 21 zák. Č. 12311920 ve znění zák č. 58/1935 Sb. 
~. a n.; k tomu T roj a n e c - F i šer, Komentované řády volení, 1935, 35. 

7) Ho e t z e I, Č~slwslovenské správní právo, 332. 
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pro úřad, u něhož je řízení zahájeno, ;povinnóst, aby si zjistil 
skutkové podklady svého rozhodnutí e x o f f i C i o (zásada v y
hle d á v a c í) . Ozás'adě pravdy materiální a o její platnosti 
v reklamačním řízení nemá zákon o stálých voličských sezna- · 
mech výslovného ustanovení. Ale platnost zmíněné zásady i pro 
toto řízení lze s přihlédnutím 'k výlkladťim nauky o všeobecných 
zásadách :S!Pl"ávního řízení dovoditi nepřimoz ustanovení § 10, 
odst. 6 vol. 'sezn., podle něhož strana je ipovinnauvésti v ná
mitkách skutečnosti sloužící k jich odůvodnění a má (jen) p o
d le m ož ll' o s t i o s věd čit i správnost tv~zených s:kuteč
Hostí.8 ) Ze stylisace tohotopředpi'su }ozeS'ouditi jak na :platnost 
zásady pravdy materiální v reklamačním ří!zení, tak i na shora 
zmíněný officiosní směr tohoto řízení. 

Podle tohoto předpisu není totiž především strana povinna 
podati d ů k a z o pravdě svého tvrzení, nýbrž stačí pouze, když 
reklamační komisi poskytne možnost úsudku o pravděpodobnosti 
skutečností, které tvrdL9) Tím se tedy straně neukládá ještě 
povinnost, prokázati také pravdivost určité skutkové okolnosti. 
A kde se ve správním řízení takovéto důkazní břemeno straně 
v~7s1ovně neukládá, dlužno míti z.ato, že jatko pravidlo platí vše
obecné zásady správního řízení, tedy především i zásada pravdy 
materiální. Neboť připomeneme-li si výklady H o e t zelo vy, 
opřené o judikaturu nejvyš'šího správního soudu (zejm. o nález 
Boh. A 6541) /0) »klade se váha na to, jak je stylisována právní 
norma, ť. j. klade-li váhu na to, prokáže-li něco strana, nebo 
zdali rozhoduje, že jest objektivně dána určitá skutková pod
stata (formální důkazní břemeno strany). Není-li však positiv
ního předpisu, který by břímě důkazu o určité skutečnosti uva
loval na stranu (v cit. judikátě 'nejvyššího správního soudu šlo 
o držitele slupi), sluší !při zjišťování skutečného základu Í'Í

diti se zásadami, které řízení správní vůbec ovládají. Je ·to 
především zásada materiální pravdy, neboť rozumí se samo 
sebou, že, spojuje-li norma s určiťou skutkovou podstatou určité 
práv~í úč~ky, musí .tato skutková podstata_ býti zjištěna, aby 
-úřad svým výrokem mohl autoritativně vysloviti, že právní 
účinky normou zamýšlené nastaly nebo nastati mají. Pokud 

,.,.,. "'" .- - -
8) K pojmu osvědčení srov. § 65 vlád. nař. z 13. 1. 1928, Č. 8 Sb. z. a n. 
9) Ho r a, ' Československé civilní právo procesní, 1932, 11., 312. 
10) Ho e tz e 1, Českosloven"l;:ésrprávní právo, 332, 333; o zásadě 

pravdy materiální srov. dále zejm. Boh. A 1123/22', 4113/24 a cit. 6541/27. --.. ~-... ~ 
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tedy není normy procesní, která by zásadu pravdy mater~ální 
modifikovala, je věcí úřadu, chce-li vydati rozkaz neb? ~~k~z 
do individuální právní sféry zasahující, aby z úřední mOCI ZJIstil, 
zdali jsou objektivně dány skutkové pÍ'l:dpo'klady, jež vyd9.ni 
úředního rozkazu nebo zákazu podmiňují.« 

Bylo již řečeno,žeze styli,sa:ce paragrafu 10, odst. 6 vol. sezn. 
. lze nejen nepřímo usuzovati na platnost zásady pravdy mate

riální v reklamačním řízení, nýbrž že z téhož ustanovení lze do- . 
vozovati i povinnost úřadu vyhledati si tuto pravdu ex officio. 

. Neboť přesto, že zákon ukládá straně, aby správnost tvrzených 
skutečností osvědčila, nečiní tak v tom smyslu, že by bez tohoto 
osvědčení řízení nemohlo býti zahájeno. Neboť žádá osvědčení 
jen »podle možnosti«. Právě z tohoto ustanovení, že strana je~t 
povinna správnost tvrzených okolností osvědčiti P vO ~ 1 : m ~. z~ 
n o s t i ne,pochybně vyplývá, 'že 'zákon toto osvedcem nemm 
podmí~kou zahájení řízení a rozhodnutí, takže řízení musí být 
zahájeno a provedeno, i když takového osvědčení není. N eb~lo 
by lze tedy náležitost osvědčení klásti na roveň t. zv. podmm
kám procesním ve smyslu, jak je upravuje civilní ,prá;:o ~ro
cesní,u) To vede k závěru, že v těch případech, ktere leZl mImo 
zmíněnou možnost strany určitou skutečnost osvědčiti, musí :3~ 
reklamační komise sama ujmouti zjišťování údajů strany. Je 
tudíž v tomto předpise uložena také reklamační komisi povin
nost, aby i ona se své strany spolupůsobila při zjišťo~ání ro~
hodných skutečností, zejména však, aby formální stranku na
mitek nepřeceňovala v tom smyslu, aby na příklad námitky ne
odmítala již z toho důvodu, že jsou snad nedostatečně doložené.12

) ; 

Zbývá ještě otázka, zda-li zákon pro zjišťování s~utk~:éh.o 
základu stanoví pro reklamační komisi nějaké směrmce Cl m
kol i. Pokud jde o 'způ:sob, jak se má tento základ zjistiti, je 
reklamační komise vázána jen v jediném případě, který má na 
zřeteli § 10, odst. 7 vol. sezn., podle něhož, jde-li o námitky proti 
zápisu voliče, má býti tomuto voliči námitka ihned oznámena 

11) ,H o r a, Československé civilní ,právo procesní, II., 11~. . v 

12) Srov. k tomu a k dalšímu z judikatury volebního soudu nalezy, v r:ICh~ 
zásada pravdy materiální a oficiosnost reklamačního řízení byly v ruzne 
,stylisaci opětovně zdůrazněny, tak např. v důvo~ech nál. ze 17. !X. }921, 
čís. 145, K o s chi n Č. 45, nál. z 8. IV. 1922, Čl<s. 776, K o s Chl n, c. 48, 
nál. z 25. IX. 1920, čís. 3639, K o s chi n Č. 51, nál. z 20. X. 1923, Č1S. 973, 
Koschin Č. 107, z 12. XII. 1931, čís. 248, Koschin,č. 223. 
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s doložením, že muze do tří dnů u obecního úřadu podati své 
vyjádření písemně, nebo, nemůže-li psáti, též ústně. Ve ~šech 
ostatníc~ sm~rech ponechává se úvaze reklamační komise, jak 
chce potrebne skutečnosti zjistiti. 

Připomenouti však dlužno, že na váhu padá i účel rekla
mačního řízení, jakož i okolnost, že se v celém zákoně o volič
ských seznamech klade důraz na rychlost a stručnost upravo
vamého řízení.I3 ) Právě proto je trvati na tom že i ~ásada 
materiální pravdy je tímto požadavkem ovlivňována a zúžena 
poněvadž lze v reklamačním řízení užíti k důkazu tvrzených 
skutečností jen takových průvodních prostředků, které lze bez 
:el~ého průtahu provésti; takovými prostředky jsou podle stálé 
J,l~dlkatury vo~eb~ího soudu listiny a veřejné zápisy u veřejnéhO' 
uradu vedene, Jakož i úřední spisy některého veřejnéhO' 
orgán u.:L4 ) 

c) Z á s a d a s o u st ř e d' o v a c í(k o n cen tra ční). 
Dříve než bude přihlédnuto k tomu, jak se tato zásada projevuje 
v reklamačním řízení, je vhodno povšimnouti si zcela všeobecně 
v čem vlastně soustřed'ovací zásada záleží. Neboť jen po tomt~ 
všeobecném určení podstaty této zásady lze postihnouti i vy
s;ě:li~i veškeré důsledky, které uplatnění zmíněné zásady: vyvo
lava I ve zvláštním řízení reklamačním. Zásada soustřed'ovací 
náleží především - povšechně vyj ádřeno - mezi zásady které 
se týkají určitého způsobu jednání před rozhodujícím or~ánem 
a mezi těmito dlužno ji počítati do slkulPiny, ve které se klad~ 
váha na to, v jakém časovém pořadí se jednotlivé úkony určité
ho řízení provádějí. Podstata zmíněné zásady pak spočívá v tom 
že strana má v jistém obdob(ořízení současně provésti veškeré 
úkony jí příslušející, pro které bylo právě toto období určeno, a 
kt~r~ sm.~řují k témuž společnému cíli, s účin'kem, že ji.na'k 
t. J. Jesthze strana tyto úkony v předepsaném období neproved,~ 
stihají ji následky praekluseY) Ve správním řízení dlužno pod 
pojm,en: v úkonů straně pHslušejícíclh rozuměti často námitky, 
k~er~ u<;astník řízení může v určitém stadiu procesním před
nestI. Zasada soustřeďovací týk:-í. se tedy jen procesních str a n 

13) Srov. analog. § 4·3 vlád. nař. č. 8/192'8 Sb. z. a n. 
. 14) N ál. vol. sou~u ze dne 22. V. 1<920, č. 31'83, K o 's chi n Č . 7 zá-

sadní výrok z 22. V. 1920, Č . 3285, K o s chi n Č. 9. ' 
15) Hor a, Českos,lovenské civilní právo procesní, II., 125. 
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a činnosti jim v řízení přikázané. Vedle toho ovšem zůstává v ří
zení správním (zejména v některých jeho druzích) nedotčena 
samostatná povinnost úřadu, majicí svůj pramen ve shoora sub 
b) uvedené zásadě vyhledávací, aby si zj išťoval veškerý skut
kový základ pro své rozhodnutí, zejména ovšem tam,kde jde 
o ochranu veřejných zájmů. 16) 

Po výkladu podstaty soustřeďovací zásady s hlediska vše
obecného přihlédněme nyní k otázce, jak je tato zásada upra
vena a jak se projevuje v řízení rek I a ID ač ním. Řízení 
správní tvoří od zavedení až do jeho skončení jednolitý celek 
a neklade zpravidla důraz na časové pořadí, v kterém se pro
cesní látka sbírá. l7I) Má-li tudíž v reklamačním řízení platiti 
něco jiného, bude třeba 'zji,stiti, je-li takováto důležitá odchyl'ka 
v zákoně o voli'čslkých seznamech uvedena vý,slovně. Takovéto 
výslovné ustanovení ,sIk,u'cečně nalézáme v § 8, odst. 3 a v § 10, 
odst. 1 vol. sezn. Neboť zde jsou námitky vázány na osmidenní 
lhútu, její'ž počátek i konec musí býti ve vyhlášce o vyložení 
voličských seznamů uveden. V téže lhůtě a zároveň s námitkami 
musí strana uvésti skutečnosti k jejich odůvodnění a osvědčiti 
podle možnosti správnost tvrzených skutečností. Z citovaných 
ustanovení - a to i z § 10, odst. 7 VOlI. sezn. - je zřejmo, že 
se při zákonné úpravě klade důraz na to, aby skutkový základ, 
pokud jde o námitky, byl zjištěn ve zcela určitém č a s o v é m 
ob dob í říz e n í, které předchází před rozhodnutím rekla
mační komise. Tendence směřující k tomu, aby potřebný základ 
byl dán už 'stranou v námitlkách jejích v určitém období, ovládá 
podle názoru volebního soudu, »celé reklamační řízení, jež jest 
stručné a do krátké lhůty vázáno, což vylučuje, aby o jednot
livých námitkách prováděl se snad formální spor, jehož trvání 
a tím i konečné upravení stálých voličských seznamů by záleželo 
na vůli stran, zda a kdy které skutkové okolnosti uvésti, pří
padně důlmzy o nich nabídnouti chtějí.«18) 

Soustřed'ovací zásada uplatňuje se tedy v určitém a zákon
nou lhůtou vázaném období řízení, které předchází před rozhod
nutím reklamační komise. V tomto období uplatňuje se uvedená 

16) Ho e t zel, Československé s·právnÍ právo, 337. 
11) Ho e t zel, Československé správní právo, 3-37. 
""' ) Z důvodů nál. ze dne 22. V. 1920, čís. 31'83, K o s chi n 7; srov. 

též nál. z 5. VI. 1920, čís. 3411, K o s chi n 8 a nál. ze dne 17. XI. 1928, 
čís. 127, K o s chi n 226. 

Volební soudníchi 7 
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zásada jednak v tom, aby reklamant přednesl vše ch n y 
s k u t k o v é o k o 1 n o s t i pro reklamaci rozhodné (§ Hi, 
odst. 6 vol. sezn.), neboť rozhodnutí reklamační komise bude se 
opírati právě jen o ty skutečnosti, které a pokud je reklamant 
v,n~mitkách ~řednesl. Jednak v tom, aby i ten občan, proti jehož 
zaplSU podane námitky směřují, uvedl ve svém vyjádření (§ 10, 
odst. 7 vol. sezn.)' - opět v zákonné lhůtě třídenní - vš c
ch n y s k u t k o v é o k o I n o s t i na svou obranu. A tak zá
sada koncentrační, která v tomto období a v této intensitě 
ovlá~á řízení před reklamační komisí, nepřipouští, aby ve stíž
nostI podané proti rozhodnutí komise k volebnímu soudu byla 
uváděna nova quoad facta. 

d) ,Z á s a d a pí sem n o sti. Forma, jak mají býti 
skutkove okolnosti předkládány reklamační komisi k rozhodnutí 
b~la.výslovně . stanovena v ,§ 10, odst. 1 vol. sezn., podle něhoŽ 
namltky protI vyloženým seznamům voličským dlužno podati 
p~semně u obecního úřadu; a v odst. 2 cit. paragrafu, podle kte
reho osoby nemohoucí psáti, mají právo podati je ústně u obec
ního úřadu, který je povinen námitky s nimi sepsati (srov. též 
§ 10, odst. 7 in fine)'. Vzhledem k tomuto jasnému ustanovení 
z~kona nebude tudíž v otázce této zevní formy námitek žád
nyc~ ?o~h~:bnos~í. Ale nutno dodati, že uvedený předpis je 
take Je?mym ?redpisem zákona, který formu námitek přesně 
upravuJ,e. Ale 1 když v ostatních směrech přesná forma námitek 
'k v . ' za: ~n~m p~ed~ps~n~ y nebyla, »je dáno j ilž jejich povahou jako 

~?dam, o nemz ma urad zavésti šetření a rozhodnouti, aby ozna
cllo alespoň předmět, jehož se týká, a uvedlo návrh strany.«19 f 
v, ~d 2. Dosud byla věnován_~ pozornost povaze reklamačního 
n~e~l a hla;~ím zásadám, které se v tomto řízení uplatňují. 
~a-h ~~k by tI. charakter tohoto řízení vystižen úplně, je třeba 
Sl povslmnouh podrolbně i orgánu, zvooého rek 1 a m a 'č n í 
k'O m i s í, který reiklama:ční řízení 's'voučinností, resp. svým 
rozhodnutím U'zavírá. 

y ~okud, s~ :ýk~ . VlŠeobecné povahy této komise, je pře
devslm uvestI, ze Jde o orgán, který ve svém vztahu k voleb
nímu

y 
s?udu má funkci orgánu nižšího, nalézacího, neboť zá

sadne Jen rozhodnutí vydaná touto komisí mohou pak býti 

19? Z důvodů nál. vol. soudu z 5. VI. 1920, čís. 3419, K o se 'h i n č. 15; 
srov. nal. z 25. X. 1924, Č. 518, K o s chi n č. 108. 
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_ v mezích blíže stanovených - předmětem přezkumné cm
nosti volebního soudu. Pokud se týče podrobné právní úpravy 
této komise, hodláme se zde zabývati jen určením její kompe
tence a formou jejího rozhodování, ponechávajíce stranou vše
chny ostatní ot~z'ky 's právní úpravou této Jmmise souvisící, 
tedy 'zejména i ot~Z'ku j,ejího OIsobního složenÍ. 

Reklamační komise jest podle § 11, odst. 1 vol. sezn. zrl
zena k rozhodování o námitkách podaných. proti voličským se
znamům. Dříve než bude přihlédnuto k dalším podrobnostem 
positivní úpravy v těch mezích, jak shora naznačeno, je si uvě
domiti, že vohčské ,se1roamy 's'estavi,la mís t ní vol e b n i it 0-

m i s e, 'když po předchozím ,proa;koumání hmotných podmínek zá
pisu při každém jednotlivém občanu byla rozhodla o tom, zda má 
či nemá býti do seznamu zapsán. Námirbky v I'ekla:mačním řÍzení 
pak vznesené napadají správnost tohoto rozhodnutí místní vo
lební komise a tudíž popírají správnost údajů vyložených vo
ličských seznamů. Dochází takto ke konfliktu dvou odchylných 
názorů v téže věci, neboť proti názoru místní volební komise, 
který došel navenek výrazu při sestavení voličských seznamů, 
stojí odlišný názor reklamantův, vyjádřený v námitkách vzne
sených v reklamačním řízenÍ. Má-li tedy reklamační komise 
rozhodovati o podaných námitkách, znamená to, že má odklízeti 
spor, který v konkrétním případě vzniklo tvrzeném či popíra
ném nároku na zápis. A tak lze souhlasiti s P e š k o u/o>: že 
rozhodování reklamační komise je rozhodováním kontradiktor
ním, rozumíme-li pod tímto označením rozhodování sporné 
právní otázky mezi dvěma stranami na žádost jedné z nich. 

Při tomto rozhodování má reklamační komise dbáti'jednak 
jistých náležitostí for má ln í ch, jednak mat e r i á ln í ch, 
které jsou v !přímé :souvislo!sti ses'Po:rmým nárokem na zápis. 
V prvním směru reklamační komise má dbáti, aby byly zacho
vávány shora vyt'čené z.ásady reklamačního řrzení, pokud 
přicházejí v úvahu v řÍ'zení přímo před touto komisí, v dru
hém 'Směru má reklamační komise 'zkoumaJti, 'zda jsou oprav
du dány 'Zákonné podrmínky proSIPoruý 'zápiJs. Této působ
nosti reklamační komise dostává se však v obou směrech důleži
tého obmezení v § 10, odst. 4 vol. sezn. přesným označením, co 

20) Pe š k a, Československý volební soud, 8. 
7* 
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je předmětem námitek. 21 ) Citovaný předpi,s toti~ vypočítává 

důvody, pro které jedině námitky mohou býti podány, t. j. buď 
proto, že občan byl neoprávněně zapsán, nebo proto, že občan 
li:: volbě oprávněný do voličských seznamů zapsán nebyl, nebo 
že datum narození voličova nesprávně jest uvedeno, nebo že vo
lič nesprávně jest označen. '.Da:k pŮlsobnost Te1damační komise 
v § 11, odst. 1 vol. sezn. jen všeobecně uvedená, 'je v § 10, odst. 4 
vol. sezn. vypočtením důvodů námitek po stránce obsahové vy
mezena zcela přesně. Tímto ustanovením byla kompetence re
klamační komise vymezena takovým způsobem, že při tom došla 
\7ýrazu tendence chrániti již v tomto stadiu subjektivní právo 
voličovo a námitky nepřipustiti tam, kde by šlo jen o takové 
formální vady, které by se subjektivního práva voličova nedo
týkaly, resp. je nepoškozovaly.22) 

Ad 3. Reklamační řízení končí rozhodnutím reklamační 

komise, které lze podle § 13 voL se~m. hráti v odpor stí ž n 10 stí 
k vol e b [l í m u 's o u d u, při 'čemž Ise v tomto :předpÍ!su odka'zuj e 
na zvláštní zákon, pokud jde o ří'zení před volebním soude:m. Tím
to ,zvláštním 'zákonem je zákon 'O volebním soudě, který pak blíže 
upravuje jednak právo stížnosti [§ 13, písm. a) v. s .J, jednak 
obsahuje předpisy o řízení před tímto soudem ('§ 14, násl., v. 's.). 
Ponechávajíce otázku řízení výkladům pozdějším, chceme si na 
tomto místě povšimnouti především zákonné úpravy práva stíž
nosti, stanoviti z toho vypJoývající k o m IP e ten c i volebního 
soudu, jakož i věnovati ,pOizornost IZ p ůs o b tl, jakým má vo
lební :soud v mezích své působnosti 'rozhodovati. 

Podle § 8 Č. 1 v. s. volební soud rozhoduje o stížnostech do 
výsledků reklamačního řÍ'zení, _provedeného podle :záJk()[la o stá
lých seznamech voličských ze dne 19. XII. 1919 čís. 663 Sb. z. 
a n., a podle § 11, písm. a) v. s. stížnost lze podati do konečného 
rozhodnutí o námitkách, podaných proti stálým seznamům vo
ličským (§§ 10 a 13 zákona o stálých seznamech voličských). 
Z uvedeného předpisu, který právo stížnosti konkretisuje, plyne 
toto: a) Rozhodnutí reklamační (komise musí býti !především 
rozhodnutím o pod a n ýc h nám i tká c h, což znamená, že 
\podle § 11, !písm. a) v. IS. nelze u volebního !soudu odporovati 
rozhodnutí reklamační komiise, které vyšlo 'z jinéh'O podnětu než 

21) Srov. nál. volebního soudu bez bližšího označení K o s chi n č. 57. 
22) Pe š k a, Československý volební soud, 11. 
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z podanSrch námitek, třebas by se takové rozhodnutí jevilo jako 
konečné. I v t omto směru dochází tedy výrazu zásada dispo
siční, poněvadž budou pravidlem případy, kdy podkladem pro 
rozhodování reklamační komise jsou jen nám i t k y podané , 
od strany. Sluší však dodatkem uvésti, že volební soud při řešení 
otázky, jak posuzovati opatření předsedy reklamační komise, 
které bylo učiněno ve smylslu článku III. ZláJkonaze dne 29. února 
1920, čís. 123 Sb. Z. a n., dospěl k ná!zoDu,že toto opatření před
sedy reklamační komise stavěti je na roveň rozhodnutí rekla
mační komise, které je podle ,§ 11 v. s. naříkatelným před vo
lebním soudem.23 ) b) Rozhodnutí reklama!ční komise o poda
ných námitkách musí býti k o n e č oll é.24 ) Význam pojmu v zá
koně použitého» rO'zhodillutí konečné« znamená, že .tímto l'OIZ
hodnutím reklamační komise pro sebe definitivně vyřizuje ná
mitky, takže se jimi již nehodlá zabývati. Sluší upozorniti, ža 
v pojmu» konečné yO'zhodnutí« ohsa:žen je jak prvek časový, t . j. 
že toto rozhodnutí má býti v časovém pořadí poslední, tak 
i prvek obsahov~·, t. j . že rozhodnutím reklamační komise musí 
býti námitky vyřízeny in merito definitivně tak, aby se na pod
kladě tohoto rozhodnutí dal provésti příslušný zápis.25 ) 

Již z této koncepce je patrna opravná funkce, kterou volební 
soud v tomto případě vykonává. Je ještě zdůrazniti, že předmě
tem ochrany je zde subjektivní právo, z čehož vyplývá, že by si 
bylo možno jinak stěžovati do rozhodnutí reklamační komise 
k nejvyššímu správnímu soudu, kdyby právě i tyto věci nebyly 
zvláštními zákonnými předprisy přikázány do púsO'bnosti vo
lebního ,soudu. Alby se pa;k předešlo případným kom,pe
tečním konfliktům mezi oběma uvedenými soudy, ustanovuje 
'§ 8, odst. 2 V. s., že ve volebních sporech, uvedených v cit. pa
ragrafu, je vyloučena jakákoli rozhodovací pravomoc nejvyš
šího správního soudu. H ách a 26) upozornil, že z »volebních 
sporú« v § 8, odst. 2 v. S. uvedených, náležely by do příslušnosti 
nejvyššího správního soudu virtuelně právě jen stížnosti do vý-

23) Nález vol. soudu z 5. VI. 19~O, č. 333,5, Ko s chi n Č, 14, 

24) Srov. též § 12. odst. 1 V. s. 
25) Vol. soud v nálezu ze dne 23. IV. 192'6, Č, 240, K o s chi n 178, 

vyslovil, že je nepřípustné, aby reklamační komise vydávala podmínečné 
rozhodnutí. 

26 ) H á c 11 a, Nejvyšší správní soud, 864. 
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sledků reklamačního řízení a že vlastně jen pro ně má výluka 
z příslušnosti nejvyššího správního soudu praktick$r význam. 

Sluší nyní obrátiti zřetel k pře dm ě t u přezkumné čin
!Ilosti volebního SO'udu. Tu při zběžném [po:w~ování se objeví, 
že předmětem přezkumné činnosti tohoto soudu může býti ph
devším výrok reklamační komise obsahující zás'adní rozhodnutí 
o námitkách. Neboť s tímto výrokem je občan nespokojen a 
p~oti němu míří jeho obrana; úč~lem této obrany je !pak do
síci změny naříkaného výroku. Pokud bychom důvod občanovy 
nespokojenosti spatřovali jen ve výroku reklamační komise a Z·:1 

jediný účel jím podaného opravného prostředku považovali 
změnu jen tohoto výroku, bylo by možno mluviti o tom, že před
mětem přezkumné činnosti volebního soudu je holý výrok rekla
mační komise (předmět v už š í m slova smyslu). Občan však 
nemůže bráti v odpor jen tento výrO'k reklamační komise, i když 
konečným cHem jehO' stížnO'sti je nepochyhně změna tohO'to 
výroku. Neboť výrok reklamační komise je jen zevním, struč
ným vyjádřením toho, čím se komise po stránce skutkové a 
právní zabývala a cO' musila zpracovati, dříve než k závěru vý
roke~ vyjádřenému dospěla. A tak již v této úvahy jde, že ne
jen holý výrok, nýbrž i d ů vod y tento výrok opírající budou 
předmětem přezkumné činnosti volebního soudu (předmět 

v š i r š í m slova smyslu) .270) Musí býti také patrno, o které 
skutkové okolnosti reklamační komise svůj výrok opírá a z ja
kého právního názoru při tom vychází. 

Přezkumné činnosti vO'lebního soudu je dán zákonem přes
ný směr, neboť volební soud ,~e zabývá výrokem reklamační 

komise, proti němuž byla podána stížnost. Důvody stížnosti 
k volebnímu soudu nejsou v zákoně o volebním soudě uvedeny, 
jen v§ 11 v. s. se praví, že stížnost lze podati do konečnéhO' roz
hodnutí o námitkách, podaných proti stálým seznamům volič
ským (§§ 10 a 13 zákona o stálých seznamech voličských)'. Z to
hoíÍio nutno míti za to, že důvody stížnosti jsou tortožny s důvody 
námitek uvedených v § 10, odst. 4 vol. sezn., takže stížnost může 
býti podána bud' proto, že občan byl neoprávněně zapsán nebo 
proto, že občan k volbě oprávněný do voličských seznamů za-

27) Srov. k t omu nález v·olebního soudu ze dne 5. XI. 1926, Č. 642, 
K o s chi n 181, dále nález ze dne 23. XI. 1929, čÍs. 201, K o s chi n 233, 
a nález ze dne 12, XII. 1931, Č. 243, K o s c hi n 2'34. 
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psán nebyl, nebo, že datum narození voličova nesprávně jest 
uvedeno, nebo, že volič nesprávně jest označen. I zde bude po
všechným důvodem stížnosti, že reklamační komise svým výro
kem, ať ve smyslu positivním, ať ve smyslu negativním, poru
šila podle stěžovatelova názoru hmotné podmínky zápisu do vo
ličských seznamů.28 ) . 

Z toho, co uvedeno, je zřejmo, že důvody stížnosti k voleb
nímu soudu přimykají se plně k důvodům námitek v reklamač
ním řízení. Proto i obsahová působnost volebního soudu bude :Se 

shodovati s obsahovou působností reklamační komise. Obdobně 
jako tomu bylo v reklamačním řízení při rozhodO'vání rekla
mační komise, i zde dochází ke konfliktu dvou odchylných ná
zorů v téže věci, neboť proti názoru reklamační komise, který 
došel navenek výrazu :mzhod!Ilutím O' námitkách, Istojí odchylný 
názor stěžovatelův, 'který hyl vyjádřen v stížnosti ,podané na VO'
lební soud. Není tedy pochybností o tom, že i rozhodování vo
lebního soudu je rozhodováním sporné otázky právní mezi dvě
ma stranami na stížnost jedné z nich, tedy rozhodO'váním kon
tl'adiktorním. 

2. Zlkoumání a ověřování voleb. 

1. Má-li býti věnována pozornost výkladům zákona o vo
lebním soudě, pokud jde o jeho ustanovení týkající se působ
nosti označované zběžně »verifikací<~, doporučuje se před vlastní 
statíů této působnosti iPřede'sláti j 'eště někoHrk úvodnich slov 
o pojmu verifi'kace vůbec. N~boť 'zmíníme-U ,se - třebas jen 
stručně - O' tomtO' ~ojmu v jehlO obecném smys~u, budeme 
snad potom moci některých 'Zislkaných vý,s1edků použít i při vý
kladech o speciální verifikaci; která má býti hl,avním předmětem 
této kapitO'ly. 

S pojmem verifikace setkáváme se především v oboru práva 
soukromého. V této právní oblasti označuje se tímto pojmem 
souhrn úkonů čerpaných z nejrůznějších odvětví soukromo
právního života, které spojuje jeden účel, jemuž všechny tyto 
úkony mají sloužiti. Při všech těchto úkonech jde totiž společně 
o to, aby za součinnosti soudů nebo jiných veřejných orgánů 
(na příklad veřejných nótářů) »byly na jisto postaveny jisté 

28 ) S věr á k, n. u. m. 187. 
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~~u~$Š~~sti p1'Q obor ~o~kromého práva rozhodntl.1 ) Tento spo
lecny ucel charaktensu]e tedy verifikaci jako zvláštní způsob 
průvodního řízení, jako průvodní prostředek sui generis.2 ) Pod 
takto široce založený pojem verifikace (ve rif i k a c e v š i r
~ í m, s,m y s lou) spa~ají tudíž na příklad úkony spojené s pro
Jednamm pozustalosb, aby byl vyhledán a určen pravý dědic 
p~'ávě ~a~ úkony související s ' umořením listin, ověřením pod~ 
PIS,U, vVIdImace překladů a mnoho úkonů jiných. Z toho, co bylo 
pra~~ uvedeno, již však také jde, že v tomto souhrnném pojmu 
venflkace lze rozlišovati různé druhy jednotlivých verifikačních 

činností, které někdy bývají samy označovány za verifikace 
~svědčení (ve rif i k a c e v už š í m s mys I u)'. Takovými 
JSou - nehledíc k činnostem již uvedeným - na příklad osvěd
čení nehody při plavbě na moři, osvědčení podle práva směneč
ného, rozmanitá osvědčení prováděná notáři a jiná.3 ) 

Uvedené příklady pak stačí, aby vynikl účel každé verifi
kace z této oblasti právní, t. j. postaviti jistou slQlteČllOst,-stav 
_~ebo událost, na něž zákon, v konkrétním případě klade váhu, 
. uko~e~1 pří~lušnéh? o~gánu státního mirm2 ja:koukoli _ QQ0hyb
nos~. ,"akovy autontatIvní úkon je tedy podle své povahy aktem 
o ~ věd č o v a c.í m, neboť se jím vznik, trvání nebo zánik urči

Tych s~utečností nezakládá, nýbrž pouze o s věd č u j e.4 r Lze 
tedy říci, že verifikace jako průvodní prostředek je v podstatě 

_ v,: l' e j,n ~ m s věd e c tví m o určitém skut}wvém, pokud se 
< tyce pravm:ql stavu. 5 ) V této spojitosti budeme tedy pod pojmem 
»osvědčení«, »aktu osvědčovacího«, rozuměti především činnost 
kterou je třeba vyvinout, abi- hylyzjištěny sikutlwvépředpo~ 
klady potřebné pro toto svědectví. Pod pojmem »osvědčení«, 
»aktu osvědčovacího«, možno dále ' také rozumět úřední projev 
o výsledku zmíněné činnosti. Je ZÍ"ejmo, že rozdíl spočívá v hle
disku: vycházíme-li z hlediska širšího, přihlížíme již k č i /l

n,o st iv určit~ho o~gánu, vycházíme-li z hlediska užšího, upí
name zretel az k v y s led k u takové činnosti. A je pak otázka, 

1) Hor a, Soudní řízení nesporné, 19,31, 13. 
2) Srov. § 274 c. ř. s. a § 65 nař. Č. 8/1929 Sb. z. a 11 

3) Hor a, Soudní í'ízení nesporné, 113. . 
4) K pojmu »osvědčenl« G r ň a, Civilní soudce a správní akt, 1935, 16. 
5) Srov. důvody usnesení volebního 'Soudu ze dne 2,2. XII. 1923, č. 1030, . 

K o s chi n 120. • 
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jak dalece povaha určité činnosti může - pokud snad v kon
krétním případě právní řád sám tento vzah neupravuje - míti 
vliv na povahu projevu o této činnosti. Nelze-li pak na tuto 
otázku dáti odpověd' všeobecně platnou, lze aspoň v daném pří
padě konstatovati, že se v takovém projevu příslušného úřadu 
nic jiného nepraví, než že něco je, že něco trvá. Takovým pro
jevem se tedy jen veřejně a autoritativně prohlašuje eXÍlsrtence 
určitých rozhodných okolností. Je tudíž i tento projev sám 
v podstatě veřejným svědectvím, které úřad vydává o určitém 
skutkovém a právním stavu. Okolnost pak, proč se k této činnosti 
povolávají orgány vrchnostenské, státní, dlužno si vysvětliti 
tím, že jinak - bez propůjčení této úřední ingerence - úkony 
v tomto směru předsevzaté a projevy pak vydané, nepožívaly 
by v zevním světě nutné autority. 

S pojmem verifikace setkáváme se i v oboru práva veřej
ného. Již po krátké orientaci po několika náhodně zvolených od
větvích této právní oblasti lze snad říci, že o pojmu verifikace 
bude zde obdobně platiti vše to, co bylo právě řečeno v sou
vislosti s pojmem verifikace ve smyslu soukromoprávním. Pod
statnou výhradu vynucuje si ovšem povaha právního oboru, 
o který v tomto případě běží. Neboť šlo-li při oné verifikaci 
o to, aby byly na jisto postaveny určité skutečnosti rozhodné 
pro obor práva s o u k l' o m é h o, půjde zřejmě při této v~ri
fikaci o stejně kvalifikovaný způsob zjišťování skutečností roz
hodných výlučně pro obor práva ve ř e j n é h o. 

Vz,pomeneme-li na ;příklad na úkony Isouvisící s vydá;nim 
domovského listu, cestovního pasu nebo oněch rozmanitých 
osvědčení veřejnoprávních, míněných mnohdy jako potvrzení 
o existenci určitých skutečností udržovaných úřadem ve veřejná 
evidenci (na příklad matriky osob narozených a zemřelých, dále 
různé rejstříky, seznamy), dospějeme k závěru, že i v oblasti 
veřejného práva dlužno rozeznávati jednak souhrnný pojem ve
rifikace (ve l' i f i k a c e v š i l' Š í m s mys 1 u), jednak pa]~ 
jednotlivé verifikační činnosti (ve rif i k a c e v už š í m 
s mys I u), které všechny dlužno zahrnovati pod pojmem na 
prvním místě uvedený. ~iroký pojem verifikace uplatňuje 8e 
tedy i voblasti práva veřejného, i když se někdy v tomto práv
ním oboru setkáváme .stalkov'ýrrni zjevy, ' jež :si 'Praktická. po
třeba životní vynutila a v nichž jsou smíšeny živly osvědčovaci 
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se živly rozhodovacími.6 ) Sluší ještě upOiZorniti,že ,pod vlivem 
nauky o správních aktech jako ' pro jeve ch vycházejících 
od veřejné správy, používá se v těchto úvahách pravidelně hle
diska užšího, které má na zřeteli v prvé řadě úřední ~ m a
na c i, projev úřadu o výsledku určité činnosti. Tak definují Se 

potom osvědčovací akty jako »projevy veřejné moci, kterými se 
nechce ani odklizovati spor ani zakládati pro občany nová právní 
posice. Osvědčovací úkony dosvědčují pouze, že určitá skuteč
nost nastala (presentatum úřední na rekursu) nebo že určitý 
právní poměr trvá (že určitým dekretem byla osobě X udělena 
vodoprávní koncese, že určitý spolek politický byl povolenf«.7Y 
Úvahu lze uzavříti konstatováním, že podle uvedeného pojem 
verifikace je společným právním pojmem pro oblast soukro
mého i veřejného práva, poněvadž v obou těchto oborech práv
ních verifikace má :stejný účel a přiznáva:jí se jí v podstatě 
stejné účinky. 

II. Jednotlivé verifikační činnosti z oboru veřejného práva 
(jako je tomu ostatně i v oboru práva soukromého) nejsou však 
všechny stejně významné a proto ani důsledky z těchto činností 
vyplývající nevyvolávají ve veřejnosti vždy stejnou odezvu. 
Bude zřejmě záležeti jednak na tom, co bude v konkrétním pří
padě předmětem verifikační činnosti, jednak na tom, jaký zá
jem má veřejnost právě na tomto předmětu. A bylo již v úvodě 
naznačeno, že z hojného počtu verifikačních činností, vyskytu
jících se vůbec v ohoru veřejného práva, chceme zde věnovati 
pozornost výkladům o verifikační činnosti, na niž veřejno,st 
reaguje zvlášť citlivě, totiž on.~, · která je svěřena volebnímu 
soudu. 

O této verifikaci zmiňuje se jednak § 8, č. 2, v. s. , podle 
něhož volební soud zkoumá a ověřuje volby členů Národního 
shromáždění a z~mských zastupitelstev, jednak § lOv. s., kter~ř 
v celém svém kontextu zní takto: »Volební soud zkoumá v pří
padě § 8, č. 2 v. s., jen, neodporuje-li volba člena Národního 

- s romáždění ustanovení § 1. zákona o složení a pravomoci se-
- nátu, dále volitelnost členů Národního shromáždění a zemských 
zastupitelstev i jejich náhradníků a ověřuje tyto volby usne-

6) Ho e t zel, Akt správní (Slov. veř. práva čsl., 1., 41), Českoslo
venské správní právo, 271. 

7) Ho e t z el , Akt správnI, 40. 
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sením. Ministerstvo vnitra zašle po skončené volbě všechny 
- spi~ volebnímu soudu«. . 

Oba uvedené předpisy je nutno pokládati za sede s mate~lae 
verifikační působnosti volebního soudu; proto i m~ z obo~ tech
to předpisů hodláme při svých úvahách vycházeti. Prvm ~s,t~
novení lze považovati za předpis povahy ryze kompe!encn: ~ 
který působnost volebního soudu ur~u!e jen. ~?vš~cFinez. neoo," 
neuvádí ani bližších předpisů provádeclCh am ~adnych ome:en:, 
jimiž by byl verifikační princip v tomto předpIse. ,:sloveny n~: 
jak modifikován. Z tohoto předpisu dá se dovodIti pouze dV?J! 
směr, kterým se vyvíjí činnost volebního soudu sv;yk~ne~ :et~ 
působnosti spojená, Bude totiž v konkrétním ~l:lPva~e v~alezeb 
na tom, půjde-li o volbu člena Národního shroma:dem c~ ~ ~ol
bu člena zemského zastupitelstva, protože různe materl~~l1J~ ~ 
formální předpoklady pro volby do N árůdníh~ v sh~o~~zde~l 
nebo zemského zastupitelstva musí se nutně odrazet 1 prl ver~
fikační činnosti volebního soudu. Verifikační půs~~nostv:ole -
ního soudu štěpí se tudíž podle druhu volby, k mz se cmnost 
soudu v konkrétním případě upíná. . . v 

Druhý základní předpis uvádí přesná ~ska,. podle n~hz 
se mají provedené volby zkoumat ~ ověřovatI. Je to teď: prea.
- '- ">ffirse do kOm·péte';ční zásady všeobecně vyslovene v § 8, 
plS, Jl o b v tím rozsah 
č: 2 v. s. zasahuje tak významným zpuso .em, ze se v v'~ 
přijatého verifikačního principu velmI po?stat~: v zu:u~~~ 

""""1 v tomto paragrafu doChází- výrazu disti~kce, vYJ~d~en~ }lZ 
v § 8 č. 2 v. s.: také při stanovení modiflkacl ;erlflkacm~o 
principu se rozlišuje, jde-li o vOlbu člena Národmho shromaz-
dění nebo zemského zastupitelstva. . o' , 

Z toho co bylo řečeno o· obsahu obou předpISU zaklad~lc~: 
možno dov~diti směrnice, podle nichž lze. pak pos;upovatI P~l 

t 'h 'kladech o této pů:sobnostl! volebmho soudu.) 
sous avnyc vy ,V'V' v, t', k totiž 
V popředí našeho zájmu hude tudl'Z .JlJeJ'SlrSl o a1), a: 
otázka po ,p r á v n í IP o v !a z e činnoSlti, kterou volebiIll soud 

8) Srov: též marginální rubriku u § 8 v. ,s. a stylisaci ostatních bodů 

cit. paragrafu. , . . H o e t zel Soudní 
9) K této působnosti volebmho soudu srov. zeJm.. , v k 

kontroly veřejné správy, 50, Čes~oslovens;ké .s!právn8í p:álvo,s 47e}r' a~ke SI" :' 
R ' h m 17' nas 'V , ,. • Ceskos,lovenský volební soud, 17, 1 a, n. u. . : 1 ;68 W e y r Sou-

184 násl. Trojanec-Fišer, n. u. m. 107, nas." " " 
:~va Českosiovenského práva státního, 139, Českoslov. ustavm pravo 137. 
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při 7lkoumání a ověřování voleb VYVIJl. V tomto směru se 
totiž ještě neuplatňuje raroU, o který za;Slturpite~ský sbor 
in concretů jde, neboť ,povaha tétů soudní činnosti musí 
zřejmě zůstati stejná, ať jde jednou o zkoumání a ůvěřůvání 
volby člena Nár'Odního shromáždění či jindy o zkoumání a ově
řování volby člena zemskéhů zastupitelstva. Při všech ostatních 
průblémech se již půtom uplatňují odchylné znaky, které jsou 
charakteristické pro právní úpravu jednak sboru Národního 
shromáždění, jednak sboru zemského zastupitelstva. Ve srov
nání s otázkou první jde tedy 'O průblémy už š í, z nichž na 
prvním místě chceme přihlédnůuti k otázce, co je vlastním 
pře dm ě tem v:eriďikaiční činn!Olsti volebního soudu; tím 
bude zároveň zjištěn i r o z s a h této působnosti volebního 
soudu. 

III. Abychom mohli odIPůvěděti iIl'a 'Otázku, jaJká j'e p 'r á v n í 
p o vah a verifikační činnosti volebního soudu, je nutno si uvě
domiti, že se tat'O verifikační činnost skládá z řady jednotlivých 
úkonů, které volební soud mUsí předsevzít, aby mohl vůbec do
spěti k cíli zákonem předpokládanému. Tyt'O úkony provádí V'O
lební sůud v různém časovém půřadí postupně tak, že 'Od úkonu 
zahaj'Ovacíhů P'Ostupuje k úkonům dalším, až dospěje k úkůnu 
závěrečnému, který jakoby v sůbě zahrnoval a na venek vy
jadřov~l výsledek vyplývající ze všech jednotlivých aktů před
chůzích. Všechny tyto úkůny sledují společný účel, aby tůtiž 
skutkůvý a právní materiál byl zpracůván tak, aby vůbec bylo 
možnů vydat 'Ověřovací usnesení ve smyslu § 10, 'Odst. 2 v. s. 
Spojení za stejným cílem však ještě neznamená, že by veškeré 
úkony předsevzaté v rámci \7erifikační působnosti vůlebního 
soudu musily mít i stejnůu právní půvahu. Tů naznačuje taM 
zákůnná dikce, která v § 8, č . 2 ('Ostatně i v § 10, 'Odst. 1 v. s.) 
uvádí , že volební soud z k o um á a 'O věř u .i e vůlby členíi 
N ár'Odního shromáždění a zemských zastupitelstev. 

Úkony, které by byl 'O možnů zahrnovati dů kategorie aktú, 
které volební soud průvádí při z k 'O um á n í vůleb, týkají se 
více méně interní stránky tétů činnůsti sůudní. Vůlební sůud 

musí sice také zevně skutkový materiál předlůžený minister
stvem vnitra uspůřádati, jej důplniti, případně 'Odstraniti vznik
lé půchybn'Osti. A však těžiště tétů činnůsti spůčívá v určitém 
pochůdu , jím.ž se výsledky jednůtlivými úkony získané, interně 
zpracovávají a psychologicky zhodnocují podle vodítek stanů-
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vených v příslušných předpisech zákonných. V lůně soudu při
pravuje se tedy přezkoumáváním skutkových podstat poz~ol~a 
půda pro konečný úsudek, který má býti v poměru ke trebm 
osobám vynesen ve formě ověřovacíhů usnesení. . 

Rozlišujeme-li v rámci verifikační půsůbnosti volebního ' 
sůudu mezi úkony, které soud provádí při z k o um á ní voleb, 
a těmi které soud podniká při v 1 a s t ním o věř o v á n í, 
dospěj~me k 'závěru, že se úkony posléze uvedené v podstat? 
omezí jen na úkon jed i n ý, na vydání 'Ověřovacího usn6lsem, 
kterým se funkce volebního soudu v tomto směru úplně vyčer
pává. To jest akt zvláště důležitý, poněvadž se jím jednak po 
stránce vnitřní uzavírá - jak shora již řečeno - řada různo
rodých úkonů, jednak protože po stránce z~vní dochv~zí j~m ~a 
venek výrazu výsledek, ke kterému vůlebm soud Prl pravmm 
hodnocení skutkůvých okolností byl důspěl. 

Máme-li na zřeteli právní povahu ověřovacího aktu voleb
ním soudem prováděného, musíme si uvědomiti, co volební soud 
v tomto svém výroku vlastně vyslovuje. Tak zjistíme, že se 
implicite vyslovuje jen tolik, že určitá osob~ v d?bě nápadu 
mandátu byla vůlitelna, t. j. že u ní byly splneny zakonem sta: 
n'Ovené půdmínky volitelnosti a že při ní nebylo důvodu, ~tere 
by' ji vylučovaly z volitelnosti (-§ 1 zák. o slož. a pravomocI s:
nátu nebo jiné důvody, opíraj ící se o .i iné zákony). Je tedy °v~e: 
řovací akt volebního soudu v podstatě výrokem o tům, že u mClte 
osoby byly v jisté době splněny okolnosti, které zákon prů urči
tou právní situaci pokládá za relevantní. Oživíme-li si půtom 
v paměti to, co bylo úvůdem předesláno o pojmu verifikace v?
bec vyplyne nepochybný závěr, že takovýtů ověřůvací akt Je 
podle své povahy a k tem o s věd č o v a c í m, jímž se vydává 
veřejné svědectví o určitém skutkovém, resp. právním stavu. 

Názor že ověřovacíalkt volebního sůudu je ců do své po
vahy atkt~m o s věd č 'O v a c í m, je v literratu:i\e téměř vše
'Obecně zastáván. Tak H oe t z e }I0) označuje verifikaci, kterůu 
růzumí výrok, že určitá volba byla provedena podle předpisú, 
výslovně za akt osvědčovací, který jako takůvý může obstáti jen 
když je »pravdivý«, když 'Odpovídá skutečnému stavu. Z tůhů 

10) Ho e t zel, Soudní kontroly veřejné správy, 60, 61; ČsL správní 

právo, 270. 



110 

Ho e t zel vyvozuje, že verifikační usnesení může být odvo
lán.o, k~yž se yZjis:í, že na př. člen Národního shromáždění nebyl 
vol~rte~nz (o cemz soud dříve nevěděl). Pro úplnost 'sluší ještě 
uvestI, ze H oe t zel na jiném mÍstěU) při výkladech o prae
sumpci správnosti osvědčovacích aktů praví, že se to vyjadřuje 
taJk~ t~k, 'že osvědčovací akty platí jen s lPodmínkou, že jsou 
spravne. . 

y ~odle , T roj a n c e12) ověřování voleb má povahu aktu 
osvedcovacIho, který padá, ukáže-li se, že nebyl pravdivý. I tento 
aut~~ .~yslovuje důsledek vyplývající z této povahy, že verifi
kacI JIZ vyslovenou možno kdykoli odvolati, neodpovídala-li sku
tečnému stavu. 

, Stejného názoru zdá se býti i Pro c h á z k a,13) ' který se 
teto pov~hy ověřovacího aktu dotýká v souvislosti s otázkou pří
pustnostI obnovy ve věcech verifikačních. 

Panující názor na osvědčovací povahu ověřovacího aktu 
doc~~zí výrazu také v judikatuře volebního soudu, podle něhož 
verIfIkace volby má charakter pouhého úředního osvědčení 
které pozbývá platnosti, zjistí-li se, že jeho podklad byl fa~ 
lešný.J.4 ) 

11) H o e ~ z e I, Akt s'právní', 40; Československé správní právo, 270. 
12) TroJanec-Fišer, n. u. m. 168. 

13) Pro c h á z k a, Právní případ Dr. K. Perglera, 1931, 44, 45. 

, 14) U snesen~ vol. ,soudu ze dne 17. IX. 19'21, č. 62, K o s chi n 71 a 83. 
Na tom, to stlmovIsku volební ,s'oud ,setrval i později, a to jak v důvodech 
uSl1;sem ze dne 14. X. 192'2-, č. 342', K 'o s' chi n 11'9, tak v důvodech usne
sem ze ~ne 2:2. XII. 1923, Č. 103'0, K q s chi n 12'0, kde se praví doslovně: 
»Vole~m soud. '. s,etrval na stanovi,sku' již v jiných al1alogických případech 
(na pro v ~snes~l1l ze dne 17. prosince 1'9'21, č. 167), že »ově~ení volby« 
podl~ ,§ 8, c. : za:kona o volebním soudě, jak již z názvu »o';Ú;-ní« i z okol
nostI plY,ne, ze, k ~ěmu není předepsána forma »nálezu«, nýbrž pouhého 
>>UJsnese~I«, nem vyronem jud i k ují c í moci volebního soudu, n;tl>rž 'en 

-.::~tem Jeho pravomOCI o 's ve:'Q c o v a C l. OvěřenrvOJ.b~sením vol~b-
mno soudu vyslovené nemá tudíž charakter r o z hod n u t I' " . h' . y v • - pravm mOCI 

_ sc opn,eho, protr nem~'z by byla obnova řízení a restituce in integrum podle 
§ ,23 za~ona o volebmm soudu a § 42 zákona o správním soudu vyloučena 
ny~rž, Jest jen ve ř e j n Ý m ,s v: ě d e c tví m o určitém faktickém, resp: 

... pravlllm. ~tavu ..... ~ako úřední osvědčení čerpá verifikace volby svoji plat
~st a U~I~ost Jedmě ze své vnitřní pra,,"dy, takže může rpůs'ohno~ 
zac~ovatI .Jen .P?,tu~; pokud není některý z předpokladů jejích za nesprávný 
uznan a tlmJeJI zaklad zvrácen.« 

111 

P eš k a15 ) dotýkaje se otázky právní moci ověřovacího 
usnesení uvádí, že toto usnesení je dek 1 a r a t o r ním aktem 
majícím domněnku právní správnosti, pokud není prokázán 
opak. 

ft í h a16 ) dovozuje, že i nesprávné ověřovací usnesení je , 
právním základem poslaneckých práv osoby nevolitelné a že má 
tudíž v sobě prvky konstitutivní. Za těchto okolností se ft í h a 
domnívá, že ověření sluší pokládati za a k t smí š e n Ý (t. j. 
za akt deklaratorní i konstitutivní)'. 

Po tom, co bylo uvedeno, nutno se vypořádati s názory 
autorú posiéze citovaných, z nichž /PI"Wlí ověřovací usnesení 

15) Pe š k a, Československý volební soud, 53, kde se dále praví: 
»Avšak zákonem k tomuto deklaratornImu aktu byla přičiněna část jiného 
charakteru. Neboť podle §§ 2-0 a 21 zák. o vol. s. (volebnÍ soud) prohlásí 
v nálezu, v ja:ké míře se volba zrušuje, a podle okolnosltí pHpadu určí, kdo 
je zvolen na místě toho, jehož volba byla zrušena. Tato část nálezu není 
již ověřením, neboť chybí akt správního úřadu, který by byl ověřován. 
Naopak jest to samostatné zas-ažení V. S. do výsledků voleb a tedy akt 
konstitučního charakteru.« - I když po stránce obsahové nesouhlasíme 
s Pe š k o v Ý m výkladem, majíce za to, jednak že ověřovací usnesení není 
podle své povahy aktem deklaratorním, jednak 'že předmětem ověřovací 
činnosti není nějaký akt správního úřadu - jak v obou směrech ještě do
ložíme --přece jen tuto stať citujeme doslovně, abychom ukázali, že není 
snad správné, když Ř í h a uvádí, jako by Pe š Je a v o věř e n í vyciťoval 
té~ prvky konstitutivní, a když Pe š k o v i dále vytýká, že se »mýlí, neboť 
pod ve rif i k a c í směšuje tu dva samostatné, jen f.akticky spojené akty«, 
totiž jeden spočívající ve vlastním ověření, druhý v případném určení 
náhradníka na,stupujícího na uprázdněný mandát podle § 20 V. s. (Ř í ha, 
n. u. m. 181). 

16) Ř í h a, n. U. m. 182. K tomuto závěru dochází Ř í h a po stopách 
této úvahy: »Kdyby ověření nebo neověření bylo ryzím aktem osvědčova
dm, deklaratorním o stavu volitelnosti v době nápadu mandá'tu, musilo by 
důsledně působiti zpět ke dni tohoto nápadu, čili musily by všecky účinky 
mylného aktu ověřovacího, který byl později ,snad zrušen, býti odčiněIIIY 
a radice. Avšak ověření volby zakládá ne zvratnou: právní ,situaci pro celou 
dobu, pro kterou samo zůstává v účinnosti, změna jeho, přípustná jen za 
jistých podmí-nek obnovy, působí a může působiti toliko ex nunc. Zakládá 
tudíž ověření, nesprávné meritorně, ,pro zvoleného za všech okolností sub
jektivní právo na výkon mandátu a práv s ním souvisejících (imunitu, plat 
a j.), chráněné proti zásahům, byť se tato opírala o vylo'žené doklady ne
volitelnosti. I volební soud, když později své iU!snesení zm~ní a volbu pro
hlásí za neplatnou, může tak učini,ti pouze ,s účinkem ex nunc a nemůže 
zasáhnouti do práv verifiko'vaného, která tu trvala před onou změnou.« 
(str. 181, 182). 
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označuje za akt dek 1 a r a t o r n í, druhý za akt sm í š e n Ý 
(t. j. i deklaratorní i konstitutivní). 

Především je si uvědomiti, odkud oba autoři' při svých 
úvahách vycházejí. P e š k a i R í h a vycházejí od pojmu ově
řovacího usnesení, kladouce tak důraz nikoliv na čin n o s t 
volebního soudu, nýbrž na výsledek této činnosti, která dochází 
na venek výrazu ve formě ověřovacího usnesení. P e š k ft 

i Ř í h a pokládají tento akt za příčinu j istých účinků, při 
čemž se jej ich názory dále rozcházejí 'v otázce, jaké účinky se 
takto vyvolávají: Pe š k a míní, že jsou to účinky deklaratorní, 
Ř í h a má zato, že účinky maj í povahu Ismíšenou, t . j . že ohsa
hují jak prvky deklaratorní, tak konstitutivní. Oba autoři pak 
z těchto ú čin k ů usuzují zpětně na p o vah u příslušného 
aktu samého. A tu je otázka, zda tento postup může nás při
vésti i v našem ;přÍ!Padě ,k uSlpOlkojivému vyřešení našeho problé
mu, totiž prohlému p r á v II í str u k tur y ověřovacího :aktu 
volebního soudu. 

Zabývali jsme se již v předchozích výkladech podstatou 
ověřovacího usnesení a můžeme tudíž v této souvislosti j iž jen 
se dovolati výsledků shora docílených. V ověřovacím usnesení 
nepraví se nic jiného, než že se určitá volba ověřuje, což zna
mená, jak již l'ečeno , v podstatě tolik, že u určité osoby byly 
zjištěny okolnosti, které zákon pro určitou situaci považuje za 
rozhodné. Volební soud v tomto svém aktu tedy osvědčuje exis
tenci těchto relevantních skutečností a vydává o nich jako úřad 
veřejné svědectví. Tento akt je nepochybně aktem osvědčova
cím, osvědčením, projevem o jisté verifikační činnosti. Spadá 
tudíž tento verifikační akt pod pojem ver ifikace v širším smyslu. 
A o verifikaci j ako pojmu obecném bylo doloženo, že je ve své 
podstatě p r ů vod ním pro s tře d k e m smerUJICIm 
k zjednání důkazu o jistých závažných skutečnostech v minu
losti se sběhlých. Tuto povahu má tudíž pak i ověřovací usne
sení volebního soudu, které je pouze jistým druhem s v ě
d e c tví o určitém SKutkovém, pokud se týče právním stavu. 
Je-li pak ověřovací akt volebního soudu podle své právní povahy 
průvodním prostředkem, důkazem, nemůže ovšem jako takový 
býti ani aktem deklaratorním, ani aktem konstitutivním nebo 
smíšeným. Z toho vyplývá závěr, že při řešení otázky povahy 
ověřovacího aktu volebního soudu může nás k uspokojivému 
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-výsledku dovésti jen takový myšlenkový pochod, který vycházl 
~z jasné ;předs:ta'ly-,p-Qjmu..Y,erifilk~ce. 
- Je-li takto zřejma !p()v:a:ha ověřovacího aktu, lze pak p~~
stihnouti i pravou p()dstatu aktu, který volebnímu !soudu ~rl= 
sluší podle § 20 v. IS., když u~čuje, ~do j.e zvoleil1, na mIste 
t oho, jehož volba byla :zruše~a. ~ab~ude~l ~ vO,leb~I so~d n~ 
základě 'zjištěných jím skutecnOlstI presvedcem,ze bylo vy 
hově no zákonným ,podmíl1kám !před~psaným pro platno~t vOllb~ 
(t. j . že u určité osoby :byly !sp1něny ;p~dmínik~ voht~l:nostI 

~ , důvodů které by ji :z volitelnostI vyluco'Valy, .aze nenl, ~~'t' V - b 
§ 10 v. s.), o věř í volbu, ne-li, ode pře volbu ~vel'l 1. ~ o o-
jím případě musí míti činnost, kterou soud vyvm~l, t~uz po
-vahu - neboť zcela zřejmě jde o činnost v po?state ste~nou -
jen výsledek této činnosti je různý. Ale t:~o ruznost. v y s I e,d
k II nemůže nic měniti na p o v a 'z ec ln n ? :s tl volebmho 
soudu. Nelze snad proto tvrditi, že v prvém případ~ činnost ~o
lebního soudu by mohla míti povahu deklar ato:lll, v d~uhem 
případě konstitutivní. Jestliže pro případ, kdyz v.ole?m s~~~ 
ode pře volbu ověřiti, předpisuje zákon analoglC~e ~OUZ,I:l 
§ 20 v. s., že totiž »volební soud proh!~sí v nál:~u, v J~ke mIre 
'se volba zrušuje, a podle okolností pl'lpadu urCI, kdo Je ZVOI:l~ 
na- místě toho, jehož volba byla zrušena«, pak jde tu o d a I s : 
~ . o s t volebního soudu, jež má povahu samostatnou a kter:l 
CIn n - ~..~, , __ ' . dl - §§ 2J 
-k ;podstatě ověřovaJcí cInnostI nepatr1.1.7) Úikon, k~ery!po , e , -
a 20 v. s. přísluší volebnímu soudu, je proste s ~ r~a.v ~ 1 m 
o pat ř e ním, které z důvodu vhodnosti a urychlem veCI zakoll 
,svěřuje již volebnímu soudu, i když zákon j~ina~. - kdyby ~:byl: 
právě uvedených důvodů - mohl toto opatren: I ~ tomt? pIIP:~de 
ponechati snad ministerstvu vnitra. Toto opatrem nema s ov:ro. 
vacím aktem volebního soudu co činiti, zejména i v tom smeru, 
že volební soud v takovém případě na místě t?h~, . jehož ,volbu 
neověřil - uznává jiného za zvoleného na jeho mIste Jako nahrad
níka též~ strany, který nastupuje podle pořadí, v jakém b!l uve
den na kandidátní listině téhož volebního kraje (§ 56 v. r . posl; 
sněm). Volební soud náhradníka pouze o z nač u j e ~ ~ezkouma 
tedy při tom ještě podmínek jeho volby; tep:ve p~d:J.I, po pr~~ 
-vedeném šetření, bude volebnímu soudu dana pnlezItost, ab. 
i jeho volbu ověřil či neověřil. 

H) Pe š k ~, Československý volební soud, 54, a Ř í ha, n. u . 111. 184. 

V debni soudnich í. 
8 

\ 

\ . 
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IV. Skutečností, že byla dána odpověď na otázku po povaz~ 
ověřovacího aktu volebního soudu, mohla by první část této, 
kapitoly býti pokládána za vyřízenou. A však každý akt - tu
díž i ověřovací akt volebního soudu - vyvolává v zevním světě 
jisté účinky, ať již tímto aktem rozumíme jednou činnost vo
lebního soudu, ať jindy projev o této činnosti. Nechtějíce se 
v této souvislosti vraceti již k otázce, zda a pokud lze z těchto 
účinků zpětně usuzovati na povahu příslušného aktu, hodláme 
svou pozornost věnovati nyní problému, který se jeví v syste
maJtirce výkladů problémem v pořadí nejhliržším. Máme zato, ž,e 
právě nyní sluší zkoumati, i~ké ú čin k y právní řád propůj-· 

čuj e ověřovacímu aktu volebního soudu. Tato otálzka jeví 'se tím 
vhodnější, uvědomíme-li si, že i o ní v této souvislosti můžeme 
uvažovati zcela všeobecně, t. j., že se ani při ní neuplatňuje 
ještě rozdíl, jde-li o člena Národního shromáždění či zemského 
zastupitelstva. .Aby ,se pak účinky ověřovacího usne:sení, které 
soud o vol~ě vydá, staly zřetelnějšími, uveďmež případy, které 
v tomto směru mohou vůbec nastati : 

a) Volební soud volbu , určité osoby o věř í. Tato osoba 
stala se již předtím, než se volební soud zabýval otázkou její 
volby, členem příslušného zastupitelského sboru (Národního
shromáždění, zemského zastupitelstva) ', a v tomto sboru vyko
návala fulllkce vyplývající ze členství. Usnesením, že volební 
soud volbu této osoby za člena zastupitelského sboru ověřuje, 
nenaštanou v zevním světě žádné účinky. Ověření volby tudíž' 
~působí žádných dalších účinkll, a všechny účinky, které zde 
byly již př"ed ověřením, prostě nezměněně ~ t~ Y. a_j í. 

b) Volební soud volbu určité osoby ne o věř í. Také tati}· 
- ~ -- -

osoba stala se již předtím, než se volební soud zabýval otázkou 
její volby, členem příslušného zastupitelského sboru a vyko
návala v něm všechny funkce, které vyplývají z členství v tako
vém sboru, takže jisté účinky dostavily se tedy i v tomto pří
padě zcela nezávisle na skutečnosti, že se věcí volební souď 
ještě nezabýval. Vyznělo-li však potom rozhodnutí volebního 
soudu negativně, t. j . odepřel-li volbu této osoby ověřiti, veškerá 
ú~inky, které zde dosud byly,. z a n i k a jí, jejich trvání ex
nunc pi"estává. 

cr Volební soud postupoval způsobem vylíčeným sub a}, 
a dostavily se účinky tamtéž uvedené. Později však došlo k ob
nově řízení a volební soud se během tohoto řízení přesvědčil, že . 

( 
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předpoklady, z nichž vycházelo původní usnesení, nesouhlasí S8 

skutečností. Proto soud ve snaze nesprávné ověřovací usnesení 
nahraditi usnesením správným, zr uší své usnesení původní cl 

V novém svém usnesení volbu neověří. Vydáním posléze řečeného 
usnesení veškeré až dosud vzešlé účinky z a n i k aj í ; jejich 
trvání [jako v případě sub b)] přestává ex nunc. 

Sluší uvésti, že při teoretické úvaze byl by snad možný 
ještě !případ další. Totiž ten, kdy volební Isoud PťYstupoval 'z:pů
sobem uvedeným pod b) a potom došlo k obnově řízení , jež 
skončilo usnesením, kterým volba dodatečně ověřena byla. Při 
správném výkladu pří,slušných zákonných míst není však tento 
případ praktický a proto se takovým případem obnovy v rámci 
těchto úvah nezabýváme. Volební soud totiž, když vydává usne
sení, jímž volbu určité osoby ověřiti odepře, s o uč a sně podle 
§§ 21 a 20 v. s. prohlásí »v jaké míře se volba zrušuje, a podle 
okolností případu určí, kdo je zyolen na místě toho, jehož volba 
byla zrušena«.C18) Tímto opatřením volebního soudu nabyla 

18) Z textu zákona arciť nevychází, že by volební soud měl v takovém 
případě označiti náhradníka i hne d (shodně s názorem 'zde hájeným S v ě~ 
r á k, n. u. m. 338), Avšak tento výklad vYIPlývá z této úvahy: Kdyby 
volební soud toto opatření oddaloval, zkresloval by nezákonně' výsledek 
voleb, podle 'kterého bylo oS platností pro celé volební období určeno, kolik 
mandátů na tu kterou volební stranu připadá a vylučoval by tak po'sti
ženou stranu buď vůbec zezastoupern nebo by aspoň zeslaboval její za
stoupení volbou docilené. Tak byl by ovšem dotčen poměr zastoupení vo.
lebních stran v zákonodárném sboru, jak se jevil podle výsIedků skrutinií. 
Při tom volební soud nebyl by vůbec nijak obmezen, ani ča'sově, t. j . mohl 
by vydání opatření oddalovati, případně až do skončení příslušného voleb
ního. obdo.bí, ani věcně, t. j. mohl by tak činiti přikteréko.li volební straně, 
resp, pří jakémkoli počtu těchto stran. Slova zákonného textu »p o dle 
o. k o I n o. stí pří pad u« (P e š k a, Českos,lovenský volební soud, 16, ci
tuje nepřesně » ... podle okolno~tí případně určÍ .. . «) ne-znamenají zcela 
zřejmě I i b o. v ů li, jako. by volební soud náhradníka označiti mohl, avšak 
nemusil, nýbrž dlužno .tím ro.zuměti zvláštní okolnosti, k nimž nutno v ko.n
kretním případě pí-ihlížeti, t. j. která kandidátní listina pl'Íchází v úvahu, 
který z náhradníkÍl je , právě na řadě a pod. Náš názor dá se o.příti ještě 

o. úvahu jinou. Tím to.tiž, když volební soud neurčí náhradníka podle § 20 
v. s., nemá ministerstvo vnitra podnětu, aby pos'tupovalo podle § 56 v. ř. 

posl. sněm. a náhradníka »povolalo«. Volební řízení zůstává pak stále ote
vřené do. té doby, pokud ministerstvo. vnitra náhradníka nepovolá a jeho 
povolání nevyhlásí, resp. nějak neoznámí subjektům legitimovaným k po.
dání stížnosti podle § 11, písm. c) a písm. d). Tyto subjekty nemo.hou ovšem 
za těchto. okolností stížnost po.dati, ,Poněvadž zde není konečný akt voleb-

8* 
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osoba, která takto z náhradníků nastoupila na uprázdni vší se 
místo a jejíž volba potom byla ověřena, určitých práv. A tato 
již nabytá práva nemohou býti zřejmě dotčena pozdějším vý
rokem volebního soudu o obnově. 

Z případů uvedených sub a)-c) vyplývá: 1. usnesením 
volebního soudu, jímž volba určité osoby o věř e na byl a, se 
všechny účinky, které zde v době vydání tohoto usnesení již 
byly, z ach o v á va jí; 2. usnesením volebního soudu, 
kterým volba . určité osoby' o věř e n a n e byl a, se všechny 
účinky, které zde v době jeho vydání už byly, ruš í eX nu n c. 

V obojím případě ověřovací usne1sení projevuje tedy 
svou působivost jen pokud jde o t r v á n í ú čin k ů, a to tak, 
že je v prvním případě jen zachovává, v druhém případě však 
ruší ex nunc. Účinky tedy trvají pod podmínkou, že v budoucnu 
nedojde k takové události, která by změnila stav, jenž trvání 
těchto účinků umožňuje. Činí-li se pak takto trvání určitých 
účinků závislým na takové nejisté budoucí události, jde zřejmě 
o podmínku resolutivní. Podle toho lze pak na otázku shora po
loženou odpověděti, že právní řád účinkům ověřovacího aktu 

. volebního soudu propůjčuje p o vah u pod m í n k y r e s o
l u t i v n í, neboť jejich trvání je závislé na tom, že volební 
soud nevydá usnesení, kter~'TIl by odepřel volbu ověřiti.19 ) 

V. Jako každé volební zákonodárství, tak i československé 
volební řády obsahují kromě jiných ustanovení i předpisy tý· 
kající se jednak podmínek, jímž má podle intencí zákona vyho-

iúho řízení ve smy,slu § 14 v . .s., od něhož by běžela čtrnáctidenní lhůta 
k podání stí-žno,sti. Když tedy volební soud náhradníka ihned nepovolá, 
porušuje tím eventuálně i právo stížnosti příslušející především volební 
straně. Dosah nezákonnosti podobného .shora uvedeného postupu volebního 
soudu vynikne, uvědomíme-li si, že volební straně přiznává se stížnost, pokud 
jde o o s o b u náhradníka, že však by zůstala beze vší právní ochrany, 
když by se jí nezákonně upíralo vůbec zastoupení, které jí podle výsledku 
voleb v zákonodárném sboru přisluší. - Jinak volební soud, který 1>ře
zkoumávaje volby členů poslanecké sněmovny Národního shromáždění zvo
lených dne 27. X. 1929 usnesením ze dne 24. H . 1931, č . 28, K o s chi n 
242, neověřil volbu Dr. K. Per g 1 e r a za člena této sněmovny. Náhrad
níka na takto uprázdněný mandát v osobě O. N á j e m n í k a určil v usne
sení ze dne ll. VI. 193'2, č. 59, K o s chi n 243, tedy až p o upl y n u t í 
15 mě s í c ů. 

19) Tak pro úpravu Ipodlepositivního práva francouzského D u g ui t, 
ll. u. m. IV., 255; srov. Ho e t zel, Akt správní, 40; Československé správní 
právo, 270; dále Ř í ha, n. u. m. 182. 
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vovati každý, komu má podle toho kterého volebního řádu pří
slušeti p r á v o vol i t i (t. zv. náležitosti a k t i v n í h CI 

práva volebního), jednak podmínek, jichž splnění vyžaduje se 
u osob, které podle téhož volebního řádu mají právo být i v o~ 
1 e n u (t. zv. náležitosti p a s i vn í h o práva volebního). Obojí 
druh podmínek týká se osobního substrátu celého volebního ří
zení, nepřihlížíme-Ii k osobnímu složení rozmani,tých volebnich 
orgánů vytvořených jen za účelem provedení pí'íslušného vo
lebního řízení. V prvním iPř~padě je ,to kategorie osob, od 
nichž se požadují jisté úkony tak, aby k volbě a k jejímu vý
sledku vůbec dojíti mohlo, kategorie vol i č ů - v druhém pří
padě kategorie osob, na něž se výsledky docílené volbami mají 
promítati - kategorie z vol e n Ý c h. 

Právní řád pak pečuje především o to, aby jen ti brali 
účast na příslušných úkonech volebních, kdož vyhovují náleži
tostem aktivního práva volebního. Za tím účelem zřizuje zvlášt
ní orgány (komise), jimž ve směru právě naznačeném přiznává 
rozsáhlou pravomoc. Avšak právní řád stará se o zjednání spo
lehlivých záruk i ve směru druhém, neboť určitým orgánům 
propůjčuje právo kontrolovati, zda osoby, které podle volebního 
výsledku byly označeny za zvolené, opravdu splnily náležitosti 
pasivního práva volebního, tedy byly-li tyto osoby vůbec voli
telné. Mezi orgány, kterým se dostává působn()sti v tomto po
sléze uvedeném směru, dlužno především počítati volební soud, 
jemuž §§ 10 a 11 v. s. výslovně přiznávají oprávnění zkoumati 
volitelnost zvolených. Ponechávajíce prozatím mimo rámec této 
úvahy ustanovení § 11 v. s., chceme si nyní ipolVšimnouti před
pisu § 10 v. ,s., poněvadž jen toto ustanovení spadá pod obor 
ověřovací působnosti v()Ilební'ho soudu podle § 8, č.2 v. s. 

Při úvruze, co je pře rl mě:t e m ověřovací ;pů'sobnosti voleb
ního :soudu, můž,eme vycházeti z v~sledrků d(),savooních v~Tikladů . 

Bylo-li ve stati o povaze ověřolVrucíiho aJktu voleibníihoiSorudu řečeno, 
že je svou povahou průvodním prostředkem k zjednání důkazÍl 
o jistých s ku teč n o st ech v minulosti se sběhlých, bude 
nyní třeba řešiti problém další, totiž k t e r é skutečnosti v tom 
či onom případě bude třeba takto zjišťovat. A směrnici pro ře
šení tohoto problému poskytuje citovaný § 10, odst. 1, v. s., 
který praví, že volební soud v případě § 8, č. 2, v. s. zkoumá jen 
a) u členů Národního shromáždění a zemských zastupitelstev 
i jejich náhradníků vol i tel n o st, b) u členů Národního 
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shromáždění kromě toho o k o I n o s t d a I š í, totiž neodporu
je-li jejich volba ustanovení § 1 zák. o složeni a pravomoci se
nátu. Předmětem ověřovací působnosti volebního soudu bude 
tedy dvojí druh skutečností; budou to jednak skutečnosti, jež 
ve svém souhrnu tvoří pojem volitelnosti (eligibility) , jednak 
další skutečnost, nejde-li o případ neslučitelnosti (inkompati
bility), který má na zřeteli § 1 zák. o slož. a pravomoci senátu. 

A chceme-li pak především zjišťovati, které skutečnosti ve 
svém souhrnu pojem volitelnosti zakládají, musíme si nejprve 
uvědomiti, že se tyto skutečnosti mění podle druhu a významu 
zastupitelského sboru, o který in concreto běží. Jiné náležitosti 
pasivního práva volebního se vyžadují pro zvolení za poslance, 
jiné 'za :senátora Nál~odního shromá:~dění a qpět jiné za člena 
zemského zastupitelstva. Mluví se o t. zv. d i f e r e n c i a c i 
podmínek pasivního práva volebního. Není tudíž pojem volitel
nosti pojmem ustáleným, · nýhrž je pro ka;ždý za!stupite~ský 

sbor stanoven jinak. 
Pro · volby do p o s lan e c k é sně m o v n y Národního 

shromáždění pojem volitelnosti uvčuje § 5 voL řád. po sl. sněm. 
(srov. i nadpis tohoto paragrafu), který vytýká jeho jednotlivé 
podmínky. Podle cit. paragrafu za poslance mohou býti voleni 
státní občané Československé republiky, bez rozdílu pohlaví, 
kteří v den volby dokonali 30 roků věku svého, jsou aspoň tři 
léta státními občany Československé republiky a kteří nejsou 
podle § 2 (v. ř. posl. sněm.) vyloučeni z práva voliti. 

Pro volby d o sen á t u Národního shromáždění pojem vo
litelnosti vymezuje § 4 zák. o slož. a pravomoci senátu (ve spo
jení s § 2. cit. zák.), . podle něr-ož za členy senátu mohou býti 
voleni státní občané Československé republiky, bez rozdílu po
hlaví, a~teří v den volby dOlsáhli 45. TOIku věku Isvého, jsou aspoň 
10 let státními občány Československé republiky a nejsou vy
loučeni z pr áva voliti. 

Pro volby d o zem s k Ý c h z a s tup i tel st e v je smě
rodatný oosa;h § 5 vol. řád. zem. (nadeps'aný o »volitel
nosti), který pr aví, že za členy zemských zastupitelstev mohou 
býti voleni státní občané Československé republiky, bez rozdílu 
pohlaví, ktel'í v den volby ' dokonali 30 roků věku svého, bydlí 
v zemi aspoň dva roky ode dne rozepsání voleb zpět počítajíc, 

nejsou podle § 2 vyloučeni .z práva voliti a nenáležejí k těm, kdož 
nemóhoubýti členy (náhl;adníky) zémského zastupitelstva podle 

I .. 
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:§ 6 nebo nemohou býti voleni podle ustanovení zákona č. 56/ 
1927 Sb. z .a n. 

Z toho, co bylo právě uvedeno, jde, že pojem volitelnosti 
určuje si každý volební řád pro svou vlastní potřebu tím, když 
vypočítává jednotlivé skutkové okolnosti, které sám označuje 
za podmínky volitelnosti. Za tohoto stavu by tedy stačilo, kdyby 
volební soud při výkonu své ověřovací působnosti u každého 
zvoleného zkoumal, zda a pokud tento zvolený vyhovuje pod
m ínkám volitelnosti v příslušném volebním řádě uvedeným 
(podmínkám t . zv. volitelnosti v tec hni c k é m smyslu) a na 
podkladě zj ištěných skutkových okolnostech pak rozhodl o otázce 
volitelnosti. 

Takovýto postup byl by na místě, kdyby ovšem nebylo sku
tečnosti, že pojem volitelnosti, jak byl určen volebními řády, byl 
některými pozdějšími předpisy modifikován. A zvláštní po
zornosti zaslouží si právě způsob, jímž tato modifikace byla 
provedena. Některé osoby, případně celé kategorie osob, byly 
totiž některými pozdějšími předpisy z pasivního práva voleb
ního dodatečně vyloučeny, ;přesto, že jinak vyhovovaly všem ná
ležitostem práva volebního, které vyžaduje ten který volební 
řád. Chceme-li pak aspoň všeobecně shrnouti, které skutečnosti 
bude tedy nutno · při výkonu ověřovací působnosti volebníh0 
-goudu v tomto směru zjišťovati, musíme říci, že u každého zvo-
1eného bude nutno zkoumati především (ve směru p o s i t i v
II ím), splnil-li opravdu všechny podmínky volitelnosti určené 
příslušným volebním řádem, a dále (ve směru ne g a t i v ním), 
nevyskytují-li se při něm současně důvody, resp. nejsou-li dány 
takové okolnosti, které by jej podle zvláštních zákonných před

pisů pozdějších z této volitelnosti vylučovaly.20) 

20) Podle zákonů jiných než podle volebních řádů jsou do Národního 
shromáždění nevolitelni: 

1. vojenské osoby v činné službě uvedené v § 1, odst. 2 zák. č. 56i1ge7 
a § 2 vlád. nař. č. 67/1927 Sb. a aktivní osobyčetniotva, 

'2. ti, na něž se vztahuje § 1,8, odst. 2 zák. č. 20'1/19,33 ve znění zák. 
Č. 269/1934 8, 132/1936 Sb., 

3. první a druhý president nejvyššího správniho soudu podle § 10, 
odst. 12 zák. Č . 164/1937 Sb. 

Podobně do zem s k é h o z a s tll pit e I ,s t v a j,sou nevolitelni ti, 
jichž se týká předpis § 1'8, odst. 2 zák. č. 201/19313 ve znění zák. č. 269/ 
19'34 a 132/193,6 Sb. 
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Tímto výkladem je již dána také odpověď na otázku, jak 
rozuměti pojmu »volitelnost«, který uvádí § 10, odst. 1, v. s. Pra-
ví-li citovaný paragraf, že volební soud z k o um á volitelnost 
členú Národního shromáždění a zemských zastupitelstev i jejich 
náhradníkú, chce tím zřejmě implicite říci, že volební soud přI 
výkonu této své púsobhosti nemá ověřiti volbu takové osoby, 
která je n e vol i tel n a 'p o dle z á k o n n Ý ch pře d p i s ll, 
k t e rév dob ě z k o um á n í a ov ě ř o v á ní vol eb j s o II 
pr á v ě v p I a t n o s t i. Dúraz spočívá tu zřejmě na pojmu 
»volitelnost«, nikoliv snad na tom, v k t e r é m zákonném před
pise, zda ve volebním řádě či v zákoně jiném, byl pojem volitel
nosti vymezen. Volební soud musí tudíž při tomto zkoumání při
hlížeti nejen k pojmu volitelnosti, jak byl určen v příslušném 
volebním řádě, nýbrž k tomu, nebyl-li tento pojem v konkrétním 
případě dotčen - jak shora již vylíčeno - některým zákon
ným předpisem pozdějším. 

Bylo již uvedeno, že volební soud dále zkoumá nodl § ler 
."",.--.,,-,:-:-- ----

v. S., neo,dporuje-li volbčt člena Národního shromáždění ustal).o--
v ení § 1 ~ákona o složení a pravomo~i senát~ :' Í -;; to~to případě 

~-- bude musiti volební sond přihlížet k oněm skutečnostem, které: 
jsou určeny v § 1 cit. zák. Volební soud musí tudíž podle toho, 
u každého člena Národního shromáždění nejprve zkoumati,
není-li zároveň členem poslanecké sněmovny a senátu. Zjistí-li 
pak, že ,přes ~áJk,a:z kandidatury, istanovernÝ v § 1, odst. 2 cit. zák., 
přece jen takový případ nastal, musí z této skutečnosti vyvodití 
důsJedky, které V'yis,10vuje § 1 cit. zák: !při 'Současné volbě nebo 
do 4 neděl, musí vysloviti neplatnost o b o u voleb, jinak musí 
přiznati zvolenému mandát, .]derý pochází z p o zdě j š f 
volby.21) -

Tím, že jsme uvedli, které iskutečnosti volební soud při 
výkonu své ověřovací púsobnosti v jednotlivých př'ípadech zjiš
ťuje, vypořádali jsme se s problémem, který jsme v systematice' 
svých výkladů položili na druhé místo. A bylo-li tak zaujato 
stanovisko k problému, co je vlastním předmětem ověřovací 
púsobnosti volebního soudu, byla - podle našeho názoru - zá
roveň objasněna již i další příbuzná otázka týkající se l' o z
s a h u této ověřovací púsobnosti volebního soudu. Zbývalo by 

21) K tomu W e y r, Soustava československého práva státního, 139, 
f~ í ha, n. u. m. 187. 
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,tudíž ;přičiniti v tomto· posléz uvedeném bodě jen několik málo 
poznámek. 

Volební soud zkoumá a ověřuje zásadně k a ž d o u vo I b u, 
která byla provedena do některého zastupitelského sboru uve
deného v § 10 v. s. Avšak, jak z doslovného textu právě cit. pa
ragrafu vychází, volební soud zkoumá tuto volbu jen ze dvou -
shora již popsaných - základních hledisek, totiž a) u členú 
Národního shromáždění a zemských zastupitelstev i jejich ná
hradníkú vol i tel n o st, b) u členú Národního shromáždění 
kromě toho ještě okolnost, neodporuje-li volba členú tohoto 
sboru předpisu § 1 zák. o slož. a pravomoci senátu. 

Předpisem § 10 v. s. jest zřetelně vymezen rozsah této 
púsobnosti volebního soudu. Z toho j de, že volební soud nesmí 
při výkonu této pú,sob[1osti !přihlížeti k jiným ()iko1nostem: ne
smí tudíž bráti zřetel ani na vady, které se snad sběhly ve vo
lebním řízení, ani na jiné, v § 10. v. s. neuvedené případy ne
slučitelnosti . 

3. Rozhodování o stíŽillosteoh do voleb. 

I. Působnost volebního soudu, kterou lize lPovlŠechně o:Zil1a
čiti jako rozhodgyání o stíŽllQstechJ?9daných do vol,?b,") upravuje 
§ 8, odst. 1, č. 3 v. S., tPodle něhož volební soud rozhoduje o stíž- II 

- nóstech do voleb_ do Národního :shromáždění, zemských zastu- t 

pitelstev, zemských výború a komisí. Ještě dříve nežli uvedeme, 
podle jakých směrnic při vý1kladech o této lPúsobnosti volebního 
soudu hodláme 'Postupovruti, připomeneme, že také předpis § 8, 
odst. 1, č. 3 v. s. je nepochybně 'Pouhým předpisem kompetenč
ním,2) který vytyčuje jen hlavní z~adu, ponechávaje jej( blizší 
provedení ostatním ustanovením zákona o volebním soudě. Z toho 
je již zř'ejmo, že ve výkladech, jichž účelem jest objasniti podsta-
tu této kompetence, pokud se týlČe vymeziti její rozsah, musíme 
přihlížeti také k těm ustanovením cit. zákona, kterými je tento 
zákla:dní předpis v podrobnostech rÚ'zveden. A Iptáme-li se, 

1) K této púsobnosti volebního soudu srov. zejména: H o e t zel, 
Soudní kontroly veřejné správy, 59, Československé správní právo, 476, 
Pe š k a, Československý volební soud, 1'3, násl., S věr á k, n. u. m. 186, 
násl., W e y r, Soustava československého práva státního, 140, Českoslo
venské ústavní právo, 137. 

2) Srov. obdobně pH ověí'ovacípůsobnosti volebního soudu, str. 107 

tohoto spisu. 
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ke kterým ustanovením zákona o volebním soudě budeme musit 
takto přihlížet, musíme konstatovati, že bude nutno obrátit po
zornost především k otázce právní úpravy stí ž n o s t i do voleb, 
neboť v § 8, odst. 1, Č. 3 v. s . se výslovně praví, že volební soud 
rozhoduje o stí ž n o stec h do voleb Národního shromáždění, 
zemských zastupitelstev,zemských výborů a komisí. 

Z ustanovení § 8, odst. 1, Č. 3 v. :S. jakožto pouhého před"' 
pisu kompetenčního, vYlPlývají však již mě'které poznatky, o nichž 
je snad vhodnozmíniti se hned v této souvislosti. Podle ,tohoto 
.předpisu volební soud - a jen tento - rozhoduje o stížnostech 
do voleb do 'zastu:pitelských sborů a orgánů v tomto předpise 
uvedených. Tím se tedy i československému volebnímu sQ.llilli g -

..§a9ně " do§tává - prozatím .bez zřete.!;; ň'ab)ižš1oin"~~;{í-=- onoho 
oboru působnosti, který odedávna tvořil jednu ze dvou zákl d
ních působností volebního 'soudnictví, kterými " byl~h{)dování 
o s tížnostech do . vole b a " ověřování voleb. Funkcě, Ikter{)u česko-

··s lovenský volební s~ud vykonává při rozhodování o stížnosteoh 
do voleb, bude tedy patrně ,toto'žna co do své právní ,p{)vahy 
s funkcí, kterou v rámci stejného oboru působnosti, tedy při roz
hodování o stížnostech, vykonává volební s'Úud kteréhokoli jiné
ho státu. Rozdíl, daný 'zvláštnostmi volebníh'Úzákonodárství toho 
neb o'noho státu tkví však v podrobnostech, jimiž se úpravy této 
kompetence v jednotlivých státech mezi sebou vyznačují. 

Má-li právě uvedený poznatek pova:hu všeobecnou a vede-li 
k tomu', aby tato Ikompetence če,skosloven'Ského volebního ,soudu 
byla sr ovnávána s kores,pondující kompetencí volebního soudu 
některého jiného státu, má poznatek druhý, o němž se ihned 'zrní·· 
níme, "dosah mnohem užší, neboť se tý;ká určení kompetenční 
sféry volebního ,soudu v poměru k ji:ným orgánům téhož, t. j. 
československého právního řádu. Z předpisu § 8, odst. l,č. 3 v. s. 
totiž také jde, že se jím v mezích přesně vytý,čených stanoví v ý
hrad n á pří,slušnoSt volebního 'Sou.du pro 'stížnosti do voJeb a 
že se tím tedy ty,to věci odnímají příslušnosti toho orgánu, který 
by jinak - nebýti tohoto předpisu - přicházel ve správním 
pořadu v úvahu jako forum Ipravidelné. 3 ). Tento pO'znatek nevzta
huje se ovšem na ony orgány, které byly vytvořeny ad hoc, t. j. 
Jen za účelem provedení volebního řízení a jichž existence ukon-

3) Srov. předpis ' ~ 8, odst. 2 v. s. H ách a , Nejvyšší správní soud, 
864, P "e Š' k a, Československý volební soud, 13, We y r, Československé 
ústavní právo, 137. 

123 

čením tohoto řízení"prostě zaniká. To jsou volební orgá~y i~ova~~ 
zcela mimořádné jejichž !právní Úlpravubylo nutno prlZpusobltI 
jejich jedinému 'a výlučnému účelu, a nelze na ně tud~ž vb~áti 
:zřetele tam, kde se jedná o otázku instančního postupu, mmeneho 
jako pravidlo. Poznatek svrchu uvedený platí naproti tomu pro 
správní organy, jichž vlastní obor ,působnosti :SlPočí,vá v pln~í 
j iných úkolů veřejnoprávních, tedy nejen v oblasti. ;rěcí vo~ebne: 
právních. Od těchto orgánú směi'oval by tobz pravldel:ny 
instanční postup k jiným r evisnim instancím, než právě k soudu 
volebnímu, po " 'Případě by se straně eXlliů:stis .:nediis{ot vírala 
i cesta k nejvyššímu správnímu sou ll. 

Když j,sme uvedli I,lejdůležitější po:zn~tky, které se prima 
vista podávají z ustanovení § 8,odst. 1, 'č . 3 v. s., je nutno, 
abychom si určili směrnice - podobně jako j~sme učinili v ka
pitolách 'předešlých - podle :niGhž hodláme v 'dalších výkladech 
postupovati. Při úvaze, odkud při tom vycházeti,zdá se, že bude 
nejvhodnější a zároveň ve :shodě 'S tím, co bylo shora uvede~?~ 
zabývati 'se nejprve právní úpravou stížnolsti do voleb,ato JIZ 

rproto, že zákon instituci stížnosti do voleb urpravH ,podrobně, , za: " 
tím co úpravu kompetence volebního soudu ,při r'Ú 'z hod o van 1 

o těchto stí'žnostech v § 8, odst. 1, č. 3 v. s. vyřešil jen rámcově~ 
A tak rozdělujíce sizvole:ný úkol :na dvě, část~, ~odláme si~~
vš"imnouti v nejdůležitěj šich směrech ~p cr a vnl u p r a v y sb~
nosti do voleb " a potom teprve vlastní otázky p ť! s o '? n os t 1, 

-kt~ré se volebnímu soudu .při tomto jeho rozhodování dostává. 
" " II. Aby bylo vůbec možno padati stížno'st, o níž by mohl 

v rámci § 8, odst. 1, č. 3' v. s. rozhodovati volební sOlud, musí zd~ 
býti takový akt, z něhož by byl'Ú i na vene~ zřejm~, v~e v~lebm 
řízení je již ukončeno. Tak jest torpu, ~dyz volebm Tlzem pro
bíhajíc v postll'pnýoh fásích kompetenčními olblastmi rŮ'zných 
volebních orgánů dospělo k orgánu in concreto m.ejvyšší~~, kter~ 
na základě materiálu 'ZÍ:skaného součinností všech organu, ktere 
a ž dosud ve volebním řízení spolupůsobily, mohl oznámiti konečný 
vý.sledek volby (§ 14, č. 2 ,v. s.). Podstatnou so~,čás,tí tohot~ 
konečného výsledku volby j ezcela :nelPochybne rozhodnutI 
i o tom která os'oba má býti pokládána za zvolenou (§§ 54, 56 ' " . 

- vol. ř. posl. sněm., §§ 50, ~6, 59 vol. ř. :zem. zast.) .4) " " 

4) Srov. důvody nálezu vol. soudu ze dne 30. XII. 1922, Č. 907, K o

se hi n 121. 
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Podle toho ,p ř e dm ě tem stížnosti do voleb je výsledek 
volby v tom rozsahu a v té formě, jak jej konstatovala buď 
ústřední volehní 'komise nebo mini,sterstvo vnitra při volhách do 
poslanecké sněmovny či do senátu Ná,rodního shromáždění anebo 
zemská volební komise při volbách do zemských 'zastupitelstev, 
případně zvláštní komise pro volbu zemského výboru nebo komisí 
zemského zastupitel.stva. Teprve na tento konečný 'a1kt voleb~ 
ního řízení může veřejno:st reagovati. Jestliže se tato reakce do
staví u toho, xdo je podle § 12, č. 2 v. s. ke stížnosti legi.timován, 
povede snad Je Ipodání ,stížnosti za ,tím účelem, aby výsledek 
volby, jak byl vyhlášen, byl zvrácen. 

A však straně není ponecháno na vůli případnou ,stížnost po
dati z jakéhokoli důvodu, nýbrž záxon o volebním Isoudě sAm 
uvádí d ů vod y, o něž se stížnost musí opírat. A truk se ve svých 
výlkladech dostáváme k otázce další, totiž k tomu, co je d ů vo
d em stížnosti, tedy její hmotnou podlrQ.inkou, ponechávajíce 
samozřejmě stranou, zda skutečnost, že ve stížnosti zákonný 
důvod . uplatií.ován byl, ř v konkrétním přÍipadě změnu volebního 
výsledku opravdu způsobL 

Podle § 11, písm. b), c), d) v. s. lize stížno'st podati 1. pro 
nezákonný postup v~ volebním řízení, 2. protože zvolený nebyl 

~v čas volby v?Iitelný, 3. protože úřadem byla nezáikonně popřena 
_volitelnost 'zvoleného. Zákon jen ty,to skutečnosti označuje za 
důvody stížnos,ti. Dlužno proto trvati na tom, že výpočet v § 11, 
písm. b), c), d) je taf{ativní, trukže každá stížnost podaná snad 
z jiného důvodu neŽli v zákoně uvedeného, byla by_nepřillustná.5 ) 
Ze způsobu, jalk tyto důvody byly v zákoně stanoveny,z,řetelně 
proniká úmysl 'zákonodárcův ~. došlý ostatně výrazu i v důvo
dové 'zprávě vládního návrhu (ti1sk posl. :sněm. 1819 Nár. shrom. 
1919) - přípustno·st stížností do voleb Ol mez i t i na míru co 
nejmenší. Nebude tedy dosah citovaného ,parag,rafu vZlbuzovati 
pochybnosti v tom směru, že taxativním výpočtem byla jasně 
vyznačena hranice, která oddělila skutkové okolno,sti Ulznané zá
lwnem 'za důvod stížnosti od oněch, Meré Isouh11nně charakte
risuje to, že takovým důvodem nejsou. Pochybnosti mohou však 
nastati ve 'směru jiném, totiž při výkJadu jednotlivých zákon
ných důvodů stížnosti, poněvadž ?2působ, jak tyto důvody byly 

") Trojal1ec-Fišer, n. u. m. 170. 
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v zákoně formulovány, v rŮ'Zillých souvislostech připouští i rů'z
nost výkladu. 

Ad 1. Podle § 11, pism. b) v. s. Lze stížnost podati »pro 
nezákonný ;Rostup ve volebním řÍ'zenÍ«. Při výldadu tohoto usta

' novení půjde především o to, jak určiti pojem »volebního řízení«. 
'Tomuto pojmu Ize totiž rozuměti ve dvojím smyslu: Jednak jako 
souhmu vůbec všech úkonů, rozhodnutí a opatření, jichž podle 

... _-_. - d 

toho kterého volebníh.o řádu je_třeba .k tomu, aby mohl b~ti vy-
hlÍišen konečný vfisledek volby. Pod takto vymezený pojem vo
lebníh~ řízení spadalo 'bY tedy t;ké pří[)ravné ří'zenÍ volební podle 
třetí hlavy řádu volení do poslaneCké ~sněmovny, resp. třetí hlavy 
řádu volení do zemských zastupi,tel,stev. Jednak bylo by možno 
tímto pojmem ozna'čovati souhrn úkonů, rozhodnutí a opatření 
uvedených ve čtvrté hlavě citovaných volebních řádů, k nimž 
dochází až v tom časovém úseku, který počíná »volbou«, t. j. 
.odevzdáním hlasu ve volební mrstnosti. 6 ) 

K ' správnému výkladu uvede nás tato úvaha: V předpise 
§ 11, písm. b) v.s. m}uví se výslovně o volebním řílZenÍ. 
Z tohoto ustanovení je dlužno usuzovati, že tímto pojmem je 
rozuměti volební řízení c e I é, neboť kdyby tomu tak býti nemělo, 
bylo by nmno, a'l)yzáKon obsahoval výJslovné ustanovení jiné. 
Lze totiž předpokládati, že by byl zákonodáll"ce jiný svůj úmysl 
- než jak mu rozumíme ze zákonného textu - nepochybně 
vyjádřil zřetelněji použitím jiného obratu. Poněvadž citovaný 
§ 11 v. s. je jediným předpisem zákona, v němž j1sou upraveny 
důvody stížnosti, bude záležeti jedině na tom, jak právě 
v tom t o předpise je tento dúvod stížnosti formu1ován. Lze 
tedy předpis § 11, písm. b) v. s. vyložiti v ten smysl, že __ IJ?QJm.,e1p 
volebního řízení nutno rO'zuměti volební řízení celé, v to počítajíc 
i v01ební řízení přÍjpravné. 

Pochyh~osti o správnosti tohoto 'závěru mohrl~ by vzniknouti 
teprve tehdy, když se § 11, písm. b) v. s. má vykládati vs o u
v i s I o.s t i s § 20', odst. 1 v. s., Ipodle něhož :stížnosti podané 
pro nezákonný postup 'Při volbě [§ 11, písm. p)] má býti vy-
nověno, je-<J.iprokázáno, že nezákonný postup mohl mí,ti vliv na 
konečný výsledek volby. Porovnáme-li oba íPře1dpisy,zjistíme, 
že § 11, písm. b) v. s. mluví o volebním řízení, § 20, odst. 1 
téhož zákona naproti tomu o postu.pu při vol b ě. Pochybnosti, 

G) Srov. nález vol. soudil z 23. IV. 1925, Č. 375, K o s chi 11 183. 

] 
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které by při výkladu snad vznikaly, lze ro~ptýliti, uvážíme-li 
především, jak k této nesro,vnalosti došlo,. 

Vládní návrh 'zákona o, volehním So,udě (tisk 1819 posl. sněm. 

Nár. shrom . .1919) uvádí v § 8, písm. a) , že stížno.s,t může býti 
podána pro. nezákůný po Sltup př i vol b ě. K tomu § 17, odst. 1 
téhož návrhu důdává, že stížnosti půdané ,pro nezákonný IP o s tup 
pl' i vol b ě [§ 8, písm. a)], má býti vyhůvěno, je-li prokázáno, 
že nezákonný půstup mohl míti podstatný vliv na výsledek volby. 
§ 8, písm. a) i § 17, odst. 1 mávl'hu jsou tedy navzájem v sůuladu. 
ústavní výbor (tisk 2424 posL sněm. Nár. ,sihrrom. 1920) provedl 
na vládním návrhu, kromě jiných úprav, i změnu v tům směru, 
že v § 11, pfsm. b)uvedl,že stížnost lIZe podati pro. nezáJkonný 
postup ve vůl e b ním říz e ní. Prováděje úpravu na tomto, 
mistě, opominul úpravu ve stejném ,smyslu průvésti také v § 20, 
ůdst. 1 v. s., kdezůstaJ.o, že stÍ'žnosti pro nezáJkonný p o 's tup 
p Í'i v o lb ě [§ 11, písm. b)] má býti vyhověno, je-li IPTokázánů, 
že nezákonný postup mohl míti vliv na ,konečný výsledek volby. 
Lze tedy jen nedopatřením, které se sběhlo při konečné redrukci 
textu v ústavním výboru, vysvětliti, že § 11, písm. b) a § 20, 
odst. 1 v. s. n e j s o u nyní v souladu. 

Ale nehledíc na toto historické vyU.čení vzniku uvedených 
předpisů lze názor zde 'zastávaný opříti přímo, o ;platné znění 
§ 20, odst. 1 v. s. Je sice pravda, že tento paragraf mluví o »po
S t u pti při vol b ě«, avš'ak ,při tom hned v dalším kontextu 
odkazuje v 'závorce na § 11, písm. b). Lze tedy míti zato, že 
již tímto odkazem byla přiměřeně napravena chyba, která se 
při redalkci 'zákonného textu sběhla. Proto i z ustanovení samého, 
§ 20, odst. 1 v. s. lze dovod1ti~ že 'zákon 'Připuště.ním ,stížno,sti 
chtěl chrániti volební ří1zení cel é, nejen tedy volbu samu 
ve .smyslu odevzdání hlasu!) 

7) Oporu pro náš výklad lze spatřovati i v této úvaze ústavního 
výbol'U (tisk 2424 posl. sněm. Nár. shrom. 1!}20): »Fokud jde o meritorní 
vyřízení ,stižnosti do voleb, ústavní výbor původně navrhoval, že stfžnosti 
má býti vyhověno, je-li p'rokázáno, že nezákonný postup měl podstatný 
vliv na výsledek voleb. Ústavní výbor uvážil toto : Na jedné straně nelze 
připustit, aby volba byla zrušena, byl-li porušen jll:Ký-koliv pře"dpis voleb-

- ního řá~u. Neboť jinak bylo by v rukou činitelů místních, aby ~působili 
neplatnost voleb v celém volebním kraji a tím i voleb druhého skrutinia. 
Nevyvěšení vyhlášky obecní, nevyložení seznamů voličských a pod. mohlo 
by pak způsobiti, 'že by volby nikdy nemohly býti provedeny. S druhé 
strany však, když by volby měly býti zrušeny toliko tehdy, když se pl'O-
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Výlklad O ustanovení § 11, písm. b) v. s . mělo by uzavírati 
ještě 'Pojednání o tom, jak rozuměti pojmu »nezákonný«, Jrte
réhů cit. paragraf v této souvislosti používá. Avš,ak máme zato., 
že účel této studie spočívá jinde než v pouhém výkladu všech 
půjmů, které .se v te}Ctu 'zákona o volebním soudě vůbec vy,sky
tují, 'zejména VŠj!ik tě0h pojmů, kterési ,podržuj í charakter vše
obecných právních pojmů. Poněvadž !pak po,jem právě uvedený 
- Který j é zřejmě j~ním z takových společných 'PTávních 
pojmů - dochází ex professo 'Zevrubného rO'zbmu při výkladech 
o nejvyšším 'správním so~dě, lIZe snad i tentok,ráte poukázati 
na výsledky výkladů, jichž bylo. v tomto směru dosaženo.8 ) 

Ad 2. Stížnost do voleb lze dále IPodatiz důvodu, že »zvo
lený nebyl včas volby volitelný« [§ 11, 'Pism.c) v. ,s.]. Obsahem 
stížnosti opřené o tento důvod bude tedy - při opisu slov po
užitých zákonem - tvrzení,že osobě, -která byla 'Podle volebních 
výsIedkú označena za :zvolenou, nedostávalo se v době její volby 
náležitostí, které byly v příslušném volebním řádě určeny 'za 
podmínky volitelnosti. Již v 'k3iPitole pře'Úešlé bylo uvedeno, které 
sikutečnosti mohly by v jednotlivých případech .pÍ'icházeti v úvahu 
jaků pojmové znaky volitelnosti. Je-li palk pojem volitelnosti .při 
rozhodování o stížnostech (§ 8, odst. 1, 'č. 3 v. s.) stejný s po
jmem volitelnosti p1'icházejícím v úvahu při ověřování voleb (§ 8, 

káže, že nějaká nesprávnost měla přímo vliv na výsledek voleb, mohla 
by se stížnost státi ilusorní, neboť by pak -mnohdy nebylo možno ilosíéí 
zrušení voleb i při vyložených nesprávnostech. Ústavní výbor volil proto 
dikci, že nezákonný postup mohl míti vliv na J,:onečný výsledek voleb, 
t. j. nikoliv pouze vliv na hlasování, nýbrž na výsledek hlasování, t. j. na 
volbu samu. Kdyby nezákonný postup mohl míti vliv toliko na takový 
počet hlasů, že to nemá vlivu na volbu,pak ovšem nemůže to vésti ke 
zrušení naříkané volby.« - Jádro této úvahy spočívá v tom, že ústavní 
výbor chtěl stanoviti nějak mír U in t e ns i t y nezákonného ":po; tupu 
a učinil tak poukazem na poměr, v jakém tvrzena nezákonnost mohla 

- míti vliv na výsledek hlasování. Jedině totO bylo účelem omezení, které 
je vyjádřeno v § 20, odst. 1 v. s. 'pro případy meritorního vyřizování stfž
no stí, a nelze z tohoto předpisu vyvozovati intenci, kterou by měl býtí 
nějak zúžen dosah § 11, písm. b) v. s. - Z literatury srov. S' věr á k, 
n. u. m. 187, Pe š k a, Československý volební soud, 15, Ho e t zel, Soudní 
kontroly veřejné správy, 59, - Československé správní právo, 476, W e'y r , 
Československé ústavní právo, 138; dále nález volebního soudu ze dne 
19. XII. 1924, č. 606, K o s chi n 124 a ze dne 23. IV. 1925, č. 375, K o
s chi Jl 183. 

8) H ách a, Nejvyšší správní soud, 842. 
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o~st. 1, Č. 2 v. S.,D) je nasnadě důsledek, že činnost soudu k níž 
davá podnět stí~,nost opi'ená o důvod uvedený v § 11, pí~m. c) 
v. S., b~~: ~utne, ~měřovatik 'zji'šťování týchž skutečností, !které 
soud ZJIstuJe z urední moci při zkoumání a ověřování voleb. 

K to~1U však ihned třeba dodati: Podle § 8, odst. 1 , č. 3 v. 
s. vole?:l1vs~ud ;rozhoduje ° stížnostech do voleb do Národního 
s~r~m~~d:m ~ zemskýoh zastupitels.tev, zems!kých výború a ko
mIsI, pn ~emz tuto ,stížnost lze ,podati kromě důvodů uvedených 
v § 11, pIsm. b) a d) také z důvodu uvedeného v ,témže 'para
grafu pod písm. c), t. j . že zvolený nebyl včas volby volitelný. 
~odloe § ~, ods:. 1, č. 2 v. s. volební soud zkoumá a ověřuje volby 
clenu Narodmho shromáždění a 'zemských zastupitelstev a to 
tak v dl§ ., , , z:, po e , 10" odst. 1 CIt. zak. zkoumá jen, »neodporuje-li 
volba ~lena Narodmhoshromáždění § 1 'zákona o složení a pra
vomoc: senátu, dále volitelnost členů Národního ,shmmáždění a 
zemsky:h zastupite1stev i jejich náhradníků a ověřuje tyto volby 
usnesemm«. Z~ s'rovnání těchto dvou předpisů je zřejmo, že ;pů
sobnost volebmho soudu Ipři rozhodování ostížnostern do voleb 
(§ 8, 0v~st. !~č., 3, v. K) je ~cela j inalk upravena než jeho ,lpůsob
no~t pr~ over?vam (§ 8, odst. 1, Č. 2 v. s .) ,že však okruhy obou 
z~m~n~ch ,P~sob~ostí se.:přece stýkají, třebas je tomu tak jen 
v Je~I~em, presne ohramceném úS€lku. Tento úsek slpolečné čin
nostI Je charakterisován jednak prvkem osobní 'm zVe ,t t' Y , b y, , . o IZ 
~U~I V o ou ~npadech jíti (j e n) o členy Národního shromáž-
~em a ;;emskeho z~stu!pitelstva, jednak prvkem věc n Ý m, že 
Jde u techto osob (J e n) o volitelnost. 

.JiŽ z tO?O, co bylo práv~. uvedeno, jasně jde, že obě působ
no~t~ volebv~Iho, s~udu, jak rozhodování ° stížnostech, tak zlkou
ma~I ~ ov~rovam voleb, jsou dvě zcela samos,tatné iPůsobnosti 
z mch~. kazdá vychází z jiných zákonných předpokladů a sleduj~ 
z~ela Jmý účelY) Skutečnost, že se tyto Ipůsobnosti v důsledku 
nao~odné zákonné úpravy v jednom úseku přece jen stýkají ne
muze pak sama ° sobě míti takový význam, aby snad již ~roto 
tyto komp~tence ztrácely -svůj ,samostatný charakter. Jde-li 
~aJ~to o dve na sobě nezávislé púsobnoS1ti, je nutno přijmouti 
1 dusl,:dek z toho vyplývající, že volební soud mohl by býti v 'zá
s a cl e postaven dvakráte Ipřed řešení otázky volitelnosti člena 

9) Srov. str. 118 t. sp. 
10 ) La š ť o v k a, Zákon 'župní, 1925, 99. 
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Národního ,shromáždění nebo zemského 'Zastupitelstva, a to 
jednou z podnětu strany, při vyřizorvání stížnosti, jednou z moci 
úřední, při ověřování. II ) (V této souvislosti se ovšem n8ipřihlíží 
k tomu, že volební soud zabývá se otáJzkou volitelnosti také 
tehdy, když rozhoduje podle § 13, písm. a) v. s .) . Při t e o r e
t i c k é úvaze lze nepochyhně počítati s důsledkem, že v též e 
věci může dojíti k dvojímu rozhodnutí volebního. soudu. Je 
ovšem jiná otázka, nastane-li tento dúsledek i tehdy, když věc 
posuzuj errne s hlediska p r a k t i c k é h o. 

Bylo již řečeno, že při ověřování volební soud zkoumá každou 
volbu, při rozhodování stÍ'žnosti jen onu, proti níž je podána stíž
nost. Dojde-li ;pruk k tomu, že vo~ební soud musí v témže přívadě 
zjišťovati vodmínky voliteLno.sti i při ověřování i Ipři r 01zhodo
vání o stížnosti, půjde o 'zjev celkem výjimečný. Ale ani tato 
po'vaha nezbavuje nás povinnosti, abychom o Ipodobné si,tuaci 
volebního soudu neuvažovali. 

Předem dlužno konstatovati, že není výslovného zákonného 
předpisu, který by tuto otázku jednoznačně upravovaJ.12) Ne
máme-li takto ovory v zákoně, Ipostrádáme paJk bezpečného kri
teria, podle něhož bychom dosVěIi k závěl1U, že ten či onen výklad 
je vý.Jučněsprávný. Proto s ,touto výhradou uvádíme jeden 
způsob výkladu, který snad není zcela nepřijatelný. Po skončené 
volbě ministerstvo vnitra zašle všechny spisy volebnímu soudu, 
aby soud mohl provedené volby prozkoumati a ověřit . Minister
stvo vnitra není iPři tom vázáno žádnou lhůtou; 'zpravidla s1)isy 
předloží ihned bez zbytečného Vrů<tahu . Leč ani volební sOlud není 
vázán v tom smyslu, že by musil o ověření volby rozhodnouti 
do určité lhůty VO :předložení spisů mLnis,terstvem. Volehní soud 
má tedy zásadní volnost, chce-li a kdy o ověření rozhodnouti. 
Může tedy 1)odle toho :případně své rozhodnutí prozatím odsunouti, 
pokud se týče vyhraditi si rozhodnutí vro dobu pozdější. Volební 
sOlud může tak učiniti 'z důvodů jakýchkoli, poněvadž není nikde 
ustanovení o tom, že by ty,to důvody musHy míti nějakou zvláštní 
kvalifikaci. Je-li tomu tak, pak ovšem volební soud své rozhod
nutí může odložiti, resp. si je vyhmditi truké proto, že do volby, 
Merá má býti ověřena, byla podána stížnost. Když volební sO'Ud 

11) K tomuto problému srov. H oe ,t zel, Soudní kontroly veřejné 

správy, 68, Ř í h a, n. u. m. 185. 
12) Ř í h a, n. u. m. 185. 

Volební soudnictví. 9 
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takto postupuje,nemůže dojíti ke kolisi mezi nálezem o stížrros,ti 
a ověřovacím usnesením vydanými v téže věci, poněvadž zde 
pr<l'zatím ověřovacího usnesení není. 

Dalo by se ovšem namítnouti, že zákon nestanoví volebnímu 
soudu žádnou lhůtu ani jde-li o rozhodování o s,tížn:ostech poda
ných do voleb. Bylo by tedy možno tvrditi, že vylíčenou úvahou 
nelze dospěti k závěru, proč by měl volební soud rozhodovati 
dříve o podané stížn08'ti než o ověření volby. Pří'čina, proč by 
měl volební soud ro'zhodovati dříve o ,stížnosti než o ověření, 
tkví po našem soudu v tom, že při rozhodování o stížnostech 
jde v podstatě o vyřízení opravného .prostředku a volební soud 
je v této své :lluIllkci činný jako instance odvolací. Již touto 
skutečností je dán důvod, aby voleJbní soud své ro:zhodnutí 
o opravném prostředku v zájmu stran a veřejnosti vůbec ne
oddaloval. Ale ještě jedna okolnost přichází při tom v úvahu, 
že totiž volební soud při rozhodování o stížnosti podané do 
volby rozhodne nálezem, při ověřování jen usnesením. Nález 
pak nabývá formální i materiální právní moci, právní názor 
v něm vyslovený váže volební soud a obnova řízení proti nálezu 
je nepnpustna. Naproti tomu ověřovací usnese'llí nabývá právní 
moci jen formální a může býti - jaik již bylo vpředu uvedeno 
- kdykoli nahrazeno usnesením jiným. Podle toho bude jenom 
účelné, když otázku volitelnosti v té relaci, o niž zde jde, volební 
soud vyřeší nálezem a právnímu nálZoru vyjádřenému v tomto 
nálezu pak přizpůsobí usnesení, které má vydati při zkoumání 
a ověřování voleb. 

Ad 3. Stížnost lze posléze opříti o důvod uvedený v § 11 písm. 
d) v. S ., že totiž »úřadem byl-li nezákonně popřena volitelnost zvo,.. 
leného«. Výklad tohoto ustanovení setkává se se značnými obtí
žemi, jichž lPodstatu vystihuje skutečnost, že v celém oboru vo,.. 
lebrně..,právních předpisů nelze nalézti positivního uSltanovení 
o tom, který ú řad by byl oprávněn odepříti s prrávním účinkem 
zvolenému 'voHtelnost. 

Ustanovení § 11, písm. d) v.s. pře~po!klá;dá v podstatě 
situaci, v níž lze rozlišovati dva :záikladní ,prvky. První je povahy 
subjektivní a spočívá v tom, že určitá osoba byla po skončení 
volebního řízení označena z a 'z vol e n o u. Druhý je rázu ob
jektivníiho a tkví v tom, že této osobě jest podm~nka jejího 
zvolení, vol i tel n o s t, up í rán a. Přidržujicese pak v dalším 
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tohoto rozlišování, chceme si nejdříve připomenout, kdy dlužno 
určitou osobu v jednotlivých příirpadech považovati za zvolenou. 

Při volbách do p o s 1 a n e c k é s 'll ě m o v n y (a do se
nátu) Národního shromáždění je podle § 55 vol. ř. posl. sněm. 
(kterýžto předpis !platí analogicky !podle § 2 o složení a pravo
moci senátu i pro 'senát Nár.shrom.) v zápi,se o jednání ústřední 
volební komise uvésti, kteří kandidáti byli při skrutiniu pTohlá
šeni 'za zvolené ,poslance (senátory) a kteří jsom náhradníky. Bude 
tedy podle toho :zmíněný bod zápisu ústřední volební komise j e
dině směrodatným ;pro otázku, byla-li určitá osoba zvolena či 

nikoli. 

Při volbách do zem:s k é h o z a s t u 'P i tel s t v a prohlásí 
podle § 50 vol. ř. zem. :zast. !předseda 'zemské volební komise po 
skončeném skrutiniu výsledek volby v zemském věs,tníiku. Pro 
otázku zvolení bude tedy rozhodnou 'skutečnost, bylo-li jméno 
uT,čité osoby uvedeno ve vyhlášce předsedy zemské volební ko
mise, uveřejněné v příslušném zemském věstníku. 

Při volbách doz.e m s k é h o v ý bor 'll dlužno přj odpovědi 
na shora uvedenou otázku přihlížeti k ustano;vení § 56, odst. 2 
vol. ř. zem.zast., podle něhož komise pro volbu zemského vý
borru užije obdobně ustanovení §§ 45 až 49. O jednání této, ko
mise sepíše se tedy 'zálpis, ve kterém se vylíčí podstatný postup 
vo~by a 'zaznamená se jej í výsledek. V tomtozárpise budou uve
dena také jména osob, které byly zvolen~ za čle'llY zemského 
výboru. 

·Podobně je tomu ;při vo~bě členů Ik o m i 'S í zem s k é h o 
'Z 'a s tup i te I s:t v a, neboť podle § 59 cit. vol. ř. »ustanovení 
§§ 54 až 58 sluší obdobně užíti také při volbách členů zvlášt
ních výborů a komisí zemského 'zastupitelstva«. Také pro volby 
těchto komisí platí tedy (předpis § 56, odst. 2 vot ř. zem. z'asi. 
Bude tedy i v tomto ;případě nutno 'poříditi 'zápis o volbě a v něm 
zejména uvésti osoby, Meré byly za členy .příslušných komisí 
zvoleny. 

Ať jde o kterýkoli 'z uvedenýoh přÍ!Padů, je z vol e n ten, 
kdo v ;příslušném volebním řízení vystoupil jako kandidát (ať 

se v onom řizení použHo kandidátních listin či nikoliv), z kan
didatury jeho platně nesešlo a jehož jméno bylo po skončení 

volebního řÍ'zení uvedeno v onom aktu :příslušného volebního 
orgánu, jímž jsou kandidáti označováni za zvolené. 

9* 
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sterstvo vnitra je skutečně oním ú řad e m, který má na zřeteli 
předpis § 11, písm. d) v. s., dlužno především konstatovati, že 
z doslovného znění tohoto předpi,su nelze opravdu vyvoditi, že 
by ministerstvo oním úřadem bylo. Nemáme však naproti ,tomu 
nikde ustanovení, že ministerstvo by jím zásadně b}"ti nemohlo. 
Zaujmeme-li pak stanovisko, že zákonodárce . do z~kona pojal 
předpis zřejmě jen za tím účelem, aby tento předpi.s měl lPr3Jk
tický význam - .neboť nelze mu přece podkládat úmysl Oipačný 
- mushne již proto asi souhlasi,ti s ná;zorem, že ministerstvo 
vnitra jest úřadem ve smyslu § 11, písm. d) v. s. a že mu tedy 
přísluší meritorně rozhodovati o volbách i v těch případ~ch, 
jde~li o vydávání osvědčení podle § 55 vol. ř. Ovšem bylo by 
třeba nějak blíže omeziti praktický dosah tohoto názoru; neboť 
ministerstvo mohlo by jinaik, nejsouc v žádném směru vázáno, 
rozhodovati o volbách s rpravomocí mnohem širší, než Merá 
.podle zákona o volebním soudě .přísluší volebnímu soudu. Po
kládáme proto za přijatelný názor,20) že ministerstvo v těchto 
pří.padech může vysloviti se o volitelnosti osoby, u níž důvod 
jejínevoUtelnosti je zcela nepochybný. Takovýto projev sluší 
spatřovaM v tom, že mini,sterstvo odepře, resp. odloží své osvěd
čení. Pro požadavek, aby ministerstvu bylo přiznáno takovéto 
opatření, mluví i to, aby do sněmovny vstupovaly a tam se jed
nání zúčastnily jen osoby opravdu volitelné. TaJkovéto opatření 
platilo by ovšem jen jako prozathnné, dokud volební soud o vo
litelnosti nerozhodne. 

Skutečnost, že cit. ustanovení }ze vykládati jen se zna:čnou 
námahou, a to ve snaze zákonnému předpisu zachovati přece 
jen praktický význam, vede nás pochopitelně ík tomu, abychom 
~leda1i vysvětlení, proč tento ;předpis byl právě v té formulaci, 
Jak uvedeno, pojat do zákona. Poněvadž pak materiálie nepo
skytují nám v tomto směru žádné opory, jsme odkázáni jen na 
vlastní zjišťování a poohlédnouti se při tom i [po zákonodárstvích 
jiných. 

Při tom shledáváme, že rakouský zákon ze dne 6. února 
1919, Č. 90 o volebním soudě .pro volby do ústavodárného Národ
ního shromáždění obsahuje tento předpi,s v § 4 : »Anfechtungen 
von Wahlen zur konstituirenden Nationalversammlung konnen 
erfolgen ... lit. b) wegen eines vor Beendigung der W3:hlhand-

20) Trojanec-Fišer, n. u. m. 109. 
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lung eingetretenen Mangels der Wahlbarkeit oder we gen 
einer nach beendeter Wahlhandlung erfolgten reehtswidrigen 
Aberkennung der Wahlbarkeit eines Wahlbewerbers mit dem 
Antrag auf Nichtigerkliirung der Wah1ei'llZelner a1s gewiihlt 
erkliirter Pe'l'sonen.« Ještě pro úplnost 'Se q,míníme o dvou dal
ších .předpisech, jednak o § 5, odst. 2 cit. zák. [»Eine Wahl
anfechtung gemiiss§ 4, lit. b) kann auc'h der Wahlbewerber 
einbringen, dessen Wiihlbarkeit nach beendeter Wahlhandlung 
aberkannt wurde«], jednak o § 11, odst. 3 cit. :záJk. (»Findet 
der Wahlgerichtshof einer Wahlanfechtungstattzugeben, in der 
die Wahlbarkeit eines Wahlbewerbe11s behau.ptet wurde, der 
nach beendeter Wahlhandlung nur wegen angeblichen Mangels 
der Wahlbarkeit nieM fUr gewahh e'l'kmrt wurde, hat er die 
Wahlderjenig,en Per,sonen f 'Ur nichtig 'Zll erkliiren, die nur 
infolge desrechtswidrigen Wegfalls deS' ersterwahnten Wahl
bewerber,s als gewiihlt erklart wurden ... «). 

K tomu ,sluší .poznamenati, že § 22 'ralk:. zák ze dne 18. 
prosince 1918,č. 115 o volebním řádu do ústavodárného Ná
rodního !shromáždění ustanovuj e: »Die Wahlbehorde UberprUft, 
ob die in den Parteilisten vorge,schlagenen Bewerber w3ihlbar 
sind.« - Tímto volebním úřadem mohl býti buď krajský 
volební Mad (die Kreiswahllbehorde) nebo ve smyslu § 38, 
odst. 2 . cit. vol. I'ádu hlavní volební úřad (die Hauptwahl
behorde). 

Nechtějíce dále do podrobností sledovati ostatní ustanovení 
citovaného volebního řádu, musíme zdůrazniti, že před]pis § 4 
ralmuského zákona o volebním soudě, rpoikud ,připouštěl stížnost 
.pro protiprávní odepření volitelnosti, byl !Zcela odůvodněn, pro
tože volební úřad byl výslovně oprávněn 'zkoumat volitelnost 
kandidátů. 

Vzhledem k tomu, že rakouský zákon o volebnim soudě byl 
vydán 6. února 1919, československý záikon o volebním soudě 
až dne 29. února 1920, nel:ze zcela vyloučiti, že na českosloven
,ského zákonodárce púsobil jako vzor 'záikon rakouský. Při tom 
VŠ'3Jk zákonodárce, mluvě o popření voli<tel1l!osti ú řad e m, opo
minul vysloviti se určitě o tom, k t e r Ý úřad je míněn. To bylo 
tím více potřebí, když volebním komisím nebylo přiznáno právo 
zkoumati volitelnost. 

III. Výkladem o nejpodstatnějších materiálních předpokla
dech stížnosti byl již 'získán dos,tatečný ,pOdklad pro odpověď 
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na poslední otázku této stati, totiž jwkou f u n ,k c i volební soud 
při vÝ'konu této své působnosti vykonává a jaký je r o z s ah 
této jeho kompetence. 

V esměru Iprvním }ze všeobecně poukáz'ati na to, že voleb
nímu soudu přísluší také zde ona funkce, tkrt;erá charakterisuje 
každý ,soudní orgán, rozhodující o stížnoste~h. Neboť právě 
okolnost, že jde o rozhodování o stížnostech, je vý
lučně směrodatnou, nikoli ona okolnost, proti čemu v konkrétním 
případě stížnost isměřuje. Ji'ž podle toho bude funkce volebního 
soudu v podstatě vMy stejná, kdykoli bude r o ~ hod o vat i 
o stí ž n o 's tec h, ať jsou to jednou stížnosti do výsledku 
reklamačního ří'zení, ať jindy stížnosti do voleb. Můžeme ,proto 
v této souvislosti jen si připomenouti to, co jsme uvedli o funkci: 
volebního soudu jaJko orgánu rozhodujícího o stížnostech do 
výsledků reklamačního řízení, totiž že volební ,soud plní funkci 
instance op r a vn é (odvolací, revi,sní), které pří,sluší k podané 
stížnosti iPřezkoumávat rozhodnutí orgánů nižŠích.21) Je tedy 
podle toho také rozhodování volebního ,soudu o stížnostech d o 
vol e h rozhodováním kontradikrtorním se všemi typickými 
zjevy, které z této povahy vyplývají. 

Ve směru druhém, totiž jaký je r o z s a h této jeho kom
petence, dlužno nejprve uvésti, že se činnost volebního soudu 
jako stoJice opravné musí zásadně pohybovati v mezích j e d
not I i v Ý c h stí ž n o s t n í c h d ů vod ů. J sou~li :pak důvody 
stížnosti v zákoně uvedeny taxatiV'Ilě, nutno míti ,zato, že jsou 
tím přesně vymezeny nejzazší hranice, v nichž se činnost voleb
ního 'soudu při výkonu této působnosti může vůbec pohybovati. 

Tím je vymezen rozsahk'Ompetence volebního soudu, když 
přihlížíme ke všem důvodům ,stížnosti jako ke znakům, které 
spoluurčují kompetenci volebního soudu. Rozdíl mezi jednotli
vými důvody se však uplatňuje při určování způsobu, jak má 
v konkrétním případě volební soud rozhodnouti, má-li se stíž
nosti vyhověti. 

Jde-Ii o stížnost podanou pro nezáJkonný ;postUip při volbě 
[§ 11, písm. h)], volební soud v nálezu prohlásí, v jaké míře 
se volba zrušuje, a podle okolnosrtípří'Pad:u U1'Čí, kdo je zvolen 
na místě toho, jehož volba byla zrušena. Jde-Ji. o stížnost, pro
tože zvolený nebyl v čas volby volitelný [§ 11, písm. c)], soud 

21) Srov. str. 89 alOI t. sp. 
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v nálezu kterým volbu zrušil, učiní týž výrok jwko v případě 
předešlfun. Jde-li o stížnost, protože úřadem byla nezákonně 
popřena volitelnost zvoleného [§ ll, písm. d)], zruší v nálezu 
volbu toho, jenž hyl nezákonně prohlášen za zvolena, a prohlásí 
toho za zvoleného jehož volitelnost byla neprávem ,popřena. -, " 

Z toho J' de že činnost volebního soudu při rozhodování stížnostI , , 
do voleb není jen povahy kasační, nýbrž že soud o věci take 
samostatně rozhoduje.22 ) 

4. Rozhodování o ztrátě mandátu podle § 13 v. s. 

I. Tato působnost volebního soudu opírá se o předpis § 8, 
odst. 1, č . 4 v. s., v němž se praví, že vole~í soud »:.ozhoduje 
v případech §13 o ztrátě mandátu«.1) ·Poněvadž § 8 v. s. jaKo 

- predpis povahy ryze kompetenční tuto působnost volebního sou
du vymezuje jen rámcově, a to tak, že se výslovně odvolává na 
»případy § 13«, dostává se tím nutně také §u 13, odst. 1 v. s., 
jenž tyto případy uvádí, povahy kompetenčního pře~pisu. S: 
zřetelem na toto znění zákona spadají pak výklady o pusobnostI 
volebního soudu podle § 8, odst. 1, č. 4 cit. zák. zřejmě v joedno 
s výkladem § 13 v. s./) neboť - jak právě naznačeno - pro 
stanovení obsahu i rozsahu této působnosti volebního soudu bude 
ro~hodno jedině toto posléz uvedené zákonné ustanovení. Mů: 
žeme se tudíž při svých soustavných výkladech o působnostI 
volebního soudu zabývati v této jejich části hned rozborem 
§ 13 cit. zák. 

Podle § 13, odst. 1 v. s. volební soud rozhoduje,že člen 
Národního shromáždění nebo župního (zemského) zastupitel
stva pozbývá mandátu proto, že a) po volbě ztratil volitelnost, 
anebo b) přestal býti z důvodů nízkých a (nebo) nečestných 
příslušníkeIQ. strany, z jejíž kandidátní listiny byl zvolen.3 ) 

22) T roj a: ne c - F i šer, n. Ul. m. 185, Pe š k a, Československý 
volební soud, 19; k tomu srov. § 21, odst. 2 v. s. 

1) O této působnosti volebního soudu srov. zejména: Ho e t zel, 
Soudní kontroly veřejné správy, 61, Československé správní právo, 478, 
Pe š k a Československý volební soud, 18, S věr á k, n . u. m. 190 násl., 
W e y r,' Soustava československého práva státního, 141, Československé 
ústavní právo, 135, 138. 

2) W e y r, Československé ústavní právo, 138. 
3) Paragraf 13 odst. 1 citován v původním znění. Modifikace zákon

ného te~tu, které j;ou uvedeny v závorkách, budou vysvětleny v dalších 

výkladech. 
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Abychom se i při výkladech o těchto ustanoveních při
~ržovaliv post~pu až dosud zachovávaného, vytkneme nejprve 
Jen povsechne, co podle našeho názoru je s p o leč n éoběma 
případům, které uvádí odst. 1 cit. paragrafu. Oba tyto případy 
slouží především témuž ú čel u, aby totiž byla zjednána ta
ková úprava, při níž by výrokem volebního .soudu mohl býti · 
zbaven členství v určitém zastupitelském sboru ten člen u ně
hož se po volbě dostavily jisté skutečnosti v zákoně u;edené. 
O těchto skutečnostech lze pak zde souhrnně říci aspoň tolik 
že ~e zá~~n~dárce pokládal do té míry za důležité, že na jejich 
vzmku uClml - za splnění určitých formálních předpoklad II _ 
závislým přímo zánik členství v zastupitelském sboru a tím 
i ztrátu práv z tohoto členství vyplývajících. 

úvaha o účelu shora uvedených předpisů naznačuje nám 
t~~řka sama, co lze považovati za další společný znak pro oba 
pnpady uvedené v 1. odstavci cit. paragrafu. Předpisy vztahu
~í~í se vna ,oba případy mají totiž dále p o vah u předpisů v ý_ 
JIm e cny c h. Jejich výjimečnost lze spatřovati především 
v tom, že výrok volebního soudu opřený o tato ustanovení má 
za následek ztrátu subjektivní posice, kterou jednotlivec svým 
zvolením za člena zastupitelského sboru získal. I kdyby · snad 
k důkazu mimořádné povahy těchto ustanovení nestačil dllvod 
že vždy jde o institut mimořádný, kdykoliv právní řád připouští 
dodatečný zásah do práv již nabytých, slušelo by dále na mimo
řádnou povahu tohoto zásahu volebního soudu usuzovati i z jeho 
zevní právní úpravy. Výrok volebního soudu podle § 13, od~t. 1 
v. s. má totiž - podle koncepce v zákoně jasně vyjádřené _ 
c~~rakter nepřezkoumatelného:.výroku první a zároveň posled
~ m:tance. I po této vnější stránce lze tedy usuzovati na vý
Jlmecnou povahu těchto předpisů, uvážíme-li, že právním řá
de~ pr~niká jako pravidlo zásada právě opačná, kt~rá vede ke 
zvysene ochraně subjektivních práv, a to i takových která 
~~hou býti pro jednotlivce méně důležitá než prává v~lýva
Jl:1 z. členství v u~čitých zastupitelských sborech. Má-li pak 
predp1S o~s~. ~. § 13 v. s. povahu ustanovení výjimečného, jeví 
se samozreJmym důsledek, že již z tohoto důvodu bude nutno 
p!i výkladech těchto předpisů postupovati co nejpřísněji a obsah 
techto ustanovení vykládati restriktivně. 

v ,Pro úplnost pokládáme za vhodné uvésti ještě jeden spo
lecny znak, který se týká výlučně zevní for m y tohoto zá-
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konného předpisu. Chceme se totiž v této souvislosti dotknouti 
i otázky, použil-li zákonodárce se zřetelem na materii, o ~i~ 
jde, formy obyčejného zákona právem či neměl-li snad pro JeJ1 
úpravu zvoliti formu zákona ústavního. 

V literatuře, pokud se tímto problémem zabývá, Adler4 ) 

i Ha rtm a n n5 ) pojednávají odděleně jednak o pozbytí man
dátu pro dodatečnou ztrátu volitelnosti podle § 13, odst. 1, písm. 
p), jednak o ztrátě mandátu z dllvodu uvedeného v, § 13~,odst: 
1, písm. b) v. s., a dospívají k závěru, že v prvem pnpade 
formy obyčejného zákona bylo použito právem, poněvadž prý 
_ shrneme-li podstatu jejich vývodů - nejde o takový výrok 
volebního soudu, který by způsoboval ztrátu mandátu z důvodu, 
který by byl v rozporu s případy pozbytí mandátu, jež uvádí 

ústavní listina. 
V případě uvedeném v § 13, odst. 1, písm. b) v. s. oba 

autoři však konstatují,6) že zde mělo býti použito formy ústav
ního zákona, neboť prý jde opravdu o úpravu případu v ústavní 
listině neuvedeného, tudíž o změnu, resp. o doplnění ústavní 
listiny, které lze provésti jen za splnění předpokladů uvedených 
v článku J. uvozovacího zákona k ústavní listině . 

Třebaže se tedy v odborné literatuře rozlišuje, jak právě 
uvedeno mezi oběma případy uvedenými v § 13, odst. 1 v. s. 
a ~odle toho se dochází k různým závěrům, dáváme již tím, že 
tuto otázku zařaďujeme do oné části výkladů, která směřuje 
k výpočtllm znakú pro oba případy s pol e Č II Ý c h, zřetelně 
najevo, že vycházíme ze stanoviska, které v tomto směru oba 
pi'ípady posuzuje stejně. Pi'ipojujeme se totiž plně k výkladu 
zastávanému Ho e t zel e m,7) podle něhož také v případě § 13, 
odst. 1, písm. b) v. s. formy obyčejného zákona bylo použito 
právem, ježto i v tomto pÍ'Ípadě nejde o předpis, který by slu-

4) Ad 1 e r, Der Ver1ust des Par1amentsmandates nach tschechos1owa
kischem Verfassungsrechte, Pocta Hoetzelova, 1934, 143. 

5) Ha rtm a n n , Die politische Partei in der tschechoslowakischen 

Republik, 1931, 221. 
. 6) Ad 1 e r, Die Grundgedanken der tschechoslowakischen Verfas-

sungsurkunde in der Entwick1ungsgeschichte des Verfassungsrechtes, 1927, 
73, zejm. ·poznámka 4, Ad 1 er, Der Verlust des ParlamentsmalI1dates nach 
tschechos1owakischem Verfassungsrechte, n. u. m. 143, H a I' tma n n, n. u. 

m. 222. . . . , , ." v, . 

7) Ho e t z e 1, Rozpouštění politických stran a zastavovam JeJIch cm-

nosti (Právník, roč. 73, 10 násl.). 
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šelo považovati za . doplnění předpisů ústavní listiny ve smyslu 
shora zmíněného článku jejího uvozovacího zákona. 

H o e t z e I vychází totiž při své argumentaci z názoru že 
dův~dy z.tráty ma~dátu uvedené v ústavní listině (§§ 18,' 21, 
6~ ust. lIs~.) pokladal ústavodárce za tak závažné, že se jich 
sam :~ocml, ~by obyčejný zákonodárce byl proti nim bezmocný, 
ne~meJe na mch nic měniti, resp. je odstraňovati, z čehož však 
pry nelze vyvozovati, že by obyčejný zákon nemohl zaváděti 
nových příp~dů ztráty mandátu. Ústavní listina musila by podle 
Ho e t z ,e l.a Jasně .říci, že její výčet případů pozbytí funkce po
slanecke Je t~x~tlVní. To však ústavní listina nečiní, naopak. 
I:I o e t ,z e ,I : JeJIch v některých ustanovení (§§ 9, 10, 14, 15 úst. 
lIst.) zlskava bezpecnou oporu pro svůj výklad. 

II. Vytknuvše tyto společné znaky, můžeme nyní obrátiti 
svou pozornost k výkladům jednotlivých případů uvedených 
v § 13, odst. 1 v. s., při čemž budeme přihlížeti nejprve k pří
padu uvedenému pod písm. a) cit. odstavce, podle něhož volební 
soud ro;:hoduje, že. člen Národního shromáždění nebo župního 
(zem~keho.> zastupItelstva pozbývá mandátu proto, že po volbě 
z~~at~l volItelnost. S) Již ze znění tohoto předpisu jde, že také 
pn vy~ladec~ tohoto ustanovení bude nutno rozlišovati, o který 
zastuPltels~y sbor v konkretním případě půjde, t. j. má-li býti 
z, tohoto du,':.o~u, vyslovena ztráta mandátu u 1. člena Národ
mho shromazdem nebo 2. člena župního (zemského) zastupi
telstva. 

Poža~avek rozlišovati takto mezi oběma zastupitelskými 
s~ory netreba snad blíže odůvodňovati, poněvadž podle našeho 
nazoru ,stačío poukázati na výslovné ustanovení zákona, že při vý
konu. teto pusobnosti volebního soudu jde o rozhodování o ztrátě 
v.o II t ,e I n o s t i a že právě tento pojem je pro každý zas tu
Pltel~ky sbor vymezen jinak. Avšak ani kdyby nebylo důvodu 
ktery prýští jaksi přímo z podstaty věci, bylo by možno úmysl: 

v S) ::aragraf 13, odst. 1 zák. o vol. soudě č. 125/1920 Sb. z. a n . mluví 
o z ~ p ~ 1 m .z~stupitelstvu; podle odst. 1. úvodního ustanovení zákona o or
gam~aCl polItIcké sp:-ávy č. 125/1927 Sb. z. a n. na místo žup n í h o za
stupItelstva nas-tupuJe zem s k é zastupitelstvo. Dlužno tedy počínajíc 
dnem, kdy organisační zákon nabyl účinnosti také v § 13' . 

v , t. 'v. S. pOlem 
~:upm, zas ~PI:elstvo~ nahrazovati pojmem »zemské zastupitelstvo«. Z dal-
sIch vyklad~ teto kapItoly vyplyne, jaký praktický význam měla tato změna 
pro 'Stav p r e d vydáním organisačruno zákona. 
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pojednávati zde zvláště o každém z obou případů, podepříti 
i skutečností, že totiž ustanovení § 13, odst. 1, písm. a) v. s., 
pokud se týká členů župního (zemského) zastupitelstva, bylo 
pozdějšími zákonnými předpisy tak podstatně modifikováno, že 
je třeba i z tohoto ryze formálního důvodu o každém z obou 
případů pojednat odděleně. 

Ad 1. Aby volební soud mohl v tomto směru plniti svou 
funkci, musí býti splněny dvě vzájemně se doplňující podmín
ky, které lze vyčísti z § 13, odst. 1, písm. a) v. s . První pod
mínká tkví v tom, že musí jíti o čl e n a N á rod n í h o s h r 0-

máždění, t . j . o osobu, která byla buď za poslance prohlášena 
podle § 55 v. ř. posl. sněm. nebo zaň povolána jako náhradník 
podle § 56 cit. vol. řádu. V této souvislosti rozhoduje jedině okol
nost ž e se někdo stal členem Národního shromáždění a ne-, 
záleží vůbec na tom, zda volba člena, o jehož mandát při výkonu 
této působnosti volebního soudu jde, již byla ověřena či nikoli. 
Pro výrok volebního soudu o pozbytí mandátu pro ztrátu vo
litelnosti nastaloli p o vol b ě musí totiž zůstati naprosto ne
rozhodným již dříve snad vydaný výrok téhož soudu o tom, že 
se volba určité osoby ověřuje proto, že byly u ní v dob ě 
vol by splněny podmínky volitelnosti. Z uvedeného je zřejmo, 
-že podkladem obou výroků volebního soudu prýštících z růz
ných oborů jeho působnosti jsou skutečnosti - třebaže snad 
jinak v podstatě stejné - které nastaly v r ů z n é m časovém 
úseku. Již proto nemůže tedy býti výrok volebního soudu o po
-zbytí mandátu pro dodatečnou ztrátu volitelnosti činěn závis
lým na výroku volebního soudu o ověření volby. Správnost to
hoto závěru potvrzuje nám ostatně zřetelná intence zákon 0-

-dárcova směřující k takové úpravě, aby bylo možno kdykoli, 
a to třeba ihned po volbě - tedy i dříve než dojde k ověření 
volby - zbaviti členství v Národním shromáždění osobu, která 
se dodatečně stala nevolitelnou. 

Druhá podmínka obsahuje dvě složky, jednu časovou, která 
se týká zákonného obratu »po volbě«, druhou věcnou, souvi
sící s povahou skutečností, které ztrátu volitelnosti meritorně 
zakládají. Zákonný pojem »po volbě« značí především podle 
svého slovního významu ve směru negativním, že z úvahy dluž
no vyloučiti všechny takové případy, kdy ztráta volitelnosti 
nastala již před volbou nebo nejpozději v době volby. Ve směru 
positivním lze z uvedeného označení dovoditi, že se tímto po-
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