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ROOník XVI. (X.) čis10 8. 

PDA(OlNí PDAIO 
ČASOPIS PRO VÝKLAD PRACOVNÍCH A SOCIÁLNĚ 

POJIŠŤOVACÍCH ZÁKONŮ _. 
JAROMÍR HLAv,kČEK: 

Kandidátní listiny pro volbu závodního výboru. 
Členové a náJhradníci 'zruV1odn]ho vý!boru ",olí 

se přímou, tajnou vo1bou" a to podle 'zásady 
~omJělrné:ho. Z,3Js:tollllPení ( § 11 zá;k>O':Il!a ~e dne 
1'2. 'SITIpIl1a: 1921, ·č. 330 Sb. 'z. 'a iIl., o ~á'VlOdlnic:h 
výlbo.re'cIh). Volí se ,kandi!dátrnÍlm!il listmam.'Í!: \7'0'

ltč muže o.aeJvtzldati 'ha·a1s toUlko pro. nělk,teI1O'u 

rl: pnlpUJŠtěných kalIllMdáJte!k (§ 17, odst. 2., \7'0'

lelbníhD' řádiu) . KandtdáJtní li!stiny a fÍ!2lení 
o ,nic.h ulpravUije Vio1eibrní řáJd ('čIJ!. II. v~áJdn.íJh!O' 

lD.a,fÍlZenÍ 2íe dJne 29. prolSmce 1921, Č 2 Sb., z
a Jl. z II". 1922, :kterým .se ,prolV'ádJí 2lá'kiO'n čÍ's . 
330/1:921 Sb. o :závodních rvý.bo~edh). 

1) ~andidá;ty mohO'u n:WI,nov,aJti kandiiJdáJtni
nílmi lilst]nami b!U!ď volební slktuJpina !l1~bo odlbo
'rOlVá O'rgani's'ace. Volební skupinou můlže !bÝ'ti 
&teráJkohv slkUjpilna :Za'mě:Sltn3J!l ICŮ v 'závodě, kte
ří jlsou V'O'l:i!či a :sd'ITUÍŽ'Hi se Zla volebním ÚJče- . 
}'em. (§ 9, o:d!st. 1. nař.) 

2) UhŮJ1:!a k ipodární kalndiJdátm Llstiny je .sta
noven.a .na 10 dnů od vy;hlášení volby (§ 9, 
oldlst. 1. nalř.) JeSitlťže v tetO' ďolbě nebyla po
dána 'vŮ!bec žádná ka;ndlidátmí J.iilS!tiJna, nebO' n,e
ní-li z ji!nélho dU'Vlo1du žádné kallJd~drutní lillSlti
ny, ktelrá hy mo1h1a býti pLatným poďkJ'ad'em 
prO' vol!bu:, ·mŮJŽe rv'o}elblllÍ vÝ'ho~ 10denm lhůtu 
lk: rpodlámí kaJndIildá!tní listiny pr.odlouZi:ti o da!T
ší 3 dny (Boh A 2717/23). 

3) Klandidá;tní lisUny 'jeSlt třelba pordávaJti II 

;před!seďy vO'le1bn~ho vý1borlli'. (§ 9, odst. 1. naf.) 

4) Ofbsah karndiJdáJtJnÍ lis,tmny .( § 9, ' odst. 2. 
až 6. na;ř.) jest stanoven ta:kito: 

a) 02ínačenÍ vo1ooní skupiJny ill'3JdlpÍlsem, k1te
rým můlž:e rbÝ'ti kand'i!dáJtní llstina QlznaJčffil!a 

j:ailrDlŽto návrh u;r:č1té oI'lgarus:ace, nefbo skUJp!Í.
ny ~řÍ!Zenců nelbo ďělniků. O~naJčení mulSlÍ; býti 

jasné a snadno rozeznatelné od označení 

ostatních kandidátnich Hstjn.~:·) 

lb) Set2illaJm kanldid'áJtů pofd/lle jlména, [přijme

ní ia j'ej~oh porvo'lání v zárvodě, !Při čemž pořadí 
k8JŽdté'ho kandidáJta j 'est označiti řaJdJotvým ČlJs,

lem. 

'c) OznaJčooi jedné z osob, které podepsaly 
1ramm'dáJ1mí listinu za záist'llJpce nmh1ll. 

Id) KaIllllidáJtni listma mus1 býbiJ o.patJřem.a 
vlasltnoručnÍmi poid!p1sy voliJčů, zapsanýoh do 
vO'lefurníiho se'~nam'U. 

V Z'áv:oidec!h lZaJměstnávaJjidch méně než: 100 
osob vyžaduje se PQldpÍ's nejmérně jedné pě
tiny k voltbě opráAvnooých, v o:startníchzáAw
de0h podprs ales~D'ň 30 voili:Čů. Z tothQlto po!čtm 

oprávněnýdh voliičů, p,od~~sUJjidcih kalIlldiJdátní 
listi!nu, nelze vylUJčovat nawhované !kanď1ďáJty 
(Boh A 11898 - P. P. 1114). OdJvolám.í: jed
nOltHvélhO' po'dpisu voličů je mOlŽmé 'až dD' oka:
mžiik'Uil kdy byla ~a;ndjjdáJtní llJstiJna ,připlliŠtěna 
k vo~bě (Bon A 11898/315 - P. P. 111'4). 

e) K:e krundiJdátní liilstině je třelbia přÍlpoj:iltil 

'pÍ:semné a vl1astno'rfUiČně polde:psa'Il'é prolhlášen.í 
v,šech kandidátů, že kandid~l:turu 'přijímají a 
že se SlvýIm s'O'llhlasem nejisou natVl!1Žerni na jlné 
kandiiJdáJtni liJsltilně. 

5) Na'V,MOry'ány mohou Ihýlti jen olso!by voli
telné. (§ 9, ofdlsit. 5. nař.) IPokruJd j1de o ;polč'et, 

může kandídáJtní listi,na oibrs'anova:t d!V1Q1jnásdh-

*) Konají-li se vo~by v době, po kterou. j'est za
stavena činnost poHtické strany (podle zákonů. Č. 
201/1933, č. 132/1936 a Č. 317/1936, o zastavo
vání činnosti a roz'pouštění politických stran, ne
mť:rže oznarčení volební skupiny lZIlí:ti na j'méno 
strany, jejítž činnost by,la 2las:tavena. Taková kan
didátní listina je neplatná. 
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ný Ipočet 'kandliidátů, j:ež je v.oliti j3Jko členy. 
KamiliďáJtni l:ilsltina není nepl,a;tná jen 'pflotO', Ž'e 
obls3JhruJje menší počet Ik,aJnldidátů, neiž 'čilní po
č'~t čhmů a náJhraJdn~ků (Boh A 31~53/2'4). 

Zamělstn1ane1c, kaJndi!dova'ný \Za člena ~áiV'olcL

rn1lho výlbO'ru, kteJrý dO'sud nelbyI zvoJ.Em, nelpo
IŽívá oohraJny lptI10ti prolpuštěnÍ z práce (j3Jko 
,čl<en závO'dního výlboru) - (Bolh A 10954/313 
- P. P. 707) a olko1Jnos't, že zaměistnaJneJc jest 
ka;nďildO'ván 'za ,o'I!ena zwodníhO' výlboru, ne
pře1káJží zamělsUna!vaJteli, alby ve voiIelbrutm ob
d'ohí ,rIOlZVálzial jeho pr3Jc'o'ViIlÍ pomělr, není-ll jiné 
zruroonné překáJžlky (Boh A 1617/22). Zálkůn 

'VšaJk neponec:hal ikanJctidáJta zcela ibez ochI'!any, 
nÝ,brz stílhá poidmikaJtele, k t erý !l'OIru!Ši!l po'Vin
nost »n8fom.ezloV'aJti IZamělstuamce lPii vyfkbná
~ání voIehního práva« a :stejně jako u čLena 

volelbnÍ!h:o výbo1ru může hýlti: beZldu'V1odné !pro
pu!š:tění' ka:-ndidáJta paru'šením této plOlV1Ílnlltolsrti. 

,6) Zá lSl ltu!pI,ce ná:vrhu (§ 9, odst. 6., 
§ 10 n:aJř.) u:sltanlOvlJ.lijé n~v.rlhrU'jí:cí rvolelbní slku
p1Jn:a Ia; má taJk ,uč:tniJti IOZiIl3JČenÍlm jedné z osob, 
které lpodelps'aly kamdddáJtni liSltinu, za zá
iSltUlpce návru1u. Bylo-li toto oZnačení opomi
nuto, ustaJl1JovÍ lZástUlpce volební výhor. FU;[luwe 
lZálSltlllpCe iIl'ávafuu nelOhsahu;j'e v:oJnoU' d.i:sposki 
JS ' ikanJctidiáJtní listiJnou, nýlbriŽ jeSit 0JIT.lle:z,ena jen 
na OIny vý,~óny, tsvěí-ené mu vOllebnílm řádem.. 
J:sou ItO': IPrř:i:jetí IZlpráNy vo~oonilho vYb'oru 
o [l'ámditJkác1h p1roti! ikandi dáltní USttirně, píijeJt.i 
vyrřÍ!Zeni .o vy,zwáJní Vlolelbnílho Vý!bOTU k. olpravě 
:Dormál.nÍJah vad ka/Il'dti!dáJtní lllstmy a vyzvání 
Jr úpravě olZlnaJčení :slk'Ulpiu. Poille nejv. spr. 
!soud'U j,e záJstUjpce lIlávdl!u 'tolalko Ip r o tS tře d
ní k. ,e m mezi volébnÍl tslkiUJpinou a Vloleibnim 
výiboTem. Podstata jeho Čim10Sltd. se vyčeI'lpá
vá iV 'tom, že :pHj,Í!má tsdělení ' V'ole1blIl:Ílho vý
h or.l.ll, je~ :se rt:ýl~ajÍ- lkamdidáJtní flJstiny. Nelmů
že VlŠlalk :sám z Vil'as:1mi :imiciaUi'V'y Ibez Ipodnětu 
~ V'olelbmho 'VýbOlI'lu ,činů,ti o :podamé lkaJndidá:tce 
něja1r.é dlslposice, 'ami Vlotlm.ě iPodle :SfV1é úvahy 
o 1Podané ikanditdáJtJce ~o~hodo'VaJti. Z:vl1áště p-3Jk 
nemooe VŮIbec kandiJdáJtJku; sám ISVýrrn proje
vem od(\no[laJm (Boh A 12202/315 - 'Po P . 1194). 

7) Voilebni výbor podané krundidáJtnÍ liSit1ny 
!pŤ'ezkoUlmá -a slhledá-li nedoslta;tlky, :tedy buď 
je odJsltrruní sám tím, ;že je 'Ulpraví v (pí-~padecth 
uvedený,ch pod písm. lb), nebo, -a to v 'Př~pa

dech pod písm. c) vyzve zástupce návrhu, 
a:by J~SIOOU 'olptravtl. :Po proiV'ed€lIlL ,tohO'to ří
zení o lPodruný'ch krundidáJtnÍ!Clh ldJSltinách vo
lehní výlbOT rozhodne o připuštění jednotlivých 
~aJn<lidJá telk. 

'a) V o '~ e [b II Í Y' Ý lb OJ r Vlč'as podané ik'andi'
dáJtnÍl ilJiIs1tmy .p!!" .o :z Ik o iU lITl á, zda vyhovují 
'UJstamovtením volebního řádu. Shledá-li sám 
něj'aJl.té nedost3Jťky, nebo byly-li ll! něiho vzne-

seny námitky, má 'O těchto svých nebo vzne
sených námitkách bezodkladJIlě zpraviti zástup
ce návrhu. 

b) Ú ip r a vak a n d i dát II í c h li s t i 11. 

Není-li na kandidáJtní listině ozn'ačen z á
s It !ll. pc e n á vrh tU, 'Ustamo'VÍ jej volelhní vý
!blor sáJm. 

Není-li k:am'didáitní listina oiP'atřena oZlIlače
n.ím SI k: Ul pt t n y v ů b e :c, o~ačí ji volební vý
ho~ jménem zrustUlpee návI'Ihu. Je-li s~ce kam
tdllidálbní JiSJtina o!p1aJt:ře.na označením skupiny, 
ale talko~, ~e je sítej'llé neibo tIl€lsnadino rO'z,e
zn'aJtelrné 'Od Otznačení jilIlé kandidáJtnÍ !listiny, 
vyzve iVIOJeibní výlbo!!" :zástupce návrhu těchto 
Ikamdidátnítch liSitin, .aby dO' 24 hO'din upravili 
olZlnaJčEmÍ slkulPm t!aIk', ,aJhy oZ/IllaJčení byla snad
InO ro~etZma;telná. Nesltane-li s,e tak ve l.hůtě, 

i['Iozh'Odne J() o~ll'ačeni !těCihto :kand!i:dátniclh li:SlOO 
vole!bnÍ vý1bor. Je.-liJ Otznalčeru toUlko nejasné, 
jde o formální vadu, o niž pod c). 

c) O IP Ir' a va f 'O' r m á L!ll ÍJ ,c hi vad. Má-li 
k3JIl'didMmí 'listina fOTmMní v,ady (na př. ne'" 
dositrutečný 1Jločelt podpisů, není vyzn3Jčeno p 0'

řad i k ,a n d i rl á t ů, O' z n ,a; č e n í slkupmy je 
n e j a ;s n é, není pI'lIpod'eno p T Ol h 1 áJ š e n í 
ik a III d i di á It a atd.), mu s L VloleblIlí vý1bor vy
ZIVlaJt] ~ á s ~t iU P cen á v T 11: 'U, 3Jby k:andidáJtní 
l~stiJnru do 24 Ihodi:n O!p~aJVil. Vrátr-h voleblIlí 
výbor 'Vč'aSl tpodano Ul kandidáJtlIli listinu k opr1a
vě 1J>I'O formální vady, je povinen, ,'alby v3Jdy 
,ty současlIlé lZásltUlpd ná;vrh'U! '01ZlláJmiJ. (BO'h A 
1674/212 - [Po P. 2/ll) aSltamorvill mu lhůtu 
Ik otp~~vě 24 hod:im. ([Boh A llJ898/35 - P. P . 
1114). 

J es~e ještě pí-,ed iro!Zhodnutfun o připuštění 
podané lkamdldáitlJ:lÍ liSitmy jedinotliví voJiči od
volají své podpisy na kandidátce a ta v dů
sl'ed!ku toho n-evylkaJZfUje !předelP'saJllÝ počet p'od
(pisů v;oliičů, Je vol<elblIlí výbOIr' porvinen vrá;ti.:ti 
j!i: lk 'olPr.avě fo~Lní vady a nemŮIŽ'e ji pro 
.tlJ.litO' ;vadu med nepÍ'i!PUJSltiJt (Boh A 1189'8/315 
- P. ,P o 1114). 

'V,rá lcení opravené ik. ,andidátní 
1 i tS t ~ n y mu:sí: se sttMi opět vlOleibním'UJ vý
boru, jriin:aJk necrnŮIŽe býti [l'olkláJdáJno lZa 'SlpLnění 

!povimnO'slti ipí-etdllo:žiJti olP'I"aJV'eno!ll. !kandidátní 
Jistinu ve 1JhŮJtě 2:4 hO'din. 

TaJké pr QJti rozlhodntUlti< vol,elblIlílho výlboT11, 
ktetI"ým Iby~a vtI"áeelIla ka,nd.idáJtní lislttna 
k olPlravě formální v~dy, n ·e ll: í :s a m QJ:S t a t
n é hi o o P' x a v n é h o iP r 10 ,s tře d tk u. Může 
'VlŠlalk ibýti 'bTálIlO iV QJdpor rnálIDÍltlkaJmJi !proti cel
klOvému rvýlslediku voleb. N ehyJo-li !vyhověn.o 

VylZvání ~oJelbnílho vý1boru, ve :UhŮ!tě 24 hodin, 
má to za nfusJ.edelk nepJiaJtnos1t ik3Jndlliďátní lis.
tmy. 
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V;olefb.ru výtbor, .prováděje řÍlZooí 'O kandidát
ních listinách, je 'VáJzán :na postUJp a úko!llY 
staJIllorvené lVolebnÍlm :řádem. Zejména ipak může 
ibýti podamá kamJdjJdrutní liSltina vydlálll'a (vrá
cena;) ~ nar !plŽ'. z:áJSlt'1.lpci náv:rhu - j;en z ini
ciatirvy vol,ebnrhJOi vý!botrU, a ItO' jen ~a tím úče
Jem, alby hyly v listi:ně Iprovedeny '1.lJI'IČ~té opra
vy. Je :vadlou volebníhO' iř'í:zelní, jes'ťliže IlJa:o~>:aJk 
kandidáJt1llí l~sitina hyla 'Vydána '2;mocně:nci! na 
j~o ~ádoSlt hez ;potře hy opraviti 'Vadu listiny 
(Boh A 12202/35 - P. P. 1194), ' 

d) Piř'ipuště!lli kandidátní listi
n y. ~dYIŽ rylolelbni výlblOr ka;ndldátni listinu 
jprOlzlkoumJal, :ZIpravi!l záSltupce ná'Vrhu 'O 'SIVých 
:a 'VIZnesooých náJmilltlkáCih, prO'vedl úiPravu kan
d!LdiáJt1llr lis'tmy, !když VyzVM k olpr,av,ě formM
n ,Í!ch 'Vad, a lhůta !k opravě u!p,lYlThula, :rozhodne 
'V1oJeibni výbor o vyhláJšoot pJa;tnÝ'ch lkanrndáJt
nÍlch! listin. VIOJebnÍ vý!bor ne:můlže 'Vym.'lásiti, 
je~to jlsou nep~atné tyto kandidáJtní listiny: 

1. L i 's ft i n u, k t e r á b y J a pod á n a 
o p O' ž d ě !ll ě, t. j. pO' UIplYJIl'uti deseUdenni l!hů
ty O'd vyIhláJšooí vollby, 

2. Listinu, která neolhsahuje Ž, á d n é ho 
vo!l:1J-telnéh'O k ,andi'dáta. Obsahuje-li 
kaJncliJdátní listina kIiomě vo'lttelrný.ch kandidá
tů talké neVloliJtelné, nemůže IprotO' :volební vý
bOT vyhl'áJšeru krundidáltní listiny odelplŽ'iti, ný
brž lkandidátní Ji:stilIlIllJ \k volibě :pNPUJSltí, ale 
šlkrtne JlIa ní jména :kandd:dáJtů, kteří ned'sou 
vO'litel:ni. Také nelIlí lIlep['rutnou kandidátka, 
ohsaJhuje-:Ji melIlší počd kandiditli, než č1ní po
čet č1lenů a iI1á!hradnílků (Boh A 3,H>3t2'4) , ani 
,ohsaJhuje-li kandidáJtní listiJna lichý ipočet ka.ill
didátů a nilkoli [p'očet sudý (itaIllŽe). 

Stejně ,taJk jeSlt lpolkláJdaJti za nepl'at!Ilou listi
nu, jestliže vlšichni kandidáti' jsou taJk nedo
statečně 'O~ačeni, že jsou pochyby o jejich to
to~noSlti. Je-Ji toto nedostaJtečlIlé 'OZIIlačenÍ; to
liko u lIlělklterý'oh kandidátů listiny, 'škrtne vo
lební výbor jmélIra těchto O'sob, ;P'oneclhá,va'je 
lna JÍJslooě 'Ovšem 'Ostatní ka:ndidáJty. 

3. Lisoou, jejíž nedostaJtJky, fonnáJIni vady, 
neíbyly ve lhůtě odstraněny. Není všlaik neplat
nou kandidátní Hsti na již proto, že je slepena 
ze dvou ,listů (Boo A 31'53/24) .*) 

Z jiných důvodů, než ímte:ré byly IlLv'edeny, 
nemůže hýlti KaJlldid!áJtní 1JiSltlna prOhlášena za 
n~latnou, ;byť by přes to nevykazovala vše
ohny zákonné požadavlky. Zjistí-li v,ša'k lViolební 

* ) Neplatnou je také kandidátní listina, jest
liže volební s~upina je označena jménem strany, 
jejíž činnost byla podle zákonťt č. 201/1933, čís. 
132/3'6 a Č. 3:17/3'6, o zastavování činnosti a o roz
pouštění politických stran, zastavena, ač volby 
se kpnají v době, po kterou činnost strany jest 
.zastavena. Neplatnost vysloví volební výbor. 

Není však neplatnou kandidátní liJSt'ill'a j'en 
proto, že navrhuje za členy a náhradnÍ'ky některé 
.zaměstnance, které dříve navrhova-l'a organri!sace, 
jež ji'ž prá'VlIlě neexistuje (Boh A 12683/3'6). 

výJbor tejprve při: rO'zhodO'ván~ o vyihláJšení kan
didátních listin, že 'krundidáJtní: listina má for
mállIlí rv:ady, je pOrvlnen stej~ě vylZVaJti se lhů
toUi 2'4 h'Odin zrust1lJpce iI1WvI1hu :Ir 'olpra'Vě a roz
hodnutí o ~p'}aÍill!osti ~amdidáJtní 'listiny odložiti 
(ovšem joo tak, ,aby mOlhl'a býti .dJo'Clrž,ena 
;tříde:nní lhŮJta k 'VYllQ~e:ní ikandidáJtní'ch lisltin). 
Kdyby tu V'šaJk. nelhj7llo žádlIlé platné !kandidát
lIlí li:sooy, voJební VÝ,bOT může desetidenní lhů
tu Jr podální' ~am,didáJtJnílch lisittnJ V~odloUlŽiti 
o 3 dny (lBoh A2'71'7J.2'5). Proti rozhodnuti 
vlQ1'E~jbní:ho vÝ.ho~1.lJ 'O při,puštění ikandidátni listi
ny není, Is'alffioSlta:tnélho opra'V1ll.éiho pros1Jředlku. 
MŮlŽe ;vJšaik: hý!ti ibritnlŮ' v odpor náJmitkami 
!proti 'cellkovému !Výs[edlku vO'leb . . 

8) Više-chny plflJtné ikandidáJtní listiny volelb
ní výlbo:r 'VyhláJsi (§ 12 na:ř. ) . Stane se tak 
vYlo~ení'm (vyvě,šenim) na mÍ'stěUJrlč<eném ve 
voJ'ebni vyhlášce. VyllQ~eIIlí se musi stáJti nej.
méně 3 d lIl: Y IP ř ,e (]i v O' 1 bOlu. Současně je 
stejným IZvÚisofbem iVY'hlásiti IPTohlášení o sdru
žení kandidátních lisltin. Mu:sí tedy kandidát
ní listiny a prohlášení o sdrUJž.ení kandi
dátních 'ldstin hýti nejméně po dolbu tří dnů 
'pfist11ipny. 

9) Podaná kamd~d!áit;ní llstÍlIla mŮJŽe hýti od
vOiI.áJna: toliJkO' voleibní ;slkuP~Il!ou, a IDO pí'sem
ným podáním lVol'ebinirmU! výlboru, podepsa
ným v 'š e II li na'Vrhovateli (§ 12" odst. 1., 
vělta 2. nař.). Múže !Se ta!k stát ovšem jen, 
dolkud nehy}a [istina vY'Mrušena. Po iVyh~ášení 
nemohou .ani lIl'a:vrhovatellé ka:ndidrubní listinu 
odvolati. Je-li: .sba'l1'ovooo, že od'Volálni lislttny 
pflsl'1.l'ši 'tolilko volelbní skUlpině, IZnrumelIlá 'vo, že 
nemůže nikdo j~ný lisltÍil1ou: diSIPO!IlOiVati. Ze
jména ltaJké nemůže zás:vupee lIlávrhu sám 
svým fproj!evem k~ndidáJtnÍ' lisltmu odv.olati 
(iBoh A 121202/35 .- P. P. 1194). 

10) SdrtllŽení !kandidálbn]oh ,listin (§ 1'3 n,a;ř.) 

znamená, že se k lIlim přJ lS'krutiniu, hledí jako 
k :eel'kiu 'a · mandruty se Sldru!Ženým listin:á;m 
pNkáií spO'l:eČJ11ě. KWlmu se rvyIŽaduje, aby 
zástupc,i . !I1Wvrhů vO'lebních slk'UJp~n, které 
hodlají ,listiny 'sdružit, předložili II ř e d sed o
v i v:olelbníhO' výlhocr:"U ;pí'semné ,společné' prohlá
šení O' tom, že listiny srvých s(kupdn navzájem 
sdru~u:jí. Toto prohlášení musí hýlU plŽ'edlO'ž:e
n'Q nejméně 4 dny Ipřede dnem volby. V:oleb:ní 
výbor vyh:lás] prohláJšení nejméně 3 dny pfed 
v:o~bami, a to stejným zp'ůsobem, j'ako pnpuš
těné ltandidáJtní Hstiny. 

Není rvyloučeno, ,alby se dvě lIlaV1zá'jem sdru
žené sIkJupiny 'V tomto' ~poj.ení :sdružily ještě 
s j!ÍIIlými volebníllnd s!kutpÍlIl'ami. 

Nla!proti tomu V1ŠaJk, oihlálSl-li dvě ~o[eJblIlí 
slkulpmy, ik 'a ž d á SI ,a m O' SI t a tll: ě, :že 'se sdru:
~1y s jednou a touže skua>dInoU! tře t Í, nemo
hoIU taftO' IP~ohl,áJŠelIlí býti při ,skrutinm uznána 
ani jaJko vzájemné sdruženf lVšech lm S:kUlpÍlIl, 
ami jaJko d'Vě saJmostaJtná SdT1U1ŽefIli K'aJlldidát
nich listin. 


