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stavování znameními. Nebude-li to činiti žádných obtíží, sáhne 
se ke znamením, pro větší jistotu a přesnost k zástavnímu rej
stfik u. Na výdělkové a jiné podniky se ovšem tento předpis ne
vztahuje (S ti e ber na u. m., str. ·109). 

Napsal Dr. M. S t i e ber. 

Politické a volebn( strany. 

1. Politické st'rany. . 

'Útvary, které nám moderní život př1vádí" jsou stálou 'obměnou 
útvarů, které tu již byly dávno. Politické strany, které vidírile 
v modernl1n parlamentě, jsou jen jiný výraz stran starého sta
vovského státu. l

) Všude tam, kde jde o stejný zájem více lidí, 
spojují se tito lidé ve stranu. Strany vidíme v starém Řúuě, v stře
dověkéln sněmu a středověkém městě. V středověkém státě se
skupújí se na sněmu šlechtici, vyšší a nižší, a města v uzavřený 
svazek. Zájem těCl1to tříd má tolik společného, že se slué-ují v sta
vovsko u organisaci', která docela .j v státní zřízení přechází. Sněm 
rozpadá se ua stavovské skup~ny. V těchto skupinách jedná se 
o sněmovních věcech, a ze srovnalých jejich hlasů povstává sne
sení sněmu. I když stavovský stát se zřítil a moderní konstituční 
zřízení se zavedlo, zůstaly i v novýc.h volebních řádech jeho pře
žitky. Tak y starém Hakousku byla volební skuPina yelkostatkář
ská, městská a venkovská. Než i v těchto skupinách začaly se tří
diti jednotlivé strany. Zvláštností polygloiního rakouského st.átu 
})ylo, že se tam vyskytovaly hlavn!? strany národní. Mezi stranami 
německými povstaly si'ce také třídy jiné, ale strany neněmecké 
byly stranami národnhm. 

V starém stavovském státě vtěsnává se lid do svých tříd. 

Z jedné jen s velikou obtíží přechází se do druhé. Francouzská 
revoluce tyto třídy zničila. Protí třídám postavila člověka. Stano-

1) Theodor P e t t e r man n, Individualvertretung u. Gruppenver .. 
tretung, Dres·den 1906, 6 a násl. 



134 Dr. M. Stieber: 

vila jeho individuelni práva, která má ihned, jak se narodí. In
dividualism rozdrti~ tři dní hranice. Ústavy vyhlásily základní 
práva občanská. V osvobozeném státě měl žíti osvobozený člověk . 

. Než sama francouzEká revoluce přišla s principem, který svobodu 
jednotlivcovu zase potřel. Byla to suverenita lidu, před kterou se 
musU jednotlivec prostříti v prachu. A v parlamentu samém i ten 
neodvislý, z vůle lidu vyslaný, .jmmu~itou chráněný poslanec pod
lehl stranám. Parlament beze stran, v němž by se teprve pro kaž
dou otázku strana vytvořila, je nedostižný ideál. Strany přichá
zejí do parlamentu již hotové. Jsou to strany politické. Chtějí 

státní zřízeni změniti neb státním zřizenÍln uskutečniti syé cíle. 
Povstávaj~ z různých příčin. Zpravidla. seskupuji se kolem něja

kého programu. Ale ne vždy program. Někdy i historie dělí strany. 
Hj13torie dělí shany v Anglii na konservativce a liberály, ne je
jich programy. Vyvin uly se tak ve svých protivách, a stoupenci 
zachováyají jim věrnost bez ohledu na program. V straně dělnické 
přistupuje ovšem k nim již strana programová. Ne ze základních 
prncipů, spíše z toho, co chce strana zachovati a co potírá, plyne 
její povaha. Život hospodářský, kulturní a politický přináší kaž
dým dneln tolik nových otázek, ŽE- podle nich mohou seskupovati 
'se nové strany s noy~hni a novými programy. Z toho ale vzchází 
také nebezpečí pro strany samy. K straně se na program přistu
puje a od ní pro program' odchází. Děje se tak proto, že strana 
programu neplní, aneuo že se volí program lepší. Politická mo
rálka tyto přechody nekáře. Odsuzuje je pouze, ději-li se ze zisku. 

Program stran má zpravidla nějaký hospodářský, kulturní 
nebo politický účel. Pojí j~ jako jejich zájem. :Možno je tedy ozna
čiti jako str a n y z á j m o v é. Za tímto zájmem strana stojí čl 

jej Proti druhým stranám hájí. Je-li tento zájem hospodářský, 

domáhá se pro své stoupence výhod hospodářských. V polyglotnÍn'l 
státě mohli by se za takovým zájmem spojiti i příslušníci rúzných 
národů. Neděje se tak vždycky. Politické reminiscence a aspirace 
tomu brání. v československé republice l'ozeskupují se také záj
mové strany podle národností. 

Ale není to vždy program, který spojí strany. Také různé ná
hody. Někdy i ze čtenářů některého časop~su povstane strana. 
Ale ani program není nejpevnějším Pojítkem strany. Spíše její 
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kázeň. Neukázněná strana má málo vyhlídek na úspěch. N ej
Tětší ukázněnost zříme ve stranách dělnických. Duševní rozdíly 
mezi vůdci a straníky jsou tu mnohem značnější než ve stranách 
nedělnických. Kázeň jest sila strany. Kázeň jest její nejlepší pro
.gram. 

Z politických stran má však i parlament svůj zisk. V poli
tických stranách vytvořují se útvary se svým vlastním životem. 
Stanou se parlamentními tělesy. Chaos různých názorů upravuje 
se ve stranách v úměrný soulad. Náhled se tfíbí, zdůrazňuje a 
nově podpírá. Malá věc se odsune a yelká linie zaujme. Pro boj 
v parlamentu vyberou se schopní bojovníci. Strana stává se tak 
strkžcem pořádku. Ulehčuje roli státníkovi, který má v ruc~ 

vládni otěže. Nemusí jíti k jednotlivcům. Obrací se na strany. 
Rozkol různých stran vyrovná se státní myšlenkou.~) Než není 
tomu tak vždycky. Jsou strany, kterým je boj účelem a ničení 

státu cílem. Odboj jednotlivce proti státu Potencuje se tu ve straně. 
Strana může, jak dějiny učí, i jako minorjta ma řiti jednání par
lamentnÍ. Často sáhlo se i k násiln)~m prostředkům obstrukčním. 
Nové jednací řády čelí již obstrukci, ale ne vždy úspěšně.S ) 

Volelmi řády s poměrným práveIn hlasovacím vytvořily z po
btick-ých stran pevné volební jednotky.4) První jeho myšlenka 

2) Heinrich von T r e i t s c h k e, Historische u. politische Auf
satze, II!., Leipzig, 1871, 447, Friedrich N a u man n, Die politischen 
Parteien, 1910, ;;q8 a násl., Das Parteiwesen der Slaven in Bohmen, 
1884, 86, Dr. vVilhelni v. B 1 ume, Bedeutung u. Aufgabe der Parla
mente. Parteibildung (Hiail1dbuch der Politik, I.. .165 a násl.) Staats- ' 
lexikon, II!., 1883, Parteien; Alois Haj n, O českých stranách poli
tických, 3 a násl. Parlament, L II a násl. tamže, 6, Hanuš S Ý k o r a, 
Parlament, jeho podstata a úkol; týž tamže, 234, Soustava politického 
stranictví našeho a cizího; tamže, 129, Dr. Bohumil B a x a, Český 

parlamentarism; týž, Parlament B' Parlamentarism. Praha, 1924, 1.; 
Parlament, II., 142 a 264, Dr. K. Jel í n e k, Francouzské politické 
'strany; Parlament, IV., 3, Hanuš S Ý k o r a, Postavení parl~111entu 

v demokracii; týž, O parlamentu, poslancích lal voličích, J7 a násl. 
3) Erich Br a n den b tl r g, Die par1amentarische Obstruktion, 

-ihre Geschichte und ihre Bedeutung, Dresden, 19°4-
4) Hermann R ehm, Wahlverfahren (Handbuch der Politik, 1., 

-415 a násl.) Týž, Deutschlands politische Farteien, Jena , 1912, 127, 
\Georg M e y e r, Dlas parlamentarische Wahlrecht, Ber1in, 1901, 620, 
JUDr. Bedřich Bob e k, O poměrném 'zastoupení , 1917, Dr. Frant. 

- ------~ 
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mohla jiÍŽ vzejíti z hesel francouzské revoluce. Za rovnosti všecl 
občanů každý byl povolán, aby byl zákonodárcem. Křiklavá ne
rovnost řádů majoritních přiměla teorii, aby dožarlmala se po
měrného práva hlasovacího pro minority. Literární hnutí pro po-o 
měrné právo hlasovací vyšlo ze Svýcar. Když v kantonu tesin-· 
ském malým počtem hlasů pod]ehlá minorita hnala věc až k '1'8-

vo]uci, zavedlo se tu poměrné právo hlasovací. Ostatní kanton "
následovaly. V Německu užívalo se poměrného práva hlasovacího.
pro volby do nemocenských pDkladen a pojišťovacích ústavů. Po-
znenáhlu zavedly je i jiné státy pro volby parlamentní. Tak ze
jména Belgie, Dánsko a Norvéžsko. U nás platilo i na Moravě 
pro národnostní katastry. Dnes platí pro volby parlamentní také· 
v Německu a Rakousku a částečně též ve Francii a ltalii. ň ) 

Poměrné právo hlasovací má své výhody, r nevýhody. vý
hodou je zkrácení volebního boje, i volebního řizení. Odpadaj í 
volby užší a dodatečné. Za odpadlého poslance nastupuje jeho nej· 
bližší stoupenec na kandidátní listině. Při majoritním principu. 
jde často o existenci stran. Boj volební je vášnivý a prudký. Po-
měrné ťrávo hlasovací zavádí do stran stabilitu. Vůdcové jsou S8' 

svými mandáty jisti. Ale nevýhody jsou znacné. Strany se tříští.. 

Povstává mnoho stran nových. Z volebního boje nevyjdou jako. 
při principu majoritnÍJn strany dvě, ale stran více. Třeba z nich. 
vytvořiti koalici, aby z ní mohla vyjíti vláda a aby parlament hyl 
dělný. 

S poměrným právem hlasovacím přišly zpravidla také vá
zané kandidátní listiny. Princip stran vybujel tím ve . svůj ekstrém~. 

\lV e y r, Řád v,olení v obcích republiky československé, Brno, 1919, 16 
!> t:l.á."L Týž., Soustava českoslov. práva státního, 2. vyd., rtL JO 
W in t e r, Řády volební od roku 1848 (Česká Politika, IL/r, 910) 
Časopis pro právní o státní vědu, VII.. I 00, Bohuslav Mi cha I í k ... 
Poměrné zastoupení. 

~! Dr. Ernst C ah n, Das Verhiiltnisswahlsystem in den moder-o 
nen Kulturstaaten, Ber1in, 1909, Dr. Friedrich G i e s e, Die VerÍlalssung
des deutschen Reichs, 100; Dr. Hans Kel sen, Die Verfassungs
-gesetze der Repub:ik Deutsch-Oesterreich, II., II2 a násl. Vědecká. 

ročenka právnické fakulty Masal ykovy university, I924, 41, Dr. Bo
humil B a x a, Přehled soustav parlamentního poměrného hlasování po.. 
světové válce. TýŽ, Volební řády italské po světové válce (Sborník. 
věd právních a, státních, XXV' J 376 a násl.) 
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Jejich snahám, aby zmohutněly a vzrostly, dal ve volební povin-
nosíi zákon sám svou sankci. Volehnířády nutí voliče, aby se pH 
volbě ku některé straně připojili. Co so dřjV(~ v úporném boji pro
vádělo na voličských schůzích, dělá nyní sám volební zákon. 
Z malých Hsíců organisovaných voličll vyroste vol(~bnínl hlasem 
statisícová stranu. Hůzné následky, o nichž bude později jednáno, . 
vedly k časté krifjce vázaných li~tin ::t také k opravným ná
yrhům.G ) Vázanými kandidátními lis6narriÍ drzí si strany voliče' 
ve své hrsti. 

JL Vo7ební strany. 

Když jsem takto pojednal o s.tranách politických, přistoupim

nyní ku stranám volebním. 
Volební soud zná dva druhy volebních stran. Šil';í volební 

stranu, kterou je strana polit.ická) a užší volební stranu, která 
předložila kandiuátní listin u a !del'ou před velební komisí zastu
puje volební zmocněnec (nález Č. 12"7, 128). Jen tato strana po 
jeho náhledu je oprávněna ku žalobě na ztrátu mandátu dle § 13. 
lit. b zák. o vol. souuě, nikolj strana politická. Je-li politické straně 

dán nějak1' volební revers, můze nárok z něho vykcnáyaíi toliku· 
užší volební strana jako zákonná manda1.ářka strany Politické. 
Volební strana je ve své poustatě a ,e .svém obsahu, jak praví, 
(nález Č. 130), určena kandidátní listinou, která byl<1 podle § 2 L 
zák. ze dne 29. února J 920 Č. 23 sb. z. a nai'. podána a, vyho
"ujíc YŠ81TI náležitostem zákonrm. požadoyaným, za platnou 
uznána. Volebni soud přišel k tomuto náhledu pi;edpiselTI § 12. 
odst. 2. lit. a o volebním soudě. Podlp tohoto §u mohou totiž proti 
volbám podávati stíznost volební strany, jež příslušnému úřadu 
předložily platné kandidátní listiny pro volbu, . jE'již v~s\edek je 
předmětem stižností. Volební strany jsou podle tohoto §u zastou
peny zmocněncem anebo ileho náhradníkem, ustanoveným podle
řádu volení. Předpis tento týká se s~ce jen určité stížnosti v stadiu . 
volebním, ale volební soud vztahuje jej také na žalobu ' dle § 13 .. 
lit. b zák. 0 vol. soudě, kde se již jedná o platný mandát a nikoli 

6) Parlament, IIL, 299, lnž. Franf. S c h w a r z, Proti vázan)'rm. 
listin ám, JUDr. Otakar K r o u s k ý, Volební reforma bez vá.zaných_ 
kandidá.tních listin, 1925. 
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o sanly volby. Vydávaje tento předpis, měl prý zákon na mysli, 
že strany volební nebudou vždy jednotné, nýbrž že · budou složeny 
z více stran buď politických nebo zájmových anebo z více složek 
toho neb onoho druhu stran. Je prý proto nevyhnutelno, aby zá
jmy volební strany, jako zákollné mandatářky všech stran, ať 

politických nebo zájmových, nebo obojího druhu, jež jsou v ni 
sloučeny, uplatňovala vždy j~n strRna volební, pro jejíž jednotnost 
je eventuelní složení z více poliŤ,kkých nebo zájmových složek na
prosto bez význall1u. 

Tento náhled yolebniho soudu má své nepříznivé důsledky. 

Volební zmoeněnec, zi'izený pro volébní akty v jednotlivých vo
lebních obvodech, múže býti úplně bezvýznamná osoba. Takováto 
osoba zastupuje pak velikou stranu před volebním soudem, misto 
aby ji zastupoval jeji vynikají.ci předseda. Toto stanovisko voleb-. 
ního soudu mohlo by se státi politické straně velice osudným, 
kdyby zmocněnec a jeho náhradník zemřeli nebo ze strany vy
.stoupHi. Politická strana by tu stále ještě ve své síle trvala, ale 
neměla by tu žádné způsobilé osoby, která by ji před volebním 
soudem zastupoyala. Než i jinr3 svízele mohly by z toho vzejíti. 
Není nikdy jisto, zda takový zmocněnec nebo jeho náhradník dajlÍ 
se vůbec pohnouti, ahy za stranu jako žalobcové před yolebním 
soudem vystupoyali. Kdyby se jednalo o kandidátní listinu vlee 
politických stran, mohl by zmocněnec přináležeíi straně, která 
nemá naprosto žádného interesu na žalobě. Ba mohlo by se státi, 
ze zmocněnec náleží právě té straně , ke které žalovaný poslanec, 
opustiv svou stranu, přešel. Neboť po mém soudu i při jednotné 
kandidátní listine více politických stran má každá z těchto poli
tických stran právo, aby na ztrátu mandátu žalovala, i když se 
politické pi~eběhlictví v rámci jednotné kandidátní listiny mezi 
politickými stranami provede. 

Divný zjev, že za velikou politickou stranu má jako žalobce 
'vystuPovati nějaký mistní nepatrný zmocněnec, byl pociťován 

i v kruzích poslaneckých jjstě nemi~e. Volební novelou ze dne 15. 
října 1925 Č. 205 sb. z. a 11. byl proto do § 22. řádu volebního do 
poslanecké sněmovny vsunut tento odstavec: V řízení před voleb
ním soudem nezastupuje stranu zmocněnec~ nýbrž zástupce 
ústředního v)rkonného víTqoru strany. Citovaná věta § 12. odst. 2. 
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ljt. a za,!mna o volebním soudě, stanovíc zastoupení stran zmoc
něncem, byla tedy zrušena, ač v textu jeho ještě dále zůstala. 

N ovj odstavec § 22. řádu yolebního lze jen schvalovati. Vo
lební soud může dnes od svého judikátu jen za kvalifikované př~
tomnosti svtch členů ustoupit1. Zákonodárce věc zjednodušil. 

Citovaný odstavec § 22. má však ještě v jiném směru své da
lekosáhlé následky. Strany politické jsou již volebním .řádem 

"uznány pro volební i'Ízení jako právnické útvary. § 22. uznává 
nyní také jejich ústřední výkonný výbor jako jejich právoplatný 
orgán. Strany politické byly sice již dříve právními útvary, které 
j mimo zákon Právní život vytvořil. Nyní dostává se jim práv
ního uznání i zákonem. 

Funkce, kterou p:řiděluje zákon politickým stranám ve vo
lebním řízení) vyvolala si toto uznání i já.nde. Také zákon o stá
].1;-ch volebních seznamech předpokládá, že strany jsou již právně 
,organisovány . Jedná ~ nimi jako s existentními organismy. Po
l itický úrad vyzývá j(~ podle § 6. zák. o stálých volebních sezna
mech, aby navrhovaly členy do místních volebních a reklamač

ních komjsi, úřadu ukládá) aby ze strany členy těchto komisí 
jmenova.l. Zákon zmiúuje se sice o stranách, ale samozřejm~ j.sou 
to jenom strany politické. Strany ulehčují úřadu tento jeho úkol, 
navrhu jíce mu příhodné osoby. Dohlédací úřad politický má sice 

· těchto návrhů dbáti, ale má nicméně o to pecovati, aby strany 
byly v konlisích rovnoměrně zastoupeny. Může proto jmen'ovati 
i jiné osoby ze stran) které návrhů vůbec nečinily. Stranám pří- ' 

.sluŠí o tomto :rozhoanu.tí stížnost k úřadu nadřízenému, v po
slední stolici ku nejv1'ššimu správnímu soudu. 

Ale jde o otázku, jaká jest právnická povaha těchto nových 
právních útvarů.í ) V právu soukromém vystupují vedle osob fy
.sických jako subjekty práva závazků také osoby právnické. Tyto 
-osoby vidíme také v řízení správním.S

) Politické strany jako vo
'lební strany jsou jistě právními útvary pro volební řízení.9 ) Ale 

7) Všehrd, lL, 37, Zdeněk P e š k a, Politické strany jako práv
n ické osoby, považuje politické strany za instituce pouze trpěné. Jejich 
..c hybějící právní schopno.st musí se nějalkým způsobem nahraditi. 
. S) H Ď t zel, Strany v rakouském řízení správním, 153. 

9) Tak i Vl e y r, Úprava právního postavení politických stran. 
(Vědecki ročenka právnické fakulty Masarykovy university, II. 

1 19'2JJ 22). 
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jsou i mimo volby něčml více. A tu nerozpakuji se přiznati jim 
docela vlastnost právnických osob. lil) Denně vidíme je, že jsou_ 
súbjekty práv i závazků. Stoupenci platí jun příspěvky. V jejich 
rukou shromažďujrí se veliké fondy. Sněmovní kancelář vybírá 
pro ně srážky z diet jejich poslanců. Zavazují se. Činí ubjednávky. 
~1:ají své kanceláře a placené zřízence. Jistě mohly by nabýti 
i knihovních práv. By I-li by legitimační průkaz pro zcizení a za
vazení knihovních objektů obtížný, toho nedostatek lze hledati 
spíše v knihovním řádě llež v jejich struktuře. Ale je to i sám 
volební zákon, který ;je uznává Jako zpúsobilé subjekty práv i zá--' 
vazk{l. Podle § 29. vol. řádu do posl. sněmovny skládá strana 
li předsedy krajské volební komise na útraty volební přiměřenou 
zálohu. Zákon tedy uznává, že jest subjektem mojletkovým, z je
hož jmění se tato záloha platí. Nedosáhne-li strana v žá-dném vo
lebním kraji mandátu, musí doplatiti i druhou část útrat voleb
ních, které jinak nese stát. Zákon uznává ji tedy i za způsobilý

subjekt závazkú. Hučí-li za tuto druhou část solidárně kandidáti 
i voliči, neujjmá se tím ničeho na právní zpúsobilosti politické 
strany. Je to jen represe proti Iphkomyslnému vzniku stran pří~ 
ležitostn ých. 

III. Práva l.;olebních st'l"an. 

Stojí-li se na teorii subjektivistické, mají volební strany také
jistá práva trwte1'ielní a fonneIni, řjzení se týkající. 

Nikoli kandidát, toliko volební strana je s u b jek t e II v o-
I e b n í hoř í z e n i. Právo kandidovati má pouze volební strana. 
Činí tak ve volbě hlavní a pak ye dvuu skrutiniích. Pro hlavní 
volbu je ve výběru kandidátů úplně svobodna. Navrhují je orga
nisační složky, ale rozhoduje o uich ústřední výkonný výbor. Ve--

10) :W e y r, 1. c. 24 pi-imlouvá se za zákonnou úpravu politických 
stran hlavně k "Účelům volebním, a to buď nal trvalo anebo jen pře-

chodně pro volbu. Vytýká, že při poměrném právu hlasovacím voli
čové nevolí, nýbrž přihlašují se ku některé kandidátní listině, Výraz 
volba je prý proto nesprávný. Než výrazu toho užívají vše~hny volební 
řády. Volba zůstane volbou, ať se volí jeden poslanec nebo kolektivně

více kar:!idáttt ll!a,jednou. Jeho návrhy, aby se před volbou pi-ihlašo
vali občané ku stranam, nezlepšily by nijak stav dosavadní. 
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'tranách provádí se o kandjdátE~ch první hlasování, při němž taj
nost voleb neplatí. Kandidát musi však dáti písemné, vlastnoručně 
podepsané a dvěma svědky ověřené prohlášení, že kandidaturu 
strany přijímá. Straně je také úplně volne zůstaveno, jaké po
l'adi dá na kandidátní listine jellnotlivým kandidátům. Pro druhé 
skrutinium l1la sice také právo kandidatury, ale je již ve výběru 
lcandidátů obmezena na osoby, které kandidovala ve volbě hlavní. 
Ale i tu má volnou disposici, koho chce z kandidátů při první 

. ,' olbě propadl)'cb kandidovati nebo nekandidovati. Na své kandi
dátni listině, kterou pro druhé skrutinium znova zase předkládá, 
může dáti kandidátúDl libovolné po-řadové číslo. Pro krátkost času 
lozhoduje o tom všem její .ústřední výkonný výbor. 

S Právem kandidatury souvisí také právo strany, aby kan
didaturu všech anebo jl8n něktf:rých kandidátů odvolala anebo 
jejich pořadové c.lslo na kandidátní listině změnila. Počet kandi
dátů zmenší na vyzvání předsedy krajské volební komise její vo
iební zmocněnec, kanclídujp-li strana více osob, než je přípustno. 
Kandidaturu může strana odvolati až do okan1žiku, kdy volba 
začne. Déje se tak do rukou predsedy krajské volební komise. 
Stane-li se tak po schůzi krajske volební kO'lnjse, zůstává jméno 
kandidátovo na kandidátní listině, avšak při skrutiniu se k němu 
nl::~přjhlížL Pro druhém skrutiniu jsou tu strany obmezeny. Jak
mile předložily pro toto skruhnium svou kandidátní listi.nu, ne
mohou jí, ani její pořad vlce měniti. (§ 4·9.) Strana béře svou 

"kandidátní listin u mlčky zpět, nepředloží-li nejpozději čtrnáctý 

clen před volbou předsedovi krajské volební komise zálohu" rovna
jící se asPoň polovici výloh, spojených s rozmnožením kandidátní 

· listjny. 

Strana múze snni kanclidat uru také mís t n ě a o s o b n ě 
ob mez i tj, Její zmocněnec, kterého jmenovala, předkládajíc 

kandidátní ]jstJnu, 111lJŽe prohlástii, že nežádá, aby její kandidátní 
listiny hyly úředně cllldány voli.čům buď v určitých politických 
okresích anebo v celém volebním krajj, a strana může si objednati 
určitý počet úřednich kandidátních listin, aby je svým . voličům 

. sama rozeslala. (§ 29.) 

Vzhledem ku právůni strany ve volebnh"I1 řízení jsou osobní 
_p r á vak a n d i cl á t o v a a ohJeg.y na něho úplně mizivé. Strana 
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JlIŮŽe ho dáti na svou kandidátní listinu jen s jeho svolením . .Jeho
souhlas musí vykázati hned při předložení kandidátní listiny
anebo aspoň do preklusivní lhůty na vyzvání předsedy krajské
volební komjse. Kandidát musí dáti prohlá~enj, že se svým sou
hlasem není dán na jinou 'kandjdátní listinu a že také v jiném 
volebním kraji navržen není. Ve svém písemném prohlášení musí. 
vzhledem ku třetímu skrutiniu uvésti, ku jaké národnosti se
blásL Kandidát má právo kandidatury se vzdáti. To Právo má. 
jistě i v druhém a trethn skrutiniu, ač podle § 49. odevzdaná kan
didátní listina již více měněna býti! nemůže. Kandidát má však 
.také právo vůči straně. Tato nemůže v druhém a třetím skrutiniQ 
jeho kandidaturou více disponovati. Volbou se jeho samostatnost 
ještě více sesiluje. Zpravidla se kandiduje stoupenec strany. Jen. 
výjimkou kandiduje strana také osobu jinou '(mínistr Beneš)~ 

Je-li taková osoba zyolena, není s politickou stranou v žádném. 
~rvazku. Zvolený stoupenec zůstává však od ní odvislý podle je-
jích řádů organisačních anebo podle případného jiného uj!EldnánL 
Je nadále podroben její kázni. Není to žádná »turpis causa«,. 
ukládá-li mu strana, aby díl svých diet jí odváděl. Strana tato
může jej také určitým způsobem zavázati, jak má v některých 
otázkách v parlamentu mluviti a hlasovati. Mnoho se tu pouka
zovalo na § 22. ústavní listiny, který stanoví: ~, ČlenoH) náTodního> 
shromáždění vykoná,ají svůj mandát osobnč; nesmějí od nikuho 
přijímati příkazů«. Zapomínalo se při tom, že § tento jest přežitek. 
starých ústav individualistických. Nehodí se do soustavy stran, na. 
níž náš volební řád spočívá. Strana přijí..rná stoupence na svou 
kázeň a na svůj program. Tak jlej kandiduje a tak se voliči volL 
Zvolený stoupenec od nikoho nepřijímá příkazú. Jenom od své, 
strany, aod té je pfijilnati lnusí, nechce-li se zpronevěřiti její. 
kázní a porušiti Politickou morálku. Strany náležejí k strUktuř~ 
parlamentu. J'ejich příkazu musí se poslanec podrobiti, jako s~ 
podrobuje přikazům piedsedy při zasedání sněmovním a jednáni 
v komisích. 

Samostatnost, která poslanci vůči straně volbou vzchází, nu-, 
tila strany, aby si jeho povinnosti dávaly utvrzovati r e v e r s 1. 
Kandidáti nebo také již poslanci se v nich za yazují, že straně

n~andáty vrátí. jakmile se s ní nějak rozejdou. Poslanci dostali. 



Politické a voiební strany. 143 

mandát od strany. Je to tedy poctivé, vrátí-li mandát, když to 
strana žádá. Tu nelze se odvolávati na nějakou, roztržku pouze 
ideovou. I ten poslanec, který by zůstal v korupční straně samo
jediným poctivýrn Aristidem, musí mandát straně vrátit1, když 
pro její morální skleslost od ni odpadne. Ze služby nepoctivého 
pána se vystupuje~ alr netrvá se ve službě. Vystoupí-li poslanec 
ze strany, nemá ani morálního, ani právního titulu, aby mandát 
dále držel. 

Ústavní výbor, když se radil o dúvodu, kdy může býti posla
nec svou stranou na ztrátu mandátu žalován, poněvaclž přestal 

b1-ti jejím příslušníkem , byl jiného náhledu. Diffamační důvod, ' 

proč přestal býti príslllšníkem strany, ~ěl odporovati všeobecné 
mravnosti. Volebnímu soudu nemělo býti ukládáno, aby rozho
doval o politické morálce, jejíž pojem prý je nejasný. Ale na mí
něni ústavního výboru dnes nr.přijde . Zákon, jak se vydá, odpoutá 
se od svého tvůrce a TI1usí se vykládati sociologicky. K celému 
ústavu, k účelu zákona, k jeho místu v soustavě třeba hleděti, ne 
ku výkladu užitých slovíček. Každý stav má svou morálku. Ne
bylo by ku veliké cti poslance, kdyby poslanecká morálka byla 
nejasná a mlhavá. 

Volební řád pro obce provedl již princip stran v přesném 
důsledku. Podle jeho § 10. pozbývá se členství v obecním zastu
Pitelstvu, radě a komisích vystoupením nebo vyloučením ze strany, 
na jejíž jméno zněla volební skupina, která zvoleného kandido
vala. Znění to je ovšem nepřesné. Mandát nepozbývá se tím sa
mým, že někdo ze strany se vyluučí nebo z ní vystoupL O ztrátě 
mandátu rozhoduje teprve dohlédaci úřad, když strana, o jejíhož 
stoupence jde, žádá, aby se rozhodlo, že svého mandátu pozbývá. 
Také jen tato strana může se toho domáhati, jak z povahy věci 
plyne, nikoli strana j,iná, jak by se z příliš všeobecného znění zá
kona mohlo dedukovati. 

Také podle zákona o volebním soudě je to pouze strana, která 
na ztrátu mandátu lnůže žalova.ti. V druhém odstavci § 13. zák. 
o vol. soudě stojí sjce, že volební soud rozhodne do osmi neděl ode 
dne, kdy došlo oznámení předsedy příslušného sboru o tom, že 
. .. . . . člen přest.al být.i příslušníkem své strany. Ale předpis 

tento j(l technicky yadn y-. Je nede>myšlený. Nelze z něho doyozo-
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vali, ze by předseda f'němovny sám mohl žalovati, j~e poslanec 
. přestal býti pHslušníkem své strany. Předseda musil hy si upa
Úiti materiál ža]olmÍ. l\1 us il by jej volebnímu soudu předložiti a 
musil by také před timto soudem žalobu zastupovati. Volebni soud 
ulel již docela přiležitust takovým případem se zabývati. Když po
slanec ~Iodráček přestal býti příslušnikem své strany, předsed

nictvo poslanecké sněmovny oznámilo to podle § 13. zák. o vol. 
soudě yolebnímu soud Ll. Volební soud byl sice v ruzpacicb, jak 
s tímto oznámením nlá naložiti, ale podrobil se doslovnému znění 
zákona. Zavedl řizení. Vyslechl poslance Modráčka a poslal jebu 
vyjadi~ei1í předsednicLvu poslanecké · sněmovny . Předse.dnictvo 

-toto poslalo na 10 odpověď, že přípisem jeho nemělo býti řečenu, 
ie zádá él navrhuje, aby volební soud podle § 13. 7.ák. o vol. soudě 
rozhudl, že jmenovaný poslanec pozbývá mandátu. Volební soud, 
nejsa podle § 23. zák. o vol. soudě a §§ 5. a 18. zák. o nejv. správ
nml soude oprávněn, aby zakročil ex oHicio, zastavil řízení, ne
maje navrhu legitimované strany. Do své sbírky přijal pak judi
kát: Ku podání návrhu podle § 13. lit. b zákona u volebním soudě 
jest v'e smyslu druhého odstavce citovaného paragrafu předseda 
}Jos]anecké sněmovny nebo senátu sice oprávněn, nikoliv však po
vinen. '(Nález vs. č. 129.) Tím je sice technicky vadnému § 13. 
vyhověno, ale jeho předpis u žalobě předsedy příslušného sboru 
stal S8 mrhou IHeTou. K podání žaloby na ztrátu mandátu podle 
povahy yěci i podle § 13. zák. o vol. soudě oprávněna toliko strana. 

P udle § 13 lit. b) zákona o volebnÍln soudě dle dnešního jeho 
textováni může strana žalovati na ztddli manclát.u, přestal-li býti 
poslanec jejím přjslu8.nikem z důvodů nízkých nebo nečestných. 

Volební soud nálezem ze dne 22. června 1923 Č. 383 (VS Č. 127) 
uznal za platnou 'ómluvll mezi poslancem a stranou, kterou se 
tento předpis mllže zúžiti. Poslanec může reversem přivoliti, aby 
jej strano. na ztrátu mandátu žalovala, třeba by to nebyly důvudy 
nízké nebo nečestné, pro kterr. přestal býti příslušníkem strany. 
Volební ' soucl uznal, že reversy poslanců stranám dávané mají 

. tento obsah a že lze z nich před ním o ztrátu mandátu .žalovati. 
Bylo by lehko i jiný význam reversům dávati. Mohl by se v nich 
i jen čestný závazek spatřoyati. Kdyby se pak nedodržel, byl by 
tu oč~vidný případ porušení poslanecké morálky, pro nějž se může 
_pocllu § :l3 1it. b) před volebním soudem žalovatj. 
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Vo]ební soud svým nálezem stanovil novou normu. Dogma
tickým právníkůn1 starších škol nebylo to po chuti. Volební soud 
však vedl si tak, jak si soudy o jakžÍ<va vedou. Máme již nepře
]Jledné svazky soudních rozhodnutí s novými a novými normami. 
Švýcarský" občanský zákoník mĚ\} již odvahu, aby uznal tuto záko
nodárnou funkci moderního soudce, kterou měl již římský pretDr 
a středověká kmetská lavice. Jménem republiky vykonává soud 
moc soudcovskou, a v té je také zahrnuta věky již posvěcená do
plňovací moc zákonodárná. 

Zákon nelllJže se bez tohoto doplňování obejíti. Má vždy me-
2ery. Zákonodárce nemůže všechno předvídati. Také na př . na 
ztrátu náhradnictví z těchže důvodů j"ako při poslanci měla by 
se připouštěti žaloba. Principu stran "odporuje, povolává-Ii se za 
poslance náhradník, který již členem strany není. Pro strany jB 
nevýhodno, mohou-li teprve až proti poslanci uplatúovati svá 
práva. 

Je přirozeno, že takováto doplňovací moc soudcovská nemllže 
měniti jus cogens. Z tohoto stanoviska hyl nález volebního soudu 
o poslaneckých' reversech často Y8lice napadán. Vytýkalo se, že 
předpis § 13 lit. b) je jus cogens, které nálezenl bylo porušeno. 
_Ale v § 13 lit. b) o takovéto právo vůbec nejde. Volební soud cha
Takterisoval povahu tohoto §u ve svém nálezu ze dne 20. prosince 
1924 Č. 599 (NVS Č. 131) nade vši pochybnost zřejmě a jasně. 

§ 13 lit. b) není pouze normou kompetenční, která stanoví, kdy 
může volební soud poslance mandátu zbaviti. § tento má také 
normu 'materielní, kdy může strana žádati, aby ji8jí bývalý přísluš
ník byl mandátu zbaven. Jen o tomto nároku strany rozhoduje 
.soud volební. Normou §u 13 lit. b) je upraven poměr mezi sb'anou 
a poslancem. Poslanec má zde samostatnější postavení vůči straně 
než její příslu.šník ve sboreeh obecních. Vyloučení nebo vystoupení 
'poslance ze Rtrany musí býti zvlášť kvalifikováno. Z principu 
.stran, na nichž náš volební řád spočívá, plyne, že i při této kva-
-lifikaci jde vždy jen o poměr mezi stranou a poslancem. Veřejný 
.zájem není nijak tangován. Poměr zůstává vyhražen jejich svo
bodné disposici. Strana múže proto s poslancem vyjednati, že se 
nárok její vůči posland kvalifikace dle § 13 lit. b) zbavujl8. Ale 
:poslanec můžr také ujednati se stranou, že nemá žádného nároku 

.Sborník věd právnlch a státních XX J. 1- 2 . 
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VUCl němu, ať z jakékoli příčiny ZEl strany vystoupÍ. Úmluva ta
ková nemusí v sobě zahrnovati právo, aby poslanec mohl ze strany 
i z důvodů nízkýeh nebo nečestných vystoupiti. Může se tím jenonl 
zamýšleti, aby straně bylo zamezeno vůči poslanci nějaké nÍzk& 
nebo nečestné jednání konstruovati a tím jeho cti se dotýkati. J udi
kát volebního soudu ze dne 22. června 1923 Č. 383 (NVS č. 127) 
se však s tímto náhledem nekryje. 

Kvalifikace dle §13 lit. b) chce se však také odůvodňovati 
veřejným zájlnem. l1

) Zákonodárce chtěl prý jí zajistiti stabilnost 
parlamentu. Jak zkušenost uči, jsou to vždy jen jednotlivé pří
pady, ke kterým podle § 13 lit. ll) dojde. Parlamentem ještě nikd . 
neotřásly. Vždy jsou to veliké strany, které i se svými poslanci' 
proti jednotlivcům na ztrátu mandátu žalují. Dělnost parlamentu 
netrpí ani zalobou volebního soudu, ani jeho nálezem. Teprve' 
tímto nálezEm přestane býti žalovaný poslanec členem parlamentu 
a tímto nálezem nastupuje pak zase jeho náhradník jako poslanec .. 

Mají-li strany vůči poslanci nějaká práva, jest se ptáti, zda. 
v příčině nich je možna nějaká s II k c e s e. Z ideového pouta ,. 
které váže poslance a stranu, plyne, že je poměr mezi nimi osob
nostně individualisován , že nějlaký postup těch práv je absolutně· 

vyloučen. Ale politick~ st.rana nlohla by se během volebního období 
tak změniti, že by se stala stranou jinou. Volební soud opraviiuj& 
k žalobě stranu, která si dala poněkud jiné označení, není-li o její 
identitě žádné pochybnosti. Během volebního období mohou se však 
se stranou leckteré změny státi. Více velkých stran muže se spo
jiti. Malé strany mohou ve vdkých stranách zmizeti. To všechno 
provedou strany i se svými poslanci. O jejich další příslušnosti ke
stranám nemůže býti sporu. Jsou částí strany a sukcedují zároveá 
s ní v novou stranu. Lpělo by se na formě, kdyby se měla věrnost 
k nové straně a odvislost od ní popírati a od,mítati. Před volebním 
soudem mohlo by se docela dobře dokazovati, že povstala taková 
sukcese. Opatrné by pak bylo, aby se o usnesení strany sepsal po
drobný zápis a přiložila k němu přesná presenční listina účastní
ků. Opatrně by také bylo, aby všichni kandidáti, jak se dají na 

11) Tak Jaroslav Str á n s k ý, K otázce ' ztráty poslaneckého 
~andátu výrokem volebního, souďu (Časopis pro právní a státní vědu 
Vl., 189). 



Politické a volební strany. 147 

kandidátní listinu, vydaU straně reversy, že také tehdy se man
dátů vzdají, nepodrobí-li se usnesení strany, kdyby se tato něja
kým způsobem změniti měla. Opatrné by také bylo, aby při tako
vém sloučeni se stranou jinou všichni poslanci a všichni na kan
didátních listinách se nalézajicí kandidát:ů (nahradníci) dali nové 

f 

straně nové re-versy, že se mandátů vzdaj,í, jakmile by z nové strany 
vystoupili nebo od ní byli vyloučeni. 

Politická strana, stavši se stranou volební, má také ve voleb
ním řízení mnohá for mel n i p r á va. 

Volební strana vyt.vořuje pro každý volební kraj skupínu nej
:méně jednoho sta voličů, zapsan)-ch do obecních volebních seznamů 
tohoto kraje. Při tom se nezjišťuje, zda ten který volič je příslušní
kem této volební strany. Nemusí jím ani býti. Může se ke straně 
pro volební skupinu připojiti. Stejný zjev se může vyskytovati i pH 
kandidátech. Ale vyskytuje se vůbec při volbě samé. Ke kandidát
ním listinám různých stran připojují se svým hlasem neorganiso
yaní voličové. Podpis voličů na kandidátní listině musí býti ověřen 
buď notářem nebo politickým úřadenl. Ověření toto jle prosto všech 
kolků a poplatků. N otářov·i však jeho poplatky příslušejí. Před-· 

seda komise zjistí, že všichni, kdo listin u kandidátní podepsali, jso u 
voliči v tomto volebním kraji. Neni-li kdo jako volič zapsán, musí 
strana na. vyzvání předsedy kTajské volební komise ověřený pod
pis jiného voliče na kandidátní listině opatřitj . Volič, který kandi
dátní listinu podepsal, může sice svůj podpis odvolati, ale nemá to 
vlivu na platnost kandidátní listiny (§ 21). Zákon se o tom ne
zmiňuje, zdali toto odvolání nlůže voliče jeho ručební povinnosti 
pDdle § 29 zbaviti. 

Právo vstoupiti do voleb není výhradným pr'ivHejem trvajících 
stran politických. I každá nahodile před volbami se vytvořivší sku
pina voličů může býti stranou volební. Stane se ji, jakmile před
loží kandidátní listinu. Ale tím stane se zároveň také ihned stranou 
politickou. Každá volební strana, tato nahodilá anebo stará strana 
politická, může si dáti jlffiéno, jaké se jí zlíbí. Případ rovná se sko
rem volbě obchod~í firmy. I zde musí se jméno volebních stran 
lišiti od jmén v01ebních stran jiných. Strany volí pro záhlaví svých 
kandidátnich listin zpravidla své politické jméno. Spojí-li se jich 
více, má to svůj výraz 1 v záhlavi lisOn kandidátních. Jméno však 

10* 

-------
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musí mít1 každá strana. Strany bezejmenné do voleb se nepřipou
štějí. Jejich kandidátní listiny jsou neplatny. ~lméno volební strany 
musí býti stejné ve všech volebních okresích. Odchylné jméno vy
tvoří samostatnou volební stranu. Hlasy jej~ tvoří pak ve skruti
niích zvláštní skupinu. (§ 26) . 

Všechny při volbách fungující volební komise, obvodní, kraj
ská a ústřední, sestávají ze stran. Jen předsedy kTajské a ústřední 
l~omise jmenuje ministr vnitra, nejsa vázán na strany. Strana, 
předkládajíc kandidátní listinu, jmenuje pro řízení před krajskou 
volební komisí svého zmocněnce a jeho náhradníka. Zmocněnec 
lllusí býti voličem y některém volebním kraji (§ 12). Nesmí však 
býti kandidátem (§ 22). Nejsou-li jmenováni, jsou jimi voličové, 
na kandidátní listině podepsaní podle svého pořadí. Zmocněnce 

může strana odvolati a jiného jmenovati. Zákon se o tom nezmi
ňuje, ale plYne to z povahy zmocnění. Zmocněnec je ex lege čle
nem krajské volební komise anebo aspoň s hlasem poradním jejím 
účastníkem (§ 10). Zmocněnec jmenuje zástupce strany a jeho ná
hradníka pro obvodní komisi volební. Neučiní-li tak, může je poli
tický úřad sám ze stoupenců strany jmenovati (§ 9). Orgán sírany 
podle jejích řádů organisačních navrhuj,e piedsedovi obvodní vo
lební komise před zahájením volby dva voliče jako diivěrníky stra
ny. Obvodní volební komise musí tyto důvěrníky připustiti. Strana 
navrhuje člena a náhradníka do ústřední volební komise. Je-li 
navržen~' ministrem vnitra jmenován, zastupuje zájmy strany 
v komisi. Jinak činí to navržené osoby jako její důvěrníci. 

Všechny tyto osoby vykonávají ve volebním řízení za stranu 
funkce, které jim volební i~ád přikazuje. V.Jbvodní volební komisi 
j~jí příslušník jako člen volební komise a její důvěrníci mohou 
dříve, než volič odevzdal hlas, podávatí námitky, že jsou tu po
chybnosti o- voličově totožnosti anebo že volič podle § 3 řádu vo
lebního nesmí hlasovati. O námitkách těchto rozhoduje volební 
komise. Volební zmocněnec u krajské volební komise přijímá za 
stranu všechny úřední přípisy v příčině kandidátní listmy a na 
vyzvání předsedy komise opravuje její vady. Krajská komise vo
lební, jejíž členem za stranu jest jrjí zmocněnrc, prohlašuje vadné 
kandidátní listiny za neplatné a škrtá kandidáty přespočetné nebo 
vadně přihlášené. Pi;ís1ušn ík strany jlako č1el1 ústřední volební 
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kumise anebo její důvěrníci činí za 3tranu duhody s jinými stra
nami o kandidátech, kteří nalézají se na různostrann1~ch kandidát
ních listinách. Za stranu nlohou tu činiti také dohody o pojme
nováni různostranných kandidátních Jistin, nr-ní-li toto pojmeno
vání dobře rozeznatelné. frstřední vulební komise stanoví losem 
pořadí kandidátních listin ve všeeh v·olebních krajích. Výsledek 
řízení oznámí předseda krajským volebním komisím a stranám. 
Strany předkládají členy ústřední volební komise nebo svými dů
věrníky kandidátní listiny pro druhé skrutinium. ·Ústřední volební 
komise ze stran složená provede druhé a případně třetí skruti
nium. V zápisu, který se o jednání všech volebních komisí sepíše, 
musí býti uvedeni vedle členů komise i dúvěrnici stran. Všechny 
tyto osoby zápis podepíší. Při ústřední volební komisi jest činnost 
důvěrníků stran potud obmezena, že Jnohou IJoradním blasem jen 
do toho jednání komise zasahovati, které se dotirká jejich stran. 
Před krajskou volební ko-misí zastupuje stranu zpravidla její 
zmocněnec, kterého jmenovala, předkládajíc kandidátní listinu. 
Zálohu volební skládá však 11 předsedy krajské yolební komise 
strana sama, tedy patrně její ústřední orgán. 

Podle zákona o volebním soudě jsou také strany politické 
jako strany volební oprávněny podávati stížnost do voleb do ná
rodního shromáždění a žalobu na ztrátu mandátu. Podle § 22 vo
lebního řádu, jak už uvedeno, zastupuje tyto ústřední výkonný 
výbor, resp. jeho zástupce. 

Podle zákona o volebním soudě volí 12 přísedících volebního 
soudu a 12 jejich náhradníků poslanecká sněmovna na své vo
lební období. Ve výboru osob neDí vázána na strany. Ale i tu vy
vinula se prax.e, že se přísedící přidělují stranám podle jejich po
četnosti a že strany volí pouze své organisované příslušníky. 

IV -,~N V. ČOMOV: 

Obyčej i zákon v Bulharsku. 

Bulharsko přestalo býti samosta;tným státem v druhé polovici 
XIV. století: dvojí otroctví - hmotné i duševní - učinilo konec 
jeho kultuře i jeho vývoji a v zemi, dr uhdy kvetoucí, zůstaly pouze 
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