Zákon ze dne 29. února 1920, Č. 125. Sb. z. a n. o 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. zak. a nař.
o inkompatibi1itě (neslučitelnosti).
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Úvod.
Y'oJrehní zálkon řeš,e t'eo[e:t.úoky 'Sp'Q1f1ll!OiU 'OItáJzbl, hLO' má ově
Vioilihy do z.[uNo'I1iodárnrých slhmů a 'kJdio máJ rozhodovati {) plat nosti :nClJřÍikail1lÝoh vlo11!eb, zda ~Io~iž zákmllodánliÝ slhO'r lli~b zlv láštnÍ
sO'ud, iPlřidržel se 'SolUlsltavy a:n,gUIC:ké, kt;erá ,dává o tom ro zhodo'V'ati
sQlUldu opa"OIti sO'ustavě fra:naoIUlzslklé, dl:e IllÍIŽ o těchto '01ázkáah rozho1duti:e záJkornlOdárruý shO'r sám. Záko,TIlodáJr'C'e náš rozhodl se pr O'
prvlllí 'siOIJl'StavllL, IJlVažlUljle, ie lzálNOIlllordárný sbQlr rnle-dává ,dLe Z'NušelliOlSltlÍ Záll:ulk., Žie by otálzky tYlto řešil :ne'stranně aJ mychilerniě'. Zá!lwnDcJláJr'oeI1iáš II1Je:vyttViQlř]l V'šaik z rlQlZoUlmnýah diuvodJů úSlpO'rnýlOtr zvláštnílh o sO'udního ,tr:~bUlná>I!LU, jell1Jž by trv'aJle a: y;ýhr a'dně :se zalbýval tě
mitootálzkami, rn!ýbrž 'P'řilprrliUlv t ellto sOUld Ú!z.ae ki nejv'Y'ššÍmu správnímu SDIUdu, ,pHbr:311 k němu IOsahy práva ~ll!aJlé,aJVšaík stO'j:Íd mimo
mg,arnsa:oi Ul!'lčiltéi1lo SIDruidiu. Touto 'Immlblin:alCÍ chltěl zákon vy<holv,ě,t i
jledirualk zásClJdálm demo'k mtklkéi1lo státlnÍ!hcY zř'Í:wní" jednak. ,zabezp ečilti j'edno t!l1osta: odhmnos:t !pN rozho:dJolválnlÍ. (Dův'odoV'é zprávy
v lá!dlllÍ a y;ýlbolrul.) StfIUIČll1é 'P'ředpilsIY z.ákornia, zvl ášltě O' řÍlzení p,ř ed
. V1Q11eb!nlÍlm 'Soudem, doplněny ISOll llsta!1JDiVie'lllÍmi zálkIOIll!a: o u1iejvY'šším
správnÍrm slolJl:d.ě laJ !Í1e,dlhacÍm ř:áldu t:ohlotlQl soudu, Meré pl,a1tÍ obdobn ě
pr'O' v 'o,llelbrn,í sloiUld. (§ 23. zálk . 'O vol:ebruÍim siO>udlě.) Aby marndá1u ne'tyLo zlllleulžÍ:váII1JO, uz<Í'koně'!1J Ij)ID' p.řVkila'dě jÍi1lý;ahl, hlavlně zálpaJdoevrGipský1ch stáJtÍlI zálklOij] 'O llIesh,lIott1 eb.1:osŤi'. Pncwáldlěm ,tÓl!JQltlO zálklo'llla svě
ře'll'O vlO'l ehl1JÍlllu sotlldlll, takž'e výlklald o vole!bnlim s oud ěc1Jliuž.rlO rnzš í:ř, ] ťi ll'aJViÝkil.ad zálko:nal 10 ne:sll IU1č-i.t e,\lll'os:ti, pokud z,a:sahuje 1:lelll~,ol zákioll1J ,dia 'záikoula o vlOlle'bnÍrm sOlJlldě. P:rr010 ,ne:ziillÍn:ě[]JO 10 virbmu in' kio:rrJpaJt~bi~ii tI1JÍm, jeh!ož ulstaillQivem'í jsou 'OIStl altl11ě k'x nuda. Pr o vfrMald \P'D'je:cunáJva!ll!ýchzálko'n:ů ,dle obdoíby dl'U'žniO' mÍIt] zření j\en k z'á:konúm p l'aJtÍ1cÍIll v :Mst'Ol,ioc:kých z,emídlJ oe,sik:,ý'Ch, ,pokud nejs,ou SpDleč-né ,a to dle zřejmého úmyslu zá,klolnodálr:c'Ov'a vY'j!áld'řemiélhlol v § 23.,
odlslt. 1. lZálk,olllla :o VJol'ehním soudě, aj pak z té úv;a!h:y, že i alk Vilátdnf
OSlll!O'V'Cll, takp,řeváJž:nl<Í! větš'Lll!a zálklollllodár,c'ů vY'chiáJze:la z prálv.a v
tě,cMo zemÍloh! plaiÍ:cíhOl. Ph r,OZlp0'fU práV Vi býIvial!ýd r oboUl po~,o'Vi
cÍ1ch říše nebYli 'hy a!ni olbdO'bnrý v ý kll1a:d možný. Tam, kde úmY'sl
z~oll1Jodá'fce zřejmě choe uŽÍlti Iprá1
v,(lI ,p btného pr'o SIolv ellsko a
řoV'a,ti
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P'oclikampaJtsk,ou RUls (§ 2. zák. 101 voL soudě »práJV1aJ 'znaLí<,), přirozeně
:phutí záikonlY v tě'ohito óáJstech repulblik,y . BOIněvadž V těehrtlo zemích
nlenlÍ záJkJolruných UlstanovenÍ pro vykláldad tprélJvidIai mimo záJkiOinl o,bchJOiCuruí, dle's t n,ez.bytlně potřeba, alby pro výllda-d záikJonú pOlpřevra1to
V!Ýioo 'by;Ja Ulzá:konělnaspolelČllllá vykládací. 'p'ra'ViÍ,cUélJ.
Kde užito zkrat,k:y »záJk1on«, y.o:zUJilli se zállm n o vOllebnrrlm soudě; zkra1lkiou »'Ho'V.«olznaóerua j' eSť novel'aJ k záikoulu o vol ebrruÍm SGUdě a zkr'él!tkoIUl »záJk. imlk.« zák,on 10' InesllUlči1'eJirIJOisrti.
ZáJkO'lli techiruid\:y násleclikem hmečné Čil1lnostl~ rev'o1lučruíhio Nár.
shr'omáJždě:ní není úplně do1
kiollllaJlý a .dá~á 'P'Gdnět lk] neslČe:ťným
ve,]l!11Ů s'P'OIrTI1m výklla-d'Ům , kterým 'P'ř'esIlIěj' ŠoÍm formUllo'VálruÍim mohlo
SEl předeHti!. Dle svých sl'a!hý'ah si1 IP~akťika, 'Pl"'éloOQiVaiVŠílho sikoro výh:raJda1ě v IOQ;iQlrU práva SOIUldoo'Vlskéhlo a 'rua zá'kiladie v 'elmi slporých
p íls'emnvakiých hmo1tůn, sna'žH j!sem se vyř'ešilti tY'tK:l;sporrné ,otázky.
Jsa si ale vědom své nedokonalosti, budu povděčen, jestliže jinými,
daleko 'P 'OIvlollanějšími, budu pOUlčen o k'P'ším. J<i vý;k:lia1du UlŽ,u1 js,em
Vi]áidruj IO'SnOiVY, Z[JIrávy ús:taNlruÍho výblorJUI 'O nárvir hu v1á!eUním (tisk
2424), Zlprrávy Ú'stavtt1,íhlO výboru 0V10~~. zwk'oa1é dtol Národnílhor shoromálMěn!íl (tilsk 2374), vlá<dlJ1,k:h O'snorv, Zlprrá'V Ú'SltiM IÍlh o výboru p'osl.
sněttn10vny a senátu O' lJ1!á'VTzírch v l-Mni,chi (ti:sk 4567, 4568 a 18057),
SOUlstavyčesk'ol slovenskéh'o 'P'rá'V'a si'á:fnílhio od p,ro;f. Dra;. Weyraa
PIQIj.edtnátnll dne. Dra. J a:r. StráJruslk;ého. »K OItá'zoe z;tr:á;ty posliéjo[[eCikého
mamJdMu výra-klem vol'e:bnÍhto slOludu« vydanJého v čaiS1olpms'e Ip rlO p'j:ávllIía stá~ni~ vědu v r1oč. VI.,čÍ'S. VrI.a VII. '
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SlOIud skládá se z ,preslidenta" 12'IPřÍlsled Ílcí:eh , stejného

PO'ČDU náthralcilliÍkú a Ipotřebúéh:o 'Počtu senáJtl1lich presliderutů élJ stálých
referentú a jich náhradníků (§§ 1. a 5. zák. a nov;). Zákonem a ještě

lépe l1!oVleLou vymez,en ,přesl!1Jě 'pO'č'et 'senláttinfich 'P'r'eshlientů, Sltá!l ých
re:J)el'eTIJtůa .jich [lIáhradnÍků a silce po čtyřeoh ,ód ka'ždé Ik,M'egou'i'e
(§ 5. ,odst. 2. zák., § 9. ods:t. 2. nov. »,čtyř votall1'tů IpooÍ'taj!Í'c VI to
sťáiléthů referenta« a § 13. odtst. 3. 'n ov. »všdlint votaJnh (§ 9. odst. 2.).«
Pod1e TIJorvel'Y'nlazývarjí- se radové nejv. spr,áJv. soudu za:seda,jríei ph
rozhodování podle § 13 b) zák.votanty, k nimž počítá se i stálý
ref,ereint. Presidentem ,j'es;t cioča'Sný první presiident lJ1ejv. SlpráV11Ího
siOIUdru, senátní :pl1esidten:ti, sltállí zpra'VocIa:j.l ,jso u ,přidě!llorváirui voleb- .
;!1jÍJillfU Sloucliuz'e seU1látn:fch ip'res;iden1tů a radů: 'u1ejrv. Slprátv.nÍll1io s'oodu.
Nej'V. sprráVln:Í sraud OIpatřú také místlnosti, Vě1OOiépolt'řie'by a sí!l Y' pomOCll1lé. Pr.ťIs~delruta! sloudu za:stUlP'L1lj e jialklO ná:měsiťek II 'p r es,i'cIe:nt nejv.
~pr' áJV'. sOludu élo v se:ná~l ech (§ 5. zák) 'senálullll 'p'r les'ide:ruti 11Je:j v. slprávnlílhla Sroruldru (§ 1. zálk). Sp'om!á může býti ,otázlka, zda: mlú:ž,e zast:u o'Vati u V1olebního. sOludu presidenta: nebo j'ebJCY náměstka! lllejlstalrší
1[J1
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č.lelllJ luejv. sprá,v:ní:hlo s,oudu, který d}e § 1. jedmcího řádu 11IeďiV.
správníhro 'souicru j'e pi(lIVul'áJrt j:e za:s:tulpov;aJt;jI 'll! nejiV. správ1lIího soudu,
nemohou-.U tito svy"ch fUTIlkd vykonáJva't,i. TUltlO !oltáizl<JUi d!hu:žŤlio wdpověděfi~l, aidině, nebo'i nelize zaltlo mí'i;D,ž'e by záJklon zamýš1effi, ahy
přJ čaSiÍ'O ,naléhl <ťvýdlJ a ča<sove vymě' ře'Th'ÝoOh ÚllwJ.eoh: v'o:lelb[Jjíhro soudu byl teruto Ibez v:edemí'.
Zá!lmm s~.ce n'elP'rav'} vý'slovnre, 'že s.ÍoClil'em volebm,ílho soudUl j~e
Pn8JhJa:, alv :šaik pří:čJ.errětt'!:ím VIOaeb. soudu k nleljlv. srptráJvnírmUl sloUldu:,
le!h!olž síd!Lem je :podle záJkO!l13J Praha, z ,UistamlOiVlelmí § 4. záWon'aJ a:
z,e'jllliétt'!l3J též z u'strunJOlv'eI!1iÍ § 2. ,odst. . 3. zátko a nrorv., dle nl~hJož) č1yři
p,řílsed~ílcf a vši1
chni náhrad:n íd musí' býti ze síldla: slO'\lIdu., vychází
zřejmě, že s,ídl.em ,soudu ,je dwe úmyslu záJko:11IodáJr:ce PmJba.

§ 2.
Nabývání

čl leJ lllIstvÍ, [lIřísedící 'ch

a jejtch

a jich

náhraJdníků

kvaHf ,i !~ace.

Příl Sledící, a j:toh náJhradnnky VloH 'P'osll'anecká sněmovna na: své
vnlte:b!l1'l lolbdorhí. UplY'llIU!lo~li w)]:e'bní orbd!obíl IplOsJ'ailllJeok:éslllJěmovny,
,neho 'bY!la-li rozpuštěna, ZŮSlfáV8Jjí příse'díd ('nálhrad:nlí d) v úřadě'
do té dlo!by, a'ž nová sněmovna zVioH nrorvlé iP'řílsedí:cí1 (Imálh:nud:n:fklv)
(§ 2., ,odst. 1. ,11Iorv.). Náhmdnírk vOIj!í se vždy 'za určitéhol rpřfiSiedídh'o
a 'fl!aJstulpUli<e11la jeh'O. mí:stlO ve Sd1lŮ!Z,~ iPJ;enálf1ní nebo v selnláltě vlolerbl1Jíh!o sOIUld:U:, je:s tli'ž'e lonen příisled11CÍ :př'echIOldi11lě nelbo trvaLe nemM,e
vYlkiolnátvat.i své Funkce (§ 2 a] II1'Orv.). Ubudle-l'i11lěM erý pří'serdílCÍ', po~
V1011áJ <pr'e'S,~dient 'rKl! jeho mí,st011láJrur<lJdnílka: Iza ,ruě'j zVlolleného '8.1 pOlžáldá
p1ols1an:eclkloruJ sně:morvmu, aby zVIO,\.~la: novéhlo nálh!r:rudlJ1ď,k8J (§ 3. posL
odst. I1!OVi.). Dosavadll1í 'přísedúcíl , zVIQII'enÍl IProdfleJ z,állwlJ1la;, prolzbýVa!j'r
čalerustv:í IP'říl sedí:círc:h,j-akm; r]:e po'sl'a:11Iec:ká sll1!ěmorvna zV'OiI,f nové při'
sedíd a 11Iá1hmdníiky Vlólelblnrrho siOlU!du poidJ:e nlorv., a: tím d11:erm :nabuldoil] účinillloSiÍ'i1 §§ 2 a), 3. 'UOIV. (čJáll1ie'k< II. nov.). Není zá!jQott'!!l1ré pře
káižky, alb y .pří:sedkíJ zniorvu 'by~,i v 'ollell1!ii (§ 20. z,áJk,.).
V, o ,l~ ~teiln'i jsou ,státní, občané čsl. repiuJbHiky ,~t'elř] jsou z:nraJH ,p ráv,
d!oik!Qinla'1i 40. r'ok věku srvéruoa jsolu aks'Poň deset let s,tá;úl1IÍÍ'rnů o!b tany čs:l.f'elpuhnky a to nepře:úržitě, IUlil wll:iIV sčí~áJnílm dob, 'PO Meré
byJi stáltnlím~obta:ny (§ 2. zálk. }}]SI()Ui«) a nejsou vy];oučenlt z prá'Va:
voli:tido olbd. Pno V:Oilby, krterlése vyk'onloJjlÍ do 31. Ip,f.Qlsdince 1929,
!lIeipl'aJtí piorďllliílllilm o desíltmetém stáltllJiím ofb.čalJ1lS'Í:vÍ'. M()Iruou tiU!dílŽ býti
pří! se'd!í1cí:mi v:šlvcl1'ni k'V,arr'iifH{iorv'am:í státní' občané, rtJuldí'ž il minlůslt:řii a ·
V1eřelj lní úřednúci a: činnÉ soudoorv'é z piQI\TI()Iláiní. Ustanovení §§ 87. a
100. IÚsiÍla'Vll1li1i1S1ui,11IY' nejsou ~IOmlU n3: záMad!'ul, p'cměv;aJd'ž volelbní soud
netní nacLřaděln a'ni'Piordřaděn kterémrukoliv úřadlU! slp rálVnírmru a, l1e'Vyklonárvá naJel: ním m01CÍ1 doMéd!ada! pon!ěvadž úřad ,p fÍlslediíiCi:ho n:enÍ
p,lwcený. Na:pu·:oílř ,tomu VlelmiÍI spomá jleslt ol1:á!zlk,w, zd!a mů:že býti V10'len za .přílsedílc.ílh!ol presi:dent relP'u'bl'irky. PO'dlie zá!klon,a: 'lllení, překáJžky,
pOlnlěvadlž § 63. úSltaVillÍ~ Hsti'IliY zak:a:zulj!e pOlUlze, a:b'Y pr,eslide!l1:t r'epu!bLilky bY'1 záf'orv.eň ·členem 'NáJmdního srurlomálždění ar zálk10n o VIO'-
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J:ebhím SO'lUldě presidienta irepurbliky V'Ý'sIO'1vmJě. ne:yYII,UlčuÓ:e. Ov:šem dle
obdoby § 3., IO"dlSlt 2. zálk. IlJemŮJže: Ipre:sildemt r:elplUlbltky <liŽ dG skončení
fUJl1JkJce pr'e'sidell1Jt:sik é yY'k'O!l1Jáva:tř úř'adu přÍlsedílcí:ho, pOlllěV1a:dž se tO'
ll1Je'srovnává & duchem ústavy, piodl'e lliílž j1e'St Iplf!e:s!ůd!ernt hlav'Qiu republiky, aby vykonával úřad podřadný. Přirozeně nepodléhá president republiky po tu dobu disciplinární moci volebního soudu a
.to jilž podle § 67. 'ÚstaVlI1'íl Hs~lJnlY. R'O'VIl1Jě'ž 'l1Je!ztráJd lP'feisiůdJe!l1Jt r'efJlUlbJiiky Víol'boru SVK)'U !za P'fes~ďeln:ta úřadu př'Ílsedícíhor, ~a;klO ne:ZJtrácÍ
jil11érh~o veřej'oohror úř'ClJdJU!, !klúerý měl před! volboU!, pO!něv:a:cLž a,l1Ji OS~iav
nl lálSltilna, am,i záJkJO'iJ1 ztrMy {é nevy'sL()IV1UJj>Í:.
Pro výklCllddJO'by 40, pokuJdJ se tÝ,(Se 10 :let, :pla:tí předrp'i,s § 902 .
" O'tbČ. 'zálk. O l l1JáJ~eŽ]tlO' Slťi vylouoel1Jíi z práJV'a v'O'!1Í!tudo obCÍ ll1JerlQlzhiO':eLují
stáJI'é seznamy 'VloLučSlkJé ,ruebo právoipla:tn'é seiZll1Jamy vroHčsikJé k obec11Júm Vlolbám nýbrž sněmO'lVllliCll sama: }elst oprá'VlllělIlJCIJ zkouma:ti tUlto
l1áJ1ežito'st, IPOl11ěvad'ž o:boj!f sez,!lIamlY jlSIOU j:ern k úče<lům violLerbrním a
za:oaJSuo tj,SO'\JI d1lk m . nlahrodlhl'ols.t:v a 1!]elocl'poVlídla'j:í 1lUld:Ílz ča's:to hmotným
llIsrtanJOlv :eníiill z,áJlmrn1a:; vOllha; pHsedií'cího vOll SIOruJdu jest důlež~tý úsVaIV,l1Jía:klt,kJterý 11IetnlŮiŽe býti vyďáJnualklory;ým TIicuhlodiJI'O'lStem.
Klri'berilem zlnClllost~ ipráJva ,jes,t ZJ1la1/ost PlfáJv:CU Illla'Šlehlo, tudí,ž v pří
tomné době zm,a'Lols t práVa! v h~'st'orr,ilokých zernlí:cn ,českýdl :nebo
práJva. ,nla Slorv,e>ll!sl[(UI CI! v PordkcuT'prut!sk,é RUlSi, IOsvě'ďčerná př/erdelpsa;ný
mi zlk!oiUŠlk,amu ; v 11Iaš'iohz:emílch tUlď:íIZ ,třemfu stláJtrní:mir ,z,[(oušrkamL,nla
SliOrvell!sku Cl; P!Oi~a'rlpattsrké Rll'siir wávrntVokými zkolUlŠlka:mt podle, plfáv :a tarmlllího. Stárbní zkoUJškytnlŮ1Žie :na:hlra:dii:tidoktolr :ált, !pO'něva:cL~ výzmam slov »ip,ráJva: IZillI3Jlý« '[ (ryje se pOlci)!e bě'ž,néhO" CL sp'ráv1ll'éhOi výZnlalillU s TIialb ytýlm dJol!ctorá1:em práv, Cl; ze zákO'[]ja1 1l'evychiáJzí úrnysl
opa:6n'Ý. Takitéž 11!evychá:zí z'e zárkiO'n:CIJ, ,wby kaJlllcUildált měl 'll'ě'j:ailmu
právní praxi, naopak zákonodárce zajisté nechtěl v ylučov ati na p ř.
PiQIs.1cunce, ktleří TIiema:j:í /pr:áV11lTI 'p raxe v hě!žniém s]iov a. srny's!lru.
S ClJmorzřejmě plaruí také II přílsedídlch, pdlmJd se t,ý ' č e náhra1
dmlkiŮ', předpis § 17. CÍls. paf. ze cl!ne 3. 'kvělŤ:n,a: 1853, ČÍls . 81,. ř . z,áJk. ,
:pio!dle Iněhož mezi: Ip!ředrs:taiV'erným a radoU! llIa: jledlné 'stralnlě ,CIJ mezi
k1O'lllIceptl1lími úře:dJnlTINy 11Ia druhé sfinmě!, nesmí být~ ,přílhuz ellls kéhlo a
:švakrovského poměru tam uvedeného (obd. § 11. zák. o nejv. správ.
slOlUldě Cl! § 4. ll'alří:zerní ze dne 5. srprnCIJ H~76, čts-. 95 ř. zák.). Za: radu
d!liU~llio po'VaIŽiOlVla:ti předs-edlU' se:náJŤllt.
Nejméně! ,ctyh pří:sle1cliíd CIJ VŠilChlli~ 1l'áhlf'wdllií:Oi mll's.Í1bý,ti: z,e sf-dIa
S1O'ruJdu (§ 2. zálk. a nO'ry. p.osL odis~.), 'VudílZ z Praihty;.
Č1e11lové vlol'e1
blního soudiu, tuldílž v eš\kleN ČleniO'lVé , ,nejle'n přÍlse
"<lící a jich náhradníci, nesmějí býti čl e n y (nikoliv tudíž náhradníky) Národního shromáždění, ani župního zastupitelstva .(§ 3., odst.
1. záJk.). Uch:áJz~-H se ,čUen Vloll'elblníhlO'I soudlu 'O marndátd10 Nároldlníiho
shl wmá!ždě'IJJ1 1JIe'bo ~UJprnl íhQ: ' zalsturp,i~d:Sit'\Ca:, netnlŮ'že až db vykJonamé
V1oU!By v Ylko'IJJá'VClIt,] úř:a!diu č],enla' Vlol'e'bll1iílh:osoud'U (§ 3., iOldsit . 2. zcrk.).
Zákon nerozeznává, v jakém pořadí jest kandidát na kandidátní
listině. Začátek této doby počítati dlužno dnem, kdy kandidát
o devzdá písemné prohlášení, že kandidaturu přijímá (§ 23. vol.
12
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ř. do posl. sněm. a obdobné ustanovení žup. voleb. ř.) , předsedovi
krajské voleb. komise, pokud se týče župní voleb. komise, nebo po
případě dnem, kdy kandidát na výzvu krajské voleb. komise, po·
příp. župní voleb. komise, dá svůj dodatečný písemný souhlas před
sedovi těchto komisí (§ 24. obou hořejších zák.). Konec této doby
padá pak u voleb do Národního shromáždění do skončení řízení u
ústřední volební komise, tótiž do dne, kdy vyhlášen ' výsledek skrutinia (§ 55. vol. zák. do posl. sněm.) a u voleb župního zastupitelstva
do dne vyhlášky skrutinia v župním iiředním listě (§ 50. žup. vol.
zák.). Ovšem vzdá-lise člen voleb. soudu kandidatury, může opět
vykonávati úřad soudce voleb. soudu ihned po tom, jakmile oznámí.
že kandidatury se vzdává , ať se to stalo v kterémkoliv stadiu před
v olbou (§ 27. vol. zák. do Nár. shromáždění a obdobné ustanovení
žup. vol. zák.). Jest povinností členů volebního soudu, aby presidentu vol. soudu oznámili, že kandidují, neb jsou zvoleni do uvedených sborů (obd. § 9. nař. ze dne 5./8. 1876, Č. 95 říš. zák.).

§ 3.
P o z byt í

čl

e n s tví

pří

sed í c í h o a n á hra dní k a vol e bní h o s o udu.

Členství přísedícího a náhradníka voleb. soudu přestává nebo
pozbývá se :
1. smrtí přísedícího,
2. uplynutím volebního období posl. sněmovny (§ 2., odst. 1.
nov.) ,
3. vzdáním se členství,
4. zv olením za člena Nár. shromáždění nebo župního zastupitelstv a (§ 3., odst. 1. zák),
5. po zbytím volitelnosti (§ 3., odst. 3. zák.),
6. zbavením člen ství poslaneckou sněmovnou následkem usnesení disciplinárního voleb. soudu (§ 6., odst. 4. zák.).
Volební soud rozhoduje v plenární schůzi o tom, pozbyl-li pří
sedící neb náhradník členství z důvodu 4. a 5. (§ 3., odst. 4. zák.).
v případě 1. a 2. plyne to ex lege, v příp . 3. a 6. rozhoduje o tom
poslanecká sněmovna .
Ku 1. Není sice o tom výslovného ustanovení v zákoně , avšak
plyne to z hlavy 5. a 6. Ústavní listiny (O právech a povinnostech
o b č a n ů a možnosti o b č a n ů nabývati úřady a hodnosti) a z§ 16..
obč. zák. Otázkou může býti, zda členství přísedícího voleb. soudu
neb náhradníka pozbývá se také prohlášením za mrtva. Otázku tuto
dlužno zodpověděti kladně a to podle obdoby § 24. obč. zák., jediného to zákona touto otázkou se zabývajícího, podle něhož prohlášení za mrtva rovná se smrti. . Ustanovení obč. zák. o dni, který
dlužno pokládati za právní den úmrtí, platí také zde.
Ku 2. Pojednáno již u § 2.
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Ku 3. Přijetí členství přísedícího voleb. soudu neb náhradníka
není zákonem stanoveno za občanskou povinnost a jest tudíž samozřejmo, že jest možno vzdáti se tohoto členství.
Oznámení, že se
přísedící neb náhradník vzdává členství, dlužno podati u presidenta
volebního soudu (§ 7. nař. ze dne 5./VHL 1876, čís. 95 ř. zák., a § 11.
zák. o správ. soudě a § 41. cís. pat. ze dne 3./V. 1853, čís. 81 ř. zák.).
Podle tohoto ustanovení dlužno oznámení podati písemně. Vyříditi,
pokud se týče vzíti na vědomí resignaci, jest povolána poslanecká
sněmovna, která propůjčila vzdávajícímu se členu úřad (§ 41. zmíněného patentu, obdoba slova »Veličenstvu«). Pro vzdávajícího se
platí také ustanovení odst. 2. §§ 41. a 42. zmíněného patentu, pokud
se týče ustanovení § 84. zák. ze dne 25.fL 1914, Č. 15 ř. z. (služ. pragmatika), podle nichž vzdávající se nesmí před přijetím resignace a
zproštěním služby této opustiti a musí úřad odevzdati a že nelze resignace přijati, když resignující jest v disciplinárním řízení.
R.esignaci lze oznámiti zmocněncem, poněvadž v právu veřej
ném není pravidelně zmocnění vyloučeno (§ 80. nař. ze dne 17./III.
1855, čís. 52 říš. zák. »úřední instrukce«), pokud nejde o jus a officium personalissimum, na př. vykonávání mandátu, případy to v
zákoně výslovně uvedené, čehož zde není. Vzdání se má účinek
teprve od doby, kdy předseda voleb. soudu oznámí resignujícímu
přísedícímu neb náhradníku, že sněmovna resignaci jeho přijala a
že ho z úřadu propouští (§ 41. zmíněného cís. pat.). R.esignaci lze
odvolati jen do té doby, než poslanecká sněmovna resignaci přijme
a to tak, aby odvolání resignace došlo dříve poslanecké sněmovně,
než tato o ní rozhodne (obdoba § 31. nař. ze dne 22./VHL 1907,
čís. 209 ř. zák., jednací to řád nejvyššího správního soudu a obdoba
§ 78. úřední instrukce z r. 1855 shora uvedené) , poněvadž oznámení
předsedy voleb. soudu a zproštění jeho jest jen formálním důsled
kem zákonného rozhodnutí povolané instance, totiž poslanecké sně
movny. § 862. obč. zák. při opačných ustanoveních veřejného práva
přirozeně neplatí. Sporno jest, zda lze učiniti resignaci závislou na
podmínce nebo čase. Mám zato, že ano, poněvadž zákon nezná ome'zení. O podmínkách platí následkem nedostatku právních norem v
právu veřejném ustanovení obč. zák. o obligacích, nikoliv v právu
dědickém, poněvadž ustanovení obligační jsou tomuto ústavu bližšÍ.
I v těchto případech má předseda voleb. soudu resignaci předložiti
poslanecké sněmovně, nevyčkaje času a splnění výjimky, aby o ní
rozhodla, poněvadž pouze posl. sněmovna jest jedině příslušna k
rozhodovánÍ. Poslanecká sněmovna má však vyčkati času a splnění
výjimky, než rozhodne, ovšem s obmez~ním § 85. služ. prag., z dů
vodů v předcházejících větách uvedených, majíc sama rozhodovati
jak o času, tak o podmínce.
Ku 4. Zákon praví: »byl-li zvolen za člena « , to znamená zvoleného poslance, senátora a člena župního zastupitelstva, nikoliv náhradníka (§§ 8. a 13. Úst. listiny ,,300 čl e n ů, 150 čl e n ů« , § 12.
12*
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zák. ze dne 29./11. 1920, čís. 126 sb. zák. a nař ., o zřízení župním »35
čl e n ů«). Pozbytí členství volebního soudu z tohoto důvodu týká
se všech členů voleb. soudu, nikoliv jenom přísedících a jich náhradníků (§ 3., odst. 2. zák., »uchází-li se člen«).
Otázkou jest, od kdy počítati dobu zvolení členem Národního
shromáždění nebo župního zastupitelstva, zda totiž zvolením nebo
vyřízením stížnosti, či ověřením. Mám nepochybně zato, že zvo·lením (§ 3., odst. 2. zák., »byl-li zvolen«), to jest při volbách do Národního shromáždění dnem vyhlášky skrutinia podle § 55. vol. řádu
do poslanecké sněmovny a při volbách do župního zastupitelstva
dnem vyhlášky v župním úředním listě podle § 50. voleb. žup. zák.
Členové Národního shromáždění již zvolením a vydaným nad to
osvědčením ministerstva vnitra vykoná vaH činnost zákonodárnou,
mohou vstoupiti do Národního shromáždění, což jest nesrovnatelné
se členstvím voleb. soudu. Tomu svědčí též § 15., odst. 2. zák., podle
něhož stížnost do voleb nemá odkládacího účinku. Na tom nemění
ničeho ustanovení § 53. žup. vol. zák., podle něhož župan svolá župní
zastupitelstvo až po pravoplatnosti voleb, poněvadž podle § Sl. žup.
vol. zák. jest zákon o volebním soudě a tudíž také jeho § 15., odst. 2.,
podstatnou částí žup. vol. zákona. Ověření volby taktéž není rozhodným, jelikož podle shora zmíněného ustanovení rozhodna jest
volba a pak též proto, že vyšší kvalifikace přísedícího vol. soudu,
než kvalifikace poslance, která jest předmětem ověřování, byla beztoho již zkoumána při volbě přísedícího.
Den, kdy povolá ministerstvo vnitra náhradníka do Národního
shromáždění (§ 55., odst. 3. vol. řádu do posl. sněm.) a u župních
zastupitelstev den, kdy povolá župan náhradníka do župního zastupitelstva, jest dobou, kdy ztrácí člen voleb. soudu své členství tohoto soudu.
Pozbytí členství přísedícího neb náhradníka jest definitivní a
neobživne samo sebou, jestliže zvolený nebyl ověřen, nebo volba
jeho zrušena, nebo odepřel slib, nebo vykonal slib s výhradou, poněvadž ztráta členství nastává ipso jure a zákon nemluví ničeho o
tom, že by členství obživlo.
Ku 5. Pozbytí volitelnosti nastává ztrátou státního občanství
(§ 1. zák. vol. řádu do obcí) a vyloučením práva voliti do obcí
podle § 3. tohoto řádu. To, co řečeno v § 2. o právu posl. sně 
movny, zkoumati a posuzovati samostatně hmotné náležitosti volebního práva, platí také pro volební soud. Hmotné podmínky ztráty
volebního práva musí býti nejméně v době řízení (§ 3., odst. 3. zák.,
»pozbyl volitelnosti«) . Jestliže v době řízení před rozhodnutím odpadly tyto podmínky, na př. ukončením konkursu, propuštěním z donucovací pracovny, uplynutím doby, po níž ztráta volebního práva
pomíjí, nelze vyřknouti ztrátu přísedícího volebního soudu z tohoto
důvodu (§ 1. zák. o obecním voleb. řádě »přísluší všem státním občanům« a contrario § 3. téhož zákona, »upadl-li v konkurs, dokud
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řízení trvá, kdož jsou v donucovací pracovně atd.«) . Stylisace

§ 3.,
1, vol. zák. do obcí, »kdož p r a v opia t n Ý m výrokem soudním zbaveni byl i práva, volně nakládati svým majetkem«, nemůže
tomu býti na újmu, poněvadž zákon zřejmě má na mysli nesvéprávnost v době vyložení seznamů voličských a nechce zbaviti občana
práva, který nabyl svéprávnosti (»pravoplatným«). Naproti tomu
ten, kdo ztratil státní občanství a v době řízení ho nabyl, nemůže
zůstati dále přísedícím, poněvadž podmínkou jest desítileté nepře
tržité státní občanství. Má-li pozbýti přísedící neb náhradník volitelnosti následkem výroku trestního soudu podle § 3. zák.
dne
14.jVII. 1922, čís. 253 sb. zák. a nař., nepřísluší o této ztrátě rozhodovati trestnímu soudu podle § 26. trestního zákona a § 260. trest.
řádu, nýbrž volebního soudu (§ 3., odst. 4. zák.), ač jinak nastává
ztráta úřadu a čestných práv ipso jure a dle praxe soud se o ní ani
nevyslovuje, mimo případy v zákonech zvlášť uvedené.
Ku 6. Při pozbytí členství přísedícího neb náhradníka z tohoto
důvodu nebude asi kasuistiky. Pod tento důvod dlužno podřaditi,
jestliže přísedící neb náhradník odepře slib v § 6., odst. 2., uvedený,
poněvadž přísedící nebo náhradník již volbou posl. sněmovny stává
se soudcem (§ 2., odst. 1., zák. a obdoba §§ 29. a 30. cís. pat. ze dne
3.jV. 1853, čís . 81 ř. zák.) a podléhá disciplinárnímu řízení; bez výkonu předepsaného slibu nemůže soudcovský úřad zastávati (§ 6.,
odst. 2:, zák. a § 32. zmíněného cís. pat.) . .
čís.

ze

§ 4.
P r á v a a pov innosti

č

len

ů

vol e b n í h o s o udu.

Všichni členové volebního soudu mají všechny výsady a práva,
které stanoví Úst. listina o moci soudcovské pro soudce. Vykonávají
svůj úřad samostatně a neodvisle, jsouce vázáni jen zákonem (§ 98.
Úst. listiny a § 6. zák.). Taktéž mají právo, řešÍCe určitou právní
věc, zkoumati platnost nařízení; při zákoně mohou jen zkoumati,
byl-li řádně vyhlášen (§ 102. Úst. listiny a § 7. zák.). Zásadně taktéž
mají přísedící právo na dovolenou (§ 11., odst. 1., iák. o nejv. správ.
soudě, § 42. služ. pragm. a § 10. nař. ze dne 5.jVIII. 1876, číš . 95 ř . z.).
Členové volebního soudu, přidělení volebnímu soudu nejv. správního
soudu, mají ostatní veškerá práva a povinnosti, příslušící jim jako
členům nejv. správ. soudu, jehož členy zůstávají. Úřad přísedícího a
náhradníka jest úřadem čestným. Přísedící v'oleb. soudu a náhradníci mají však nárok na cestovné a stravné ze státní pokladny, jichž
výše se určí nařízením (§ 4., odst. 1. zák.). Členové nejv. správ.
soudu a pomocné síly nemají nároku na zvláštní odměnu (§ 4., odst.
2. zák.), není ale 'pochyby, že odměna jim udělena býti může.
Přísedící a náhradníci mají povinnost vykonati slib presidentovi, že budou šetřiti zákonů a vykonávati úřad nestranně (§ 6.,
()dst. 2. zák.). Volební soud jest naprosto nezávislý na zákonodár ..
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ném sboru nebo župním zastupitelstvu, dávaje o svých vyřízeních
sborům těmto pouze písemnou zprávu (§ 22. zák.). Jinak mají pří
sedící a jich náhradníci veškeré povinnosti, které zmíněný již cís.
pat. v §§ 45.-51. včetmo a v § 59. ukládá (§§ 6., odst. 3., a 23. zák.
a § 11. zák. o nejv. správ. soudě) se samozřejmou ovšem záměnou
slov v § 45. »Jeho Veličenstvo« na »republika«. Mají tudíž povinnost
věrnosti k republice, nestrannosti, mlčenlivosti, poslušnosti předsta
vených, píle, snaživosti, nezištnosti a řádného chování v domácnosti
a občanském životě, a zakazuie se jim úplatnost. Vzhledem k tomu,
že přísedícími nebo jich náhradníky mohou býti osoby svobodných
stavů, neplatí prb ně zřejmě zákaz vedlejšího zaměstnání, pokud
ovšem tato vedlejší zaměstnání nejsou v odporu se všeobecnými povinnostmi shora uvedenými, poněvadž úřad přísedícího neb náhradníka jest úřadem . čestným, nepodmíněným majetkovými poměry.
Mimo to jsou všichni členové volebního soudu povinni oznámiti presidentovi, že jsou podle zákona vyloučeni z výkonu soudcovského
úřadu, nebo že jsou zaujati. Je-Ii' tomu tak u presidenta, má tento
učiniti oznámení svému zástupci (§ 11. zák. o nejv. správ. soudě ,
§ 9. nař . ze dne 5.fVlII. 1876, čís. 95 říš. zák., »nesmí se zúčastniti «
a § 22. zák. ze dne 27. jXI. 1896, čís. 217 ř. zák., který nastoupil místo
zrušeného§ 52. cís. pat. ze dne 3./V. 1853, čís. 81 ř. zák.).
Náhradní nároky proti členům volebního soudu dlužno vymáhati ve smyslu syndikátního sporu, upraveného zákonem ze dne
12:jVII. 1872, čís. 112 ř. zák., a za podmínek tam uvedených.
Disciplinární moc nad přísedícími neb jich náhradníky přísluší
soudu volebnímu podle zásad disciplinárníhoprá va soudcovského
(§ 6., odst. 3. zák.). Zákon praví sice, »Pokud jde o činnost soudcovskou, podléhají přísedící disciplinární moci«; slovy těmi nechtěl
patrně zákon vyloučiti nevěrnost k republice a nezřízený život soukromý z kázeňské moci volebního soudu. Disciplinární moc vyko nává plenární schůze volebního soudu. Plenární schúze rozhoduje
v neveřejném líčení a může se usnésti 1. na písemném napomenutí,
2. na peněžité pokutě do 10.000 Kč, 3. na návrhu, aby člen volebního
soudu byl zbaven členství (§ 6., odst. po sled. zák.). Disciplinární
trest však není oprávněn volební soud vyřknouti, nýbrž pouze podati svůj návrh posl. sněmovně, která o něm rozhodne. Ode dne,
kdy volební soud seo takovém návrhu usnesl, až do dne, kdy roz··
hodne posl. sněmovna, nemůže přísedící nebo náhradník vykonávati
úřad. Byl-li přísedící nebo jeho náhradník posl. sněmovnou zbav en
členství, jest na dalších 10 let nevolitelný do volebního soudu (§ 6.
posl. odst. zák.). De lege ferenda neshledávám tento dualismus za
nejšfastnější.
Mohou-li soudové rozhodovati definitivně o věcech
stejně důležitých a snad ještě důležitějších o soukromých a veřej
ných právech státu, mohou-li rozhodovati v disciplinárním řízení o
vině soudcově kýmkoliv jmenovaného a hlavně, mohou-li pravoplatně rozhodovati o složení zákonodárných sborů, není podstatného dů-
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vodu a není důsledno odníti volebnímu soudu konečné rozhodnutí
disciplinární viny nad přísedícím a ponechati rozhodnutí o tom zákonodárnému sboru, u něhož při politickém rozvrstvení není záruky
pro naprosto nestranné rozhodování.

§ 5.
Vylo

uče

n í s o u d c e.

Pro každého člena volebního soudu platí podle obdoby § 23.
zák. ustanovení § 9. nař. ze dne 5./VIIL 1876, čís. 95 ř. zák.,vydaného ve smyslu § 46. zákona o nejv. správním soudě, podle něhož
soudce jest vyloučen »nesmí«, aby zúčastnil se na vykonávání spravedlnosti a zejména, aby měl vliv na rozhodnutí záležitosti nebo na
jednání a úradě v případech tam uvnlených.
Důvod vylučovací může uplatniti každá strana a sice v kterémkoliv stadiu, poněvadž zákon nezná omezení. O vyloučení rozhoduje předseda soudu, a je-li tento vyloučen, jeho zástupce (§ 22.
zák. ze dne 27.jXL 1896, čís. 217 ř. zák.) a sice z úřední moci (úmysl
zákonodárce zřejmý z nař. ze dne 5./VIIL 1876, čís. 96 ř. z,).
.

§ 6.
Výkon soudnictví.
Volební soud rozhoduje buď v senátech, nebo ve schůzi plenární. Senáty skládají se z presidenta (senátního presidenta) jako
předsedy, tří přísedících a stálého referenta jmenovaného presidentem pro dotyčný senát. Počátkem každého kalendářního roku sestaví president čtyři senáty a jmenuje jejich členy a náhradníky
(§ 5., odst. 2. zák.).
Plenární schůzi předsedá president (vicepresident) za přítom
nosti alespoň pěti přísedících a stálého referenta určeného presidentem, a to s výhradou §§ 13. posl. věty a 23., odst. 2. zák. Ke schůzím
buďtež všichni pEísedící pozváni. K důkazu, že byli řádně pozváni,
stačí, že pozvání zavčas se odešle (§ 5., odst. 3. zák.). Předseda senátu a plenární schůze rozhoduje při rovnosti hlasů. jinak nehlasuje
(§ 5., posl. odst. zák,).
Vzhledem k ustanovení § 18., odst. 3. a 4. zák., a § 9., odst. 2.
zák. (»v ostatních případech,,), není pochyby, že veškera rozhodování, vyjma právě jednání a rozhodování v § 18., odst. 3. a 4. zák.
uvedená, dějí se podle § 5., odst. 1. zák., a že pro volební soud neplatí tudíž ustanovení§ 13. zák. o nejv. správním soudě a § 26. jednacího řádu tohoto soudu.
Rozhoduje-li' volební soud o ztrátě mandátu podle § 13. lit. b)
zák., nebo o neslučitelnosti podle zák. ink., musí býti k platnému rozhodování plenárního senátu přítomna nadpoloviční většina všech
pří sed í c í c h (náhradníků) volebního soudu a čtyři votanti, počítajíc v to stálého referenta. Votanty tyto i pořadí, v jakém na-
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stupují, určí vždy začátkem kalendářního roku president (§ 9., odst.
2., a § 13., odst. 3. nov.).
O změně jednacího řádu rozhoduje plenární schůze volebního
soudu, k níž přibéře všechny referenty a předsedy sená.tu (§ 23.,
odst. 2. zák.).
Má-li se učiniti usnesení, které se odchyluje od právního náZOI;U vysloveného v dřívějším usnesení volebního soudu, jest třeba ,
aby bylo přítomno alespoň o jednoho přísedícího (náhradníka) více
než bylo přítomno při tomto usnesení dřívějším - leč že by bylo
přítomno všech 12 přísedících (náhradníků) - a aby pro nové usnesení odevzdáno bylo alespoň o jeden hlas více, nežli pro usnesení
dřívější, vždy však nejméně tři pětiny hlasů všech přítomných (§ 5.,
odst. 3. nov.). Poněvadž zákon nerozeznává , platí ustanovení toto
i pro změnu usnesení za platnosti zák. před nov. Podle toho nelze
změniti dřívější usnesení, bylo-li při něm přítomno všech 12 příse
dících a bylo-li usnesení jednomyslné. Při možné změně právních
názorů, není toto ustanovení pro tento případ vyhovující.
Volební soud rozhoduje pravidelně ve schůzích plenárních.
Plenární schů zi jest vyhrazeno rozhodování o stížnostech .podaných
do voleb členů Nár. shromáždění a župních zastupitelstev, nikoliv
tudíž členů župních výborů a komisí, a o ztrátě mandátu podle § 13..
zák. nebo o neslučitelnosti, dále změně dřívějšího usnesení, ověřo
vání voleb členů Nár. shromáždění, nikoliv tudíž župních zastupitelstev, a dále disciplinární pravomoc nad přísedícími volebního
soudu (§ 9. zák. a nov. a § 5., odst. 3. nov.), dále o změně jednacího
r'ádu a konečně rozhodování o tom, pozbyl-li přísedící členství volebního soudu (§ 3,., odst. 4. zák.). Zákon praví ověřování čl e n ů
Národního shromáždění, nikoliv náhradníků. Jest otázkou, zda bylo
úmyslem zákonodárce omeziti rozhodování v plenární schůzi pouze
na členy, či také náhradníky. Pro obojí výklad jsou zákonodárné
důvody. Pro první alternativu aktuálnější důležitost, pro druhý podivný dualismus, zvláště když se náhradník stane členem. Vzhledem
k tomu přidružuji se doslovu zákona, který mluví jen o členech,
zvláště také proto, že zákon v § 9. činí rozdíl jednak mezi Národním
shromážděním a župními zastupitelstvy a mezi oběma a župními výbory a komisemi. Ve všech ostatních případech může předseda volebního soudu přikázati rozhodnutí senátům volebního soudu (§ 9.,
odst. 2. zák.). Fakultativní moc presidenta má podle zprávy ústavního výboru Nár. shromáždění účel, aby věci senátu přiká z ané ne-.
byly vydány průtahům následkem toho, že by se senát nesešel. Sejde-li se senát, ponechá president rozhodnutí senátu, nesejde-li se,
rozhodne o věci plenární schůze. Rozhodnutí senátnímu patří fakultativně tudíž rozhodování o s.tížnostech do výsledků reklamač
ního řízení, o stížnostech proti volbám náhradníků do Národního
shromáždění a o stížnostech do voleb župních výborů a komisí, dále
o věřování voleb členů župních zastupitelstev a jich náhradníků a
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st.

konečně

ho

nebo dvoučlenným senátem (přípravné vyřízení,
spory a vyřízení věcí, které na práva zúčastněných nemají podstatného vlivu). Důkazem toho, že tato poslední rozhodování patří fakultativně před senát, jest, že zákon sám upravuje celou
otázku příslušnosti mezi plenem, senátem, samosoudcem a dvoučlenným senátem (§ 18., odst. 3. a 4. zák.) a že nelze užíti obdobně
sestavení senátu podle § 13. zák. o nejv. správ. soudě, poněvadž
scházel by předpis poměrů přísedících k ostatním soudcům v tomto
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veškera rozhodování, která podle § 13. zák. o nejv. spráV'.

soudě a podle § 26. jedno řádu nejv. správ. soudu mohou býti roz-

hodována

před tří-
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tříčlenném senátě.

Podle doslovu zákona mohlo by se zdáti sporným, zda v pří
padech § 13., odst. 3., zák. o nejv. správ. soudě (rozhodování o platnosti naří zení) jest příslušný senát nebo plenární schůze . Taxativní
vypočítání §9. zák. platí jen pro meritorní rozhodování. Pro ostatní
rozhodování, k nimž patří nesporně § 13. zák. o nejv. správ. soudě,
platí obdobně podle § 23. zák. ustanovení zákona o nejv. správ.
sou dě a jedno řádu, poněvadž jest nemyslitelno, aby věc tak velké
důležitosti, ba věci, o nichž rozhodovalo plenum, chtěl zákon dáti
přezkoumati nebo rozhodnouti senátem.
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Působnost

volebního soudu.

§ 7.
s I u š n o s t vol e b n í h o s o udu.
Příslušnost volebního soudu omezená původně podle vládní
osnovy toliko na věci voleb do zákonodárných sborů, rozšířena byla
zákonem na volby do župních zastupitelstev, župních výborů a komisí a rozšířena dále v tom směru, že volební soud rozhoduje o výsledcích reklamačního řízení. § 8. zák. a nov. vypočítává přesně
příslušnost volebního soudu, který
1. rozhoduje o stížnostech do výsledku reklamačního říiení
provedeného podle zákona o stálých voličských seznamech ze dne
19. prosince 1919, čís. 663 sb. zák. a nař . ;
2. zkoumá a ověřuje volby členů Nár. shomáždění a žup. zastupitelstev;
3. rozhoduje o stížnostech do voleb do Nár. shromáždění, žup.
zastupitelstev, žup. výborů a komisí;
4. rozhoduje v případech § 13. zák. o ztrátě mandátu;
5. rozhoduje dle zák. ink., zda u určitého člena Národního shromáždění nastal případ neslučitelnosti.
V těchto případech jest příslušnost volebního soudu výlučná a
jakákoliv pravomoc nejv. správ. soudu jest v těchto případech podle výslovného znění § 8. posl. věty zák. vy loučena.
Pří

184 V ostatních věcech, které upraveny jsou v zákoně o stálých
voličských seznamech a ve volebních řádech do zákonodárných
sborů a župních zastupitelstev jest tudíž příslušný nejv. správ. soud.
Jsou! to zejména stížnosti týkající se složení volebních komisí podle §§ 5. a ll. zák. o stálých voličských seznamech, dále stížnosti
do povolání náhradníků za členy sborů porušením pořadí § 55. vol.
zák. do Nár. shromáždění a § 52. žup. vol. zák., v tomto případě
ovšem po vyčerpání instančního pořadí.
Volební soud rozhoduje v mezích své příslušnosti o čtyrech
druzích podání:
.
1. zkoumá a ověřuje volby;
2. rozhoduje o stížnostech;
3. rozhoduje o ztrátě mandátu ;
4. rozhoduje dle zák. ink., zda u určitého člena Nár. shromáždění nastal případ neslučitelnosti.
Na sněm v Podkarpatské Rusi, který podle § 3. Úst. listiny
zřízen býti má, působnost volebního soudu se nevztahuje, poněvadž '
zákon mluví výslovně jen o Nár. shromáždění a při taxativním výpočtu příslušnosti nelze ani obdobou působnost volebního soudu rozšířiti na sněm v Podkarpatské Rusi. Podle § 3. odst. 8. Úst. listiny
bude zajisté vydán zvláštní zákon o zkoumání voleb a stížnosti do
voleb do sněmu v Podkarpatské Rusi.
§ 8.
Ii m o tn é pod m í n k y z k o um á n í a o věř o v á n í vol e o.
Volební soud zkoumá a ověřuje všechny volby členů "Nár.
a žup. zastupitelstev i jich náhradníků, nikoliv členů
župních výborů a komisí. a ověřuje je (§ 10. zák.). Zkoumání vztahuje se předně u členů Nár. shromáždění k tomu, zda neodporuje
volba § 1. zák. o složení a pravomoci senátu (§ 10. zák.); totiž ustanovení podle všech tří odstavců § 1. tohoto zákona, že nikdo nemůže býti zároveň členem sněmovny poslanecké a senátu, a není-li
tomu tak, omezuje se u všech zvolených pouze na tó, zda osoba jest
volitelna. Pojmem »volitelnost« rozumí se náležitosti § 5. zák. o volebním řádě do posl. s němovny, pokud se týče § 4. zák. o složení
a pravomoci senátu a § 5. o volbách župních zastupitelstev. Jest
otázkou, zda zákon nechtěl pojati pod toto ustanovení také ostatní
případy, ve kterých jsou mimo zmíněné normy určité osoby vyloučeny z volitelnosti. Jsouf to župani a okresní náčelníci podle § 20.
odst. 5. Úst. listiny, dále porušením ustanovení §§ 23., 25. a 26. vol.
zák. do posl. sněm. dvakrát zvolení, dále porušením §§ 8 a 13. Úst.
listiny větší nebo menší počet zyolených. Mám zato, že volební
soud z úřední moci tato porušení zákonů nepřezkoumává, poněvadž
patrně zákon měl na mysli nevolitelnost v technickém smyslu podle
shora uvedených zákonů, majících nadpis »0 nevolitelnosti «. Právní
shromáždění
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ochranou ostatních předpisů upravil zákon cestou stížnosti. Naproti
tomu spadá pod zkoumání volebního soudu z úřední moci, jestliže
porušením předpisu § 22. vol. zák. do posl. sněm. a obdobného ustanovení župního voleb. řádu zvolený nedostatečně byl označen, takže jest pochybnost o jeho totožnosti a sice proto, že volebnímu soudu nedostává se určitosti osoby, jejíž volitelnost mohl by přezkou
mávati. Ač porušení oněch předpisů jest při značných kautelách volebních řádů dosti nevěrojatné, přece mám zato, že de lege ferenda
sankce Úst. listiny neměla býti ponechána po případě i náhodě, že
volební komise kandidáta z volební listiny škrtne, nebo že bude podána stížnost, nýbrž že sankce této bylo dbáti z úřední moci. Dále
je sporno, zda nevolitelnost do župního zastupitelstva podle § 6. žup.
vol. zák. jest předmětem zkoumání voleb. soudu z úřední moci. Ač
§ tento spadá do zá.hlaví nadepsaného »0 nevolitelnosti«, přece mám
zato, že volebnímu soudu nepřináleží podle § 10. zák. zkoUmati volitelnost ve smyslu onoho § a sice proto, že není žádného důvodu
míti za to, že by zákonodárce zamýšlel rozšířiti pojem volitelnosti při
volbách do župního zastupitelstva nad tento pojem pro volbu do Nár.
shromáždění. V původní vládní osnově vztahovalo se totiž přezkou
mávání a ověřování pouze na volby do Nár. shromážděnÍ. Jestliže zá kon rozšířil tuto působnost na volby do župních zastupitelstev, mínil
tak zajisté jen v původním rozsahu. Mimo to největší část ustanovení zmíněného § 6. žup. vol. zák. spadá pod pojem ztráty členství ,
kterou mimo případnou stížnost do voleb vysloviti lze podle § 15.
písmeny b) zák. o župním zřízení. Porušení ustanovení odst. 6. zmíněného § 6. žup. vol. zák. spadá do okruhu stížnosti a případně též
do rozhodnutí podle § 15. zák. o župním zřízení. Z těchže důvodů
nespadá také případ § 100. zák. o župním zřízení, když totiž člen
žup. zastupitelstva byl sesazen a pozbyl tím na příští volební období volitelnosti, pod § 10. zák. Rovněž nelze zkoumati podle § 10.
zák. volbu členů ústavního soudu a přísedících soudu volebního, poněvadž tito jsou volitelni a nemohou býti podle § 20. odst. '6. Úst. listiny z á r o v e ň členy Nár. shromážděnÍ. Případnou ztrátu těchto
úřadů vyslovují a upravují specielní zákony.
Pro zkoumání volitelnosti na základě podmínek § 5. vol. zák.
do posl. sněm., pokud se týče § 4. zák. o složení senátu a § 5. ŽUl).
vol. zák., nejsou pro volební soud směrodatnými stálé seznamy voličské, nýbrž volební soud z úřední moci má zjistiti, jsou-li tu všechny zákonné podmínky volitelnosti. To plyne z ustanovení §§ 18,
a 21. zák. - volební soud by nemusel pátrati jiriými průvody, když
by byly rozhodny stálé voličské listiny - a z ustanovení § ll. písmeny d) zák., podle něhož lze se domáhati volitelnosti proti stálým
voličským listinám a konečně z té úvahy, že nemohlo býti úmyslem
zákonodárce, aby základ ústavy postavil pouze na nahodilé formální
pravoplatnosti stálých voleb. seznamů a aby volební soud tyto jen
srovnával, zda zvolený jest v seznamu.
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Všechny podmínky volitelnosti musí býti v době volby (§ ll.
zák. »V čas volby«), tedy ve dni, kdy volba se koná (§ 31. vol. zák.
do Nár. shromáždění a obdobné ustanovení župního volebního zákona »den volby<~) . Věk dlužno po~ítati podle § 902. obč. zák., jedi- .
ného to zákonného pramene určujícího pojem rok.
Zákon praví, že volební soud zkoumá volitelnost členů Nár ..
shromáždění i jej i c li n á hra dní k Ů. Z ustanovení § 10. zák. »i
, jejich náhradníků«, z ustanovení § 55. vol. zák. do posl. sněm., z ustanovení § 48. žup. vol. zák. a § 26. o župním zřízení »0 . osmi čle
nech a osmi náhradnících«, z ustanovení § 14. čís. 2. zák., podle ně
hož stížnost proti všem zvoleným , včetmo náhradníkům, jest podati
do 14 dnů od úřední vyhlášky konečného výsledku volby a z ustanovení § 10. odst. 2. zák., podle něhož ministerstvo vnitra zašle po
skončené volbě všechny spisy volebnímu soudu, dlužno usuzovati,
že volební soud má také ověřovati volbu náhradníků, poněvadž tito
jsou zvoleni, a není žádného předpisu, že by ministerstvo vnitra mě
lo ohlašovati volebnímu soudu případné jich povolání. Tomu neodporuje, že § 8. čís . 2. zák. mluví jenom o zkoumání a ověřování
č l e n ů Nár. shromáždění a žup. zastupitelstev. Ustanovení § 10.
zák. dlužnb pokládati za zákon doplňující normu § 8. čís . 2. jako lex
posterior. Tomu svědčí též § 6. vládní osnovy, podle níž měl volební soud zkoumati a ověřovati jen volby čl e n ů Nár. shromáždění
a ustanovení § 20. zák., podle něhož určí, pokud se týče prohlásí volební soud ihned zvoleným na místo toho, jehož volba byla zrušena,
což předpokládá, že volba onoho, pravidelně náhradníka, byla již
ověřena. Přirozeně, že zkoumání a ověřování voleb náhradníků bude se díti podle úředního chodu a že volební soud v přední řadě prozkoumá volbu zvolených členů. Ustanovení zákona není praktické,
poněvadž uvaluje na volební soud obrovské a převážně zbytečné
práce, jelikož podle zkušenosti valná většina náhradníků nedostane
se ke skutečné funkci ; a odporučovalo by se přezkoumávati a ově
řovati volby náhradníků teprve tehdy, . až isou povoláni za členy .

§9.
Hmotné pocl!mí'n.ky sbžiLosti.
pří;P' \1lstllla:
v ýs~edků ko!nečnéh()l mzhod1lliUlti, 'O náJmi,t kách poďalných
prlo~;] sltáJIÝnt seznJ3.mIŮm V1o~i'čskÝm (§§ 10.-13. zák o stálém V!OlňčslNém seIZlllI2dmUl).,

Stí'tlllOSIt' jest

a) do

íb) Ip ro llielzáJNOIll!ný IP'O's tup ve v'ol'elbn.ím ří.ze1ní,
c)p[otože zViole:n'Ý nebYli v čas vlollby V'oliteLný,
d) PTotlože úřadem byla ne'záko'l1!llé popiie'l1la: voH<tehllos,t ZtVoteného (§ ll. z.áIk.).
V pří'P'wdeclr O
b), c) , d) jes~ stÍlŽnosit přílPl\llstna nej,en] dlOi Vio.[eb
do Národního Slnromá:žá1ěltl'ÍI ažu1Jl!1iÍho zast,u pitelstva, nýlbd i dio vo'le'b žUlpnÍ'Oh výhorů a komisí (§ 8. zák.).

-

L
.<.
l-

i- .

r.
>,i
I~~-

ti
1-

'o
:i,
:0

!1lÍ

O.

'x
)-

lí
)-

1,

iž
1)-

é,
té
te
V,.

:h
}-

~-

lb
)'-

•
I

187 -

Kal) StÍlžnost 1ze pod3lN }eni diOl výs,1edků rlekilamClion;íiho řízení
potdl'e z.át'klo!11la 'O stáJIÝ'ch 's.ezI1Iamech vlo~ičských, tudíž ze vše,ch dů
ViOldú, které l!soIU Ulv,ecUooy v § 10. zák o 'SIt.átl;ý!Cl1 sle mamech vo1,i·č
ský:ch, tedy Žle podle wzholdl11wtí \rekJ'amalčTI~ lkiomůse ,občan by,1 :neoipiréÍiv'I1lěI1lě zalPlSém\, 'I1I~božek Vlowhě 'olp'ráMI1Iěný zaJplsán nlebyl, nebo
že d3ltium JlJClir oizeI1lÍ VQl1ioOVI31 II1IesP'r:á'Wllě . j1est wv:edle[]tol, nebo že, Viohč
ne's lplr:áwlIě j'esit ozna:oen. S~'ÍIŽlI1IOSt v.e všechi bode'ch smě1řUlj1e prQltt
lt omru:., že by;ly relkklíilla' čnlf ilm'111l1sí nezákoI1lI1lě piolrUJš1enY' hmo1uné zásaJdry záJpi]SU, uv:edené v: §§ 2;, 3.31 4., ,odst l.a: 2. záJk. O! sltáJl,ý:oh seznamech voličských. Stížnost jest přípustna, jestliže reklamační komLse VY'hověil:a :nebo nev:yhověIa náJmli1kám.
!\ju lb) Spmná j,est otázka, 00 ro!Zum~ záJkon sLolV;Y: »ve v,olebním ,řÍI~emÍ«. ZáJ~on :sám ,po,jem 'nenlto .nija:k nemlOujle, avšak whtledem
k tomu, že zř'Íldful ústalv stí:ŽlI1IQlsltfu ,dio výslle!dlkiŮ relld,3lma'čtúhI0l řÍlzeil1'Í a
'kJC:meČI1Iě v:zMe:dem l\l UlstanolVellÉ § 210. zák. »,nezákoi11ll1lÝ pOSltUIP mohl
Ulí:vi vl,] vnla kOll1eoo,ý vÝsl:edle!ki v01!by,« dliUlžmiO mÍti1i z MO, že !potO
pojl1J1em t,Í mto rOZUlillTI zákiol11J v:§e'chiI1:a fimmMI1IÍ' aJ hmo'untá Ulsma!!1loV'enÍ
voLelbnÍlch řádů, VYljlÍmaj'Í'c ta, Melr á j'solu IP ,ře:dtmM:em zéÍikO[})3! ,o VO'HlosikÝ'ch sezI1IaJmech. K On:ěmJUlstmorv,enií1m tpa,tří i Ita', 'kt1erá jlS'oru p1ř'ed
mJětem stíl Žlnostř pod:le píISemm,a Ic) <I! di) § 11. zálk.
Důvlodem této stÍlž nosn j:est p0rt11še:ní všech zá's3Idi v;oJ1e'hníth'O
řádu do pos1élJI1Ieoké slll!ěmo1 v'llY' ,<I! iO'bdolbnÝ'ch Ulst3!I1Iorven,Í župního v'oIebll!ího řádu, VYlÍma ,U'slt3lll0rve:nÍ, §§ 5., 6., 30.3' 56. voLehní-ho zák10lna
dO' NárodtníhiO Slhr'omá1žd'ěnÍ, § 4. zák. o sIožen:í' sentált'UI a olbdiolbný'ch
ustanovení župního volebního zákona a zákona o župním zřízení;
ustanorvení §§ 6., 30. a 56. voleb. zák. do posl anecké sněmovny a obdobná ustanovení župního volebního zákona, upravují totiž povinnost voJi'trit, poV'mnols1t 'PmooV'lli] piN f'Olz:mn'oIŽ'el1lÍI ){Imdii dMnílCh l,j,sti:n a
n3lstil.l!porvállllÍ nálhmcLnÍlků . V'o'lle'bn:t SOUld' nellllF tort:,ilž přílslUlšný lfio~htO'dlo'
V!M:i '0 I1Ia,stUiptovánÍ náhra:dinvkú ~ j'in1a!NolV'š,em jeSltpHs:!iUš'I1IÝ ro~.hO'
dloVla:t:i potdl:e § 56. VlO'l e'bníhio z.áJ.kolna dlo po'S,la'lle'oké S11lěU1lotV,nY' <I! iO'bcLolbného US'Í'31I11ovení župního y;oa,ebnÍtho zákona: o jich 'P'ohud:íi - por ušení poy;innosti voliti nemá za následek neúplnost nebo neplatnost
v Oillhy, 'poThěy;aodž podle § 43. v 'olebníth1o záikoI1lélJ cIn p'osLa:necké sně
morvny a obdobného u:stalli'oVlem 'žrupl1]íli1o vo1:ebnJho záKional lze bráti
v úv,ah!u ,jen pbdm,é H's1ky 'Od\J;OINJVšÍiCh., aJ porušenÍ' povinlo'sltó! lJ)lraJcotVní
jest povahy čistě policejní. Dále jest důvodem stížnosti porušení
uSnaJllovenlí 61. 1. Vio~;eíbnÍho izálklolnla' ,do Iposrl,am.edké suěmotV'llIY 'PTO
v:01by dlo p,osI.a'treClillé s[J'ěmov:ny, IpTi() v :olby do semáJtUi, 'Pak poruš,el1iÍ
UlstanloveillJí § 9. zákona o s~io'žení! senátu a pro v'ollb y dO' 'ŽluplnlÍlch Z3lstupiteJsterv pO'f'll'še.'l1Ii l l'st,alliO'Verr1JÍ § 12. a 100.záJk>ona () žrupním zří
zení Cl! ,plfO volby žu:pllíiho vÝboru' a ŽIUIpnl~ lmrmise 'PiQlf:uš'(mí U'st'amiOvent § 26., !piokud se týČ'e, § 28. Z,áJ){IOIl1!3; 'O ŽUlpltllÚm zř~z'enÍI. Pro vlo1liby
do senátu pl atí výjimky z ustanovení volebního řádu do posl. sněm.,
které jsou obsaženy v §§ 3., 6., 7. a 8. zák. o složení senátu, jichž .
pOlfUšení jest předmětem stížnosti. Mimo to pro obojí volby do Nár.
shromáždění porušení předpisu § 10. ze dne 31. března 1920, čís. 208
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sb. zák. a nař. (výkon volebního práva členů obvodních voleb. komisí, jich náhradníků a úředníků) jest důvodem ke stížnosti. Pro volby do žup. zastupitelstev jest samozřejmým důvodem ke stížnosti
porušení z:í.sad § 6. žup. vol. zák. Pro' volby do žup. výboru a žup.
komisí jest pak důvodem ke stížnosti porušení ustanovení §§ 23. až
27. včetmo 100. zák. o zřízení župním a §§ 54. až 57., pokud se týče ,
59. žup. vol. zák. a po případě porušení jednacího řádu podle § 24.
zák. o zříz ení župním vydaného a pro volby do žup. komisí, mimo
to porušení předpisu § 28. zák. o zřízení župním. Podle § 25. vol.
zák. do posl. sněmovny a podle § 24. žup. vol. zák. rozhoduje krajská pokud se týče, župní volební komise s platností konečnou. Nelze
o tom pochybovati, že zákon nechtěl tím vyloučiti stížnost k volebnímu soudu, o níž mluví § 57. vol. zák. do posl. sněmovny a § Sl.
žup. vol. zák., nýbrž zákon chtěl jen vyloučiti další instanční cestu.
Důležitá rozhodnutí oněch komisí nemohl chtíti nechati bez přezkou
mání volebním soudem, když věci menší důležitosti mu ponechává.
Předmětem stížnosti jest dále, porušena-li svoboda, čistota a
tajnost volby (§ 58. vol. zák. do posl. sněm. »nejde-li o trestní čin«
a obdobné ustanovení žup. vol. zák. a obdobné ustanovení § 56. vol.
řá du do obcí), dále spáchány-li činy trestné podle § 58. vol. zák. do
posl. sněmovny a obdobného ustanovení žup. vol. zák., pokud ovšem
obsah těchto trestných činů není totožný s ostatními ustanoveními
v oleb. řádů. Z trestných činů jsou vyloučeny podle povahy věci
trestný čin podle § 58. II. 4. (žádá-li někdo za rozmnožení kandidátních listin ceny nepřiměřeně vysoké), pak III. 2. (bez omluvného
důvodu nezúčastní se volby), III. 5. (nesplní-li povinnosti pracovní
v § 30. voleb. řádu do posl. sněmovny ustanovené) a III. 6. (podal-li
kdo ve velkém počtu svévolně a zcela neodůvodněně reklamace) a
obdobná ustanovení žup. vol. zák. Tato trestní ustanovení až na
III. 2. zmíněného§ zákona jsou rázu čistě policejního, nemající vlivu
na volbu.
Předmětem stížnosti nemůže býti, jestliže občan nebyl připu
štěn k volbě, nebyv nezákonně zapsán nebo byl připuštěn k voibě,
byv neprávem zapsán, poněvadž zákonným základem voleb. řízení
jsou stálé seznamy voličské (§ 16. vol. zák. do posl. sněm . a § 15.
žup. vol. zák.), a zákon připouští stížnost z tohoto důvodu jen »pro
nezákonný postup «. Jen tehdy, když seznamy voličské vyložené k
volbám nesrovnávají se s opravenými a doplněnými seznamy volič
skými podle zákona o stálých voličských seznamech, lze z tohoto
důvodu vznésti stížnost. Podotknouti dlužno, že seznamy voličské
doplniti a upraviti možno na základě výsledku řízení před volebním
soudem, nejdéle devátý den před volbou (§ 19. vol. zák. do po sl.
. sn ěm. a § 18. žup. vol. zák. »V posledních osmi dnech «). Desítidenní
lhůta § 14. zák. o stálých seznamech voličských týká se jen místní
volební komise, která přiro z eně musí míti čas, aby seznamy opravila a doplnila. Předmětem stížnosti z tohoto důvodu může zejména
,
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také býti, jestliže občan· v rozporu se stálým seznamem voličů neprávem byl zapsán nebo neprávem nebyl zapsán (následkem omy~
lu při sestavování a opisování atd.). Poněvadž stálé seznamy volič
ské zakládají se na dokonaném 21. věku občana, odporučovalo by
se snad de lege ferenda, aby pro volby do senátu kde se žádá dokonaný 26. rok občana, zavedeno bylo reklamační řízení v tomto
bodě. Ku c). Zákon praví sice »volený«, avšak není pochyby, že slovem tím mínil vzhledem k ustanovení§ 14. odst. 2. zák., a užívaje
jinak o vskutku zvoleném slova »člena« , i zvoleného náhradníka,
poněvadž projitím krátké lhůty v § 14. zák. uvedené, v níž stížnost
podati lze, nebylo by pravidelně možno z tohoto důvodu podati
stížnost. O pojmech »volitelnosti« a »V čas volby« pojednáno v ,§ 8.
Ku d) . Ustanovení toto zdá se býti naprosto nepraktické, neboť nelze z volebních zákonů vyvoditi případ, ve kterém . by úřad
mohl popříti volitelnost zvoleného. Volební komise nemají práva
zkoumati volitelnost kandidátů (§§ 25., 26. a 47. vol. zák. do posl.
sněmovny a obdobná ustanovení ·žuP. vol. zák. a Zpráva ústavního
výboru); mají jen právo škrtati kandidáty, kteří pak nejsou následkem toho zvoleni; rovněž ministerstvu vnitra nepřísluší právo při
vydávání osvědčení podle § 55. vol. zák. do posl. sněm. přezkou
mávati volitelnost zvoleného. Nebýti ustanovení § 20. odst. 3. zák.,
podle něhož volební soud prohlásí toho, jehož volitelnost neprávem
byla popřena, za zvoleného a zruší volbu toho, jenž na jeho místo
byl nezákonně prohlášen za zvoleného, bylo by snad možno slovem
»úřa d « rozuměti úřady sestavující a ' upravující stálé voličské seznamy, aby postižený kumulativně se zkoumáním volby z úřední
moci mohl ještě cestou stížnosti uplatniti své právo. Sám znalec
státního práva prof. Dr. Weyr nemůže nalézti výklad pro toto ustanovení, pravě, že by snad ministerstvu vnitra podle § 55. vol. zák.
do posl. sněm. příslušelo meritorní rozhodování o volbách, což, jak
správně praví, z doslovného znění onoho ustanovení nijak nelze vyvoditi (Soustava, str. 115. pozn. 2.). S názorem jeho . Soustava, str.
116. pozn. 1.), že by snad toto ustanovení vztahovati se mohlo na
případ , když zvolený ztratil výrokem soudním práva volebního v
době mezi volbou a konečnou úpravou kandidátních listin, souhlasiti
nelze z důvodů shora uvedených, totiž, že volební komise nemají
práva zkoumati volitelnost zvoleného a prohlásiti volbu za neplatnOll. Mám zato, že ustanovení toto přešlo do zákona přehlédnutím,
že podle našich zákonů volebních nemá volební komise, jak to bylo
za Rakouska (na příklad § 47. řs. vol. zák.), přezkoumávati volitelnost zvoleného a prohlásiti hlasy na osobu nevolitelnou za neplatné.
Než kdyby snad přece ustanovení toto mělo význam, dlužno
pojmem »nezákonně popřena« rozuměti porušení hmotných ustanovení volitelnosti, o nichž nahoře bylá zmínka. Ačkoliv zákon o tom
se nezmiňuje, také i v tomto případě musí se 'stížnost opírati o to,
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že volitelnost v čas volby, tedy v den volby, byla nezákonně popře
na, ač v ten den volitelnost byla, jelikož ustanovení písm. c) a d)
§ ll. zák. jest líc a rub.
O významu zvoleném platí i zde vše, co uvedeno ku c).
Stížnost z tohoto dúvodu nelze podati proto, že kandidát byl
škrtnut, nebo když kandidatura byla odvolána po 14. dnu před volbou podle § 27. vol. zák. do posl. sněm. a § 25. žup. vol. zák., poně
vadž § ll. písm. d) zák. praví »zvoleného« a uvedení zvoleni bJ'rti
nemohou (§ 27. odst. 2., § 28. a následujíCí a zejména §§ 54. a 55.
vol. zák. do posl. sněm. a obdobná ustanovení žup. vol. zák.). V tom to případě stěžovati si lze jen z dúvodu § ll. b) zák.

§ 10.
H mot n é pod m í n k y n á vrh u n a p o z byt í l i a n dát u.
1. Podle § 13. zák. a nov. rozhoduje volební soud, když člen
Nár. shromáždění nebo žup. zastupitelstva, nikoliv tudíž náhradník
těchto sborů nebo člen žup. výboru nebo komise pozbývá mandátu,
ve dvou případech, a to:
a) když po volbě ztratil volitelnost nebo
b) když přestal býti z důvodů nízkých nebo nečestných pří slušníkem strany, z jejíž kandidátní listiny byl zvolen.
.
2. Mimo to podle § 15. písm. b) zák. o zřízení župním, součas 
ného to zákona se zákonem o volebním soudě, rozhoduje volební .
soud o ztrátě členství v žup. zastup., výboru a komisích, jestliže
vzejde nebo dodatečně najevo vyjde nějaká okolnost, pro kterou by
člen ani původně nebyl mohl býti volen.
K 1 a). Zvolený musil ztratiti volitelnost p o vol b ě. Nespadá
sem proto, jestliže zvolený ztratil volitelnost před volbou nebo v
den volby, to spadá pod zákonný ústav ověřování a stížnosti. O volitelnosti platí .vše, ~o nahoře v § 10. o pojmu tomto uvedeno.
K 1 b). Zavedením poměrného zastoupení a zřízení ústavu náhradníků chtěl zákon zabezpečiti všem stranám a skupinám občanů ,
pokud se v době voleb uplatňovaly, až na nepatrnou výjimku politických myšlenek a zájmů méně patrných, úměrný volební výsledek pro celé volební období a to s jedinou výjimkou, totitž když
zvolený přestal býti příslušníkem strany, z jejíž kandidátní listiny
byl zvolen. O této výjimce jedná právě § 13. b) zák. a nov. V ústav ním výboře byly v této otázce tři názory. Jeden, který chtěl zbaviti
zvoleného mandátu, jakmile přestal býti příslušníkem volební skupiny, z jejíž kandidátní listiny vyšel. Tento názor kryl se s návrhem
vládní osnovy. Podle druhého názoru měl býti zvolený zbaven mandátu tehdy, jestliže skutečnost, že přestal býti členem politické skupiny protiví se politické mravnosti. Z úvahy, že by soud pouštěti se
musil do politických otázek, a že by nebylo rozumno činiti rozdíl
mezi mravností politickou a nepolitickou, a že pojem politické mra\'-
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nosti jest velmi nejasný, rozhodl se výbor pro řešení, jak jest obsaženo v nynějším zákoně, totiž že zvolený za ostatních podmínek pozbývá mandátu z diffamujících důvodů všeobecné . mravnosti (Zpráva ústavního výboru k tomuto zákonu a řeč zpravodaje Dra Dérera
.na str. 3698. z r. 1920). Řešení toto jest nedůsledné a neodpovídá
stěžejní zásadě Úst. listiny, podle níž lid jest jediným zdrojem veškeré státní moci v naší republice a že svrchovaný lid dává si svými orgány zákony. Zvolení poslanci isou pak jedním z nejdůležitěj
ších orgánů, které dávají zákony. Vůle svrchovaného lidu jeví se
právě volbami. Zákon nezná projevu vůle nebo zlomku jeho mimo
volby. Proto by důsledné provedení zásady, uvedené v § 1. Ústavní
listiny a volebních řádech, jako sOučástkách této Ústavní listiny
(§§ 33. a 19. Úst. list.), žádalo zbaviti zvoleného mandátu, přestal-li
býti členem strany, na jejíž kandidátní listinu byl zvolen, zvláště
když sám z ní Vystoupil. Ponechati jednotlivci právo opustiti stranu
byť i čestně, avšak zákonem nekontrovatelně, jest zvrá.cením oné
zásady. Jestliže strana se zvrhne, jest případnou ochranou vůle vo ličstva rozpuštění sboru.
K výkladu zákonného ustanovení odst. L) § 13. zák. jest třeba
rozřešiti pojem »strana«, pojem . »příslušníka«, pojem »přestal býti
příslušníkem« a konečně pojem »důvody nízké nebo nečestné«. Zákon sám pojmu »strana« neurčuje, vyjma to, že žádá, aby strana
měla označení (§ 24. vol. zák. do po sl. sněm. a obdobné ustanovení
žup. vol. zák.) a také nepředpisuje organisace ani postupu při sestavení kandidátní listiny, ať, jak správně prof. Dr. Weyr vytýká, na
organisaci stran a postupu při sestavení kand. listin spočívá celá
soustava zastupitelská. Dlužno tudíž pojem strany vykládati podle
běžného významu slova a úmyslu zákonodárce. Podle toho a podle
§§ 24.-26. vol. zák. do posl. sněm. a obdobných ustanovení žup.
vol. zák. rozumí se stranou dobrovolná kolektivita osob s určitým
pojmenováním, která na základě určitých zásad, směrů, zájmů domáhá se ve veřejných záležitostech provedení tohoto programu.
Aby strana měla určitou organisaci nebo representaci, jmenovitě
aby měla nějaké spolky a vyvíjela nějakou činnost, toho zákon nežádá, nemale vymezení tohoto pojmu a tím méně ustanovení v těch
to směrech . Ve všech těchto bodech je, strana, pokud nepřestupuje
zákon, svrchovaná, mohouc měniti jak program, tak pojmenování.
Mimo tyto znaky, jimiž uplatňuje se strana jako ceiek na venek,
má pravidelně strana, zvláště organisovaná, určitá pravidla, jež upravují poměr organisovaných příslušníků mezi sebou a k celku. Tato pravidla mohou dávati straníku určitá práva a ukládati povinnosti, na př. dodržovati kázeň, býti příslušníkem spolku, klubu, platiti
pří$pěvky atd., jichž zachovávání, zvláště u osob ve straně výše postavených (poslanců), může býti podmínkou příslušnosti ke straně.
Pravidla tato určují také, jak se děje usnesení strany, kdo zastupuje
. stranu uvnitř ana venek, a kdo má výkonnou moc. Vůle strany pro13
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jevuje se tedy u strany organisované · řádným usnesením straníků
nebo orgánů strany podle pravidel, která si strana dala. Při pojmu
strany organisované dlužno rozeznávati souhrn osob ve straně organisovaných a těch, které se stranou volí. Pouze vůle oněch, podle
úmyslu zákona, rozhoduje. Důkazem toho jsou zejména slova §§ 9.,
22., 24. a 25. vol. zák. do posl. sněm. a obdobných ustanovení žup.
vol. zák. »zmocněnec volební strany« značkí, že strana nějak sdružená, ť. j. orgariisovaná, udělila plnou moc zmocněnci a pak též skutečnost, že strany, které byly v době uzákonění zákona o volebním
soudě a voleb. řádů do Nár. shromáždění a žup. zastupitelstva, a
které tudíž zákonodárci měli na mysli, vesměs byly organisovány.
Klub není totožný se stranou, jest jen částí strany, leda, že by v~i
ch ni příslušníci strany se scvrkli na příslušníky klubu.
Strany a skupiny neorganisované mají sice menší význam pro
volby, o nichž zákon jedná, avšak nemohou býti z úvahy této vyloučeny. Stranami neorganisovanými rozuměti dlužno takové strany, které třebas měly určitý program (na př. nespokojenci s vládou),
nemají žádné organisace, representace, hlavně řádných pravidel, podle nichž se řídí. Podle zákona ovšem musí míti pojmenování. Vůlí
strany takové rozuměti dlužno v pochybnosti usnesení nadpoloviční
většinou - podle obdoby ústavních zákonodárných zásad a zákona
o obecním a župním zřízení - straníků, svolaných přiměřenou cestou. Kdo je straníkem, a zda svolání bylo dostatečné, jest ovšem
skutkovou otázkou. Strana neorganisovaná muže se po volbách organisovati a platí pak o ní vše, co u strany organisované. Zda tato
strana jest pak totožná s volební stranou, jest otázkou skutkovou.
Strana, chtěiíc uplatniti při volbách do zákonodárných sborů a
žup. zastupitelstev, musí předložiti kvalifikovanou kandidátní listinu
podle § 21. vol. zák. do posl. sněm. a obdobného ustanovení žup.
vol. zák., jejíž sestavení jest vnitřní záležitostí strany.
Poněvadž to zmíněným § 21. vol. zák. do posl. sněm. a obdobným ustanovením zakázáno není, naopak § 13. odst. 2. zák. mluví
výslovně o volební straně, není o tom pochyby, že několik stran s
příbuznými nebo různými programy může se spojiti za tím účelem.
aby předložily společnou kandid. listinu tvoříce pak podle pojmu
zákona jednu stranu (§ 21. .vol. zák. do posl. sněm. »předloží strany
kandid. Iistiny«). Hmotné a formální podmínky tohoto spojení stanoví pravidelně úmluva mezi stranami a nebylo-li by této, zajisté
úmluva, že společnou kand. listinou budou se domáhati uplatnění pří
volbách, podržujíce při tom i na dále svůj program a případnou svou
organisaci.
Příslušníkem strany jest pak občan, který dobrovolně přijímá
a dodržuje zásady strany a její pravidla.
Pojmem »přestal býti příslušníkem strany« rozumí se, že pnslušník buď výslovně, nebo konkludentními činy· ze strany Vystoupil
a nebo z ní byl vyloučen. Je-li strana organisovaná a zvláště jsou-li
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zvolení organisovaní v klubech, děje se výslovné vystoupení prohlášením v jakékoliv formě, že příslušník ze strany vystupuje. Není-li
strana organisována, nebo děje-li se vystoupení konkludentními
činy, nastane vystoupení tím, že příslušník vstoupí do jiné strany,
nebo porušuje trvale a důsledně zásady a kázeň dosavadní strany
atd.
Kdo jest oprávněn ze strany vyloučiti a z jakých důvodů, jest
při organisované straně otázkou pravidel strany. Při stranách ncorganisovaných rozhoduje vůle většiny volivších, zjištěná podle zásad shora uvedených.
Vystoupení nebo vyloučení z klubu neznamená ještě samo o
sobě vystoupení nebo vyloučení ze strany, poněvadž strana jest více
než klub a zákon o volebníin soudě mluví jenom o straně (§ 13. zák.:
»příslušníkem strany, z jejíž kandidátní listiny byl zvolen«). Jestliže
strana se rozštěpí na několik stran, rozhoduje vůle strany, zjištěná
podle organisačních stanov strany, pravidelně většiny. Jestliže po
volbách několik stran se spojí v jednu stranu, rozhoduje smlouva,
kterou strany v té příčině uzavřely, a není-li této, vůle nové strany,
zjištěná podle předešlého případu. Totéž platí u strany neorganisované, kdež rozhoduje většina. Jestliže strana po volbě změní pojmenování, jest totožnost její otázkou skutkovou.
Samozřejmě platí obdobně totéž, jestliže několik stran před
volbami spojilo se v jednu volební stranu.
Zvolený může přestati býti příslušníkem strany, totiž vystoupiti nebo býti vyloučen ze strany z rů z ných důvodů, na př. že se mu
nelíbí program nebo lidé program strany provádějící, že . program
poruší, nebo že se nechce podrobiti kázni, nebo dá se uplatiti druhou
stranou, nebo že spáše trestný čin diffamující atd. Podle § 13. písm.
b) zák. a nov. pozbývá zvolený teprve tehdy mandátu, když přestal
býti z důvodů nízkých nebo' nečestných příslušníkem strany. Vystoupení nebo vyloučení ze strany' jest jedním ze znaků skutkové povahy § 13 písm. b) zák. a »z důvodů nízkých nebo nečestných«,
druhým znakem, jak správně praví doc. Dr. J. Stránský ve své úvaze »K otázce ztráty poslaneckého mandátu výrokem velebního
soudu«, uveřejn ěném v čísle VI. a VII. roč. 1923 Časopisu pro právní
a státní vědu. První znak jest skutečností »přestal « vyčerpán a
druhý znak jest příčina této skutečnosti. Teprve příčinné zabarvení
této skutečnosti rozhoduje o ztrátě mandátu. Poměr mezi oběma
znaky jest týž, jako v trestním právu poměr trestního fakta (na př .
zabití člověka) k úmyslu pachatele nebo jeho kulposní vině, nebo
ještě případněji výrok soudce podle § 3 zák. ze dne 31. IV. 1919, čís.
75. Sb. zák. a nař., odsuzujícího trestný čin k výroku jeho, že
trestný čin byl spáchán z pohnutek nízkých a nečestných. Nesprávně
proto rozhodl volební soud ve svém nálezu ze dne 23. VI. 1923, č. j.
383. 123, že poslanec tím, že nedostál závazku, že složí v určitém pří
padě mandát, a proto byl ze strany vyloučen, ztratil mandát z dů13*
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vodů nízkých a nečestných. Poslanec byl potrestán za vinu nekázně
vyloučením ze strany, avšak tím není ještě zjištěno, že přečinu ne-

kázně

dopustil se z důvodů nízkých nebo nečestných. Nízkostí a nedlužno podle vykládacích pravidel porušení zásad
všeobecné mravnosti, nikoliv mravnosti politické, jak mylně má zato
prof Dr. Weyr ve svém článku »K otázce ztráty poslaneckého mandátu« v Časopisu pro právní a státní vědu v čís. VIII., roč. 1923 a
na str. 116 »Soustavy československého práva státního«. Pro výklad mravnosti politické, která jest ve smyslu společenském jiným
pojmem než obyčejná mravnost, nemluví, jak nahoře uvedeno, ani
zákon ani úmysl zákonodárce.
me záik'onla musily tu býti! ,oM náleži,úosti, 'Í'aik ní'2;1kost, tak neóeSlÍllllo's t (§ 1Gh) zák. »,n;í'zkÝ'ch a TIleče'st!niÝ,chl«); cUe ll'OIV. s!tačí jedna
nebo druhá z nich. Oba pojmy se nekryjí ; to, co jest nečestné, není
ještě samo o sobě nízké. Oba pojmy mají společný znak konání zla,
mClJjlDCÍlhlo z,a; :náJsJ,edek zvrá1nt 'SIPiQh:~čelllS'ké hez1úbo!l111!olsit ia hanbu. U
ll!li~korst,n jeSlt tomu tak rn:ásll~dkem VlllIi<třruíiho dténí, II ateče'S'úllIo'srti
vzhledem ik:!l:~ svě'1m, sp,O'J.eonostv.
Zá'illOnf, pokud Síe týče TIlolVda, 'o'pruJSltLl, dolsav,a;d:ní termd!l1!o'~o'gii,
Melr é UIŽJtJ. zelÍmén3; v: záJkolně 'z e (jlnre 31. I. 1919 slb. zák. a nař. "z
p o 11 'll Ul rt e k l!1!í'zkých CI' n5čestlllýdil«, užLv s.Io'\' »'Z ,d Ů vod ů ní:zký'oh TIleho ne:oeSltruých«. RO'ltě'vél!dž z'e zálkuTIla llre'VylChláú, že by užiJ I
SlbOlVaJ »{]rŮ'vodŮ'« sYllllOlllY'mně s IPojmem »pounlu1Ť'e1k«, dLu,žno o!ba pojmy
rozlišovati. Důvod je širší pojem než pohnutka a značí netoliko
p'sYloruO'lorgioký moment 'kol!1!áJnÍ:, Ipřn němž U'věrdJoměl1ý dŮlVod a účel
paJdá v jedno, jla:ki itomu j<est ll! rpOhlnlll'nky, nÝ'brž :iJ iliolgioký moment
k1ollllálni', j.eJl!Ž vede ku změ'uě' ,dos,a:vla,dllllílh o :srtla'VlUI.
Ku 2. Zákon o župním zřízení rOZŠiřuje ústav řízení pro ztrátu
mandátu ve trojím směru ; jednak vztahuje se ústav tento také
na ČllelrliY fup'll'Ího vÝboflll' aJ ikom~sí, }edJnla k r'ozš'iřuljle cLův,ody neVlod;HeJU1!OSltill vbecb:nťokém smyslu slolVa 111a! veškeré dŮfV1ody, Plm něž
čLen žU!pIll!í'hlo z,as:tUlp~tdstva, iUipníhio výboru a ~omi'Sí 'nemohl býti
Vlollen a za tře:tf uzáJilloňurje ústav: db!nlo'v y řÍlzení. Návrh a ří:zeI!1lÍ' l1ý'k á
s'e pOIme čl'enů oněch sborů, llIHmliJv. 1liáJhr:aJcbrurků (§ 15. záik. <O župním
. zrbťllllí »aelllsitví« a pí'Sm. b) téhlož zá!k<oTllaJ »čl,elIl!«). ÚSlta'V, ne:omez'uje
se pOt~ze na! ztrátu v'ol'i'telno's:ti podle § 5. ž'u'pnílh1o Vlol,ebníhlo z álkona ,
nýbrž :ViZiÍ'alhuj'e se taillé 'VIro viG'lrbydo :žulP1ní'ch Z3Js:tulP'i~elsrt.ev na
všeohny 'Př'íIPlaJdy 'Il!evoHtelnoslti podlle § 6.župnílho voleibníihlo záikona
a § 1'00. zálk. 10 zřílzelní 'žUlpn:ím a prlO V1Q1lhydO' ŽUlPIllJ!hO výboru a .
,illom~s;f llIai Vlšechiny :přÍip'a'dy ll'e'Vo.J,ilteJ11l osrt~ J)odJle § 55., pokud 'Se týče
59. žup. Vloilielb. zák 3' § 100. záJkroTIJa OŽUlplll!ím zř'ílz,en:í a rpriG v'olhy
do vurpf\1Jíloh komisí [Jla 'uev!OMelf\1Jo!slt IPocI!'e § 28. záik:ona IQ ~ulplním
zříize'ruÍ., ~)o[1ěv:ClJdž zák'o!n v § 15., p'Í'sm. b) žUlPU1,Ílhlo ztí,ze[];r nepraví
11ie:vo1.i~dl1iQlst, nýb.f'ž »nějakáJ 'olkol!uoSlt, prlO illtren:lill by č.J:eIl1i a:rui' lPůl VlOld
ně nebyl mohl hÝlti voleu.« § 15., .písm. b)zmí1něluého záJkoTIla uvádí
dva IJ)'Npad<y, ve kterých 'n ávrh 'p'oda'Íi a ří'Zťluí zahájiti liZie: p'r v,nÍ,
čestností rozuměti
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»že v,z,ej!CIJe 11ěli 'a!ká: oko1n'0'st«, krY'ie s'e s § Ba) zá!kolllla a cLru!hy , "dlo'V'YIjiClJe nějaká! ,olkoJ[l'OS!t« Ulzákoň1uae obll1loiVU ří'Zem
sOUldem, která podJ:e 'pm'Xe ,neglv yšší1ruo s[lTáJvttrvho
soudu i v jii'l1!Ýoh iIJlřÍJp I3icřech: ř'ítz'elni~ před V'oa'e'bním s0'Uldem olbdlohn,ě
jest 'přílpuSltn:a. Sl:orvlem »olkolnlolstj.« míní z{ill{jon zaddtslté olkohlJ01st~,
llejlem ve SIl1]y'Sllll himJOrbných 1l\S!tlaTI!orv1enÉ 'O neMo~,iIt!eImlo\S,t] v 1Jie:tle:chrl1iokém s'l11lY.slu., aJ'e také i důikJazy ve ~smJY1slu záisaid N~emlíl .o obntolVU
v tre!Sltn'Ím a ci'viiln:ím ř'Í'zenlí.. Jest Ihlolsrtieljin;O, mohJ;y -].i !býti !tyto '0'lmll10ls ti v ří'Z,e[L] z úředl1í mod, nelbo, ke Is1,ÍiŽit1lQistjj orprrávniě[l'ými, dříve
býJti Ulptlaltňo'vám'y.
§ 11.
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1. ZálkoiJ1!em o nJesLuči:teI11!o'Slti vYtirád1 ř:ell1 jest úmy'sI, 'CjdfS:tl"'aňova;t~
mOžllolst cizích 'vH'v'Ů' na -čIen,y zál{{)llliodárnlý ch sb'0'rů ,ev brált1iÍti tlomu,
aby moMo hýlt i mm]cřártu zneUlž'llVáno. Př:i! tom hJleidělll10 k tomu, ahy
l1ehyl zamezen ,Př:Í'StulP 'OISiohám v živloM OOIS.piordáJř'slkém VYllIi;kla,jidm,
kterých parlament potřebuje (vládní důvody). § 1. zák. ink. stanove[]tll., j1est zásada" ~e SI ,člien:s1:VÍm v Nálr . shlromáižděll11 neníl sJJw6ttelnrý
pomě[- dlodra'Varte:J.e u1
e!ho tQd!hě[a~:ele, 'lxuc!Mý'ř'e InebOl pr'OiplaJch1::orv:a tde
kle st'á:tu, úMa'Vu,podndku n.eblO rolll~d:u stá't11JÍmu ll1ielh ó stiátem spravovwnél1o, neho: ,poměr věřiitele VŮIČ'~ srt·áJtu! Mtmu smyslu, že POIskytutl,e státu! llebo 'ostaltin ím tu u'V'eden,ý m úSíÍla'Vům, podlllilkům n ebo
f' ondůlm srúálením lruebo lS'tát:em slplfavov:anýmpo 'ž iv:nJOlsrt1
e[Jstku: úvěr,
11ebo d'omá:há-.I,i se člen Národ11Ího sh'f'omáž!děníl, a;hy .t1lěkrt:e:rý z po,mělrů IDO'fa lU'vedený1
ch b'Y't zaJl:o·že:n. NeslLwčvtel'1lost ornělCh promělrů
s mandáit:em vázána j.estdaJší s:k'\1~kiovloU! podsrta1lciu, to~i:ž, žečleil1
ntáwdlruÍ!ho: s:hr'Omáidění j'e'slu vllaJstnlÍk:em IP,O'CI:11i!kU výdélečného, neblo
má! účast ve ved:en,í nebo Slprávěpodnilku tfalirorv:ého neho úča'S,t v:e
ved!einiÍ nebo srpTárviě j,akél1okol,iv sdruženíi na z'istk Zřízeného'.
BOrelie toho nresl:wč±teainIQtSlt omeze,na! Ijiest powz,e '11al čl,elllly národ.
shromáždění, nikoliv náhradníky (§ 10. zák.). První podmínkou neS'lulČite,linl olSiH jels t t'l1ldií~ vi'a'SlÍ!11JicitVlrpo.a1litků . výděVelČt!1ých neblO účast
na vedení a správě pcdniků takových nebo účast ve vedení
nebo správě jakéhokoliv: sdružení na zisk zřízeného. Ať zákon
mluví v množném čísle »podniků výdělečných«, »správě jejich«,
jest ,nep,oohylbtn0', že ,dle úm'Y'sllll záJklonJO'dá:r'c'e st'ačí jeln j.eden kva,l ifilkov:anrý tplOdTIůk, jd'ik,olž 11!en1 zálk'OnodálrnéhlO dŮJVlodlUl '.kMalirf,iIImvevného
PiQIcLn~lk,ate:l:e v j,ed'nIOtm zá'VlOd:ě rpa'f:d!o:11o'V'a1tt. Tomu svedičú té'ž S,[IOtVa:
téhiOlž iIJa:r:<ugnllÍu » j'ail\1éhotk'OIti'V sdn-UižeiniÍ «. JdiJk:olž zálmn 11JefiOizelz,náv:á,
ljielS~ ihlQis:tle:j11lO, zda podniky neblO' 'srdru:ž1
enlíl js'olll v tu~emsiku11'ebo ci·
z,olz,ems!ku. Po.jmem v};a:stnictv'l l ,plo dniku d~IUlŽn!Qi r'oQ;umlMi VllaJStllJkt'V'.í
nrikoHtv v slubj'e'Mi'V'ltliÍiill 'sli0.rva: smys.!1ll! podle § 3M,. VlŠ . obč. zák"
__ ntý;brž ve. smys'lu 'obj'etktjvn,Ílm, itiorti:ž ma,jlettinJols~:i IPiQid!Iie § 353 vš. olbč.
zák. N ev,jI1žaldlU'je se 'P'fiO~O', aib'Y k oiplOds1a,i:lJlěnú a diůllm~zUi tptodlmlU: »vl;ast~
njJotvá« bylo třeba náJ:eži1ost] podle vš. 10M. zák, tUld1,ž ,pIN d!eri-

-

196

vaitivní:m nab ytí vlast11'idví' titulu ,Cl! ode'V0d!áJl1ií:, nýbrž stačí pravidellniě zápis v živ:nosŤleinslký l[iejlSúřík ,podle § 145 Ž'ivn,. zálk., ve výj~'m!eón'Ý'Ch ,případech, zvláště !přiolbohá,z , enf, siklUlt,~čnÝ stalV, žel člen
Národn,ihlOshlrcmižtděl lJ:Í., třie!bas pod j,tl1iým jménem, slkut, e 1čTIlě ale
pro sebe, 'P'Od11'ik plro'Vo'z.uŮe.
ZáJkoll1 i'llk. mlurví 'o V'lastnktví, a:v šak 'lllelze ,poohy!bovlarU, že
z nesliUlČiiteilil10sti též spoIlUJVa,aJSltlnirc:,tví' v'Ý'dě\:e'čnlého
p odm:iku a tlO v jialkéikloll,i v fonuě 'p ráv'a" tedy s!lmt~tn.é!hio sIP1olluv I:alStnfuctv!Í:, ;odety, f,6:rmy p'odl'e záJlwllIa obchodm1í'ho, Ill'elbo j.iJn.ýreh rl.vláš,t TIlílCh záJkOI!1lŮ , p okud ~ormou ,tOutlO neztrád se h7JS!iclkái OISiObiij:iost a: newmůkrue plrá:vnÍ' osoha:. TaJto vzniká z,ejmé1Jla Ul 'kiomamdrut[]jílchJ s'p'oleč
nosil 'obou forem, IU aJkdavé spo'le'onolSti, 1l! ti:ohéhOl slpol!:etrrílka, W vý robníich a ho'slplOd'ářslký·chslpoI,eoenstev, ll! spo]e'črros,tí, s ručen1m omezett1ým, II právovalrečných měMamstev aJ SPolků. Že zá:lkoru 'nechtěl
v!Y'jmoU!ti slpoluvl,aJstnici'ví k výděl:ečným }podm:ilkum z lI1:eS'lučiltdnostii ,
sv, ědtí úejměpfohlášený úmysl zá'k:o:rrodáJrcel, j,emwž by se přÍl čHo ,
albY' člen Nároclmítho 'shmmá!ŽJd!ěll1,f bYl} SlpolUiJ11'aiii'teLem ,Nva:l'if.ikJovaného
'Podniku, v němž by s'Pole,ánuk ne'bo 'spol,eóní'Cli' měli 'P'OIU~:e integrá.l.
Že záll mn nechtěl s:pio1llu!v lastniotvíl Vy],oulč:iitt Z n!elshl!či'telrroISl1::i- a' pod l'iadvti je }plOd pojmem »úča'stL ve V'ed'enfi a'Slp'r'áJv,ěl jlejrueh«, neHepším
dutkaz:em j.est § 4. zák. 'hJ!k., kted uiká'zik,o'll UJV!wdí- jlell1J prá:Vll1'i'cké 0 slOby.
Ro~, eznáváJn.í 'Podniků yýděJiečných od sdlrlllzenrí na: ZiiS'k zřÍ'ze
ného, má: nepochybně význam ,oibmlY'šl !ené trviaJloslU p'odttJ.!ilků, 'Prv:ních
proti kraJt:š:ímu: a: 'P'řHežtt~o :st'l1:ém'U trváni' podnlilkŮ! ,druhých. K p1olS'ledním [llaltří' z,ejména; smd:iikát'Y IPodle oČl. 266. obeh. zálk., ohobadlY' oSlob
zalkl' ád!ajií/cÍlohakdovo~ s,po'le'čnost p,řed j:e jím Slohlvá'liellliíllli a z,an,ešením
do ,obc:hodniího rejstří!kiw (čl 2'l1.obch. zák,.) iaJ lPodiObl!1ié olb ohody
'olsob zak:lálda;j!í dch V1Ýr1olbn:í ai hIO!S'P'odlá'fsk,é s,po!lleč'ell1Js~vo (§ 8. zák.
ze dne 9. 4. 1873, ČÍts. 70. ř:Í,š.zálk.) 'a lkoit1Jec'l1:ě obchodYl osob zakládajících společnost s ručením omezeným (§ 2. zák. ze dne 6. 3.
1906, čís. 58. ř. zák.).
Nell1'í, tř,elha:, ab'Y :polcLnůk byl zaJpsáin 'V' žirvTIlOlstell1lS1kém Ired'sltříku ,
ne:ho alby vů'he,c 'Podlé-ba'!' ŽiVlliolsrt,en:s!k;ému řádul, len kdy'Ž z,e: sklutkových ok ohIK)lst;íl jde naljevn,že }podinilk jleS't výdělečný lI1ebOl na zisk
zří~ený. Tyto skU!Ťlkiovéoik,olnolSlti rnoholu býti zjišltělnlYtřelbas, j1
en
z jiediln!ého obchodu 'Sie stáJtem a' ost'a't:n:ími' 'Drá:v:nklkým~ osobami, státu
'na mveň 'PolStlaJv'en:ýimJi. V .pojmu 'POdil1iiku: vý:děllelČ'l1iého nebo sdruž,ení
'na zisk zřizell1Jého obsa:žeI!1'Y j ls!OU! j,ed11'ak podnlilk!y, rj;~Chlž madirt.elé nebo
reprelS,ell1Jtanti maj'íl kv:ailifika'Ci oihchodnlÍka ;podle čl. 4. '0u,ch. zák., j;edruak j. nwbchto!CIlnrí d (s'Y'lld~lká:t, z,aJlkJ!aJclaJtelé alkoiolVýchl spol],e1čnos,tÍ
a:td.) , j'eidlnlak .] ti,kitleř~ »olbohlodlUli'Í'« ~ ruemlo:vi1Io'stmd, (rra: ,př. st,wvHdé)
a 'Noll1lečně pr'ov'ozo'VaJte'l,é Ipo~n:ího 'nebo, lesního hOlSpodáJř'stv'Í', jen. když
piOldlnJilk: jrelst výdiě-leČI!1IÝ nebo na: zisk zří1zell1Ý. Z těohlto' ,p'olS.lredních
dŮ'vod'Ů vYlliolUcenry j'Sou ze zák.inlk. vÝ'rolbl!1~ a hospodářslká 'SPolečenstva, pdwld omezujÍ' se p'odle zákona' p'Ouze. na- svépomoc a »,obne'Chltěl v:y~nllOulti'
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chodlllií« ,pouze se svými čl'eny, dáJl:e Ipodru iky h:urmainrnJÍ., chtarita~liV'ní ,
vÝchlOVlnéa: pod.
.
účastí v:e vedlerní tre:bo zwárvě :mzurmětt dilu:ž:nlO' ne'tnNiko'. Újplné
nebo část:eóné ' zarsltup'ová'l1lr podJniku, pokud cHe zálkon:a' jiaikJo OIslOby
práIvnirclké nebo osoby 'l1lesvé'P'ráivlllé Za'stUlP()\,'áTIlÍ' IP01,relbuljií:, nWhf'Ž
i lP'OldiIriků j,erďnoUivců neb'Ú' slpoll,erOuolstú na záJlclladěl 'smJ'wvn'ím, polkud
záJstwpcům těmto s:v:ěřelua: jiest r'O'z hodlljlí d n1e!b(), SlPlol~u<rozhiodu!il~cí' čin
nostsprávní, poněvadž zákon nerozeznává, z jakého důvodu účast
ve vedenÍ< a: slprávlě rpodtníik'l1 výdě,l1ečnCÝ'ch jie:slt. § 4. zák. mlk. U'vád.í
' p , řírkJ,aJdi1l10 čIeTIství v ředitelr st.v i Í', př' edstav' enlst'V!U:, SlPlrálvni radě, j.erd- '
I1JaJtelis!kém sborru:, d1ooorcí' radě', ve sb-oru rev'ÍsQlfů a: V1ed!oUldhlo úř'ed
níka. TímaJl!e nenrolkruhi olSlolb 'on1ě:ch v'Y'Č~rp,áJn. K o:sobám prv'lllÍ:ffi
paJtří nesrpolmě též ,Pomooií k n:eho ort:ec dětí: maJídch kvalHiikoMa11!Ý
pOrďll1ilk. Ki ,osobám 'smlwním Ip atyi z:eůméflaJ ip'f'o!kJmilsrt:é, obchodní
zm'Ú'ctn' ělllr C~ lPodLe ,čL 47. olbch. záJk., řediteM ,a: sptálvloové vel:kiostatku
CI: pold., pokUld jltm sv:ělřell1!a lQ:fla! mOle. Obohod11!ÍI ,pomoCU!ki n:e>hoosoby,
j~chž ružívá: se .převáižmi ě 'k ,podří'Z.en:ým úikollllŮm, nlebo 'olsolbry, které
kOI!lJa'jí sice vY'ššr kUipré'cké nebo zeměcliel' ské s,I 'Ulž1JY'TIler admilt1~Sltrati!Viní,
na Ip'ř. techni'dké nebo účetní, cr1iep,éťtří k těmtlol 'olso!bám. U kate~orie
pif,vnírch osob j'e'st nlelfoz'hod:t1JU1t'or, zda za's:toulpení 'oclip'Olv:ídá! úpJlně' zákOIllU', na: IP,ř. zda: replfeseilltanti i'Slou zaJneš,eni V 'olhoh. 'r'ejlstřHm, nrýbrž
rozhodu,je skutečný stav, ž,e ma:jí' účaJSt vre Vi~dell1!ír Inebo spráMě podnikem trpěnou.
Dai!Š'n náJelži,tostí' skutk'Ú'V'é, podstaty j>e'S'Í, abry DIllIY p'oldrn'ikY' niebo
sd!rrulželll~ byly v poměru dod:a'Vartel:e nebo ordběmtelie, Ip · a:chrtýře nebo
p'f'oipachiJolVateTe klU státu, ústavu, pOldniiku nebo folt1idu státllliímu neho
stá/tem slP'mvovalllému, ,u eboaJby proskyto'VlaJ!y jim p'o žiiVll1lostensku
úvělT, nebo :c!lQimá:haJ!'y se, ahy 'některý z pomiěrů tě!c:hto :hryl z.aJolven. '
A,č záklon UlžÍ:vá sl-o'V »dordalV:a:te.J« a! »od:brě-ra:tel!«, Ikteré maůrc IPodle
zvlMtnrrlho 'VÝz11'a'mu s,!iovr tě'ch smys] smhl!V!niíka: 'olhITleldll1ě IP'řieldální v'ě1cí
movitých, jieslt lPordle úmYlsIUl zákollllOrdárceúerjmOl, ·že zálkíO'ni nechitěl
y:yjmourti do-dav,a>tele 'P'mlcí r tebo zbot:ovitde cliÍri'a:, na př. p'Od'I1~katele
staweb. BOljlem slrOlV pachtýře a .pro!praohltov'aJrt:de d!l\llŽit1lo VtYIkiUáJdaJrt:i lP,řesn~
podle § 1091 všeob. obč. zák., tudíž s vyloučením poměru nájemního
a pronájemního. Poskytování úvěru státem, na př. na základě zak. ze
dll1!e ll. 3. 1920, čÍ1s. 166. sb. zák. a n:a1ř. (naihY'VaiteJům ,půdY') sem
1l1Iep'adá:.
Podle odst. 2. § 1. zák ink 'StaIl1lQiv:~n'Y' jlSIOU dvě: vÝd,j,mky ze
shora 'u'V'e>ď'e:n'ÝIch uSital!lJOVlen~ '<l! 1Í.o plfvnf v ·tom SIillěru, že It1les~uóterl
'f\IosN nlenrrr, j:e-H 'Poměr- v odst 1. 'lweden:ý upr,aven -vš,e'O'beroo'Ým
.pře'dp~s,em, buď zállmnem .'t1IeblOi ,prOldimínlkamt vŠleorbelc.nlěp~aJtn!ý:II1IÍ' n1elbo
flalpř.ed vyhrláše:n'Ým:i, které umožňu~j i ,jiln!Ým záJjiemllllíklŮm, alby za
ste,j ných podmínek vstoupili v, poměr obdobn~. Tendence zákona jest
jrus.n:á. Tam, kd:e jiStOU sltegrne 'Po!dlmďnlk:y pm všech'tl'Y'aJč~elt1J NáJfIOdnfho ,
shrromáždělllrÍ vlivu svého lJ1reelfle'llž.í'V"á je-li ,t omu tak, n!a:stUlpuj,e uSita\llIovení § 3. zák. -ink -není státní zájem v nebezpečí'. Ne jlpraJk1i1

198 čtější pHprardy', které s.em · s IPa;dají, jsou: esk'omrp1orv án[ stáJtních po-'
ldadl1rích ip'O'ulkárz ek 'Dia základě ,zmoroněn'Í zállronia Zla Urflč~tOtli srtejatbru
úrorkoV'ou mku, ,prO všeoky 'Státní 'PŮ!jloky, za:dávámlf dodávek drobným žIvnostníkům, IPorněva!dlž za'dálVlky tyto d1ěj:i se nla; zá!kla!dě j!edl1Jot:ne vyka:likuIIONla'11iÝ'c h· cen. · Najpr10rti tro mu sem nle!siPadá zadáváni
stáJtnílCh dodávek a prací podle za'dávadho ř'áidiUi (mtn. mař'. ze dne
17. 12. 19120, ČÍis. 677. sb. z . a t1J3Iř.), ipoln:ěv:ad:žvpIŮrSoib zaid:á'Vielk ať V ieřej[101u, ať ome'zenOlu ' :soU/téží, aťz vIOI'n é ' ruky, ,neipIQlsky1uje j~s:toty,
alby iedm'ot1:irv ec Thezj.edllla:t s'olbě nrelbro IPoldm1ik'U', který S'pll'a:vll'je, výhod
na úkor, stáJtu, :i'eJikolž pioldtmí:n!ky, Zla n~c:hž stáJt n:abídku ,p hjímá, ,i při
V'eiíejlné ' slo'lUtěž'i~ nejsou stej1nré. Bodlre § 22. onoho na'řízell1Jf I1Iénrú tio tiž
výše na:bkllk y rorihord'ujlÍ'CÍI.
, Druhou výjim!kou jres,t, jde-li o IPodtndlky obcí n:ebo ústavů, které
podle zákona nebo dle svých stanov požívají záruky obce. ' K podnlrkům ,pros'l'e:dním nrá1>eží ,zejména: městské Ispořitelny, které jsou
samosta:vnými prráVinic!kými DsóbélilTIlr. Podni1ky zemslké nebo ŽUPIÚ
sem tudí'ž nresprardrujrí'.
2. Podl'e § 2. zák ÍIl1Jk. né:n f 'Slluói:telnos člr e'l1lstvím v NáJrordním
shiromá:žděnn, 'POIsKy:tovaJt:i sltralI1lám p'ráV'n~ :pio n:dy 'll!elbo rprávní zastoupení, nebo účinkovati jako odborný poradce, jde-li o dodávky,
odběr, 'Pacht , ne!bo 'úvěr ;po ž.iv.IJlos:teulsrku lP'OslkYŤ!O:valllÝ 'Právniokým
o,s·obám v § 1., odst. 1. zálk. Ílriik. uv'ederným,lreč by šlo o rpřílpardy
podle § 1., odst. 2. zák. Í'I1Ik. Účelem t,ohOTouls:taluorv'e11L j:est' zameziti, a:by ČiLe-n zálkonodámého sbom ve p'ws'Pěohr svého ' kJrien'ta nezne:uží:v ,a:l sv'ého ,,"lr~V:llJ v nerplf'Olslpěoh " stá'tu. NesLUlčilteluro'st vztahuje
se nejre:n na advoká;ťy, notáře, 1l:ýbrž i n,aI ve:řejn:éal soukromé agenty,
zřízené dekretem dvor. kanc. ze dne 16. 4. 1833; čís. 8782, případně
výnosem mi'n isterstva ze dne 28. 2. 1863, rČí's. 2306 a krolnečně ~ lirU
porkoutnJ 'pí'saře (§ 7. zák inik.). Při tom Jesrt Ih'ost;ejnro, z,da osoby
tyrt o za:stU!P'll'jí be~platJlJjě, třeibra:s j'alk o zástU!pci chudých, nebrol za: odměnu. Na :sroudoe, kteřli 'P'o.dle zárk!oiIiJa d'S'OUi povjnu.i poskyvova!ti stninám po'm dya práJvni z a:storuiprernií, se usta!llOViernL toto nevzta:huje, poněvadž jesrt to je:j~c:h .úřerďn, í porvi,niIloSrtí, při ní'ž srtrr aníctví není věro
jatno. Slov'o »sltra!íl,á m« v'Y'k:láda:t~ dlužno podlez;řejméh:ů l ' úmyslu
zákonodárce i včírsle jednotném. Tortéž ,prl:a1:Í'1 ohlerdn'ě ordlhoméhů
pora:dce. Tento nesmír bý,t i' v: 'Poměnu záS'tUlPce ke klienJDovL Na,p roti ·
tomu není překážky, aby jak právní tak techničtí poradcové byli zá':
stupCrt nebo /poradci stáJt:u nlebo zna:lci nebo tlumočníky a:td. úřady
jmen:o'Vla:n'Ými Ipři IPomětech v § L uvede1l:ých. Tomu svědčí zně'ní
zákona a zejména; úValha', že v těchto činnolstec:h není' Zlpravřdla' neb ez,peč( s fr a'11:iokosrti.
A,č záklOn mluví ,pOlllJzeo pachtě, rne:ní poohryby, že ustalJJ!ovení
toto pJatí talké při pr!olp a'c htov:árilí,ieHIk,ož není zákonodárného dŮ'VIodu
v tomto :p'řípadě neslruč~telrnost vYloučiti. '
.
3. DaJ'š íl ' 'P'ří'prud nelslur;itelnOrsttu'V'ádí ' § 3. zák. ink. ,vysloVující
zása:du, že vlast'niic tví" ,n ebo , účast ve vedení a správrě ' ja~éhiQrkolli:v
p{idniku nebo sdružení jest neslučitelno, jestli by člen ' Náro dního
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zneužívali svého mandátu ku sváděn,íneho -nepřípulSlt
né:mu vli'Vu II činitelů., kteřf jsou mimo ,p'o dnik a s!dpužen'Í, ale mají
v d'a,ném 'přÍ!padě na zá'j my jeho rozhodující nebo IP'odstaJtný vHv,
. nebo jestliže člen Národnií ho shromáMě/ní vMcimě trlpí" ahy {)'s oba
třetí zneužíva'la jeho má:nidáltu způsobem zde uved,eným.Účelem tohoto usta:novení jest pr'ohlásirtt neslutit'elným znewží:vální m andátu II
črnttelů,koteří ffiaJj,Í rozhoduj'ílcí v\lirv při d:odáv:ká<ch In ebo spolUlpůsobí
při takovém mzhodovlání. na z.áJjmu d:o{:Y' čného ipod'náku tím, Že mohoru mu opatřiti z,vlášlmÍ 'lýh0'dy, neh.o m{)hou p,oškodit~ scho'pnost
jiných podniků. Podle ,toho,to ,pa,ra.grafu jest Ih/o stejno, zda podnik
jest výdělečný nebo na z:j:sk zřízenlÝ (»jakéholkolirvP!Qdn~ku«). Neslučitelnost vztahuj'e se iQpět jen na podlniiky, v 'n ichž j'est člen Nár.
shromáždění účasten. Intervence ve I P'f'QIspěch p{)dniků jiných, podle
§ 22., 'odst. 2. úst. listiny zakázaná, tv,oří podle § 7. zák. ink. nesív.óteJ.no,st, jestliže za'kr,očení v'e pr,ospě,ch iQs,oby třetí, pro,v ádí se
s úmysI'emo,patř"rti někomu j:~nému nebo sobě zvlá,§tnÍ- a nepřimě
ře:né osobní výhody. T{),to Ulslta:novenli týká se l[J'oU'z,e čle' nů Národ.
shromážd'ění v první větě odst. 2. § 22. ústavní llV
st:jny uved.~ ných,
jimž intervence talkoová jest V'ůibec z,a kázána. NeslučHe'inost osob,
II ni'Chž zakrooování u veřejn:ý'ch úřadů 'paMí .k výklOnu jich pravidelnéhO' po'Volání, Uipravena jeSlt § 6. zák. imk. Poněvrudž osobám
k tomu neoprávněným intennenovati pro jřné zaodmiě'Uu: j!est zakázálno a tvoří p.ř'estu!pek pokoiU,1níhto v-í'sař1stvi" dlužno »zvJ!ášt:nÍ a nepřiměřenou vý1hod{)u« mz'Umě<t-ř vše, co přesahuj-e mínÍI hot'orvých
vydány" poněva,dž lP'okou~ní ,píiSruř nemá a'nt práva na. náhra,du za
zmar času.
POjmem »svádění« rio zumí, se :jlalk:'ékol\iv působeni na vŮ!l:ii ; »ne-.
přÍIPustnrý vH'V« j'e st v:fce n ež s:vád!ěnf, jels t to z.ejména' vyhrů:žka, nátLak, sHb atd. P'nd pojmem »čin,itelů«dLUižno mzuměti ruetO'l.iko, s,tátmí
úřednílky, nýbr:ž ř ji'né osoby, které ma,jí v 'p a'r agratll' {lomt,o uvedený
vliv. »Vě-domě trpÍ'« Ij:est nej,en ,tehdy, k:dy'ž čleru NáJroi(]ní'ho shlwmážďění' , věd'a: 'O .t lom, že osoba tře1J zne'UlžÍivá ma:J1Id'átu Z!plú s'o bem
Ulvedeným, mlčí a nezakr'o'číl, nýbrž f téhdy, ,~dy:ž se čl,en Náwdm.ího
shromáždění domJIUv:í SI osobou třetí.
4. Podle § 5. zák Í'nk. neu:í' slUlčitelino zP'fiOst,řetdk'ovat~ za [přímý
nebo n,e;p:římý hmotný pr'oslpěch obc!hOldJníl stylk: s právn:úokými OISO'bami v § 1. uv,e.denými. »Zpfostř:e,dllmvatř« T'ozumí sepo.dle Mlžné
teorie CI! 'pra!k:se siť'zl1'ámiiti dvě sml'U'Vué ,s tr,a:ny za účelem uz avření
srruiQ'llIVY. Zálkon ner'Qizez,nává, zda z'prostředkio'Vám:í ,jest živnostenské, trvalé čř na:hiodHé. »Oboh;o.dním stYlkem« rozuměti dlužno veškerá sml:uvní jedlnání, nikoliv pOluz.ečistě obcholdlnÍ! ,ohledně movitostí neb nemovitostí. Nelzeť podle úmyslu zákonodárce, jmenovitě
vzhledem k § 1. zák. i'nlk. ipooh'Yho'Vatj' O' t:o m,žle z,á1mn ,nechtěl
vy'!ulČ!ovaH kvalifikované z,proi stř'edk'ovám,f k!oupěl a pr:odej'e' nemovitostí . neho zprostředkování :pa!chltu a. lP'r,a'P'ac:htiu z ne s.Juči telnOlsti ,
zvláště když něk.teré stá1nf ústaiVY se za:bývaH jen s Ullemo'Vi'tOlSltmi.
Sl'ova »{)hchodní« užito jest ve smyslu běžném netťchni,ckém. Jako
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maJrlkantní 'přtpad u:váidlím 'P'r opachrtJolVáilllJÍ podkarlpatstkých }esů za: účelem ká1
ceni dříví. Teorie ,.L 'plrarks e o~V'Hní;, dill1alk t restní, .slUlb sumuje
torto Ip'ráv:nf j1ednáinf pod d01jlm em 'p,a chtu ~j'a:~o na! IPř. pachtt louky),
11I1kJO;!i'V kloUlpě.
5,. Kloneol1ě 'Podle § 6. zák ink. nen~ slUlčuteJlno vY'konáiv ati: po\J1Qiláinf nebo zaměs:ŤináJnr ať h'lavní, ať v,edlejšÍ', ,ZlpŮtsohem, jímž se
zneužívá mandátu k získání odměn, jinak za obdobný výkon neoIbvY'klÝClht. Zákon 'P'ře:dpoM:áJďásia:m101zředmě lPoiViol:áJní :ll!elho z,amiěst
'l1ání' zá:illo11lem 'pří'stuprné, nikoli,v tUldí'ž IDa lP'ř . pOik oultnú ip!Í!sa,ř'Srt:,vr
(.duk;a,z: 'slioiVa »ji:naJk za podohný výkon v; i0\l110m 'P'oViol'áJnÍ' neobV'ytklých«) a sl'1lótelné s ólemislÍv:JÍm Námd'l1í'ho sh!mmáJžd:ění:, avšak
nepřitpouští z důvodůl ,c t:i a váJžnost~či'e!nú Náimdníhio shlromáMěni
a všeobecné mrav'l1oslta: zneUlž:ív:áJní mandátUi za úče,l ,em rnep'řiměř'e
'lléhio 'obohiruoov:ánf. K,e sikUJtklo,v:é podSitatě netřeba:, a<by člen NMod.
shtmmá:~cLělníi dostal 1:akovo".\.1! 'odmětt1:U, nýbrž st,a oí, aby jř po'žad'Olval
(»k zí'stkáJnl« a odslt. 2. téhož IP'cl!r:agrafu »požádá«) a tlO tj ve formě
zastřené, třeha ve 'P'wsll'ěch olSiohy třetí' . Podle osrt:avce 2.téhO'ž paragrafu mŮ'Ž:e býtť uSÍ'rul1Joveno" kte'r é ,Qirgány UlrČiú olhvY'ldtost odměn
a to . takovým 'způsobem, 3'by člen NáJrlodiního sihwmáJžděnf mohl, ,s e
'0 obvY'k!1osb ,odměn 'P'řesvMči:ti dJřLve, []Jež Zla: odmělnu 'p ožláJdá.
6. Na předsedy obou; sněmo,ven, Meř'i j<sou O'staJtně podrobeni
všem ustanovením záJk'ona ink, rlQizšiřUlje § 8. zák. inlk. důviod' neslučitelnosti sitej:ně, 'j'a/k pod:le § 74. úsnaVll1ú li!sltimry na čl: eny vlády,
t.ort:ťžže nelsm:ějí býit i ,členy !představenstv.a nebo d!nZlOrčl' (rady, ani
zá!s:tUJP.ci: akciov:é společnosti, Slpol-ečn,osti! s rIUIč.omezenÝm a za,psaných společ~il1'Sltev, ip okud tytO' sp:oJ!eČltlosti :t1ieho s,pol'ečenst'V,a se
zabý:V:aJjfč~nnost~ výděIklQivou. Výpo'č'e1t It ent'n ~;est ta:x:atiiVní. Pojem
»záJstUlPce« zahrnuj'e každéhO' plnomocníka, ni!ko!ii v jen 'právll1ih:o, ' a
dále nej-e:n srngulámíhlo, nýbrž j, kol'elktivníhu.
(Dokončení.)

