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Prováděcími předpisy (§ 18) bude stanoveno,
jakým způsobem sluší odváděti a súčtovati vý
těžek dávky.

§ 16.
O stížnostech rozhoduje při opatřeních
obecní (městské) rady zastupitelstvo obecní
(městské), z jehož rozhodnutí jde pořad na zem
skou správní komisi; jinak rozhoduje o stížno
stech do rozhodnutí obecního (městského) zastu
pitelstva zemská správní komise. Stížnosti buďtež
podány u I. stolice během 8 dnů ode dne, kdy
byla strana zpravena o opatření v odpor vzatém.
Stížnost nemá na povinnost k placení odklá
dacího účinku.
§ 17.
Zemská správní komise se zmocňuje, aby
dohlížela svými orgány, jak se dávka ukládá,
vybírá a súčtuje.
\
Jakým způsobem mají obce zemské správní
komisi ohlašovali zábavy v tomto nařízen! za
hrnuté, určí se prováděcími předpisy (§ 18).
§ 18.
Prováděcí předpisy. .
Prováděcí předpisy vydá zemská správa
politická ve shodě se zemskou správní komisí
Ve Slezsku.
§ 19.
Ustanovení §§ 2 a 8 zákona ze dne 20. května
1894, č. 51 zák. a nař. slez., ve znění hile zákona ze
dne 27. května 1913, č. 27/zák. a nař. slez.,, o dávce
z tanečních zábav, se zrušují; veškerá'ustano
vení zákonů nebo povolení, dle nichž mají obce
právo vybírati samostatné dávky ze zábav,
v tomto nařízení zahrnutých, pozbývají platnosti.

§ 20
Nařízení toto nabude účinnosti dnem, kdy
vyhlášeny budou prováděcí předpisy (§ 18).
Provedení jeho se ukládá ministru vnitra
v dohodě s ministrem financí.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Hotowetz v.
Dr. Šusta v. r.
Husák v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Engllš v. r.
Průša v. r.
Dr. Gruber v. r,
Dr. Fatka v. r.
Dr. Brdlik v. r.
Dr. Procházka v. r.

25.

Nařízení vlády republiky Československé
ze due 21. ledna 1921,
kterým se provádí ústavní zákon ze dne 9. dubna
1920, č. 234 Sb. z. a n., o zastoupeni sibiřských
legionářů v poslanecké sněmovně.
Na základě §u 3 ústavního zákona ze dne
9. „dubna 1920, č. 234 Sb. z. a n., o zastoupení
sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně, vy
dává se volební řád pro sibiřské legionáře.

Volební řád pro sibiřské legionáře.
HLAVA PRVNÍ.
O právu volebním a volitelností.
I. O právu volebním.
§ 1.
Právo voliti poslance, vyhrazené ústavním
zákonem ze dne 9, dubna 1920, č. 234 Sb. z. a n.,
pro první volební období sibiřským legionářům,
přísluší všem legionářům, kteří jsou členy ruské
legie podle zákona ze dne 24. července 1919,
č. 462 Sb. z. a n., a vládního nařízení ze dne
4. března 1920, č. 151 Sb. z. a n., kteří jsou stát
ními občany Československé republiky, v den
vyložení seznamů voličských překročili 21. rok
věku svého a nejsou tímto nařízením výslovně
vyloučeni z práva voliti.
§ 2.

Z práva voliti jsou vyloučeni, kdož jsou vy
loučeni ze zápisu do stálých voličských seznamů
(§ 3 zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 663 Sb.
z. a n.).
§ 3.
Každý volič má pouze jedno právo volební,
a vykonává je osobnč.
II. O volitelností.
§4.
Za poslance mohou býti zvoleni ti sibiřští
legionáři, kteří podle §n 1 mají právo voliti, kteří
v den volby dokonali 30. rok věku svého a ne
jsou podle §u 2 vyloučeni z práva voliti.
III. Povinnost voliti.

§ 5.
Každý volič jest povinen volby se zúčastniti. Od této povinnosti jsou osvobozeny osoby,
které

Í

a) pro nemoc nebo tělesnou vadu nemohou se
dostavit! do volební místnosti,
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b) pro neodkladné povinnosti svého úřadu nebo
povolání nemohou včas k volbě přijíti,
cj jsou zdrženy přerušením dopravy nebo
jinými nepřekonatelnými překážkami.
Zaměstnavatel jest povinen upraviti v den
volby službu tak, aby se zaměstnanci mohli volby
zúčastnit!.
Rovněž vojenská služba budiž v den volby
upravena takovým způsobem, aby, pokud slu
žební poměry to dovolují, všichni vojíni mohli
právo toto yykonati.
HLAVA DRUHA.
Volební komise.
*

§ 6.

K provedení volby jsou povolány:
b místní komise (§ 7),
2. ústřední volební komise (§ 8).

Místní komise.
Voličské seznamy sestaví místní komise,
která se zřídí pro každý volební obvod.
Místní komise se skládá z přednosty politi
ckého úřadu nebo jeho zástupce, jím jmcnovaného, jako předsedy a ze čtyř až osmi příse
dících.
Přísedící a náhradníka za každého přísedí
cího jmenuje přednosta politického úřadu, při
hlížeje k tomu, aby podle možnosti byly v ko
misi všecky volební strany, a to rovnoměrně
zastoupeny, a dbaje při ustanovování osob
návrhů stran.
Strany volební podejtež své návrhy do osmi
dnů ode dne, kdy byly volby rozepsány.
Proti jmenování členů místní komise není
stížnost přípustná.

I

§ 8.
Ústřední volební komise.

I

Ústřední volební komise při ministerstvu
vnitra jest povolána, aby rozhodla o námitkách
proti seznamům voličským (§ 14), aby upravila
kandidátní listinv (§ 21) a provedla skrutinium
('§§ 34 a 35).

Předsedou komise jest úředník, určený mi
nistrem vnitra. Členy její jmenuje ministr vnitra
a jsou jimi zástupcové volebních stran, a to za
každou stranu volební po jednom zástupci a
: jednom náhradníku, a jsou-li dvě nebo tři sírany,
**> dvou členech a dvou náhradnících. Strany
udejte návrhy své u ministerstva vnitra do osmi
dnů ode dne, kdy byly volby rozepsány.

n

§ 9.
Kdo může b ý t i členem komise.
Členem komisí, v §§ 7 , a 8 uvedených, může
býti sibiřský legionář, který má podmínky práva
volebního a není vyloučen z práva voliti.
Kandidáti nemohou býti členy těchto komisí.
Týž občan může býti členem dvou nebo ně
kolika komisí.
§ 10.
Jak se komise usnášejí.
Komise v §§ 7 a 8 jmenované mohou se
platně usnášeti za přítomnosti jakéhokoliv počtu
členů.
Rozhodují nadpoloviční většinou hlasů-; před
seda hlasuje toliko, jc-li počet hlasů stejný.
HLAVA TŘETÍ.
O přípravném řízení volebním.
§11.
Rozepsání v o I e b. V y h 1 á š k a.
Ministerstvo vnitra rozepíše volbu tak, aby
přípravy k volbě včas mohly býti skončeny.
Volba se vyhlásí v úředních listech.
Vyhláška tato musí obsahovati den volby a
počet poslanců, vyzváňí, aby volební strany do
lhůt zákonných navrhly své zástupce do komisí
(§§ 7 a 8), jakož i počet těchto komisí, dobu a
místo, kdy a kde voličské seznamy musí býti
vyloženy, kdy a kde jest možno nahlížeti do
voličských seznamů a kdy a kde lze proti nim
podat! námitky, lhůtu a místo ku předkládání
kandidátních listin s udáním kalendářního dne,
a ustanovení o formě a obsahu kandidátních
listin.
§ 12.
Voličské seznamy.
Volby vykonají se podle seznamů voličských,
zvláště pro tuto volbu sestavených.
Seznamy tyto sestavují na základě mate
riálu, dodaného ministerstvu vnitra kanceláří
československých legií při ministerstvu národní
obrany a podle okresů a měst s vlastními statuty,
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi podle žup a
měst municipálních roztříděného, místní komise
(§ 7) dvojmo pro každý volební obvod zvlášř.
Volebními obvody jsou politické okresy a
města s vlastními statuty a na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi župy a města municipální;
je-li v obvodu některého politického úřadu okres
ního nebo župy (města municipálního) nepatrný
počet voličů, sloučí ministerstvo vnitra dva nebo
několik okresů nebo žup (municipálních měst)
v jediný volební obvod a určí zároveň, který'
politický úřad vykoná přípravy k volbě.
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13.
Vyložení seznamů voličský c h.
Předseda místní komise (§ 7) vyloží u poli
tického úřadu voličské seznamy na dobu- čtrnácti
dnů k veřejnému nahlédnutí.
Voličské seznamy jsou k nahlédnutí přístupny
nejméně po osm hodin denně, a to v sobotu
i v hodinách poledních, v neděli od 8. do 12. ho
diny polední.
Do seznamů má právo každý nahlíželi a činiti si opisy a výpisy, pokud tím nevylučuje ji
ných osob z výkonu téhož práva.
členové místní komise, dohlížejí k tomu, aby
ustanovení tato byla dodržena.
§ 14.

Řízení reklamační.
Námitky proti vyloženým seznamům volič
ským dlužno podati písemně u politického úřadu
ve lhůtě v §u 13 uvedené.
Osoby nemohoucí psáti mají právo podati je
ústně u politického úřadu, který jest povinen ná
mitky s nimi sepsati.
Právo podati námitky přísluší sibiřským le
gionářům, kteří buď ve voličských seznamech již
jsou zapsáni nebo se domáhají toho, aby byli do
voličských seznamů zapsáni..
Námitky mohou býti podány buď proto, že
občan byl neoprávněně zapsán, nebo proto, že ob
čan k volbě oprávněný do voličských seznamů
zapsán nebyl, nebo že datum narození voličova
nesprávně jest uvedeno, nebo že volič nesprávně
lest označen.
Jedny námitky smějí se týkati pouze jedné
osoby; k námitkám ustanoveni tomu nevyhovu
jícím se nepřihlíží.
Strana jest povinna uvésti v námitkách sku
tečnosti k jejich odůvodnění a má podle možnosti
.osvědčili správnost skutečností tvrzených.
Jde-li o námitky proti zápisu voliče, budiž mu
■ ihned námitka oznámena s doložením, že může
do tří dnů podati u politického úřadu své vy
jádření písemně, nebo nemůže-li psáti, též ústně,
O námitkách rozhoduje s konečnou platností
ústřední volební komise (§ 8), jíž předloží před
nosta politického úřadu námitky s vyjádřením
voličovým, spolu se stejnopisy seznamů nej
později čtvrtý den po prošlé lhůtě reklamační.
činí-li se námitky proti zápisu z důvodu, že
zapsaný není sibiřským legionářem, vyžádá si
komise vyjádření kanceláře československých
legií při ministerstvu národní obrany; vyjádření
kanceláře jest pro komisi rozhodující.

Ústřední volební komise rozhodne o námit
kách do čtrnácti dní ode dne předložení, opraví
voličské seznamy, podepíše je, sdělí své rozhod
nutí s politickým úřadem, aby je oznámil těm,
jichž se týká, a vrátí mu opravené seznamy.
§ 15.
Z m ě n y.
Změny ve voličských seznamech mohou býti
provedeny toliko, pokud je připouští toto na
řízení.
V posledních osmi dnech přede dnem volby
nesmí býti v seznamech voličských nic měněno.
§ 16.

Dodatečné vyloženi seznamů
voličských.
Voličské seznamy podle §u 14 opravené buďtež po osm dnů až do dne volby vyloženy k ve
řejnému nahlédnutí.
O právu nahlížeti, činiti si opisy a výpisy a
o hodinách, po které mají býti seznamy vyloženy,
platí obdobně ustanovení §u 13.
§ 17-

*

Kandidátní listiny.
Nejpozději dvacátý prvý den přede dnem
volby do 12. hodiny polední předloží volební stra
ny předsedovi ústřední volební komise kandi
dátní listiny ve dvojím stejnopise. Předseda jest
povinen potvrdit! podateli den a hodinu podání.
Podatel může předložití další opis kandidátní li
stiny, jehož souhlas s předloženou kandidátní li
stinou předseda ústřední volební komise potvrdí.
Aby kandidátní listina byla platná, budiž opa
třena podpisy úředně ověřenými nejméně jednoho
sta voličů,, zapsaných ve voličských seznamech.
U podpisu voličova budiž uveden politický
úřad, v jehož seznamech jest volič zapsán. Pod
pisy ověřuje notář, soud nebo politický úřad.
Úmrtí, odvolání podpisu nebo ztráta voleb
ního práva podpisovatelova nepůsobí na platnost
kandidátní listiny.
§ 18.
Obsah kandidátní listiny.
Kandidátní listina musí obsaliovati:
1. označení volební strany,
2. jméno, příjmení, zaměstnání a bydliště
kandidátů.
Pořadí každého kandidáta budiž označeno
arabskými číslicemi;
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3. označení zmocněnce volební strany a jeho

náhradníků s udáním přesné adresy. Nejsou-li
označení, považuje se první podepsaný za^ zmoc
něnce a voličové na druhém a dalším místě podepsaní za jeho náhradníky.
Kandidáti nemohou býti označeni za zmoc
něnce strany ani za jejich náhradníky.
Strana volební může kandidovat! nejvýše
o polovinu osob více, než má býti voleno
poslanců.
§ 19.
Prohlášení kandidátů.
Ke kandidátní listině budiž připojeno písem
né, vlastnoručně podepsané prohlášení všech
kandidátů, že kandidaturu přijímají a že se svým
souhlasem na jiné kandidátní listině nejsou na
vrženi.
Dlí-li kandidát mimo území Československé
republiky, není třeba tohoto prohlášení.

§ 20.
Příprava pro řízení u ústřední vo
lební komise.
Předseda ústřední volební komise opatří
kandidátní listiny řadovým číslem arabským po
dle pořadí, jak došly, a vykoná přípravy pro roz
hodováni ústřední volební komise. Zejména učiní
tato opatření:
Má-li kandidátní listina formální vady, na př.
nedostatečný počet podpisů nebo větší počet kan^
didátů, než jest přípustno, nebo není-li označení
volební strany uvedeno nebo pořadí kandidátů
vyznačeno, anebo není-li opatřen souhlas kandi
dátův a pod., vyzve zmocněnce, aby do tří dnů
vadu tu odstranil.
Je-li několik kandidátních listin označeno
stejným anebo nesnadno rozeznatelným označe
ním volební strany, vyzve zmocněnce těchto kan
didátních listin, aby do tří dnů kandidátní listiny
opravili.
Je-li kandidát na několika listinách, dotáže
se ho písemně se lhůtou třídenní, kterou kandida
turu přijímá.
§ 21.

Řízení u ústřední volební komise.
Předseda svolá zároveň do pěti dnů ústřední
volební komisi, aby zmocněnci volebních stran do
kandidátních listin nahlédli a přednesli své ná
mitky a aby komise o úpravě kandidátních listin
rozhodla.
Komise zejména rozhoduje, neshodly-li se
volební strany, jejichž kandidátní listiny jsou
označeny stejným anebo nesnadno rozeznatelným
označením strany.

Neodpoví-li kandidát, uvedený na několika
listinách, do Ihúty, dané mu předsedou komise,
škrtne ho komise na-listině, k níž nebyl připojen
jeho vlastnoručně stvrzený souhlas s kandida
turou; jinak škrtne ho na listině později došlé.
Nepředloži-li zmocněnec do Ihúty, dané mu
předsedou komise, prohlášení kandidátova, po
kud ho podle §u 19 jest třeba, škrtne komise kan
didáta z kandidátní listiny.
Nezmenší-li zmocněnec kandidátní listiny na
přípustný počet kandidátů (§ 18), škrtne komise
nadpočetné kandidáty.
Kandidátní listinu, která ani po tomto řízení
nemá potřebného počtu podpisů anebo označení
strany, prohlásí komise za neplatnou. Usne
sení o tom vyhlásí v úředních listech s udáním
důvodů.
Ústřední volební komise rozhoduje s platností
konečnou.
Výsledek řízení oznámí ústřední volební ko
mise volebním stranám.
§22.

Odvolání kandidatury.
Když se kandidát kandidatury vzdá a před
loží o tom předsedovi ústřední volební komise
prohlášení ověřeně podepsané, což se však může
státi nejdéle pátý den před volbou, vyhlásí před
seda ústřední volební komise odvolání kandida
tury tak, aby vešlo co nejvíce ve veřejnou zná
most.
Byla-li kandidatura odvolána po čtrnáctém
dnu před volbou, zůstává jméno kandidátovo na
kandidátní listině, avšak při skrutiniu se k němu
nepřiblíží.
§ 23.
Vyhlášení kandidátních listin.
Nejméně čtrnáctý den přede dnem volby vy
hlásí předseda ústřední volební komise v úřed
ních listech všechny platné kandidátní listiny
s označením volebních stran, s řadovým číslem a
s plným a přesným uvedením všech kandidátů.
Není dovoleno uveřejniti s kandidátními listinami
podpisy voličů §cm 17 nařízené.
§ 24.

Rozmnožení kandidátních listin.
Předseda ústřední velební komise dá rozmnožiti tiskem platně kandidátní listiny, na nichž
budiž uvedeno číslo řadové, označení volební
strany a všichni kandidáti
18, č. 2.) i jejich
pořadí.
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diny a místnost volební a podstatná ustanoven!
o volební povinnosti, o způsobu hlasování a
o trestech. Legitimace budiž opatřena pečetí po
litického úřadu.

Každá kandidátní listina budiž rozmnožena
zvláště ve formě hlasovacího lístku, a to všechny
listiny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na
papíru téže barvy i jakosti, a týchž rozměrů, a
buďtež opatřeny na témž místě pečetí ústřední
volební komise.
Předseda ústřední volební komise zašle je
přednostům politických úřadů s vyzváním, aby je
dodali všem voličům nejdéle třetí den před volbou.
Náklady tisku kandidátních listin uhradí
státní správa.

Za ztracený nebo poškozený lístek legiti
mační vydá se voliči na průkaz (§ 26) legitimační
dístek jiný, zřetelně označený jako duplikát.

Kandidátní listiny buďtež rozmnoženy v ta
kovém počtu, aby počet^voličů nejméně o třetina
přesahoval.

§28.

HLAVA ČTVRTÁ.
Volba.
§ 25.
Den ai m í s t n o s t volby.
Sídla poštovních úřadů v území Českoslo
venské republiky včetně samosprávného území
Podkarpatské Rusi jsou místy volebními.
Volba koná se v neděli v hodinách, jež urěí
příslušný politický úřad v dohodě s přednostou
poštovního úřadu.

Nedodané legitimační lístky zůstanou uloženy
u politického úřadu, u kterého může volič až do
volby žádat! vydání legitimačníholístku, předloze
podle potřeby průkazní listinu (§ 26).

Přístup do volební místnosti.
Do volební místnosti (poštovní kanceláře)
mají přístup pouze voličové, k‘eři se mohou vykázati legitimačním lístkem, úřední osoby a svěd
kové totožnosti (§ 30), orgánové poštovní a orgán
státní bezpečnostní správy. Odevzdav hlasovací
lístek, neb vydav svědectví o totožnost voličově,
má volič nebo svědek místnost volební opustit!.
Agitovat! nebo zřídit! agitační kancelář v bu
dově, v níž jest místnost volební, není dovoleno.
§ 29.

§ 26.

Hlasování,

Volební vyhlášky.
Nejméně osmý den přede dnem volby vy
hlásí politický úřad veřejnou vyhláškou a způso
bem v místě obvyklým den, počáteční, a konečnou
hodinu i místnost volby.
Ve vyhlášce, která musí býti vyvěšena až do
dne volby, buďtež voliči vyzváni, aby si . osobně
na určeném místě vyzvedli legitimační lístek a
kandidátní listiny, nebyly-H jim včas dodány pro
jakoukoliv překážku, a při tom aby podle potřeby
předložili průkaz listinný, osvědčující jejich to
tožnost (na př. legitimaci vojenskou, list domov
ský, křestní neb rodný, pracovní vysvědčení a
pod.). Kromě toho budiž ve vyhlášce uvedeno,
které, strany kandidují.

Hlasování vykoná se tím způsobem, že volič
vloží hlasovací lístek do menší obálky, kterou pro
hlasování obdrží.

§ 27.
Průkaz voličův.
Politický úřad dá nejdéle třetí den přede
dnem volby dodati zřízenci vlastními nebo zří
zenci obecních úřadu každému voliči do bytu
kandidátní listiny předsedou ústřední volební ko
mise mu zaslané, obálky, jichž jest třeba k hla
sování (§ 29), a lístek legitimační.
V legitimačním lístku, jejž vydává politický
úřad. buďtež uvedeny: pořadové číslo seznamu
voličského, jméno a příjmení voličovo, den, ho

Tuto menší obálku vloží volič na poštovním
úřadě před poštovním úředníkem k tomu povo
laným, případně přednostou poštovního úřadu,
vykázav se legitimačním lístkem, zalepenou spolu
s tímto legitimačním lístkem do větší obálky,
jemu dodané a adresou úsTední volební komise
opatřené, a odevzdá tuto větší obálku zalepenou
témuž poštovnímu úředníku (případně předno
stovi poštovního úřadu).
Poštovní úřad (úředník, případně přednosta
Poštovního úřadu) zapíše do zvláštního seznamu
hlasovací lístky jemu odevzdané podle jména vo
ličova a zašle je po skončené volbě s tímto se
znamem doporučeně ús'řední volební komisi. Zá
roveň oznámí ústřední volební komisi telegraficky
počet odevzdaných lístků; poplatky za tyto te
legramy hradí telegrafní správě správa politická.
Z míst, kde není telegrafní služba zavedena,
vyšle poštovní úřad s tímto oznámením svého
zřízence k neibližšímu úřadu telegrafnímu. Normální poselné hradí poštovnímu úřadu dodatečně
příslušný úřad politický. Je-li příslušný telegrafní
úřad vzdálen od místa volebního více než 3 ho
diny cesty pěšky, telegrafické oznámení odpadá,
a oznámí se počet odevzdaných lístků ústřední
volební komisi písemně doporučeným dopisem.
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§ 30.

§ 33.

Zjištění totožnosti voličovy.

K o n c c' h 1 a s o y á n í.

Poštovnímu úředníku (případně přednostovi
poštovního úřadu), přejímajícímu od voliče hlaso
vací a legitimační lístek (§ 29, odst. druhy), jest
každý jemu neznámý volič povinen prokázati
kromě legitimačního lístku svou totožnost svě
dectvím dvou sibiřských legionářů neb jiným
způsobem (vojenskou legitimací, křestním nebo
rodným listem a p.),

Když volební doba uplyne; uzavře se volební
místnost, avšak odvolí ještě všichni voličové,
kteří jsou ve volební místnosti nebo^ y čekárně
nebo přímo před volební místností, načež prohlásí
přednosta poštovního úřadu hlasování za skon
čené.

Týká-li se pochybnost voliče, jenž bydlí
v obvodu poštovního úřadu, stačí, dosvědčí-li to
tožnost voličovu starosta obce, nebo zástupce
jeho, a v obcích, kde je ustanoven obecní neb
obvodní notář, úředník tento.
Úřední osoby tyto jsou povinny v době volby
býti přítomny v bezprostřední blízkosti poštov
ního úřadu, aby v případě potřeby ku zjištění to
tožnosti toho kterého voliče mohly býti do PQj
štovního úřadu povolány; povinnost tato odpadá
ve velkých městech, kde tyto úřední osoby ne
mohou voličů znáti.

O zjištění a prohlášení výsledku volby.

§ 31.
Obsah hlasovacího lístku.
Volič smi odevzdati kandidátní listinu které
koliv strany, škrty, výhrady a jiné změny nemají
účinku.
§'32.

Přerušení volby.

HLAVA PÁTÁ.

§ 34.

Sčítáni hlasů.
Ústřední volební komise sejde se ve svém
sídle k vyzvání předsedově desátý den po volbě
0 druhé hodině odpolední.
Komise porovná počet obálek se seznamy
(§ 29), načež obálky její adresou opatřené otevře
a,vloží po prozkoumání legitimačního-lístku menší
obálku zalepenou do osudí; zjistí-li se, že legiti
mační lístek je padělán, prohlásí hlasovací lístek
za neplatný a uloží zapečetěnou obálku s obsa
hem při spisech.
Jakmile všecky větší obálky jsou otevřeny a
menší obálky vloženy do osudí, vyjme ústřední
volební komise obálky s hlasovacími lístky
z osudí, spočte je a vyjme z nich hlasovací lístky.
Potom vyloučí lístky neplatné, rozdělí hlasovací
lístky podle volebních stran a zjistí ^volební vý
sledek dvojím záznamem. Při tom každý člen ko
mise má právo nahlížeti do hlasovacích lístků.

Ve prospěch kandidátní listiny volební strany
Nastanou-li okolnosti, jež znemožňují zahájiti
volební jednání, pokračovati v něm nebo je ukon počítají se i takové hlasovací lístky, na nichž
čit], tak na př. i nastane-li nutnost neodkladných jména kandidátů jsou škrtána nebo měněna.
úředních výkonů služby poštovní či telegrafní a
Neplatné jsou hlasovací lístky, nejsou-li na
telefonní, jež poštovního úředníka (případně před tiskopise, vydaném ústřední volební komisi.
nostu poštovního úřadu) plně zaneprázdní, aniž.
Je-li v obálce několik kandidátních listin, jsou
by je mohl uložiti nějaké jiné osobě, může před
nosta poštovního úřadu prodloužiti dobu volební neplatný všechny.
nebo provedení volby odročiti na pozdější hodinu.
O přerušení skrutinia platí obdobně předpisy
Opatření takové, pokud nejde o přerušení v dů
§u
32.
sledku neodkladných úředních výkonů, ^ budiž
ihned na budově poštovního úřadu vyhlášeno a
§ 35.
telegraficky příslušnému politickému úřadu ozná
meno. O tomto oznámení platí totéž, co řečeno Přikazování mandátů ústřední vo
lební komisí. Volební číslo.
bylo v § 29.
Komise zjistí součet všech platných hlasů,
Byla-íi přerušená volba již zahájena, budtež
odevzdané hlasovací lístky se seznamem (.v 29) odevzdaných jednotlivým volebním stranám, a
zapečetěny a na poštovním úřadě bezpečně ucho vypočte volební číslo.
vány. Neporušenost pečetí budiž při volbě znovu
Součet všech platných hlasů, všem volebním
zahájené protokolárně zjiš'ěna. Protokol podestranám
odevzdaných, rozdělí se počtem man
píše kromě poštovního úředníka (případně před
které se mají obsadit!, zvětšeným o jednu;
nosty poštovního úřadu) ve volební místnosti po j dátů,
dobu volby přítomný orgán státní bezpečnostní celé číslo nejblíže vyšší výsledku dělení jest
1 číslem volebním.
správy.
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Volebním číslem dělí se počet hlasů odevzda
ných pro každou kandidátní listinu, načež volební
komise přikáže každé volební straně tolik man
dátů, kolikráte jest volební číslo obsaženo v sou
čtu hlasů pro stranu tu odevzdaných.
Neobsadí-li se takovým způsobem všechny
mandáty, obdrží zbylé mandáty postupně volební
strany, které vykazují největší zbytky dělení.
§ 36.
Kteří z kandidátů jsou zvoleni.
Z jednotlivých volebních stran obdrží man
dáty přikázané straně kandidáti podle pořadí, jak
jsou uvedeni na kandidátní listině. Odchýluje-li
se kandidátní listina tištěná od kandidátní listiny
u ústřední volební komise podané, platí obsah
i pořadí této kandidátní listiny.
Nejmenovala-li některá volební strana tolik
kandidátů, kolik mandátů jí podle výsledku skrutinia přísluší, obdrží pouze tolik mandátů, kolik
osob kandidovala.
§ 37.
Zápis ústřední volební komise a vy
hláška volební.
O jednání ústřední volební komise sepíše se
zápis, který všichni členové podepíší. V něm
budiž uvedeno, kteří kandidáti při skrutiniu bylí
prohlášeni za zvolené poslance a kteří jsou ná
hradníky.
Legitimační a hlasovací lístky, obálky a se
znamy hlasovací ústřední volební komise za
pečetí a uloží u ministerstva vnitra.
Výsledek skrutinia se ihned vyhlásí.
Ministerstvo vnitra vydá zvoleným poslan
cům osvědčení, které zvoleného opravňuje vstou
pit! do poslanecké sněmovny a ňčastniti se jejího
jednání; toto oprávnění pomíjí, byla-li jeho volba
volebním soudem prohlášena za neplatnou.
§ 38.
Jak nastupují náhradníci.
x Uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník
téže strany podle pořadí, v jakém byl uveden na
Kandidátní listině.
^2rn'"'' ráhradníka téže strany, zůstane man
dát uprázdněn až do konce volebního období.
Náhradníka povolá ministerstvo vnitra, které
vydá povolanému osvědčení, opravňující ke
vstupu do poslanecké sněmovny (s 37 posl
odst.).
§ 39.
Stížnost proti volbám.
Stížnost proti volbám upravuje zákon o vo
lebním sondě.

HLAVA ŠESTÁ.
Ustanovení trestní.
§ 40.
Co do trestných činů a jich stíhání platí
předpis § 58 zákona ze dne 29. února 1920, čís.
123 Sb. z. a n., kterým se vydává řád volení do
poslanecké sněmovny.
HLAVA SEDMÁ.
Ustanovení všeobecná.
§ 41.
Dohlédací úřad.
Dohlédací úřad politický (zemská správa poli
tická, úřad ministra pro správu Slovenska a ci
vilní správa Podkarpatské Rusi) bdí nad řádným
a včasným prováděním všech úředních výkonů
podle tohoto nařízení.
§ 42.
Politický úřad.
Kde se v tomto nařízeni vládrfim miuví o po
litickém úřadě bez bližšího označení, je tím míněn
politický úřad I. stolice (okresní správa politická,
magistrát) a na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
župní úřad a v městech municipálních magistrát.
§ 43.
Formuláře.
Formuláře přihlášek voličů, vyhlášek, volič
ských seznamů, protokolu ústřední volební ko
mise, seznamů hlasovacích a legitimačních lístků,
jakož i obálky dodá státní správa zdarma.
§ 44.
Osvobození od kolků a poplatků.
Veškerá podání, protokoly, námitky, stížnosti
ve věci voleb a přílohy k nim, jakož i ověření
podpisů voličů na kandidátních listinách (§ 17)
a kandidátů (§ 22) jsou prosty kolků, a pokud ne
jde o ověření podpisů před notářem, i poplatků.
§ 45.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 46.
Provedením tohoto nařízení se pověřují mi
nistři vnitra, národní obraný, spravedlností,
financí, pošt a telegrafů.
• Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Šusta v. r.
Husák v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Engliš v. r.
Průša v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Patka v. r
Dr. Brdiík v. r.
Dr. Procházka v. r.

