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alespoň nikoli bez námahy, která by přibliž
ně s touto hodnotou se srovnávala. Jestliže 
v těchto případech byl ten, jenž tohoto pře
stupku se dopouští, vlastníkem zaniklého již 
patentu na předměty, které označuje za pa
tentem chráněné, stává se trestným teprve 
po uplymití jednoho roku po zániku patentu."

§ 114, odst. 7., nahrazuje se: „obnos 5 zl.“ 
obnosem „20 Kč“.

Poslední odstavec tohoto paragrafu bude 
zníti takto:

„Ministr průmyslu, obchodu a živností 
může ve shodě s ministrem financí nařídili, 
aby přihláškové a roční poplatky byly zvý
šeny do 500 procent nebo sníženy do 50 pro
cent nynější výměry."
• V § 115 nahradí se slova „5 zl.“ slovy 
„40 Kč".

V § 116 nahradí se obnosy poplatků v dru
hém odstavci ad 1 až 7 uvedené těmito ob
nosy:

ad 1. 100 Kč, ad 2. 250 Kč, ad 3. 350 Kč, 
ad 4. 200 Kč, ad 5. 100 Kč, ad 6. a) 100 Kč, 
b) 50 Kč, ad 7. 50 Kč.

Obnos „15 zl.“ v posledním odstavci tohoto 
paragrafu nahrazuje se obnosem „150 Kč".

Za § 118 vkládá se toto ustanovení:

§ 119.

Ministr pro průmysl, obchod a živnosti 
jest v dohodě s ministrem financí oprávněn 
stanovili vyhláškou zvláštní poplatky za vy
hotovení listin a osvědčení, patentním úřa
dem na žádost stran vydávaných, do výše 
20 Kč, a vydati ustanovení o následcích jich 
nezaplacení.

§ 7.
Zákon tento nabývá účinnosti čtrnáctý den 

po vyhlášení.

§ 8.

Provedením jeho pověřují se ministr prů
myslu, obchodu a živností a ministr spravedl
nosti.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Dr. Dolanský v. r.
A. Novák v. r.

za ministra L. Nováka.

Zákon ze dne 14. července 1922,

kterým se mění řád volení v obcích.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

článek I.

Ustanovení §§ 16 a 17 zákona ze dne 31. led
na 1919, č. 75 Sb. z. a n., se zrušují.

Článek II.

Ustanovení §§ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 18, 19, 28, 38, 66, 67 a 75 zákona ze 
dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb. z. a n., mění se 
takto:

§ 1 bude zníti:

Podmínky práva volebního.
Právo voliti do obecního zastupitelstva pří

sluší všem státním občanům československé 
republiky, kteří mají náležitosti §u 2 zák. 
z 19. prosince 1919, č. 663 Sb. z. a n.

§ 2 bude zníti:

Volební právo občanů bydlících v několika 
obcích.

Každý občan smí vykonávati právo volební 
pouze v obci jediné a vykonává je osobně. To 
platí i v případě, že má několik bydlišť.

Byl-li kdo zároveň nebo postupně zapsán 
do voličských seznamů několika obcí, nesmí 
během jednoho roku ode dne, kdy se konala 
volba v obci jedné, voliti v obci jiné.

§ 3 se mění takto:

bod 3. odpadá;
bod 4. označuje se jako bod 3.;
bod 5. označuje se jako bod 4.

Poslední odstavec zní:
Předloží-li se volební komisi úřední doklad 

o tom, že volič zapsaný do voličských sezna
mů v den volby není státním občanem anebo 
jest vyloučen z práva voliti podle ustanovení 
č. 1, 3 nebo 4 neb podle posledního odstavce 
§u 2 anebo rozhodnutí volebního soudu, že 
občan neprávem do voličských seznamů byl 

! zapsán, nesmí býti připuštěn k hlasování.

253.



ybirks zákonů a nařízení, č. 253. 1071

§ 4 mění se takto:

Poslední odstavec zní: Do obecních komisí 
mohou býti voleni i ti, kdož nejsou členy obec
ního zastupitelstva, avšak musí býti volitelni.

K § 5 připojuje se odstavec:

4. Kdož povinni jsou činiti počet ze správy 
jmění obecního, jmění obecního ústavu nebo 
podniku, nebo jmění obcí spravovaného a ne- 
učinili-li tak, ač lhůta, obecním zastupitel
stvem nebo dozorčím úřadem ke složení účtů 
jim daná, již byla uplynula.

§ 8 bude zníti:

Povinnost přijmouti a podrželi volbu.

Každý volič jest povinen volbu do obecního 
zastupitelstva, obecní rady a-obecních komisí 
přijmouti.

Od povinnosti přijmouti volbu do obecní 
rady neb obecní komise jsou osvobozeni:

1. Kdož překročili 60. rok věku;

2. ženy, jimž péče o rodinu brání vykoná- 
vati úřad;

8. kdož po celá dvě poslední období byli 
členy obecní rady;

4. kdož lékařsky prokáží vážnou nemoc 
nebo vadu tělesnou, pro niž by nebyli schopíii 
úřad vykonávati;

5. kdož pro své povolání pobývají často ne
bo po delší čas mimo obec;

6. zaměstnanci, jimž jejich povolání brání 
náležitě vykonávati úřad;

7. volení členové zákonodárných, veřejno
právních, správních nebo poradních sborů;

8. vojíni z povolání;

9. kdož zvoleni byli do obecní rady neb 
obecní komise toliko volební skupinou, kterou 
nebyli kandidováni do obecního zastupitel
stva.

Vzdáti se členství zastupitelstva, rady, 
neb komisí obecních za volebního období jest 
přípustno jen tehdy, jsou-li tu okolnosti pod 
čís. 1 až 8 uvedené, nebo souhlasí-li s re- 
signací obecní zastupitelstvo většinou všech 
svých členů. Resignující je z jednání a hla
sování o tom vyloučen. (§ 5 zákona ze dne
7. února 1919, č. 76 Sb. z. a n.).

Octepře-li obecní zastupitelstvo souhlas s re- 
signací, je resignující oprávněn odvolali se 
k dohlédacímu úřadu, který rozhodne s plat
ností konečnou. Není-li obecní zastupitelstvo 
ještě ustaveno, dává souhlas s resignací do- 
hlédací úřad s platností konečnou. Také o stíž
nosti podané pro nezákonnost usnesení vyslo
vujícího souhlas s resignací rozhoduje dohlé- 
dací úřad, a to s platností konečnou.

O tom, jsou-li tu zákonné důvody pro od
mítnutí volby nebo vzdání se členství obecní 
rady nebo komise, rozhoduje obecní zastupi
telstvo, o odvolání pak dohlédací úřad s ko
nečnou platností.

O tom, jsou-li tu zákonné důvody pro 
vzdání se členství obecního zastupitelstva, 
rozhoduje s konečnou platností dohlédací 
úřad, jemuž obecní starosta ihned učiní ozná
mení o resignací. Nerozhodne-li dohlédací 
úřad do dvou měsíců ode dne, kdy ho zpráva 
obecního úřadu došla, považuje se to za roz
hodnutí uznávající oprávněnost resignace.

Zvolený jest povinen úřad svůj vykonávati 
do doby, než jest pravoplatně rozhodnuto, že 
odmítnutí volby nebo vzdání se jest pří
pustno.

Kdo přes to, že příslušný sbor nebo úřad 
odepřel souhlas nebo uznal neoprávněnost od
mítnutí nebo vzdání se, odmítne přijmouti 
volbu neb úřad podržeti, nebo kdo před pra
voplatným rozhodnutím o vzdání se odepírá 
úřad svůj vykonávati, ztrácí volitelnost pro 
běžné a nej bližší volební období, při čemž 
ustanovení § 68 zůstávají nedotčena.

§ 10 bude zníti:

Období volební. Ztráta mandátu.

Obecní zastupitelstvo volí se vždy na dobu 
čtyř let, počítajíc ode dne, kdy volba obecní 
rady stala se pravoplatnou. Toto ustanovení 
platí i pro období obecních zastupitelstev, 
zvolených po prvé podle zákona ze dne 31. 
ledna 1919, čís. 75 Sb. z. a n.

Neustaví-li se nové zastupitelstvo do čtyř 
měsíců ode dne, kdy uplynulo období zastupi
telstva dřívějšího, jmenuje, žádá-li to aspoň 
třetina členů starého zastupitelstva, dohlé
dací úřad pro mezidobí správní komisi s po
měrným zastoupením podle výsledku plat
ných voleb do obecního zastupitelstva posled
ně provedených. V takovém případě buďtež 
nové volby, ačli nebyly již provedeny, roze
psány nejdéle do dvou měsíců.



1072 Sbírka zákonů a nařízení, č. 253.

Nebyla-li správní komise jmenována, vy
konává obecní zastupitelstvo svůj úřad až do 
doby, kdy se ustaví nové zastupitelstvo.

Úřad starosty, náměstků, obecní rady a ko
misí trvá tak dlouho, jako funkce obecního 
zastupitelstva.

Členství v obecním zastupitelstvu, radě a 
komisích se pozbývá:

1. úmrtím,
2. ztrátou volitelnosti, nebo vyjdou-li do

datečně na jevo okolnosti, pro které občan 
nebyl by původně mohl býti zvolen,

3. vzdáním se, bylo-li vzdání se pravoplat
ně schváleno (§8),

4. vystoupením nebo vyloučením ze stra
ny, na jejíž jméno zněla volební skupina, 
která zvoleného kandidovala.

O ztrátě mandátů pod čís. 2. a 4. rozhodne 
dohlédací úřad. Do jeho rozhodnutí lze si 
stěžovati do 14 dnů k vyššímu úřadu dohléda- 
címu, který rozhoduje, a to do dvou měsíců, 
s platností konečnou.

§ 11 bude zníti:

Rozepsání voleb. Vyhláška.

Dohlédací úřad rozepíše s konečnou plat
ností volbu tak, aby přípravy k volbě včas 
mohly býti skončeny.

V době dvou měsíců, počítajíc ode dne, kdy 
podle zákona o stálých voličských seznamech 
vyloženy býti mají stálé voličské seznamy, 
nebuďtež volby obecního zastupitelstva pro
váděny.

Volba vyhlásí se v úředním listě, dále pak 
v obci vyhláškami na veřejných místech po 
dobu 14 dnů, jakož i jinakým způsobem v mí
stě obvyklým. Tvoří-li obec několik osad, bu
diž volba vyhlášena ve všech osadách.

Vyhláška v obci musí obsahovali den volby 
a počet osob, jež mají býti voleny, lhůtu, do 
které možno žádati za vydání tištěných se
znamů voličských (§ 15), dále lhůtu, do které 
možno se domáhati volby podle zásady po
měrného zastoupení a podmínky této žádosti 
(§ 19), lhůtu ku předložení kandidátních li
stin s udáním kalendářního dne (,§ 20), usta
novení o formě a obsahu kandidátních listin 
(§ 21), lhůtu k oznámení sdružených listin 
(§ 26) a lhůtu k jmenování členů volební ko
mise (§ 32).

§ 12 bude zníti:

Stálé seznamy voličské.
Volby vykonají se podle stálých seznamů 

voličských (§ 14 zák. o stál. vol. sezn.).

§ 13 bude zníti:

Vyložení seznamů voličských.
Zároveň s volební vyhláškou vyloženy buď- 

tež po čtrnácte dnů stálé seznamy voličské.
Voličské seznamy buďtež k nahlédnutí pří

stupny nejméně po tři hodiny denně, v ob
cích s více než 5000 obyvatelů nejméně po 
osm hodin denně, avšak ve všech obcích po 
dvě soboty i v hodinách poledních, v neděli 
vždy od 8. do 12. hodiny polední.

Do seznamů má každý právo nahlížeti 
a činiti si opisy a výpisy, pokud tím nevy
lučuje jiných osob z výkonu téhož práva.

Ke správnému dodržování těchto ustano
vení dohlížejí členové místní komise.

§ 14 bude zníti:

Změny v seznamech voličských.
Změny v seznamech voličských mohou býti 

provedeny toliko pokud je připouští zákon- 
o stálých seznamech voličských.

V posledních osmi dnech před dnem volby 
nesmí býti v seznamech voličských nic mě
něno.

§ 15 se mění takto:

V prvním odstavci odpadají slova „od po
čátku lhůty reklamační".

čtvrtý odstavec se ruší.

§ 18 bude zníti:

Dodatečné vyložení seznamů voličských.

Voličské seznamy, které budou podkladem 
pro hlasování, vyloženy buďtež po osm dnů 
až do čtrnácté hodiny posledního dne před 
volbou k veřejnému nahlédnutí.

O právu nahlížeti, činiti si opisy a výpisy 
a o hodinách, po které seznamy mají býti vy
loženy, platí ustanovení § 13.

§ 19 se mění takto:
V odstavci druhém odpadají slova „na Slo

vensku do 1. ledna 1928 více než 1000 oby
vatelů".
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Odstavec 3. zní takto:

Návrh takový podá se písemně u obecního 
úřadu. O tom, zda žádost je podána nařízeným 
počtem zapsaných voličů a zda tedy volba po
dle zásady poměrného zastoupení se má pro- 
vésti, rozhoduje s konečnou platností dohlé- 
dací úřad.

§ 28 se mění takto:

Místo cifry 1500 stůjž cifra 1000.

§ 38 bude zníti:

Hlasování,

Volební komise, ustavivší se, prohlédne 
před početím volby osudí. Potom přikročí se 
k odevzdávání hlasů. Voličové dostavte se se 
všemi kandidátními listinami, které jim byly 
dodány.

Volební komise vezme od voliče průkaz (§31) 
a zjistí, má-li volič všechny kandidátní listiny 
neškrtané nebo neoznačené. Za chybějící, 
škrtané nebo jinak označené dodá mu jiné, 
tak, aby volič měl všechny kandidátní listiny. 
Dále vydá mu úřední obálku. Všechny obálky 
buďtež stejné velikosti, jakosti a barvy a ne
smějí míti žádného odlišného znamení. Dodá 
j e obec na svůj vrub.

Volič sám vloží hlasovací lístek do obálky 
v prostoru tak odděleném, aby nemohl býti 
pozorován, načež před komisí hodí obálku do 
volebního osudí a odloží všechny kandidátní 
listiny, které mu zbyly, do zvláštní schránky.

Tímto způsobem odevzdají své hlasy voli
čové v pořádku, j ak se do volební místnosti do
stavili.

Volební komise dohlíží ke správnému ode
vzdávání hlasovacích lístků a bdí nad udržo
váním pořádku ve volební místnosti, členům 
komise není dovoleno opravovat! nebo pře- 
pisovati hlasovací lístky, byť i o to voličem 
byli požádáni.

Odevzdání hlasovacího lístku budiž členy 
komise vyznačeno ve dvou stejnopisech volič
ských seznamů.

Osoby slepé a ti, kdož pro vadu tělesnou ne
mohou sami hlasovací lístek odevzdati, vyko
návají své právo volební v průvodu voliče, 
s nímž sdílejí společnou domácnost, anebo 
v průvodu voliče, jehož svobodně sobě za prů
vodce zvolili. Průvodce tento odevzdá hlaso
vací lístek event. průkaz za svého zmoc- 
nitele; volební komise zjistí dotazem, zda
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volič svobodně svého průvodce zvolil, zda zná 
jeho jméno a příjmení, a zapíše tento způ
sob volby zvláště v protokole o volbě.

§ 66 mění se takto:

Odstavec b) bude zníti:

b) v obcích, v nichž provedena byla volba 
podle zásady poměrného zastoupení, půjde-li 
o náměstka nebo člena obecní rady neb komise, 
členové obecního zastupitelstva téže volební 
skupiny, k níž patřil činovník, jehož místo se 
uprázdnilo. Volební skupina provede volbu po
dle zásady nadpoloviční většiny.

Uprázdní-li se místo starosty, provede se 
nová volba jak starosty tak náměstků podle 
ustanovení § 62, a kdyby novou volbou nastal 
přesun v zastoupení volebních skupin v obec
ní radě, tedy i nová volba obecní rady podle 
ustanovení §u 64.

§ 67 bude zníti:

Řízení opravné.
Námitky proti volbě starosty, náměstků, 

obecní rady a komisí podati může každý volič 
do 8 dnů ode dne volby u obecního úřadu. Roz
hodne o ní s platností konečnou úřad, uvedený 
v § 54 do dvou měsíců.

§ 75 bude zníti:

Ustanovení tohoto zákona platí pro volby 
do zastupitelstev všech obcí a osad. Pro Pod
karpatskou Rus platí zákon tento do té doby, 
dokud se sněm Podkarpatské Rusi neusnese 
na vlastním řádu volení v obcích. Pokud pro 
Velkou Prahu, Bratislavu a Košice neplatí 
ustanovení zvláštní, platí zákon tento.

Článek III.

Ustanovení bodu 4. §u 10 vztahuje se jen 
na vystoupení nebo vyloučení ze strany, 
sběhší se po dnu, kdy zákon tento nabyl účin
nosti.

Zákon tento, který nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení, provede ministr vnitra.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r. 

černý v. r.


