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205.
Zákon ze dne 15. října 1925, 

kterým se mění řád volení do poslanecké sně
movny ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. 

z. a n.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Zákon ze dne 29. února 1920, č. 128 Sb. z. 
a n., mění se takto:

čl. I.
Území československé republiky rozděluje 

se pro volby do poslanecké sněmovny v tyto 
volební kraje:

Volební kraj prvý

se sídlem krajské volební komise v Praze; 
tento volební kraj se skládá z části A a B.

Část A tvoří: Praha I—VII a XVI—XIX 
a okresy: Bechyně, Benešov, Beroun, Dob
říš, Hořovice, Jílové, Kamenice nad Lipou, 
Karlín (mimo části Prahy), Milevsko, Miro- 
vice, Neveklov, Příbram, Sedlčany, Sedlec, 
Smíchov, Soběslav, Tábor, Vlašim, Votice, 
Vožice Mladá, Zbraslav.

část A volebního kraje prvního volí po
slanců .................................................24

část B tvoří: Praha VIII—XV a okresy: 
Brandýs n. L., Brod Český, Brod Německý, 
Čáslav, Habry, Hora Kutná, Humpolec, Cho- 
těboř, Janovice Uhlířské, Kolín, Kostelec nad 
černými Lesy, Kouřim, Královice Dolní, Le
deč, Pacov, Pelhřimov, Počátky, Polná, Přiby
slav, Říčany, štoky.

Část B volebního kraje prvního volí po
slanců .................................................24

Volební kraj druhý
se sídlem krajské volební komise v Pardubi
cích ; volební kraj tvoří okresy:

Hlinsko, Holice, Chrudim, Kostelec nad 
Orlicí, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Mýto 
Vysoké, Nasavrky, Pardubice, Polička, Pře
louč, Skuteč, ústí nad Orlicí, žamberk.
Druhý volební kraj volí poslanců ... 11

Volební kraj třetí
se sídlem krajské volební komise v Hradci 
Králové; volební kraj tvoří okresy:

Broumov, Bydžov Nový, Dvůr Králové nad 
Labem, Hořice, Hostinné, Hradec Králové, 
Chlumec nad Cidlinou, Jaroměř, Maršov, Ná
chod, Nechanice, Nové Město nad Metují, 
Opočno, Police nad Metují, Rokytnice v Orlic
kých Horách, Rychnov nad Kněžnou, Skalice 
Česká, Teplice nad Metují, Trutnov, Úpice, 
žacléř.
Třetí volební kraj volí poslanců .... 12 

Volební kraj čtvrtý
se sídlem krajské volební komise v Mladé Bo
leslavi; volební kraj tvoří okresy:

Bělá pod Bezdězem, Benátky Nové, Boleslav 
Mladá, Brod železný, Dub český, Frýdlant, 
Hradiště Mnichovo, Jablonec nad Nisou, Jičín, 
Jilemnice, Libáň, Liberec, Lomnice nad Popel
kou, Mělník, Městec Králové, Nové Město pod 
Smrkem, Nymburk, Paka Nová, Poděbrady, 
Rokytnice nad Jizerou, Semily, Sobotka, Tan- 
vald, Turnov, Vrchlabí, Vysoké nad Jizerou.

čtvrtý volební kraj volí poslanců ... 17
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Volební kraj pátý
se sídlem krajské volební komise v České 
Lípě; volební kraj tvoří okresy:

Benešov nad Ploučnicí, Bor u české Lípy, 
Cvikov, Děčín, Dubá, Haňšpach, Chabařovice, 
Chrastava, Jablonné Německé, Kamenice čes
ká, Lípa česká, Litoměřice, Mimoň, Rumburk, 
Šluknov, Stětí, ústí nad Labem, úštěk, Varns
dorf.

Pátý volební kraj volí poslanců .... 13 

Volební kraj šestý
se sídlem krajské volební komise v Lounech; 
volební kraj tvoří okresy:

Bílina, Duchcov, Hora Sv. Kateřiny, Hora 
Sv. Šebestiána,, Chomutov, Jirkov, Kladno, 
Kralupy nad Vltavou, Křivoklát, Libochovice, 
Litvínov Horní, Louny, Lovosice, Most, Po- 
stoloprty, Rakovník, Roudnice nad Labem, 
Slaný, Strašecí Nové, Teplice-šanov, Unhošť, 
Vel vary, žatec.

Šestý volební kraj volí poslanců .... 17 

Volební kraj sedmý
se sídlem krajské volební komise v Karlových 
Varech; volební kraj tvoří okresy:

Aš, Bečov nad Teplou, Platná Horní, Bo- 
chov, Doupov, Falknov nad Ohří, Cheb, Já
chymov, Jesenice, Kadaň, Karlovy Vary, 
Kraslice, Kynžvart Lázně, Loket, Nej dek, 
Podbořany, Přísečnice, Vejprty, Vildštejn, 
žlutíce.

Sedmý volební kraj volí poslanců ... 12 

Volební kraj osmý
se sídlem krajské volební komise v Plzni; 
volební kraj tvoří okresy:

Bezdružice, Blatná, Blovice, Březnice, 
Dobřany, Domažlice, Hartmanice, Hory Kaš
perské, Horšovský Týn, Hostouň, Kdyně, 
Klatovy, Královice, Manětín, Mar. Lázně, Ne
pomuk, Nýrsko, Planá, Plánice, Plzeň, Pře
štice, Přimda, Rokycany, Ronšperk, Stod, 
Stříbro, Sušice, Tachov, Teplá, Touškov, 
Zbiroh.

Osmý volební kraj volí poslanců .... 17 

Volební kraj devátý
se sídlem krajské volební komise v čes. Budě
jovicích; volební kraj tvoří okresy:

Brod Vyšší,^ Budějovice české, Bystřice 
Nová, Hluboká nad Vltavou, Horažďovice, 
Hradec Jindřichův, Hrady Nové, Chvalšiny, 
Kaplice, Krumlov český, Lišov, Lomnice nad 
Lužnicí, Netolice, Písek, Planá Horní, Pra
chatice, Strakonice, Sviny Trhové, Třeboň, 
Týn nad Vit., Veselí nad Lužnicí, Vimperk, 
Vodňany, Volary, Volyně.

Devátý volební kraj volí poslanců ... 13 

Volební kraj desátý
se sídlem krajské volební komise v Jihlavě; 
volební kraj tvoří okresy:

Bíteš Velká, Budějovice Moravské, Dačice, 
Hrotovice, Jaroslavice, Jemnice, Jihlava, 
Krumlov Moravský, Meziříčí Velké, Mikulov, 
Náměšť nad Oslavou, Slavonice, Telč, Třebíč, 
Třešť, Vranov, Znojmo.

Desátý volební kraj volí poslanců ... 9

Volební kraj jedenáctý
se sídlem krajské volební komise v Brně; vo
lební kraj tvoří okresy:

Blansko, Boskovice, Brno město, Brno 
venkov, Bučovice, Bystřice nad Pernštejnem, 
Hustopeče, Ivančice, Jevíčko, Klobouky, Kun- 
štát, Mor. Třebová, Nové Město na Moravě, 
Pohořelice. Slavkov u Brna. Svitavy. Tišnov, 
Vyškov, žďár, židlochovice.

Jedenáctý volební kraj volí poslanců . . 17

Volební kraj dvanáctý

se sídlem krajské volební komise v Olomouci; 
volební kraj tvoří okresy:

Bruntál, Bystřice pod Hostýnem, Cukmántl, 
Dvorec, Frývaldov, Javorník, Holešov, Koje
tín, Konice, Kroměříž, Libava Město, Lipník 
nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, 
Plumlov, Prostějov, Přerov, Rýmařov, Staré 
Město, šilperk, Šternberk, Šumperk, Uničov, 
Vidnava, Vízmberk, Zábřeh, Zdounky.

Dvanáctý volební kraj volí poslanců . . 17 

Volební kraj třináctý

se sídlem krajské volební komise v Uherském 
Hradišti; volební kraj tvoří okresy:

Bojkovice, Brod Uherský, Břeclav, Hodo
nín, Hradiště Uherské, Klobouky Valašské, 
Kyjov, Napajedla, Ostroh Uherský, Stráž
nice, Vizovice, Zlín, ždánice.

Třináctý volební kraj volí poslanců . . 8
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Volební kraj čtrnáctý

se sídlem krajské volební komise v Moravské 
Ostravě; volební kraj tvoří okresy:

Albrechtice, Benešov Horní, Bílovec, Bohu
mín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek, 
Fryštát, Fulnek, Hlučín, Hranice, Jablun- 
kov, Jičín Nový, Jindřichov, Klimkovice, 
Krnov, Meziříčí Valašské, Místek, Odry, 
Opava, Osoblaha, Ostrava Moravská, Ostrava 
Slezská, Příbor, Rožnov pod Radhoštěm, Tě
šín český, Vítkov, Vrbno, Vsetín.

čtrnáctý volební kraj volí poslanců . . 19

Volební kraj patnáctý
se sídlem krajské volební komise v Trnavě; 
volební kraj tvoří:

ze župy patnácté:

okres bratislavský mimo obce, které patří 
do šestnáctého volebního kraje,

z okresu galantského obce: Abrahám, 
Brakoň, Gáň, Gest, Hedy, Králová u Sen
ce, Krmeš, Nebojsa, Páld, Pustý Fedýmeš, Se- 
red, Dolná Středa nad Váhom,

okres hlohovský,
okres modřanský mimo obce, které patří do 

šestnáctého volebního kraje,

okres myjavský a piešťanský,
okres povážsko-novomestský mimo obce, 

které patří do sedmnáctého volebního kraje,
okres senický a .skalický,
okres šalský mimo obce, které patří do šest

náctého volebního kraje,
okres trnavský;

ze župy šestnácté:

okres nitranský mimo obce, které patří do 
šestnáctého volebního kraje,

okres novozámecký mimo obce, které patří 
do šestnáctého volebního kraje,

okres topolčianský mimo obce, které patří 
do sedmnáctého a osmnáctého volebního kra
je,

z okresu vrábelského obce: Kálaz, Malé 
Hyndice, Mártonfalu, Vajka,

z okresu zlatomoravského obec: Dýmešské 
Kostolany.

Patnáctý volební kraj volí poslanců „ » 9

Volební kraj šestnáctý

se sídlem krajské volební komise v Nových 
Zámcích; volební kraj tvoří:

ze župy patnácté:

z okresu bratislavského obce: Bystrica, 
Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravká, Farna, 
líochštetno, Horvátský Grob, Ivánka, Kar
lova Ves, Lamač, Mariatál, Mást, Oberufer, 
Pajštún, Petržalka, Stupava, Vajnory, Zohor,

město Bratislava,
okres dunajskostredský,
okres galantský mimo obce, které patří do 

patnáctého volebního kraje,
okres komárenský a malacký,
z okresu modřanského obce: Nemecký 

Grob, Slovenský Grob, švansbach,
z okresu šalského obce: Diákovce, Dlhá nad 

Váhom, Farka.šd, Králová, Králová nad Vá
hom, Neded, Pered, Selíce, šala nad Váhom, 
Šok, Tornok, Veča, žigard,

okres šamorýnský;

ze župy šestnácté:

z okresu nitranského obce: Badice, Brahč, 
Čehynce, čitáry, Gest, Hrnčiarovce, Jagersek. 
Lajošová, Měchenice, Nitra, Pogranice, Velký 
Celin, Vyčapy-Opatovce,

z okresu novozámeckého obce: Andod, Nové 
Zámky, Tardošked, Veliký Kýr,

okres parkáňský,
okres staroďalský mimo obce, které patří 

do osmnáctého volebního kraje,
z okresu vrábelského obce: Babindol, Ba- 

račka, Beša, Bešeňov, čifáry, Dyčka, Dedinka 
(Fajkurt), Horný Ohaj, Horný Pial, Iňa, 
Lula, Mochovce, Pozba, Tehla, Teldince, Velké 
Hyndice,

z okresu zlatomoravského obce: Dýmeš, 
Koleňany, Ladiče, žirany;

ze župy osmnácté:

z okresu krupinského obce: Dolné Seme- 
rovce, Fedýmeš, Hokovce, Horné Semerovce, 
Horné Turovce, Horváty, Hrkovce, Inam, Kle- 
ňany, Malé Turovce, Nekyje, Pereslany, Plá- 
šťovce, Sazdice, Sečenka, Slatina, Středné Tú
ro vce, -šáhy, Tešmák, Tompa, Velká Ves, 
Výška,

z okresu levického obce: Bor, Dolná Seč, 
Horná Seč, Levice, Lok, Ludany, Malá Kál-
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nica, Malé Kosmalovce, Malý Kiar, Marušová, 
Naďod, Nový Tekov, Ovárky, Varšany, Velká 
Kálnica,

z okresu modrokameňského obce: Balog, 
Bátorová, čebovce, Ďurkovce, Chrástince, 
Ipolské Kosihy, Kamenné Kosihy, Koláry, 
Kosihovce, Lesenice, Malá čalomija, Nanince, 
Opatovce, Selany, Slovenské Ďarmoty, širá- 
kov, Trebušovce, Velká čalomija,

okres želiezovský.

Šestnáctý volební kraj volí poslanců . . 11

Volební kraj sedmnáctý
se sídlem krajské volební komise v Turč. Sv. 
Martině; volební kraj tvoří:

ze župy patnácté:

z okresu povážsko-novomestského obce: 
Beckov, Dolnie Srnie, Kálnica, Kočovce, Mne- 
šice, Moravské Lieskové, Povážská Nová Ves, 
Rakoluby, Vieska;

ze župy šestnácté:

z okresu staroďalského obce: Baroniiak, 
Čahovce, Jasová, Semer,

z okresu topolčianského obce: Broďany, 
Hornia Ves, Kolačno, Malé Kršteňany, Malé 
Uherce, Pažit’, Radobica, šimonovany, Velké 
Kršteňany, Velké Uherce,

okres vrábelský mimo obce, které patří do 
patnáctého a šestnáctého volebního kraje,

okres zlatomoravský mimo obce, které patří 
do patnáctého a šestnáctého volebního kraje;

ze župy sedmnácté:

okres kremnický;

ze župy osmnácté:

okres baňskobystrický a baňskoštiavnický,

okres brezňanský mimo obce, které patří 
do devatenáctého volebního kraje,

okres krupinský mimo obce, které patří do 
šestnáctého volebního kraje,

okres levický mimo obce, které patří do 
šestnáctého volebního kraje,

okres bánovský,
okres prievidzský mimo obce, které patří 

do osmnáctého volebního kraje,

z okresu modrokameňského obce: Čelovce, 
Dolné Plachtince, Dolné Príbelce, Horné 
Plachtince, Horné Príbelce, Opava, Středné 
Plachtince, Žáhorce,

z okresu topolčianského obce: Baštín, Bo-
ňany, Hradiště, Chynorany,_Janova—Nová
Ves, Ješkova Nová Ves, Klátova Nová Ves, 
Kliž, Klížské Hradiště, Krásno, Krnča, Livina, 
Livinské Opatovce, Malé Bielice, Nadlice, Na- 
vojovce, Nedanovee, Nedašovce, Praznovce, 
Rajčany, Skačany, Turčánka, Velké Bielice, 
žabokreky;

—okros-iio-vobáňský,
z okresu rimavskosobotského obec: Sihla, 

okres svatokrížský a zvolenský;

ze župy devatenácté: 
z okresu ružomberského obec: Honovaly. 

Osmnáctý volební kraj volí poslanců . . 7
ze župy sedmnácté:

okres čadcanský, dolnokubínský, iíavský, 
kysucko-novomestský, námestovský a pováž- 
sko-bystrický, púchovský, trenčínský, trsten- 
ský, turčiansko-svatomartinský, velkobytčan- 
ský a žilinský.

Sedmnáctý volební kraj volí poslanců . . 11

Volební kraj devatenáctý
se sídlem krajské volební komise v Liptov
ském Sv. Mikuláši; volební kraj tvoří:

ze župy osmnácté:
z okresu brezňanského obce: Helpa, Poho

řelá, Polonka, šumiac, Telgárt, Závadka,

Volební kraj osmnáctý

se sídlem krajské volební komise v Báňské 
Bystrici; volební kraj tvoří:

ze župy šestnácté:

okres rimavsko-sobotský mimo obce, které 
patří do osmnáctého a dvacátého volebního 
kraje;

ze župy devatenácté: 
okres hrád^ký,

z okresu prievidzského obce: Bystričany, 
Čereňany, Dolný Kamenec, Horný Kamenec, 
Oslany, Zemanské Kostolany,

z okresu kežmarského obce: Farkašovce,
Javorina, Jurské, Krig, Křížová Ves, Landok,
Malý Slavkov, Slovenská Ves, ždiar,
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okres levočský mimo obce, které patří do 
dvacátého volebního kraje,

okres liptovsko-svatomikulášský,
okres novovesský mimo obce, které patří 

do dvacátého volebního kraje,
okres popradský mimo obce, které patří do 

dvacátého volebního kraje,
okres revúcký mimo obce, které patří do 

dvacátého volebního kraje,
okres rožňavský mimo obce, které patří do 

dvacátého volebního kraje,
okres ružomberský mimo obec Donovaly,
okres staroFiibovňanský mimo obce, které 

patří do dvacátého a dvacátého prvního vo
lebního kraje,

okres spišsko-starovesský;

ze žopy dvacáté:

z okresu gelnického obce: Helcmanovce, 
Horní Slovinky, Hrišovce, Jaklovce, Kalava, 
Kluknava, Kojšov, Malý Folkmar, Marge- 
cany,^ Prakovce, Richnava, Spišská Opaka, 
Stará Voda, úhorná, Velký Folkmar, žaka- 
rovce.

Devatenáctý volební kraj volí poslanců . 6

Volební kraj dvacátý
se sídlem krajské volební komise v Košicích; 
volební kraj tvoří:

ze župy osmnácté:

okres lučenecký,
okres modrokameňský mimo obce, které 

patří do šestnáctého a osmnáctého volebního 
kraje,

z okresu rimavsko-sobotského obce: české 
Brezovo, Dolná Pokoradz, Ožďany, Pa- 
darovce, Poltár, Rimavská Sobota, Slaná Le- 
hota, Tomášovce, Zacharovce,

okres veledínský;

ze župy devatenácté:

okres kežmarský mimo obce, které patří 
do devatenáctého volebního kraje,

z okresu levočského obce: Levoča, Spišské 
Podhradie,

z okresu spišsko-novovesského obce: Spiš
ská Nová Ves, Spišské Vlachy, Vondr-išel,

z okresu popradského obce: Matěj ovce, 
Milbach, Nová Lesná, Poprad, Spišská Sobota, 
Stráža, Velká, Velký Slavkov,

z okresu revúckého obce: Hueín, Licince, 
Mikolčany,

z okresu rožňavského obce: Bořka, Bor- 
zova, Brzotín, čučma, Krásnohorska Dlhá 
Lúka, Dobšina, Drnava, Joles, Kerešovce, 
Gemerská Kováčová, KrásnohorSké Podhra
die, Kunová Teplica, Lipovník, Lúčka, Nada- 
bula, Pásková, Plešivec, Rožňava, Rudník, 
Siiica, Solovec, štitník, Vichtelka,

z okresu starotubovňanského obce: Hob- 
gart, Lomnička, Podolinee,

okres tornalský;

ze župy dvacáté:

z okresu gelnického obce: Dol. Slovinky, 
Gelnica, Krompachy, Mníšek, Smolnická 
Hutá, Smolník, švedlar,

z okresu velkokapušanského obce: Bajany, 
Bátfa, Bíš, Botfalu, Budkovce, čičarovce, 
Čierné Pole, Ruská, Gáloč, Iška, Klačany, 
Ketergíň, Komárovce, Koncház, Malé Sel- 
mence, Maťovce, Minaj, Močiar, Moďoroš, 
Mokča-Kryšov, Nárad, Palad’, Palóv, 
Ptrukša, šišlovce, Vajany, Vajkovce, Velké 
Kapušany, Velké Selmence, Tarnovce, Vieš- 
kovce,

město Košice,
z okresu košického obce: Keňhec, Miglec, 

Seňa, Velká Ida,
okres královskochlumecký,
z okresu miehalovského obce: Drahňov, 

Kopčany, Malé Reškovce, Oborin, Velké 
Raškovce,

okres moldavský mimo obce, které patří do 
XXI. volebního kraje,

z okresu sečovského obce: Černahov, Har* 
diště, Imreg, Ladmovce, Malá Bara, Malá 
Toroňa, Seleška, Sirnek, Velká Bara, Zemplín.

Dvacátý volební kraj volí poslanců . . 7

Volební kraj dvacátý prvý
se sídlem krajské volební komise v Prešově; 
volební kraj tvoří:

ze župy devatenácté:
z okresu starolubovňanského obce: Gromoš, 
Hajtuvka, Legňava, Malý Lipník, Matisová, 
Plavnica, Starina, Sulín, šambron;

župa dvacátá:

(Příloha A k zákonu č. 126/1920 Sb. z. a n.) 
mimo obce, které patří do volebních krajů de
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vatenáctého a dvacátého, až po hranice auto
nomního území Podkarpatské Rusi.
Volební kraj dvacátý prvý volí poslanců . 10

Volební kraj dvacátý druhý

se sídlem krajské volební komise v Užhorodě; 
volební kraj tvoří města Mukačevo a Užhorod, 
a tyto okresy: berehovský, hustský, iršavský, 
mukačevský, nižnoverečský, perečínský, ra- 
hovský, svaljavský, tereševský, tiačevský, 
užhorodský, velkoberezňanský, velkosevljuš- 
ský, volovojský.

Volební kraj dvacátý druhý volí poslanců . 9 

čl. II.

Okresy v článku I. je rozuměti ve volebních 
krajích I. až XIV. okresy soudní a v ostatních 
volebních krajích okresy správní (obvody 
okresních a hiavnoslúžnovských úřadů).

odpadá.
čl. III.

§5.
Druhý odstavec odpadá.

§ 10.
Poslední věta druhého odstavce zní:
Zmocněnci stran, kteří nebyli jmenováni 

Členy, mají právo účastnit! se schůzí komise 
s hlasem poradním.

§ 11.

ústřední volební komise.

Ústřední volební komise je povolána, aby 
provedla řízení podle § 26. jakož i druhé a 
třetí skrutinium.

ústřední volební komise má 12 členů. Před
sedou je úředník jmenovaný ministrem vni
tra.

Každá kandidující strana navrhne mini
sterstvu vnitra nejpozději do 12. hodiny po
lední šestnáctého dne před volbou jednoho 
člena a jednoho náhradníka do této komise. 
Z navržených jmenuje ministr vnitra členy 
komise. Ostatní mají právo súčastniti se 
schůzí komise jako důvěrníci, a to při řízení 
podle § 26., pokud jednání přímo se týká je
jich stran, s hlasem poradním, jinak bez 
práva do jednání komise zasahovati. Za

každou stranu smí býti přítomna jen jedna 
osoba buď jako člen nebo jako důvěrník.

§ 14.
Jako druhý odstavec zařaďuje se toto 

ustanovení:
Konají-li se volby do obou sněmoven týž 

den, je ústřední volební komise pro obě volby 
společná. V obcích do 1000 obyvatelů může 
dohlédací politický úřad ustanovili i společ
nou obvodní volební komisi, je-li toho třeba 
pro nedostatek způsobilých zástupců stran, 
nebo pro nedostatek vhodných místností.

Poslední odstavec zní:
Vyjma případy předcházejících odstavců 

nutno ustanoviti pro volbu do každé sněmov
ny zvláštní ústřední a obvodní volební komisi. 
Krajská volební komise není nikdy společná.

§ 15.
Rozepsání voleb, vyhláška.

^Ministerstvo vnitra rozepíše volbu nejpoz- 
ději^ 28. den přede dnem volby vyhláškou 
v úředním listě, která musí obsahovati 
den, ve který se volba koná, den, kdy volič
ské seznamy ve všech obcích musí býti vylo
ženy, lhůtu a místo k předložení kandidát
ních listin s udáním kalendářního dne, vy
zvání, aby strany do zákonných lhůt navrhly 
zástupce do komisí (§§ 9—11), den, hodinu 
a místo, kdy a kde se koná schůze krajských 
volebních komisí a ústřední volební komise.

Vypsání volby uvede se také ve známost 
v každé obci vyhláškami na veřejných místech 
po dobu 14 dnů, jakož i jinakým způsobem 
v místě obvyklým. Tvoří-li obec několik osad, 
budiž volba vyhlášena také ve všech osadách.

Vyhláška v obci musí obsahovati den volby 
a .počet poslanců, kteří mají v příslušném vo
lebním kraji býti voleni, vyzvání, aby strany 
do lhůt zákonných navrhly své zástupce do 
komisí (§§ 9—11), jakož i počet těchto ko
misí, místo úřadu předsedy krajské volební ko
mise, dobu a místo, kdy a kde jest možno na
hlížet! do voličských seznamů, lhůtu a místo 
ku předložení kandidátních listin s udáním 
kalendářního dne, a ustanovení o formě a ob
sahu kandidátních listin.

§ 17.
Poslední věta prvního odstavce odpadá.

§ 18.
Druhý odstavec odpadá.
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§ 21.

Kandidátní listiny.

Nejpozději šestnáctý den přede dnem volby 
do 12. hodiny polední předloží strany před
sedovi krajské volební komise kandidátní 
listiny ve dvojím stejnopise. Předseda jest 
povinen podateli potvrditi den a hodinu po
dání a odevzdati mu ihned písemné oznámení 
o tom, kolik má strana složití podle 
§ 29. jako zálohu na útraty spojené s roz
množením kandidátních listin, žadatel může 
předložití další opis kandidátní listiny, jehož 
souhlas s předloženou kandidátní listinou 
předseda krajské volební komise potvrdí.

Aby kandidátní listina byla platna, budiž 
opatřena úředně ověřenými podpisy nejméně 
jednoho sta voličů zapsaných do voličských 
seznamů v obcích volebního kraje, o nějž jde. 
Jsou-li podkladem pro odevzdání hlasů (§ 18) 
jiné voličské seznamy, než které byly vyloženy 
zároveň s volební vyhláškou (§ 17), stačí zá
pis v jednom neb druhém voličském seznamu. 
Kandidát nemůže kandidátní listinu platně 
podepsati.

Kandidátní listina pro obě části volebního 
kraje se sídlem krajské volební komise 
v Praze musí obsahovali na téže listině avšak 
pro každou část zvlášť jména kandidátů pro 
obě části tohoto volebního kraje. Aby byla 
platná, buď opatřena úředně ověřenými pod
pisy nejméně jednoho sta voličů z kterékoliv 
části tohoto.volebního kraje. Při úpravě kan
didátních listin a při skrutiniu přihlíží se 
vsak k oběma částem této. kandidátní listiny 
jako ke kandidátním listinám různých voleb
ních krajů.

podpisu voličova budiž uvedena obec, 
v níž jest volič v seznamech zapsán. Podpisy 
ověřuje veřejný notář, soud nebo politický 
úřad.

Úmrtí, odvolání podpisu nebo ztráta voleb
ního práva podpisovatelova nepůsobí na plat
nost kandidátní listiny.

§ 22.
Za číslo 3 budiž vsunut odstavec:

V řízení před volebním soudem nezastu
puje stranu zmocněnec, nýbrž zástupce ústřed
ního výkonného výboru strany.

Předposlední odstavec zní:
Stiana muže kandidovati nejvýše tolik 

osob, v kolik má býti ve volebním kraji 
nebo časti jeho (čl. I.) voleno poslanců.

§ 23.

První odstavec zní:

Ke kandidátní listině budiž připojeno pí
semné, vlastnoručně podepsané prohlášení 
všech kandidátů, že kandidaturu přijímají, 
k jaké národnosti se hlásí a že se svým sou
hlasem na jiné kandidátní listině, ani v jiném 
volebním kraji navrženi nejsou. Podpis kan
didáta budiž ověřen dvěma svědky.

§ 24.

Řízení u krajské volební komise.

Předseda krajské volební komise vykoná 
přípravy pro rozhodování krajské volební ko
mise. Zejména i činí tato opatření:

Má-li kandidátní listina formální vady, na 
př\ nedostatečný počet podpisů, nebo větší 
počet kandidátů, než jest přípustno, nebo 
není-li u podpisu voličova uvedena obec, v níž 
jest zapsán ve voličských seznamech, nebo 
není-li označení strany uvedeno, nebo pořadí 
kandidátů vyznačeno, nebo není-li opatřen 
ověřený souhlas kandidátův nebo není-li v něm 
udáno, k jaké národnosti se kandidát 
hlásí a pod., vyzve zmocněnce, aby nejpozději 
do 12. hodiny polední následujícího dne vadu 
tu odstranil.

Odstavec třetí a čtvrtý odpadá.

§ 25.
Krajská volební komise sejde se bez po- 

zyání šestnáctý den přede dnem volby o šest
nácté hodině u svého předsedy, aby upravila 
kandidátní listiny.

Neuvede-Ii zmocněnec ani po vyzvání před
sedy krajské volební komise označení strany 
na kandidátní listině, prohlásí ji komise za ne
platnou.

Je-li kandidát na několika kandidátních li- 
stinách, škrtne ho krajská volební komise na 
listině, k níž nebyl připoj en ověřený souhlas 
s kandidaturou vyhovující předpisům § 23, 
jinak přechází rozhodnutí o tom na ústřední 
volební komisi. Nepředloží-li zmocněnec včas 
(§ 24) ověřené prohlášení kandidátovo, pokud 
ho podle § 23 jest třeba, škrtne komise kandi
dáta z kandidátní listiny.

Nezmenší-li zmocněnec kandidátní listinu 
na přípustný počet kandidátů (§ 22), škrtne 
komise poslední nadpočetné kandidáty.

Kandidátní listinu, která ani po tomto řízení 
nemá potřebného počtu podpisů, prohlásí ko
mise za neplatnou.
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Je-li kandidován župan neb okresní náčel
ník (§ 22., poslední odstavec), škrtne ho ko
mise z kandidátní listiny.

Krajská volební komise rozhoduje s plat
ností konečnou. Jednání krajské volební ko
mise skončí o 14. hodině odpolední násle
dujícího dne. O jednání krajské volební 
komise sepíše se zápis, jejž podepíší všichni 
členové komise.

Prohlásí-li krajská volební komise kandi
dátní listinu za neplatnou, vyhlásí to její 
předseda s udáním důvodů v úředních listech.

§ 26.

Řízení u ústřední volební komise.

Předseda krajské volební komise zašle 
ihned po její schůzi jeden stejnopis kandidát
ních listin s prohlášením kandidátů a se zá
pisem o jednání komise předsedovi ústřední 
volební komise.

Ústřední volební komise sejde se bez po
zvání v 10 hodin dopoledne čtrnáctého dne 
před volbou v ministerstvu vnitra, přesvědčí 
se nejprve, odstranily-li krajské volební ko
mise všechny formální vady v kandidátních 
listinách (§25), a odstraní shledané vady. 
Je-li některý z kandidátů kandidován na ně
kolika kandidátních listinách, a nebylo-li do
cíleno dohody zástupců zúčastněných stran 
(§ 11) ve schůzi ústřední volební komise, 
škrtne předseda kandidáta tak, aby zbyla 
kandidatura jen na jediné kandidátní listině.

Má-li několik kandidátních listin stejné ne
bo nesnadno rozeznatelné označení, vyzve 
předseda komise po zahájení schůze zástupce 
(§ 11) těchto stran, aby nejpozději do 24 
hodin je opravili. Neshodly-li se strany včas, 
upraví označení stran ústřední vokbní komise.

Jsou-li kandidátní listiny, vydané pravdě
podobně touže stranou, v různých volebních 
krajích označeny odchylně, vyzve předseda 
po zahájení schůze jejího zástupce, aby do 24 
hodin oznámil jednotné označení strany pro 
všechny volební kraje. Neučiní-li tak, považují 
se kandidátní listiny, jichž označení je různé, 
za kandidátní listiny různých stran.

Ústřední volební komise, když odstranila 
případné vady v kandidátních listinách, určí 
každé volební straně losem jednotné pořadí 
kandidátních listin ve všech volebních kra
jích. Předseda opatří tolik losů stejné veli
kosti a jakosti, kolik stran kandiduje, označí 
losy jménem stran a vloží losy do zvláštní 
schránky. Předsedou ustanovený člen komise

vytáhne po jednom losy, které v pořadí, jak 
byly taženy, určují čísla kandidátních listin 
stran ve všech volebních krajích, kde strana 
kandiduje.

Konají-li se volby do poslanecké sněmovny 
nejpozději čtyři neděle po volbách do senátu, 
řídí se pořadí kandidátních listin všech stran 
kandidujících do sněmovny poslanecké, po
řadím kandidátních listin do senátu. Nekandi- 
duje-li některá strana do sněmovny poslanec
ké, odpadá její pořadové číslo pro volby do 
této sněmovny. Kandiduj e-li do sněmovny 
poslanecké nová strana, obdrží její kandidátní 
listina nejbližší řadové číslo za kandidátními 
listinami do senátu; je-li takovýchto stran 
více, určí se jejich pořadí losem podle ustano
vení odstavce předcházejícího.

Předseda ústřední volební komise opatří 
kandidátní listiny příslušnými řadovými čísly 
arabskými.

Jednání ústřední volební komise skončí nej
později o čtrnácté hodině následujícího dne. 
Neprovede-li ústřední volební komise potřeb
né opravy, nebo neurčí-li pořadí kandidátních 
listin, rozhodne předseda sám a určí losem 
pořadí.

O jednání komise sepíše se zápis, jejž 
všichni přítomní podepíší.

Výsledek řízení oznámí předseda komise 
zúčastněními krajským volebním komisím a 
stranám.

§ 27.
Druhý odstavec zní:
Byla-li kandidatura odvolána až po schůzi 

ústřední volební komise (§ 26), zůstává jmé
no kandidátovo na kandidátní listině, avšak 
při přikazování mandátů se k němu nepřihlíží.

§ 28.

Vyhlášení kandidátních listin.

Nejpozději desátý den přede dnem volby vy
hlásí předseda ústřední volební komise v úřed
ním listě všechny platné kandidátní listiny 
s označením stran, řadovým číslem a s plným 
a přesným uvedením všech kandidátů. Není 
dovoleno uveřejniti s kandidátními listinami 
podpisy voličů v § 21. nařízené.

§ 29.

Rozmnožení kandidátních listin.

Předseda krajské volební komise dá roz- 
množiti tiskem platné kandidátní listiny, na
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nichž budiž uvedeno číslo řadové, označení 
strany a všichni kandidáti (§ 22., č. 2.) i je
jich pořadí.

Každá kandidátní listina budiž rozmnožena 
zvlášť ve^ formě hlasovacího lístku, a to 
všechny listiny písmem téhož druhu a stejné 
velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a 
týchž rozměrů, a buďtež opatřeny na témže 
místě pečetí krajské volební komise. Kandi
dátní listiny pro obě části volebního kraje 
prvého buďtež rozmnoženy ve formě společ
ného hlasovacího lístku tak, aby obsahovaly 
odděleně kandidáty pro každou část tohoto 
volebního kraje.

Předseda krajské volební komise zašle je 
starostům obcí s vyzváním, aby je dodali 
všem voličům (§ 34).

Náklady spojené s rozmnožením kandidát
ních listin uhradí z polovice stát a z polovice 
strany.

K náhradě těchto výloh složí strana u před
sedy krajské volební komise nejpozději čtr
náctý den před volbou do 12. hodiny polední 
přiměřenou, předsedou oznámenou (§21) zá
lohu, rovnající se aspoň polovici výloh spo
jených ^s rozmnožením kandidátní listiny. 
Neučiní-li strana včas zadost své povinnosti, 
považuje se její kandidátní listina za odvo
lanou. Strana, která nedosáhla v žádném vo
lebním kraji mandátu, hradí celý náklad spo
jený s rozmnožením svých kandidátních 
listin. Za onu část nákladu, již by jinak hradil 
stát, ručí solidárně kandidáti této strany, 
i voliči, kteří podepsali kandidátní listinu, a 
vymáhá se na nich politickou exekucí, ne- 
byla-li zaplacena do 8 dnů po vyzvání.

Předkládajíc kandidátní listinu (§ 21) 
svýffl zmocněncem může strana prohlásili, že 
^ežádá, aby její kandidátní listina byla 
úředně dodána voličům buď v určitých poli
tických okresích nebo v celém volebním kraji, 
a může si zároveň pro tyto politické okresy 
nebo pro celý volební kraj objednali určitý 
počet úředních výtisků své kandidátní listiny, 
jichž dodání voličům si sama obstará; v tako
vých případech hradí podle ustanovéní v od
stavcích předcházejících jen výlohv spojené 
s rozmnožením svých kandidátních listin.

Kandidátní listiny, jež mají podle před
cházejících odstavců^ úředně býti voličům do
dány, buďtež rozmnoženy v počtu převyšují
cím nejméně o pětinu počet voličů dotčeného 
volebního kraje, po případě dotčených poli
tických okresů.

§30.

První odstavec zní:
Osoby provozující živnost grafickou nebo 

v^ní činné jsou povinny vyhověti příkazům 
předsedy krajské volební komise, aby kandi
dátní listiny byly včas a správně rozmnoženy.

§31..

Odstavec první zní:
Každá obec je místem volebním. Ve voleb

ním kraji XV.—XXII. mohou býti obce 
s méně než 250 obyvateli přikázány k nej- 
bližší větší obci jako místu volebnímu.

§34.

Průkaz voličů, v

První odstavec zní:
Starosta obce dá dodati každému voliči do 

bytu kandidátní listiny předsedou krajské vo
lební komise mu zaslané, a to v obcích nad 
tisíc obyvatel nejpozději třetí den přede dnem 
volby zároveň s legitimačním lístkem, a v 
ostatních obcích nejpozději druhý den přede 
dnem volby. Ve volebním kraji XV.—XXII. 
dodá se legitimační lístek i voličům těch 
obcí, které jsou přikázány k nejbližší větší 
obci (§ 31).

§38.

Hlasování.

Obvodní volební komise, ustavivši se (§9), 
prohlédne před početím volby osudí. K voleb
nímu osudí budiž použito jedině takové 
schránky, kterou lze zámkem uzavřití.

Potom přikročí se k odevzdávání hlasů. Vo
ličové dostavte se se všemi kandidátními li
stinami, jež jim byly dodány.

Volební komise vezme od voliče legitimační 
lístek a zjistí, má-li volič všechny kandidátní 
listiny, jež podle § 29. v obci mají býti 
úředně dodány, neškrtané a neoznačené, nesmí 
mu však pořadí hlasovacích lístků, jak je 
volič přinesl, měniti. Za chybějící, škrtané, 
nebo jinak označené dodá mu jiné, tak, aby 
volič měl všechny kandidátní listiny, pokud 
podle § 29. mají býti úředně dodány.

Dále mu vydá úřední obálku. Všechny 
obálky buďtež neprůhledné, stejné velikosti, 
jakosti a barvy a nesmějí míti žádného od
lišného znamení. Dodá je obec na svůj vrub.

Volič sám vloží hlasovací lístek do obálky 
v prostoru tak odděleném, aby nemohl býti po

121



930 Sbírka zákonů a nařízení, č. 205.

zorován, načež před komisí vhodí obálku do 
volebního osudí, a odloží kandidátní listiny, 
které mu zbyly, do zvláštní schránky.

Tímto způsobem odevzdají své hlasy nej
prve členové volební komise a pak ostatní vo
ličové v pořádku, jak se do volební místnosti 
dostavili.

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

Osoby slepé a ti, kdož pro tělesnou vadu ne
mohou sami hlasovacího lístku odevzdati, vy
konávají své právo volební v průvodu voliče, 
s nímž sdílejí společnou domácnost, anebo 
v průvodu voliče, jehož sobě svobodně zvolili 
za průvodce. Průvodce tento odevzdá hlaso
vací lístek, event. průkaz svého zmocnitele; 
volební komise zjistí dotazem, zda volič svo
bodně svého průvodce zvolil, zda zná jeho 
jméno a příjmení, a zapíše tento způsob volby 
zvlášť v zápise o volbě.

Odevzdání hlasovacího lístku budiž členy 
komise vyznačeno ve dvou stejnopisech volič
ských seznamů. Konají-li se volby do obou 
sněmoven týž den, a je-li pro obě volby usta
novena společná obvodní volební komise, budiž 
ve volební místnosti pro každou volbu opatřen- 
zvláštní, oddělený pmstor.

§ 46.

Odstavec první zní:
Krajská volební komise sejde se ve svém 

sídle bez pozvání o 10. hodině dopolední druhý 
den (v úterý) po volbě.

§ 49.

První odstavec zní:
Mandáty, jež postupem uvedeným v § 46 

zůstaly neobsazeny, obsadí ústřední volební 
komise ve schůzi, k níž se sejde bez pozvání 
u svého předsedy v 10 hodin dopoledne osmý 
den po volbách.

§51.

Odstavec první zní:
Při druhém skrutiniu přihlíží se toliko ke 

hlasům strany, jež podle § 49 odevzdá kan
didátní listinu a dosáhla aspoň v jednom vo
lebním kraji mandátu.

§ 52.

Druhé skrutinium.

Komise sečte všecky zbytky hlasů z celé 
republiky, pokud se k nim podle §u 51 při
hlíží, dělí tento součet zbytků prostým prů
měrem volebních čísel všech volebních krajů 
a číslo beze zlomku dělením vyšlé dává počet 
mandátů, které se obsadí ve druhém skru
tiniu.

Je-li počet mandátů tímto způsobem urče
ný, týž, nebo větší, než počet mandátů dosud 
neobsazených, odpadá třetí skrutinium.

Aby se zjistilo pro druhé skrutinium voleb
ní číslo, dělí se součet zbytků uvedený v od
stavci předcházejícím, počtem mandátů, kte
ré se v tomto skrutiniu mají obsaditi, zvětše
ným o jednu a celé číslo beze zlomku dělením 
vyšlé je číslem volebním.

Komise přikáže každé straně tolik man
dátů, kolikráte je volební číslo obsaženo v sou
čtu zbytků hlasů pro stranu tu ze všech vo
lebních krajů vykázaných.

Bylo-li obsazeno o jeden mandát více, než 
se mělo obsaditi, odečte se přebývající man
dát té straně, která vykázala nejmenší zby
tek dělení při druhém skrutiniu, při stejném 
zbytku menší počet hlasů v celé republice; 
je-li i počet hlasů stejný, rozhodne los..

-—ifebyly-li obsazeny všechny mandáty způ
sobem v odstavci třetím stanoveným nebo 
proto, že strana ohlásila méně kandidátu, než 
kolik mandátů na ni připadá, přikáže komise 
po jednom mandátu postupně těm stranám, 
jež vykazují největší, zbytek dělení. Při rov
nosti zbytků se přikáže mandát straně, jež 
má větší součet zbytků ve II. skrutiniu. Jsou-li 
tyto součty zbytků stejné, přikáže se mandát 
straně, jež obdržela v celé republice více 
hlasů; je-li počet stejný, rozhodne los.

Mandáty v druhém skrutiniu neobsazené 
obsadí se ve skrutiniu třetím.

§ 53.

Třetí skrutinium.

Ústřední volební komise rozdělí strany, ke 
kterým se při druhém skrutiniu přihlíželo, ve 
dvě skupiny:

I. skupinu tvoří strany, na jejichž kandidát
ních listinách jest nadpoloviční většina kandi
dátů jedné nebo více národnostních menšin, 
německé, maďarské nebo polské. Pro otázku, 
ke které z těchto menšin dlužno kandidátní 
listinu přičísti, je rozhodnou národnost, k níž
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se přihlásila (§ 23) větší část kandidátů téže 
strany; přihlásili-li se kandidáti k různým 
národnostním menšinám ve stejném počtu, 
rozhodne los.

II. skupinu tvoří všechny strany ostatní.
Podle týchž zásad rozdělí ústřední volební 

komise strany, k nimž se při druhém skrutiniu 
nepřihlíželo, ve skupiny A a B. Při tom včí- 
tají se do skupiny A pouze strany, s nimiž 
národnostně stejné strany byly zařáděny do 
skupiny I., ostatní strany včítají se do sku
piny B.

Ústřední volební komise sečte všechny plat
né hlasy všech stran, k nimž se ve druhém 
skrutiniu nepřihlíželo, pokud patří do sku
piny A nebo B, z celé republiky dohromady, 
dělí součet těchto hlasů počtem neobsazených 
mandátů, zjistí tak volební číslo, jímž jest celé 
číslo beze zlomku dělením vyšlé, rozdělí man
dáty mezi skupiny I a II a na to mezi strany 
každé příslušné skupiny zvlášť podle zásad 
§ 52; při tom je základem výpočtu součet 
všech hlasů straně v republice odevzdaných.

§ 54.

Kteří z kandidátů jsou ve II. a III. skrutiniu 
zvoleni.

Odstavec,první zní:

Z jednotlivých stran zvoleni jsou ve II. 
a III. skrutiniu za poslance podle počtu man
dátů na stranu připadlých kandidáti podle 
pořadí, jak jsou uvedeni na kandidátní listině 
zmíněné v § 49.

§ 58.
Odstavec III. čís. 3 zní:

3. vědomě, nejsa zapsán ve volebních se
znamech (§ 21, odst. 2), podepíše kandidátní 
listinu.

Jako sedmý bod odstavce III. se zařazuje 
toto ustanovení:

7. kdo vykoná volební právo, ač bylo právo
platně rozhodnuto (na příkl. vydáním pasu 
cizího státu), že není státním občanem česko
slovenské republiky nebo, ač je si vědom, že 
v den vyložení seznamů voličských, jež jsou 
podkladem . volby, nepřekročil věku, jejž 
ústavní listina předpisuje jako podmínku vo
lebního práva.

§ 62.
Osvobození od kolků a poplatků.

Veškerá podání, protokoly, námitky, stíž
nosti ve věci voleb a přílohy k mm, jakož

i ověření podpisů voličů na kandidátních li
stinách (§ 21) a kandidátů (§§ 23 a 27) jsou 
prosty kolků, a pokud nejde o ověření pod
pisů před veřejným notářem, i poplatků.

ČI. III.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provede jej ministr vnitra.

T. G. Masaryk v. r. 
ěvehla v. r.

Malypetr v. r.

206.
Zákon ze dne 15. října 1925, 

kterým se mění některá ustanovení zákona ze 
dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n., o složení 

a pravomoci senátu.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Zákon ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. 
a n., mění se takto:

článek I.

§ 6.

Konají-li se volby do senátu a do poslanecké 
sněmovny týž den, je ústřední volební komise 
pro volby do obou sněmoven společná. V ob
cích do 1000 obyvatelů může dohlédací úřad 
politický ustáno viti i společnou obvodní vo
lební komisi, je-li toho třeba pro nedostatek 
způsobilých zástupců stran nebo vhodných 
místností.

Konají-li se volby do senátu nejpozději do 
4 neděl po dni, kdy se konaly volby do sně
movny poslanecké, jsou obvodní volební ko
mise a ústřední volební komise, jež prová
děly volby do této sněmovny, také povolány 
provádět! volby do senátu, členy těchto ko
misí nesmějí však býti zástupcové stran, jež 
neohlásily platných kandidátních listin pro 
volby do senátu, naopak buďtež komise ty do
plněny zástupci stran, jež nekandidovaly do 
sněmovny poslanecké, avšak ohlásily platné 
kandidátní listiny pro volby do senátu; při 
tom sluší užiti předpisů §§ 9 a 11 řádu volení 
do sněmovny poslanecké.

Vyjma případy předcházejících odstavců 
nutno ustavit pro volbu do každé sněmovny 
zvláštní ústřední i obvodní volební komisi.
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