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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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Krajská volební komise není nikdy spo
lečná. Je-li zmocněnec na kandidátní listině 
pro obě sněmovny týž, je členem krajské vo
lební komise pro volbu senátu zmocněncův 
náhradník.

Konají-li se volby do senátu týž den s vol
bami do poslanecké sněmovny nebo nejpozději 
do 4 neděl, řídí se pořadí kandidátních listin 
do senátu pořadím kandidátních listin pro 
sněmovnu poslaneckou.

Nekandiduje-li do senátu některá z voleb
ních stran sněmovny poslanecké, odpadne při 
volbách do senátu řadové číslo připadlé na 
kandidátní listinu této strany do poslanecké 
sněmovny. Kandiduj e-li naopak do senátu 
strana, jež nepodala pro volby do posla
necké sněmovny platné kandidátní listiny, 
obdrží její kandidátní listina řadové číslo nej
blíže vyšší po nejvyšším čísle pro volby do po
slanecké sněmovny; je-li takových stran více, 
určí se pořadí jejich kandidátních listin podle 
ustanovení § 26 řádu volení do poslanecké 
sněmovny.

§ 9.
Odstavec druhý zní:
Volební kraj I. tvoří volební kraj prvý se 

sídlem krajské volební komise v Praze; volí 
senátorů.................................................24.

Odstavec osmý zní:
Volební kraj VIL tvoří volební kraj dva

náctý a čtrnáctý se sídlem krajské volební 
komise v Moravské Ostravě; volí sená
torů ..........................................................19.

Odstavec jedenáctý zní:
Volební kraj X. tvoří volební kraj dvacátý 

prvý se sídlem krajské volební komise v Pre
šově; volí senátory ........................................ 4.

Odstavec předposlední se zrušuje.

Odstavec poslední zní:
Volební kraj XII. tvoří volební kraj dva

cátý druhý se sídlem krajské volební komise 
v Užhorodě; volí senátorů..........................5.

článek II.

článek II. odpadá.

Článek III.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provede jej ministr vnitra.

T. G. Masaryk v. r. 
švehia v. r.

Malypetr v. r.

Státní tiskárna v Praze.


