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98.

Vládní nařízení 

ze dne 28. června 1928, 
kterým se vydávají jednací řády pro zemská 
zastupitelstva, zemské výbory, okresní za
stupitelstva a okresní výbory na Slovensku 

a v Podkarpatské Rusi.

Vlada republiky československé nařizuje 
podle §§ 24 a 72 zákona ze dne 14. července 
1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci politické 
správy:

§ 1.
Pro zemská zastupitelstva, zemské výbory, 

okresní zastupitelstva a okresní výbory na

Slovensku a v Podkarpatské Rusi se vydávají 
jednací řády obsažené v přílohách A, B, C, D.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. července 1928 a provede je ministr vnitra 
v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Šrámek v. r.

černý v. r. Dr. Hodža v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.

Najman v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Tiso v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.

Příloha A.

Jednací řád pro zemská zastupitelstva.
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část prvá.

Ustanovení všeobecná.

1. Zemské zastupitelstvo.

§1.

Zemské zastupitelstvo jedná jednak ve schů
zích plných j ako zemské zastupitelstvo, j ednak 
ve výboru zemském, jednak v zemských ko
misích.

§2.

Zemské zastupitelstvo vchází ve styk na 
venek jen prostřednictvím zemského presi
denta.
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2. Zemský president.

§ 3.
í1) Zemskému presidentu přísluší zaříditi, 

čeho třeba k opatření místností pro jednání 
zemského zastupitelstva, jejich zařízení, do
zorčího personálu, potřeb kancelářských, 
jakož i ve příčině účasti obecenstva a zástupců 
tisku a pod.

(-) Při právech, jež zemskému presidentu 
v této funkci příslušejí, může použiti úřed
níků a zřízenců zemského úřadu a okresních 
úřadů.

§4.

C1) Zemský president jest jako přednosta 
zemského úřadu předsedou zemského zastupi
telstva.

(2) Jestliže podle jednacího řádu pro zemské 
úřady spravuje zemský úřad jiný úředník, 
jest on pro tu dobu předsedou zemského zastu
pitelstva.

3. členové zemského zastupitelstva.

§ 5.
O) členové zemského zastupitelstva jsou 

povinni při nastoupení svého úřadu složití do 
rukou zemského presidenta neb úředníka zem- 
SKého úřadu jím pověřeného slib, že budou 
věrni republice československé, zachovávati 
zákony a plniti svědomitě povinnosti svého 
úřadu. Výhrady nebo dodatky ke slibu pova
zují se za odepření slibu a za odmítnutí přijati 
volbu nebo jmenování.

(2) členové jmenovaní vládou také prohlásí, 
s kterou z volebních stran v zemském zastupi
telstvu budou voliti při volbách konaných 
v zemském zastupitelstvu podle zásady poměr
ného zastoupení.

(3) Jakmile dvě třetiny členů zemského za
stupitelstva složily slib, je zemské zastupitel
stvo ustaveno.

§ 6.

členové zemského zastupitelstva jsou po
vinni účastniti se nepřetržitě všech jednání a 
prací zemského zastupitelstva. Onemocní-li 
clen zemského zastupitelstva, oznámí to zem
skému presidentu.

§ 7.
Každý člen zemského zastupitelstva jest po

vinen zemskému presidentu oznámiti včas 
všechny změny svého pobytu, aby mu mohlo 
býtí pozvání k jednání zemského zastupitel
stva včas doručeno.

§ 8.

Kdo se schůze zemského zastupitelstva 
účastniti nebo funkcí jemu svěřených řádně 
vykonávat! nemůže, oznam to včas zemskému 
presidentu s udáním důvodů.

§9.
t1) členové zemského zastupitelstva, kteří 

by bez dostatečné omluvy neplnili povinností 
úřadu svého, zejména schůzí se nezúčastnili, 
buďtež zemským presidentem na plnění po
vinností svých upozorněni, a jestliže přes to 
i nadále trvale, bez dostatečné omluvy zanedbá
vají svých povinností, výrokem zemského pre
sidenta ze členství svého vyloučeni. Nežli zem
ský president vysloví vyloučení, buď zemské
mu výboru i takovému členu zemského zastu
pitelstva poskytnuta možnost, aby se vyjádřil.

(2) Vyloučený člen může se proti opatření 
tomu odvolati k ministerstvu vnitra. Odvolání 
buď podáno do patnácti dnů po doručení ná
lezu u zemského úřadu a nemá účinku odklá
dacího (§ 100, odst. 1, zákona).

§ 10.
í1) členové zemského zastupitelstva ne

smějí za zastupování zemského zastupitelstva 
ve sporech žádati více než náhradu skuteč
ných jim vzešlých výloh, nesmějí udíleti 
právní rady stranám ve sporech proti zem
skému zastupitelstvu, nesmějí ani přímo, ani 
nepřímo zúčastnit! se dodávek a prací zem
ským zastupitelstvem nebo výborem, zem
skými ústavy nebo podniky zadávaných a ne
smějí pachtovati vybírání dávek zemských a 
podobných. Při dodávkách a pracích, které 
byly vypsány veřejnou soutěží, nejsou ^čle
nové zemského zastupitelstva vyloučeni 
z účasti.

(2) Proti členům zemského zastupitelstva, 
kteří by těchto ustanovení nedbali, bude za
kročeno podle § 9.

(3) Ve výjimečných případech může mini
sterstvo vnitra k návrhu zemského výboru 
povoliti úchylky od těchto ustanovení.

§ 11-

členové zemského zastupitelstva mají ná
rok na náhradu jízdného z místa svého by
dliště do sídla zemského úřadu a nárok na ná
hradu skutečných výloh z peněz zemských. 
Výlohy tyto mohou býtí paušalovány usnese
ním zemského zastupitelstva, jež vyžaduje 
schválení ministerstva vnitra v dohodě s mi
nisterstvem financí.
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Část druhá.

Jednání .zemského 
zastupitelstva.

1. Svolávání schůzí.

§ 12.

í1) Zemský president svolá členy zemského 
zastupitelstva do sídla zemského úřadu do 
jednoho měsíce po vyhlášení výsledku volby 
za účelem ustavení podle § 53 zákona ze dne 
14. července 1927, č. 126 Sb. z. a n„ o volbách 
zemských a okresních zastupitelstev, a k pro
vedení volby zemského výboru, na to pak 
pravidelně aspoň jednou za čtvrt roku v mě
sících, které si určí ustavené zemské zastu
pitelstvo.

(2) Zemský president jest však:
a) oprávněn zemské zastupitelstvo svolati, 

kdykoli to uzná za nutné,
b) povinen tak učiniti, žádá-li za to aspoň 

čtvrtina členů zemského zastupitelstva, udá- 
vajíc předmět jednání, a jestliže udaný před
mět jednání nevybočuje z působnosti zem
ského zastupitelstva.

(3) žádost tato buď podána písemně zem
skému presidentu a vlastnoručně podepsána 
aspoň čtvrtinou členů zemského zastupitel
stva. Schůze buď zemským presidentem svo
lána do patnácti dnů po tom, co žádost byla 
u něho podána.

§ 13.
i1) Předměty, o nichž má zemské zastupi

telstvo jednati (pořad jednání), určuje s vý
hradou § 12, odst. 2, bod b), zemský president.

(2) Předměty ty jsou zejména:
a) zprávy a sdělení zemského presidenta,
b) dotazy zemského presidenta a ústřed

ních úřadů,
c) návrhy a zprávy zemského výboru a 

zemských komisí,
d) návrhy členů zemského zastupitelstva, 

jež byly zemskému presidentu do patnácti dnů 
před schůzí písemně sděleny a jím dány na 
porad jednaní této schůze.

(3) Návrhy, jež vybočují z působnosti zem
ského zastupitelstva, zejména návrhy o vě
cech politických, nebuďtež na pořad jednání 
daný.

(4) Prvním bodem pořadu jednání prvé
schůze budiž složení slibu a ustavení zem
ského zastupitelstva, dále mimo jiné též volba

zemského výboru a vyjádření o tom, jakým 
způsobem mají býti ve veřejnou známost uvá
děna usnesení zemského zastupitelstva, jež 
jest veřejně prohlašovati.

§ 14.
(!) Členové zemského zastupitelstva buď- 

tež pozváni ke schůzi doporučeným dopis.™, 
telegramem anebo pozvánkou doručenou po
slem. Pozvání buďte rozeslána aspoň osm dnů 
před schůzí, v případech pak svolání zemského 
zastupitelstva podle ustanovení § 12, odst. 2, 
bod b), nejdéle do patnácti dnů po podání žá
dosti.

(2) V pozvání buď uvedeno přesně, kdy a 
kde se schůze koná.

(3) Zároveň s pozváním buď doručen pořad 
jednání a po případě sděleny i pomůcky a do
klady pro jednání potřebné; jde-li o věc uve
denou v § 44 zákona, buď zaslána zpráva zem
ského výboru všem členům zemského zastupi
telstva, a to aspoň patnáct dnů před konáním 
schůze.

(4) Opis pozvání a pořadu jednání budiž 
současně zaslán ministerstvu vnitra.

(4 5) Kromě toho buď svolání zemského za
stupitelstva vyvěšeno na úřední desce zem
ského úřadu.

2. Předseda zemského zastupitelstva.

§ 15.
Předseda zahajuje a řídí schůze zemského 

zastupitelstva, zejména též řídí a provádí za 
pomoci zapisovatelovy hlasování a losování, 
stanoví, v jakém pořádku mají býti projedná
vány předměty na pořad jednání dané, od- 
ročuje a ukončuje schůze.

§ 16.
^ (i) Předseda pečuje o zachování klidu a po
řádku při jednání a o jeho nerušený průběh.

(2) Ruší-li schůzi posluchači, ačkoli byli na
pomenuti, dá je ze zasedací síně odstramti, po 
případě vůbec místo pro posluchače určené vy- 
kliditi. Ruší-li schůzi členové zemského zastu
pitelstva, buďte předsedou voláni k pořádku; 
stalo-li se tak dvakráte bez výsledku, může 
předseda vyloučiti je ze schůze, případně je 
dáti odstraniti, a pokládá-li to za nutné, pře
rušit! neb ukončiti schůzi.

(3) Tím není vyloučeno další stíhání osob 
pořádek nebo klid porušivších podle trestního 
zákona nebo zákonů jiných.
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3. Veřejnost jednání.

§ 17.
(i) Schůze zemského zastupitelstva jsou 

veřeiné. Předseda může však z důležitých dů
vodů jednání o určitých předmětech se sou
hlasem zemského zastupitelstva prohlasiti za 

důvěrné:
1. z vlastního podnětu, pokládá-li to za účel

né, nebo
2. žádá-li za to aspoň jedna pětina přítom

ných členů.
(2) v obou případech buďtež předměty, 

o nichž má- býti jednáno ve schůzi duverne, 
přesně uvedeny. Byl-li návrh na duverne je 
nání učiněn, buďtež posluchači odstraněni, na
čež se zemské zastupitelstvo bez rozpravy 
usnese, zda s důvěrnou schůzi souhlasí.

(3) Jednání o rozpočtu nebo účtech nemůže 
býti prohlášeno za důvěrné (§ 22 zakona).

sboru, jde-li o zvláštní osobní ať soukromý 
nebo veřejný zájem jeho samého, jeho maur 
zela nebo manželky, neb osob s nim příbuz
ných a sešvakřených do druhého stupně.

(2) Totéž platí o zákonných zástupcích, 
o členech správní rady akciových společno.? \ 
o jednatelích společností s ručením obmeze- 
ným, o členech představenstev hospodářských 
a výdělkoyých společenstev, o advo/.atecíi, 
notářích, stavitelích, civilních technicích a 
pod., jde-li o zvláštní osobní soukromý nebo 
veřejný zájem osob a korporací, jez zastupuji 
(§ 29, odst. 1. a 2., zákona).

6. Deputace.

§ 21.
Zemské zastupitelstvo nesmí ve svých schů

zích přijímati deputací.

7. Zahájení schůze.

4. Kdo se smí účastniti jednání zemského 
zastupitelstva mimo jeho členy.

§ 18.
t1) Úředníci zemského úřadu, zemským 

presidentem určení, mají právo a k zados i 
zemského zastupitelstva i povinnost bytí pří
tomnu jednání zemského zastupitelstva^ a z:; 
souhlasu předsedy účastniti se rokovaní.

(2) Zemský president může pozyati dc 
schůze i jiné úředníky, na příklad úředník} 
samostatných odborných úřadů v zemi, do
hodnuv se s přednostou úřadu.

(3) Zpravidla buďtež přibráni do schůzí 
úředníci, kteří jsou referenty ve věcech, jez 
jsou na pořadu jednání.

(4) Zemský president určí, který ze zpravo
dajů zemského zastupitelstva, není-h jeho 
členem, má právo hlasovací, úředník jinak 
k hlasování oprávněný nehlasuje při volbách 
a v případě § 52, odst. 2, zákona.

§ 19.
Zemský president může ke schůzi zemského 

zastupitelstva pozvati předsedu nebo zpravo
daje zemských komisí, aby podali zprávu 
o činnosti komise.

5. Podjatost.

§ 20.

(i) Jednání a hlasování v zemském zastu
pitelstvu, ve výboru a komisích nesmi býu 
přítomen aniž se ho účastniti člen tohoto

§ 22.
Předseda zahájí schůzi ihned, jakmile uply- 

mla hodina určená za počátek schůze, a je-li 
iřítomno tolik členů, aby^se mohlo zemsko 
;astupitelstvo platně usnášeti.

§ 23.
Před každou schůzí buď vyložena presenční 

istina, do níž každý příchozí člen zemského 
zastupitelstva svoje jméno vlastnoručně za
píše.

§ 24.
Na počátku schůze určí předseda dva členy, 

kteří mají podle. § 25 zákona spolupodepsat
ráfr, cr-Vi ."lyi

§ 25.
(1) Poté dá předseda, žádá-li za to některý 

2n zemského zastupitelstva a souMasi-h 
tím bez rozpravy zemské zastupitelstvo, pm- 
3ti zápis o poslední minulé schůzi zemského 
.stupitelstva; jinak buď zápis ve scnuzi ve- 
jně k nahlédnutí vyložen.
(2) Nebyly-li podány předsedovi ve schůzi, 
níž byl zápis přečten nebo^vyložen, proti za- 
su námitky, pokládá se zapiš za schváleny, 
yly-li podány námitky a neyyhovi-h .P'« 
ředseda, může ten, kdo námitky podal, -■ 
ati, aby o nich rozhodlo zemske zas up 
:vo, které tak učiní bez rozpravy.

(s) Zápisy o důvěrné schůzi mohou býti 
řečteny a o námitkách k nim rozhodováno 
jn v důvěrné schůzi.
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§ 26.
(1) Dále předseda sdělí došlé spisy, návrhy, 

dotazy a jiná podání, jakož i opatření, jež 
podle zákona nebo z důvodů jiných mají býti 
oznámena zemskému zastupitelstvu.

(2) Anonymní podání nebuďtež sdělována 
a buďtež bez dalšího jednání odložena.

(3) Kdyby sdělení vyžadovalo delší doby, 
může předseda odkázati členy zemského za
stupitelstva na spisy, vyložené v některé kan
celáři zemského úřadu.

(4) Předseda může sdělení svrchu uvedená 
učiniti též ke konci nebo kdykoliv během 
schůze.

(5) O sděleních těch nepřipouští se rozprava.

8. Předměty jednání.

§ 27.
í1) Na schůzích zemského zastupitelstva 

může býti jednáno jen o předmětech, jež byly 
dány na pořad jednání.

(2) O předmětech, jež nebyly dány na pořad 
jednání, lze jednati jen tehdy, souhlasí-li 
s tím většina všech členů zemského zastupi
telstva.

(3) Věci, jež vybočují z působnosti zemského 
zastupitelstva, zejména návrhy o věcech poli
tických, má předseda z jednání vyloučiti, proti 
čemuž může jedna desetina všech členů zem
ského zastupitelstva do patnácti dnů podati 
u předsedy odpor k ministerstvu vnitra.

9. Jak se nakládá formálně s předměty 
jednání.

§ 28.

t1) Předměty, o nichž má zemské zastupi
telstvo jednati, buďte dříve podrobeny před
běžné poradě v zemském výboru, příp. v zem
ské komisi.

(2) Je-li na pořadu jednání návrh, který 
nebyl v předběžné poradě projednán, může se 
rokování a usnášení zemského zastupitelstva 
týkati jen toho, jak se má s návrhem formálně 
naložiti.

(s) Nepřikáže-li zemské zastupitelstvo ná
vrhu zemskému výboru, příp. zemské komisi 
k předběžné poradě, pokládá se návrh za za
mítnutý.

(4) Usnesení o přikázání návrhu k před
běžné poradě odpadá, jestliže navrhovatel od
návrhu ustoupil dříve, než došlo lť usnesení.

10. Jak se projednávají předměty jednání 
v plné schůzi.

§ 29.

Předměty, jež se mají projednávat! v plné 
schůzi, zejména návrhy a zprávy zemského 
výboru a zemských komisí, mohou býti podle 
uvážení zemského presidenta rozmnoženy a 
členům zemského zastupitelstva dodány.

§ 30.

Rozprava o věci počíná tím, že zpravodaj 
podá zprávu, příp. že navrhovatel stručně odů
vodní návrh; byla-li zpráva rozmnožena, před
čítá se jen tehdy, určí-li tak předseda neb 
usnese-li se na tom zemské zastupitelstvo.

§ 31.

Je-li věc obsáhlejší nebo zvlášť důležitá, 
může předseda rozdělit! rozpravu na povšech
nou a podrobnou.

§ 32.

(1) Po skončené rozpravě povšechné hlasuje 
se o tom, zda, příp. který z předložených ná
vrhů se přijímá za základ rozpravy podrobné. 
Byl-li však mezi rozpravou povšechnou učiněn 
návrh, aby se přešlo k dennímu pořádku buď 
prostě nebo s udáním důvodů, neb aby byla 
věc odročena, nebo znovu přikázána i s poda
nými návrhy k předběžné poradě, musí býti 
nejdříve hlasováno o tomto návrhu.

(2) Nepřijme-li zemské zastupitelstvo žád
ný z předložených návrhů za základ podrobné 
rozpravy, jest věc zamítnuta.

§ 33.

K projednávané věci mohou ti, kteří jsou 
oprávněni účastniti se rokování, činiti návrhy 
v příslušné části rozpravy; návrhy buďte po
dány předsedovi zpravidla písemně; souhla
sí-li předseda, mohou kratší návrhy být! po
dány ústně, ale tak, aby mohly býti v doslov
ném znění pojaty do zápisu. Návrhy, vztahu
jící se toliko k formálnímu způsobu jednání, 
není třeba podávati písemně a může předseda 
zaříditi, aby se o nich hlasovalo i bez rozpravy.

§ 34.
Návrh a usnesení, aby se jednání odročilo, 

lze učiniti kdykoliv; podobně může zemské za
stupitelstvo usnésti se na tom, aby věc, která 
se projednává, i s návrhy k ní podanými, byla 
znovu přikázána zemskému výboru nebo zem
ské komisi.
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§ 35.
(1) Návrh na konec rozpravy může býti 

učiněn kdykoliv, avšak nesmí tím býti přeru
šován ten, kdo mluví. O návrhu takovém 
usnáší se zemské zastupitelstvo ihned bez roz
pravy; dříve však buďtež ještě případné ná
vrhy k projednávané věci odevzdány před
sedovi, který je oznámí a pojme v hlasování.

(2) Byl-li přijat návrh na konec rozpravy, 
zvolí ti, kteří se přihlásili o slovo pro návrh 
a proti návrhu, ze sebe po jednom řečníku. 
Nedohodnou-li se, rozhodne mezi přihlášenými 

los.
(3) Po skončené rozpravě smějí mluviti jen 

zvolení (vylosovaní) řečníci a zpravodajové, 
po případě navrhovatel.

§ 36.
Předseda může i po skončení rozpravy udí- 

leti slovo ke krátkým opravám věcí, jež byly 
mezi rozpravou tvrzeny, a po případě stano
vití přípustnou dobu pro tyto opravy.

11. Řeči.

§ 37.
í1) Kdo chce mluviti k věci, která jest na 

pořadu j ednání, může se hlásiti o slovo u před- 
sedy, příp. úředníka, určeného předsedou, 
osobně a ústně před počátkem schůze aneb 
ve schůzi potud, pokud není usnesen konec 
rozpravy nebo dokud předseda nedal koneč
ného slova zpravodaji, příp. navrhovateli.

(2) Kdo se hlásí o slovo, udej zároveň, zda 
chce mluviti pro nebo proti návrhu.

§ 38.
(!) Předseda oznámí před počátkem roz

pravy o určitém předmětu jména těch, kteří 
se předem hlásili o slovo k tomuto předmětu. 
Těmto, jakož i později během rozpravy o slovo 
še hlásícím, uděluje předseda slovo zpravidla 
tak, aby se mluvilo střídavě pro a proti ná
vrhu, a to v tom pořadí, jak byli ti, kdo se 
o slovo hlásili, zapsáni.

(2) Kdo není přítomen, když přijde na řadu, 
pozbývá slova.

§ 39.
Nikdo nemůže k témuž předmětu mluviti 

vícekráte než dvakráte, leč by šlo o krátkou 
opravu věcí, jež byly během rozpravy tvrzeny.

§ 40.
Zemské zastupitelstvo může usnesením bez 

rozpravy omeziti dobu řeči.

§ 41.
Pokud ten, komu předseda udělil slovo, 

mluví, nesmí býti v řeči přerušován a teprve, 
až domluví, může mluviti ten, kdo po něm 
slovo obdrží.

§ 42.
(1) Kdo ve schůzi zemského zastupitelstva 

mluví, má zachovati úplnou slušnost; ne- 
chová-li se podle toho, zejména užívá-li výrazů 
urážejících slušnost nebo mrav, nebo dokonce 
výrazů trestuhodných, má jej předseda volatí 
k pořádku a může mu, kdyby neuposlechl, od- 
níti slovo.

(2) Odchyluje-li se řečník od věci, může býti 
předsedou upozorněn, aby mluvil k věci; 
stalo-li se tak dvakráte marně, může mu před
seda odníti slovo.

12. Jak se zemské zastupitelstvo usnáší.

a) Náležitosti usnášení.

§43.
(1) Jestliže nejde o schůzi po druhé nebo po 

třetí svolanou, jest k platnosti usnesení zpra
vidla třeba, aby byla přítomna více než polo
vina členů a aby se usnesení stalo nadpoloi icm 
většinou přítomných, k hlasovaní oprávně
ných.

(2) K usnesení, jež vyžaduje vyššího schvá
lení, jest třeba přítomnosti aspoň dvou třetin 
členů zemského zastupitelstva.

(3) K usnesení podle §§ 18, odst. 2, a 36, 
odst. 1, zákona jest třeba souhlasu nadpolo
viční většiny všech členů.

(4) K usnesení podle § 33 zákona jest třeba 
přítomnosti i souhlasu dvou třetin všech členu 
zemského zastupitelstva.

(5) Kdy při volbách rozhoduje větší počet 
platných odevzdaných hlasů nebo los, ustano
vuje § 51.

§ 44.
(1) Nesejde-li se tolik členů, aby se mohlo 

zemské zastupitelstvo platně usnášeti, bud 
svoláno znovu do patnácti dnů s týmž pořadem 
jednání a může se usnášeti za přítomnosti ale
spoň jedné třetiny členů.

(2) Jde-ii však o usnesení, jež vyžaduje vyš
šího schválení, může se zemské zastupitelstvo 
v této druhé schůzi usnášeti jen za přítomnosti 
nadpoloviční většiny všech členů; jinak buď 
svoláno do patnácti dnů zemské zastupitelstvo 
ku projednání těchto věcí po třetí a může se 
pak usnášeti za přítomnosti alespoň jedné tře
tiny členů.

46’'
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(3) V pozváních buď na toto ustanovení vý
slovně poukázáno.

(4) Ustanovení předchozích odstavců ne
platí pro případy uvedené v § 43, odst. 3 a 4.

b) Pořad hlasováni.

§45.
t1) Po skončené rozpravě přikročí se k hla

sování.
(2) Předseda prohlásí, v jakém pořadí dá 

hlasovati, aby pravé mínění zemského zastu
pitelstva vyšlo najevo.

§ 46.
(x) Bylo-li učiněno více návrhů, budiž 

zpravidla hlasováno takto:
1. nejprve o návrhu odročovacím,
2. pak o návrzích pozměňovacích, a to 

především o těch, které se nejvíce odchylují,
8. pak o návrzích hlavních a
4. po vyřízení návrhů hlavních o návrzích 

eventuelních a dodatečných.
(2) Předseda může se od tohoto pořadu hla

sování odchýliti, po případě prohlášený již po
řad k návrhu změniti.

§ 47.
U) O návrzích budiž hlasováno v tom znění, 

jak byly písemně podány nebo ústně učiněny.

(-) Za tím účelem podá před hlasováním 
předseda, příp. úředník jím určený souhrn 
ucmených návrhů, uvede po případě důvody 
pro a proti a opakuje návrhy slovo za slovem 
y takovém znění, aby výklad jeho nepřipouštěl 
zadně pochybnosti.

(3) Předseda může též vyzvati navrhova
tele, aby svůj návrh doslovně opakoval nebo 
písemně předložil.

§ 48.
0) Každý člen zemského zastupitelstva 

muže navrhnouti, aby bylo hlasováno odděleně 
o jednotlivých bodech projednávaného ná
vrhu.

(2) Nesouhlasí-li předseda s takovýmto ná
vrhem, rozhodne o tom zemské zastupitelstvo 
bez rozpravy.

c) Způsob hlasování.

§ 49.
Hlasuje se bez udání důvodů buď při

svědčivě nebo záporně.
(-) Hlasování děje se zpravidla zdvižením 

niky nebo povstáním; podle jmen se hlasuje

tam, kde toho žádá zvláštní zákon, nebo roz- 
hodne-ii tak předseda.

(3) Zkouška opačná se učiní, je-li výsledek 
podle mínění předsedy pochybný, nebo žádá-li 
o to aspoň pětina přítomných členů zemského 
zastupitelstva.

§ 50.
0) Předseda nehlasuje s výhradou pří

padu, uvedeného v § 51, odst. 2; při rovnosti 
hlasů pokládá se návrh za zamítnutý.

(2) Který ze zpravodajů zemského zastupi
telstva, není-li jeho členem, má právo v urči
tém případě hlasovati, určí zemský president.

§ 51.
0) Hlasovacími lístky se provádějí:
1. volby,
2. jiná hlasování, když to předseda nařídí, 

nebo zádá-li za to pětina všech členů zemského 
zastupitelstva a předseda s tím souhlasí, před
pokládajíc, že tomu nebrání zvláštní zákon.

(2) Předsedá-li při volbách člen zemského 
zastupitelstva, má právo hlasovací.

v.( > Úředník, jinak k hlasování oprávněný 
při volbách nehlasuje.

(4) Není-li zvláštními předpisy jinak ústa-
noveno, konají se volby v plné schůzi zem
ského zastupitelstva hlasovacími lístky; za 
zvoleného pokládá se ten, jenž obdržel tolik 
hlasů, kolik činí nadpoloviční většina přítom
ných k hlasování oprávněných, předsedu _
pokud hlasuje — v to počítajíc.

(5) Jsou-li pro jedno místo pouze dva kandi- 
tíáti a obdrží-li oba stejný počet hlasů, roz
hodne mezi nimi los.

(6) Bylo-li hlasování bezvýsledné, koná se 
druhá (užší) volba, do níž pojme se z těch, 
kdož při první volbě obdrželi poměrně nejvíce 
hlasů, dvakráte tolik kandidátů, kolik osob má 
býti voleno při rovnosti hlasů rozhodne se lo
sem, kdo má se dostati do druhé (užší) volby.

(‘) Při druhé (užší) volbě zvolen jest ten, 
kdo obdržel větší počet hlasů; při rovnosti 
hlasů rozhodne los.

13. Dotazy a stížnosti.

§ 52.
(x) Členové zemského zastupitelstva mohou 

ve věcech, týkajících se správních a hospodář
ských záležitostí země, a ve věcech obyvatel- 
stva země s těmito záležitostmi souvisejících 
vznášeti dotazy a stížnosti na zemského pre
sidenta. Dotazy a stížnosti ve věcech správ- 
níclp i když nepodléhají zemskému presidentu, 
náležejí však do oboru působnosti zemského
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zastupitelstva v § 30 zákona stanovené, jest 
vznášeti na zemského presidenta.

(2) Dotazy a stížnosti buďtež odevzdány 
písemně aspoň tři dny před schůzí zemskému 
presidentu, který určí, kdy budou ve schůzi 
zemského zastupitelstva zodpověděny.

(3) Jednání a hlasování o dotazech a stíž
nostech neb o odpovědích k nim se nepři
pouští.

14. Zápisy o schůzích.

§ 53.
(1) O schůzích zemského zastupitelstva 

vede jako zapisovatel zápis úředník zemského 
úřadu, zemským presidentem k tomu určený, 
čistopis zápisu buď do osmi dnů po schůzi 
následujících vyhotoven a podepsán předse
dou schůze, zapisovatelem a dvěma členy zem
ského zastupitelstva, jež k tomu konci určil 
předseda na počátku schůze.

(2) Byla-li o některých předmětech konána 
schůze důvěrná, buď o tomto jednání pořízen 
zápis zvláštní.

§ 54.

(') V zápisu budiž zejména uvedeno:
1. kolik bylo přítomno členů zemského za

stupitelstva a kolik a kteří úředníci zemského, 
příp. samostatného odborného úřadu;

2. kceří členové se omluvili;
3. které členy určil předseda, aby spolu- 

podepsali zápis o schůzi;
4. o kterých předmětech bylo jednáno, 

a to:

nařízení, č. es.

a) stručné označení předmětu,
b) jméno zpravodaje, příp. navrhovatele,
c) kterého ze zpravodajů, není-li členem 

zemského zastupitelstva, určil zemský presi
dent, aby hlasoval,

d) průběh jednání,
e) návrhy k předmětu podané,
f) doslovné znění učiněných usnesení a po

měr hlasů; při hlasování podle jmen též 
jména hlasujících pro a proti.

(2) K zápisu buď připojena presenční li
stina, případně hlasovací lístky a písemné 
návrhy a projevy.

§ 55.
(1) Zápisy, a to zvláště o schůzích veřej

ných a zvláště o schůzích důvěrných, uklá
dají se do knih zápisů a v opise sdělují se mi
nisterstvu vnitra.

(2) Usnesení ve veřejných schůzích učiněná 
buďtež případně uveřejněna v Zemském 
věstníku.

§ 56.
Každý obyvatel země má právo do zápisů 

o schůzích veřejných nahlížet! a opisy z nich 
si pořizovati.

15. Ukončení schůze.

§ 57.
Schůze zemského zastupitelstva buď před

sedou ukončena, jestliže byly vyřízeny práce 
dané na pořad jednání, neb i z jiných vážných 
důvodů.
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Jednací řád pro zemské výbory.

část prvá.
Ustanovení všeobecná.

1. Zemský presíáení.

§ 1.
. (^ Zemskému presidentu přísluší zaříditi, 
čeho třeba k opatření místností pro jednání 
zemského výboru, jejich zařízení, dozorčího 
personálu, potřeb kancelářských a pod.

i"? právech, jez zemskému presidentu 
v teto funkci příslušejí, může použiti úřed
níku a zřízenců zemského úřadu

§ 2.

(U Zemský president jest jako přednosta 
zemského uradu předsedou zemského výboru.

(-^Jestliže podle jednacího řádu pro zem
ské úřady spravuje zemský úřad jiný úředník, 
lesu on pro tu dobu předsedou zemského vý
boru. ^

§ 3.
Zemský výbor vchází ve styk na venek jen 

prostřednictvím zemského presidenta.

2. členové zemského výboru.

§ 4.
O právech a povinnostech členů zemského 

výboru platí obdobně příslušná ustanovení 
jecmacmo radu pro zemská zastupitelstva.

část druhá.

Jednání zemského výboru.

1. Svolávání schůzí.

§ 5.
, J') Z''ÍÍÝ President svolává zemský ,<
MáSt,1™ t.sMa zemského úřad 

jednou za měsíc.
(-’) Zemský president jest však:

lati0 !mvkořfnSChŮZÍ zemskéh0 výboru svc 
mu, lidykoli to uzná za nutné,

Sch.ůzi neJdéle do pěti dnů svc 
, radaji-h za to aspoň čtyři členové žerď 

skeho výboru, udávajíce předmět jednání 
jestliže udaný předmět jednání nevybJčúii 
z působnosti zemského výboru. l J

(,1) žádost tato bud podána písemně zem 
skemu presidentu a buď vlastnoručně pode 
psána aspoň čtyřmi členy výboru.

§ 6.
(l) Předměty, o nichž má býti na schůzi 

zemského výboru jednáno (pořad jednání) 
určuje s výhradou § 5, odst. 2, bod b) zem
sky president.

(-) Předměty těmi jsou zejména:
a) návrhy, podněty, zprávy a sdělení zem

ského presidenta,
b) věci přikázané zemskému výboru zastu

pitelstvem zemským k předběžné poradě, k po
daní zprávy a pod.,

c) návrhy a zprávy zemských komisí,
d) návrhy členů zemského výboru, jež byly 

zemskému presidentu do osmi dnů před schůzí 
písemně sděleny a jím dány na pořad jednání 
teto schůze.

(s) Návrhy, jež vybočují z působnosti zem
ského výboru, zejména návrhy o věcech poli
tických, nebuďtež na pořad jednání dány.

§ 7.
U) členové^ zemského výboru buďtež po- 

zvaní ke schůzi doporučeným dopisem, te- 
legramem nebo pozvánkou-doručenou poslem, 
a to alespoň pět dní před schůzí, v případech 
Pak, svolání zemského výboru podle ustano
vení § 5, odst. 2, bod b), nejdéle do pěti dnů 
po podané žádosti.

(-) Oznámí-li člen zemského výboru, že ne
může dočasně vykonávati svůj úřad, buď na 
jeho niísto do schůze pozván náhradník pří
slušné volební strany (§ 57 zákona č. 126/ 
1927 Sb. z. a n.).

^('j) V pozvání buď uvedeno přesně, kdy a 
kde se schůze koná.

(4) Zároveň s pozváním buď doručen po
řad jednání, po případe sděleny pomůcky a 
doklady pro jednání potřebné.

2. Předseda zemského výboru.

§ 8.

Předseda zahajuje a řídí schůze zemského 
výboiu, zejména též řídí a provádí za pomoci 
zapisovatelovy hlasování a losování, stanoví, 
y jakém pořádku mají býti předměty na po
řad jednání dané projednávány, odročuje a 
ukončuje schůze.

§ 9.
Předseda pečivje o zachování klidu a po

řádku při jednání a o jeho nerušený průběh; 
v případě potřeby může zakročiti podle pří
slušného ustanovení jednacího řádu pro zem
ská zastupitelstva.



401Sbírka zákonů a nařízení, č. 9gj.

3. Neveřejnost schůze.

§ 10.
Schůze zemského výboru jsou neveřejné 

(§ 27, odst. 3, zákona).

4. Kdo se smí úcasíniti jednání zemského vý
boru mimo jeho členy.

§ li-
í1) Mimo členy zemského výboru účastní 

se jeho jednání i úředníci zemského úřadu 
určení k tomu zemským presidentem.

(2) Zejména buďtež přibráni do schůzí ti, 
kdo jsou referenty ve věcech, jež jsou na po
řadu jednání.

(s) Zemský president určí, který z úřed
níků zemského úřadu, je-li zpravodajem zem
ského výboru, má právo hlasovací; při vol
bách, jež vykonává zemský výbor, a při ob
sazování míst však nehlasuje.

§ 12.

Zemský president může ke schůzi zemského 
výboru pozvati předsedu nebo zpravodaje zem
ských komisí, aby podali zprávu o činnosti 
komise.

5. Podjatost.

§ 13.
(x) Jednání a hlasování v zemském výboru 

nesmí býti přítomen aniž se ho účastniti člen 
tohoto sboru, jde-li o zvláštní osobní ať sou
kromý nebo veřejný zájem jeho samého, jeho 
manžela nebo manželky, neb osob s ním pří
buzných a zešvakřených do druhého stupně.

(2) Totéž platí o zákonných zástupcích, 
o členech správní rady akciových společností, 
o jednatelích společností s ručením obmeze- 
nýrp, o členech představenstev hospodář
ských a výdělkových společenstev, o advoká
tech, notářích, stavitelích, civilních technicích 
a pod., jde-li o zvláštní osobní, soukromý nebo 
veřejný zájem osob a korporací, jež zastupují 
(§ 29, odst. 1 a 2, zákona).

přítomno tolik členů, aby se mohl zemský vý
bor platně usnášeti.

§ 16.
Před každou schůzí buď vyložena presenční 

listina, do které každý příchozí člen zemského 
výboru zapíše své jméno.

§ 17.
Na počátku schůze určí předseda dva členy, 

.kteří spolupodepíší zápis o této schůzi.

§ 18-
(1) Poté dá předseda, žádá-li za to některý 

člen zemského výboru a souhlasí-li _s tím bez 
rozpravy zemský výbor, přečisti zapiš o po
slední minulé schůzi zemského výboru, Jinak 
buď zápis ve schůzi toliko verejne k nahléd

nutí vyložen.
(2) Nebyly-li podány předsedovi ve schůzi, 

v níž byl zápis přečten nebo vyložen, proti zá
pisu námitky, pokládá se zápis za schváleny. 
Byly-li námitky podány a nevyhovi-h jim 
předseda, může ten, kdo námitky podal, zrn 
dati, aby o nich rozhodnul zems.cy vyboi,

§ 19-
(1) Dále předseda sdělí došlé spisy, návrhy, 

dotazv a jiná podání, jakož i opatřeni, jez po
dle zákona nebo z důvodů jmych mají bytí 
oznámena zemskému výboru.

(2) Anonymní podání nebuďtež sdělována 
a buďtež bez dalšího jednání odložena.

(s) Kdyby sdělení vyžadovalo delší doby, 
může předseda odkázati členy zemske ro \y 
boru na spisy, vyložené v některe kance ai 
zemského úřadu.

(i) Předseda může sdělení svrchu uvedená 
učiniti též ke konci nebo kdykoliv behem 
schůze.

(s) o sděleních těch nepřipouští se ioz-

6. Deputace.

§ 14.
“Zemský výbor nesmí ve svých schůzích při- 

jímati deputací.

7. Zahájení schůze.

§ 15.
Předseda zahájí schůzi ihned, jakmile uply

nula hodina určená za počátek schůze, a je-li

8. Předměty jednání a jich projednávání.

§ 2°.
(1) Na schůzích zemského výboru může 

býti jednáno jen o předmětech, jež byly daný 
na pořad jednání.

(2) O předmětech, jež nebyly dány na po
řad jednání, lze jednati jen tehdy, souhlasí-.: 
většina všech členů zemského výboru.
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(3) Věci, jež vybočují z působnosti zem
ského výboru, zejména návrhy o věcech poli
tických, má předseda z jednání vyloučiti, při 
čemž ustanovení § 21, odst. 1, poslední věta, 
zákona platí obdobně.

§ 21.

O každém předmětu jednání zahajuje se 
rozprava. Předseda může při věcech obsáhlej
ších a zvlášť důležitých rozdělit! rozpravu na 
povšechnou a podrobnou.

§ 22.

(') K projednávané věci mohou ti, kteří 
jsou oprávněni účástniti se rokování, činiti 
návrhy v příslušné části rozpravy; návrhy ty 
buďte činěny předsedovi ústně nebo písemně.

(2) Předseda může žádati, aby mu návrhy 
ty byly sděleny písemně.

§ 28.
Navrhovatel může ustoupiti od svého ná

vrhu, pokud rozprava o něm nebyla skončena.

§ 24.

I1) Návrh na konec rozpravy může býti uči
něn kdykoliv, avšak nesmí tím býti přerušo
ván ten, kdo mluví. O takovém návrhu usnáší 
se zemský výbor ihned bez rozpravy; dříve 
však buďte ještě případné návrhy k projed
návané věci předsedovi sděleny a jím v hla
sování pojaty.

(2) Byl-li návrh na konec rozpravy přijat, 
mohou mluviti toliko ještě ti, kteří byli ke 
slovu přihlášeni dříve, než návrh na konec 
rozpravy byl učiněn.

§ 25.

Předseda může i po skončení rozpravy udě- 
liti slovo ke krátkým opravám věcí, jež byly 
mezi rozpravou tvrzeny, a po případě stano
vití přípustnou dobu pro tyto opravy.

9. Řeči.
§ 26.

Kdo chce mluviti k věci, která jest na po
řadu jednání, přihlásí se o slovo u předsedy, 
který uděluje slovo v tom pořadí, v jakém se 
kdo přihlásil.

§ 27.

(') Předseda může za souhlasu většiny 
zemského výboru stanovití:

a) že nikdo nemůže k témuž předmětu mlu
viti vícekráte než dvakráte, nebo

b) že se doba řeči obmezuje.

(2) Souhlas zemského výboru projevuje se 
bez rozpravy.

§ 28.
Pokud ten, komu předseda udělil slovo, 

mluví, nesmí býti v řeči přerušován a teprve, 
až domluví, může mluviti ten, kdo po něm 
slovo obdrží.

§ 29.
í1) Kdo ve schůzi zemského výboru mluví, 

má zachovali úplnou slušnost; nechová-li se 
podle toho, zejména užívá-li výrazů urážejí
cích slušnost nebo mrav, nebo dokonce výrazů 
trestuhodných, má jej předseda volatí k po
řádku a může mu, kdyby neuposlechl, odníti 
slovo.

(2) Odchyluje-li se řečník od věci, může 
býti předsedou upozorněn, aby mluvil k věci; 
stalo-li se tak dvakrát marně, může mu před
seda odníti slovo.

10. Jak se zemský výbor usnáší.

a) Náležitosti usnášení.

§ 30.

(!) Jestliže nejde o schůzi po druhé nebo 
po třetí svolanou, jest k platnosti usnesení 
zpravidla třeba, aby byla přítomna více než 
polovina členů a aby se usnesení stalo nad
poloviční většinou přítomných k hlasování 
oprávněných.

(2) Přítomnosti dvou třetin všech členů 
zemského výboru jest zapotřebí k usnesení, 
jež vyžaduje vyššího schválení a k usnesení 
podle § 51, odst. 4, zákona.

(3) K usnesení podle § 20, odst. 2, je za
potřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech 
členů.

(-1) Kdy při volbách a obsazovár í míst roz
hoduje větší počet platných odevzdaných 
hlasů nebo los, ustanovuje § 38.

§ 31.

C1) Nesejde-li se tolik členů, aby se mohl 
zemský výbor platně usnášeli, buď svolán 
znovu do patnácti dnů s týmž pořadem jed
nání a může se pak usnášeli za přítomnosti 
alespoň jedné třetiny členů.

(2) Jde-li však o usnesení, jež vyžaddje 
vyššího schválení, může se zemský výbor 
v této druhé schůzi usnášeli jen za přítomno
sti nadpoloviční většiny všech členů, jinak 
buď svolán do patnácti dnů zemský výbor ku 
projednání této věci po třetí a může se pak 
usnášeti za přítomnosti alespoň jedné třetiny 
členů.
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(3) V pozvání buď na toto ustanovení vý
slovně poukázáno.

(i) Ustanovení předchozích odstavců ne
platí pro případy uvedené v § 51, odst. 4, zá
kona a v § 30, odst. 3, tohoto řádu.

b) Pořad hlasování.

§ 32.
Po skončené rozpravě přikročí se 1^ hlaso

vání. Předseda prohlásí, v jakém pořadí dá 
hlasovali, aby pravé mínění zemského výboru 
vyšlo najevo.

§ 33.
í1) Bylo-li učiněno více návrhů, budiž zpra

vidla hlasováno takto:
1. nejprve o návrhu odročovacím,
2. pak o návrzích pozměňovacích, a to 

především o těch, které se více odchylují,
3. pak o návrzích hlavních,
4. po vyřízení návrhů hlavních o návtzích 

eventuelních a dodatečných.
(2) Předseda může se od tohoto pořadu hla

sování odchýliti, po případě prohlášený již 
pořad k návrhu změnili.

§ 34.
C1) O návrzích budiž hlasováno v tom 

znění, jak byly písemně podány nebo ústně 
učiněny.

(2) Za tím účelem podá před hlasováním 
předseda, příp. úředník jím určený souhrn 
učiněných návrhů, uvede po případě důvody 
pro a proti a opakuje návrhy slovo za slovem 
y takovém znění, aby výklad jeho nepřipou
štěl žádné pochybnosti.

(3) Předseda může též vyzvali navrhova
tele, aby svůj návrh doslovně opakoval nebo 
písemně předložil.

§35.

(2) Hlasování děje se zpravidla zdvižením 
ruky nebo povstáním; podle jmen se hlasuje 
tam, kde toto žádá zvláštní zákon, nebo roz- 
hodne-li tak předseda.

§37.
(1) Předseda nehlasuje; při rovnosti hlasů 

pokládá se návrh za zamítnutý.
(2) Který z úředníků, je-li zpravodajem 

zemského výboru, má právo v určitém případě 
hlasovali, určí zemský president.

§38.
(1) Hlasovacími lístky se provádějí:
1. volby a obsazování míst,
2. jiná hlasování, když to předseda nařídí 

nebo žádají-li za to aspoň tři členové^ a před
seda s tím souhlasí předpokládajíc, ze tomu 
nebrání zvláštní zákon.

(2) úředník, jinak k hlasovaní oprávněný, 
nehlasuje při volbách a obsazování míst.

(3) Není-li zvláštními předpisy jinak usta
noveno, konají se volby a obsazování míst 
v plné schůzi zemského výboru hlasovacími 
lístky; za zvoleného pokládá se ten, penz ob
držel tolik hlasů, kolik činí nadpoloviční vět
šina přítomných, k hlasování oprávněných.

(4) Jsou-li pro jedno místo pouze dva kandi
dáti a obdrželi-li oba stejný počet hlasů, roz
hodne mezi nimi los.

(5) Bylo-li hlasování bezvýsledné, koná se 
druhá (užší) volba, do níž pojme se z těc , 
kdož při první volbě obdrželi poměrně nejvíce 
hlasů, dvakráte tolik kandidátů, kolik osob ma 
býti voleno; při rovnosti hlasů rozhodne se lo
sem, kdo má se dostati do druhé (uzsi) volby.

(o) Při druhé (užší) volbě zvolen jest ten, 
rxnriťU Vilpisu ! oři rovnosti hlasu

rozhodne los.

11. Dotazy a stížnosti.

(r) Každý člen zemského výboru může na
vrhnout], aby bylo opraveno znění a pořad ná
vrhů, jak je předseda prohlásil, jakož i aby 
bylo hlasováno odděleně o jednotlivých bodech 
projednávaného návrhu.

(2) Nesouhlasí-li předseda s takovýmto ná
vrhem, rozhodne o tom zemský výbor bez roz
pravy.

c) Způsob hlasování.

§ 36.
(') Hlasuje se bez udání důvodů buď při

svědčivě nebo záporně.

§ 39. '
(1) členové zemského výboru mohouce yě- 

gch týkajících se správních a hospodářských 
áležitostí země a ve věcech obyvatelstva zeme 
těmito záležitostmi souvisejících vznaseti do- 
azy a stížnosti na zemského presidenta. ^Do- 
azy a stížnosti ve věcech správních, i když ne- 
odléhají zemskému presidentu, náležejí vsa
o oboru působnosti zemského výboru, jesi 
znášeti na zemského presidenta.

(2) Dotazy a stížnosti mohou býti podány 
lísemně nebo ústně, musejí však vždycky bytí 
známeny před schůzí zemskému presidentu,
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který určí, kdy budou ve schůzi zemského vý
boru zodpověděny.

(s) Jednání a hlasování o dotazech a stížno
stech neb odpovědích k nim se nepřipouští.

12. Zápisy o schůzích.

§40.
O schůzích zemského výboru vede jako zapi

sovatel zápis úředník zemského úřadu zem
ským presidentem k tomu určený, čistopis 
zápisu buď do pěti dnů po schůzi následujících

vyhotoven a podepsán předsedou schůze, zapi
sovatelem a dvěma členy zemského výboru, jež 
k tomu konci předseda na počátku schůze 
určil.

§ 41.
O tom, co má zápis obsahovat! a co má býti 

k němu připojeno, platí obdobně příslušné 
ustanovení jednacího řádu pro zemská zastu
pitelstva.

§42.
Zápisy ukládají se do knihy zápisů.
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Jednací řád pro okresní zastupitelstva.

Část první.

Ustanovení všeobecná.

1. Okresní hejtman (náčelník).

§ 1.
(1) Okresnímu hejtmanu (náčelníku) pří

sluší zaříditi, čeho třeba k opatření místností 
pro jednání okresního zastupitelstva, jejích 
zařízení, dozorčího personálu, potřeb kance
lářských, jakož i ve příčině účasti obecenstva 
a pod.

(2) Při právech, jež okresnímu hejtmanu 
(náčelníku) v této funkci příslušejí, může po
užiti úředníků a zřízenců okresního úřadu.

§ 2.
(!) Okresní hejtman (náčelník) jest jako 

přednosta okresního úřadu předsedou okres
ního zastupitelstva.

(2) Jestliže podle jednacího řádu pro 
okresní úřady spravuje okresní úřad jiný 
úředník, jest on pro tu dobu předsedou okres
ního zastupitelstva.

§ 3.
Okresní zastupitelstvo vchází ve styk na 

venek jen prostřednictvím okresního hejt
mana (náčelníka).

2. členové okresního zastupitelstva.

§ 4.
(!) členové okresního zastupitelstva jsou 

povinni při nastoupení svého úřadu složití do 
rukou okresního hejtmana (náčelníka) neb
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úředníka okresního úřadu jím pověřeného slib, 
že budou věrni republice Československa, za
chovávali zákony a plnili svědomité povin
nosti svého úřadu, členové jmenovaní mini
strem vnitra také prohlásí, s kterou z voleb
ních stran v okresním zastupitelstvu budou 
voliti při volbách konaných v okresním za
stupitelstvu podle zásady poměrného zastou

pení.
(2) Výhrady nebo dodatky ke slibu pova

žují se za odepření slibu a za odmítnutí při
jati volbu nebo jmenování.

(3) Jakmile dvě třetiny členů okresního 
zastupitelstva složily slib, jest okresní zastu

pitelstvo ustaveno.

§ 5.
Členové okresního zastupitelstva jsou po

vinni účastniti se nepřetržitě všech jednám 
a prací okresního zastupitelstva. Onemocm-li 
člen okresního zastupitelstva, oznámí to okres
nímu hejtmanu (náčelníku).

§6.

Každý člen okresního zastupitelstva jest 
povinen okresnímu hejtmanu (náčelníku) 
oznámiti včas všechny změny svého pobytu, 
aby mu mohlo býti pozvání k jednání okres
ního zastupitelstva včas doručeno.

(i) členové okresního zastupitelstva ne
smějí za zastupování okresního zastupitel
stva ve sporech žádati více než nahradu sku
tečných jim vzešlých výloh, nesmeji udileti 
právní rady stranám ve sporech proti okres
nímu zastupitelstvu, nesmějí se ani pnmo, ani 
nepřímo zúčastniti dodávek a prací okresním 
zastupitelstvem nebo výborem, okresními 
ústavy nebo podniky zadávaných a nesmeji 
pachtovati vybírání dávek okresních a po
dobných. Při dodávkách a pracích, kteie byly 
vypsány veřejnou soutěží, nejsou clenove 
okresního zastupitelstva vyloučeni z účasti.

(2) Proti členům okresního zastupitelstva, 
kteří by těchto ustanovení nedbali, bude za
kročeno podle § 8.

(3) Ve výjimečných případech může zem
ský president k návrhu okresního výboru po- 
voliti úchylky od těchto ustanoveni.

§ 10-
členové okresního zastupitelstva mají ná

rok na náhradu jízdného zmísta svého by
dliště do sídla okresního uradu a narok na n 
hradu skutečných výloh z penez okresní . 
Výlohy tyto mohou bytí pausalovany usne 
senírn okresního zastupitelstva, J^z vyz 
schválení ministerstva vnitra v dohodo s m

§ 9.

§ 7.
Kdo se schůze okresního zastupitelstva 

účastniti nebo funkcí jemu svěřených řádně 
vykonávati nemůže, oznam to včas okresnímu 
hejtmanu (náčelníku) s udáním důvodů.

§ 8.
(1) členové okresního zastupitelstva, kteří 

by bez dostatečné omluvy neplnili povinností 
úřadu svého, zejména schůzí se nezúčastnili, 
buďtež okresním hejtmanem (náčelníkem) na 
plnění svých povinností upozorněni, a jest
liže přes to i nadále trvale, bez dosta
tečné omluvy zanedbávají svých povinnosti, 
výrokem okresního hejtmana (náčelníka) ze 
členství svého vyloučeni. Nežli okresní hejt
man (náčelník) vysloví vyloučení, bud okies- 
nímu výboru i takovému členu okresního za
stupitelstva poskytnuta možnost, aby se vy
jádřil.

(2) Vyloučený člen může se proti opatření 
tomu odvolati k zemskému presidentu Odvo
lání buď podáno do patnácti dnů po doručeni 
nálezu u okresního úřadu a nemá odkladači 10 

účinku (§ 100, odst. 1 a 2, zákona).

Část druhá.

Jednání okresního 

zastupitelstva.

1. Svolávání schůzí.

§ 11.
(1) Okresní hejtman (náčelník) svolá 
resní zastupitelstvo do sídla omesnih 
adu poprvé za účelem ustaveni a provedeni 
leb podle § 71 zakona c. 126/1927 SK z. 
i., na to pak ke schůzím aspoň ctynkiat do

ka.
(2) Okresní hejtman (náčelník) jest však:
a) oprávněn schůzi okresního zastupitel- 
ťa svolati, kdykoli to uzná za nutné,
b) povinen schůzi do osmi dnů svolati, 
dá-li za to aspoň jedna třetina clenu okres- 
ho zastupitelstva udávajíc predmet jednám, 
jestliže udaný předmět jednáni nevybočuje 
působnosti okresního zastupitelstva.
(3) žádost tato buď podána písemně okres- 
mu hejtmanu (náčelníku) a podepsana
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vlastnoručně aspoň jednou třetinou členů 
okresního zastupitelstva.

§ 12.

(1) Okresní hejtman (náčelník) určuje 
s výhradou § 11, odst. 2, bod b), předměty, 
o. nichž má býti na schůzi okresního zastu
pitelstva jednáno.

(2) Předměty ty jsou zejména:
a) návrhy, podněty, zprávy a sdělení okres

ního hejtmana (náčelníka),
b) dotazy okresního hejtmana (náčelníka), 

zemského presidenta, zemského zastupitel
stva,

_c) návrhy a zprávy okresního výboru, ko
misí okresních a komise finanční,

d) návrhy členů okresního zastupitelstva, 
jež byly okresnímu hejtmanu (náčelníku) do 
patnácti dnů před schůzí sděleny a jím dán v 
na pořad jednání této schůze,

e) věci přikázané okresnímu zastupitelstvu 
usnesením zemského zastupitelstva za účelem 
účasti při provádění.

(3) Návrhy, jež vybočují z působnosti 
okresního zastupitelstva, zejména návrhy 
o věcech politických, nebuďtez na pořad jed
nání dány.

(^) Prvním bodem pořadu jednání prvé 
schůze budiž složení slibu a ustavení okres
ního zastupitelstva, dále mimo jiné též volba 
okresního výboru a okresních komisí a vyjá
dření o tom, jakým způsobem mají býti ve 
veřejnou známost uváděna usnesení okresního 
zastupitelstva, jež jest veřejně prohlašovati.

§ 13.
0) členové okresního zastupitelstva buďtež 

pozváni ke schůzi doporučeným dopisem, te- 
legiamem nebo pozvánkou doručenou poslem, 
a to aspoň osm dnů před schůzí, v případech 
pak svolání okresního zastupitelstva podle 
ustanovení § 11, odst. 2, bod b), nejdéle do 
osmi dnů po podání žádosti.

(-) V pozvání buď uvedeno přesně, kdy a 
kde se schůze koná.
• -ýúi oveň j, pozváním buď doručen pořad 
jednám a po případě sděleny i pomůcky "a do- 
klady pio jednaní potřebnéj jde-li o věc uve
denou v §§ 81 a 44 zákona, buď zaslána zpráva 
okresního výboru všem členům okresního za
stupitelstva a tez zemskému výboru aspoň 
patnáct dnů před konáním schůze.

(j) Opis pozvání a pořadu jednání budiž 
současně zaslán zemskému úřadu.

(5) Svolání schůze okresního zastupitelstva 
buď zároveň veřejně vyhlášeno u okresního 
úřadu.

2. Předseda okresního zastupitelstva.

§ 14.
Předseda zahajuje a řídí schůze okresního 

zastupitelstva, zejména též řídí a provádí za 
pomoci zapisovatelovy hlasování a losování, 
stanoví, v jakém pořádku mají.býti předměty 
na pořad jednání dané projednávány, odro- 
čuje a ukončuje schůze.

§ 15.
^ (!) Předseda pečuje o zachování klidu a po

řádku při jednání a o jeho nerušený průběh.
(2) Ruší-li schůzi posluchači, ačkoli byli na

pomenuti, dá je ze zasedací síně odstraniti, po 
případě vůbec místo pro posluchače určené 
vykliditi. Ruší-li schůzi členové okresního za
stupitelstva, buďte předsedou voláni k po
řádku; stalo-li se tak dvakrát bez výsledku, 
může předseda vyloučiti je ze schůze, pří
padně je dáti odstraniti, a pokládá-li to za 
nutné, přerušiti neb ukončiti schůzi.

(s) Tím není vyloučeno další stíhání osob 
pořádek nebo klid porušivších podle trestního 
zákona nebo zákonů jiných.

3. Veřejnost schůzí.

§ 16.
(!) Schůze okresního zastupitelstva jsou 

veřejné, předseda může však z důležitých dů
vodů prohlásiti jednání o určitých předmě
tech se souhlasem okresního zastupitelstva za 
důvěrné:

1. z vlastního podnětu, pokládá-li to ‘za 
účelné,

2. nebo žádá-li za to aspoň jedna pětina 
přítomných členů.

(2) V obou případech buďtež předměty, 
o nichž má býti jednáno ve schůzi důvěrné, 
přesně uvedeny. Byl-li návrh na důvěrné jed
nání učiněn, buďtež posluchači odstraněni, 
načež se okresní zastupitelstvo bez rozpravy 
usnese, zda s důvěrnou schůzí souhlasí.

(3) Jednání o rozpočtu a účtech nemůže 
býti prohlášeno za důvěrné (§§ 71 a 22 zá
kona) .

4. Kdo se smí účastnili jednání okresního za
stupitelstva mimo jeho členy.

§ 17.
(') úředníci okresního úřadu, okresním
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hejtmanem (náčelníkem) a úředníci zemského 
úřadu, zemským presidentem k tomu určení, 
mají právo, úředníci okresního úřadu pak 
k žádosti okresního zastupitelstva i povinnost 
býti přítomnu schůzím okresního zastupitel
stva a mohou se za souhlasu předsedy účast- 
niti jednání.

(2) Zpravidla buďtež do schůzí přibráni ti 
úředníci, kteří jsou referenty ve věcech, jež 
jsou na pořadu jednání.

(3) Okresní hejtman (náčelník) určí, který 
ze zpravodajů okresního zastupitelstva, není-li 
jeho členem, má právo hlasovací, úředníu 
jinak k hlasování oprávněný nehlasuje při 
volbách a v případě § 90 zákona.

§ 18.
Okresní hejtman (náčelník) může ^ ke 

schůzi okresního zastupitelstva pozvati ^ před
sedu nebo zpravodaje okresních komisí, aby 
podali zprávu o činnosti komise.

5. Podjatost.

§ 19.
i1) Jednání a hlasování v okresním zastu

pitelstvu, výboru a v okresních komisích nesmí 
býti přítomen aniž se ho účastniti člen tohoto 
sboru, jde-li o zvláštní osobní ať soukromý 
nebo veřejný zájem jeho samého, jeho man
žela nebo manželky, neb osob s ním příbuz
ných a zešvakřených do druhého stupně.

(2) Totéž platí o zákonných zástupcích, 
o členech správní rady akciových společností, 
o jednatelích společností s ručením obmeze- 
ným, o členech představenstev hospodářských 
a výdělkových společenstev, o advokátech, no
tářích, stavitelích, civilních technicích a pod., 
jde-li o zvláštní osobní soukromý nebo veřejný 
zájem osob a korporací, jež zastupují (§§ 71 
a 29, odst, 1 a 2, zákona).

6. Deputace.

§ 20.

Okresní zastupitelstvo nesmí ve svých schů
zích přijímati deputací.

7. Zahájení schůze.

§ 21.

Předseda zahájí schůzi ihned, jakmile uply
nula hodina určená za začátek schůze, a je-li 
přítomno tolik členů, aby se mohlo okresní za
stupitelstvo platně usnášeti.

Před každou schůzí buď vyložena presenční 
listina, do které každý příchozí člen okresního 
zastupitelstva své jméno zapíše.

§ 22.

§ 23.
Na počátku schůze určí předseda dva členy, 

kteří mají podle §§ 71 a 25 zákona spolupocle- 
psati zápis o této schůzi.

§ 24.
(1) Poté dá předseda, žádá-li za to některý 

člen okresního zastupitelstva a souhlasí-h 
c tím bez rozpravy okresní zastupitelstvo, 
přečisti zápis o poslední minulé schůzi okres
ního zastupitelstva; jinak buď zápis ve schůzi 
veřejně k nahlédnutí vyložen.

(2) Nebyly-li podány předsedovi ve schůzi, 
v níž byl zápis přečten nebo vyložen, proti zá
pisu námitky, pokládá se zápis za schváleny. 
Byly-li námitky podány a nevyhovi-li Jim 
předseda, může ten, kdo námitky podal, zn- 
dati, aby o nich rozhodlo okresní zastupitel
stvo, které tak učiní bez rozpravy.

(3) Zápisy o důvěrné schůzi mohou býti 
přečteny a o námitkách k nim rozhodováno 
jen v důvěrné schůzi.

§ 25.
(!) Dále předseda sdělí došlé spisy, návrhy, 

dotazy a jiná podání, jakož i opatření, jez 
podle zákona nebo z důvodů jiných mají bytí 
oznámena okresnímu zastupitelstvu.

(2) Anonymní podání nebuďtež sdělována 
a buďtež bez dalšího jednání odložena.

(s) Kdyby sdělení vyžadovalo delší doby, 
může předseda odkázali členy okresního za
stupitelstva na spisy vyložené v nektere kan
celáři okresního úřadu.

(4) Předseda může sdělení svrchu uvedená 
učiniti též ke konci nebo kdykoliv behem 

schůze.
(5) O sděleních těch nepřipouští se ioz- 

prava.
8. Předměty jednání.

§ 26.
(1) Ňa schůzích okresního zastupitelstva 

může býti jednáno jen o předmětech, jez y y 
dány na pořad jednání.

(2) o předmětech, jež nebyly dány na pořad 
jednání, může býti jednáno a usneseni uci- 
íiěna jen, souhlasí-li nadpoloviční většina

všech členů.
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(3) Věci, jež vybočují z působnosti okres
ního zastupitelstva, zejména návrhy o věcech 
politických, má předseda z jednání vyloučiti, 
proti čemuž může jedna šestina všech čleňů 
okresního zastupitelstva podati do patnácti 
dnů u předsedy odpor k zemskému úřadu.

9. Jak se nakládá formálně s předměty jed
nání.

§27.
t1) Předměty, o nichž má okresní zastupi

telstvo jednati, buďte zpravidla dříve podro
beny předběžné poradě v okresním výboru, 
příp. v okresní komisi.

(2) Je-li na pořadu jednání návrh, který ne
byl v předběžné poradě projednán, může se 
o něm jednati a usnášeti jen tehdy, když je věc 
členům okresního zastupitelstva dostatečně 
známa a nepotřebuje předchozího vyšetření 
ani odborného přezkoumání, zejména komisí 
finanční.

(3) Usnesení o přikázání návrhu k před
běžné poradě odpadá, ustoupil-Ii navrhovatel 
od návrhu dříve, než došlo k usnesení.

10. Jak se projednávají předměty jednání 
v plné schůzi.

§ 28.
Předměty, jež se mají projednávat! v plné 

schůzi, zejména návrhy a zprávy okresního 
výboru a okresních komisí, mohou býti podle 
uvážení okresního hejtmana (náčelníka) roz
množeny a členům okresního zastupitelstva 
dodány.

§ 29.
O) O každém předmětu jednání zahajuje se 

rozprava tím, že zpravodaj podá zprávu, příp. 
že navrhovatel stručně odůvodní návrh; 
byla-li zpráva rozmnožena, předčítá se jen 
tehdy, určí-li to předseda neb usnese-li se na 
tom okresní zastupitelstvo.

*J ■*. jJl'e;!se?.a rnůže Při věcech obsáhlejších 
a zvlášť důležitých rozděliti rozpravu na po
všechnou a podrobnou.

(3) Po skončené rozpravě povšechné hlasuje 
se o^ tom, ^zda, příp. který z předložených ná
vrhů se přijímá za základ rozpravy podrobné. 
Byl-li však mezi rozpravou povšechnou učiněn 
návrh, aby se přešlo k dennímu pořádku neb 
aby věc byla odročena nebo znovu přikázána 
i s podanými návrhy k předběžné poradě, hla
suje se nejdříve o tomto návrhu.

(4) Nepřijme-li okresní zastupitelstvo

žádný z podaných návrhů za základ podrobné 
rozpravy, je věc zamítnuta.

§30.
O) K projednávané věci mohou ti, kteří 

jsou oprávněni účastniti se rokování, činiti 
návrhy v příslušné části rozpravy; návrhy ty 
buďte činěny předsedovi ústně nebo písemně.

(2) Předseda může žádati, aby mu návrhy 
ty byly sděleny písemně.

§31.
C1) Navrhovatel může ustoupiti od svého 

návrhu, dokud rozprava o něm nebyla skon
čena.

(2) Návrh a usnesení, aby se jednání odro
čilo nebo projednávaná věc i s návrhy k ní po
danými znovu přikázala okresnímu výboru neb 
okresní komisi, lze učiniti kdykoli.

§ 32.
(1) Návrh na konec rozpravy může býti uči

něn kdykoliv, avšak nesmí tím býti přerušo
ván ten, kdo mluví. O takovém návrhu usnáší 
se okresní zastupitelstvo ihned bez rozpravy; 
dříve však buďte ještě případné návrhy k pro
jednávané věci předsedovi sděleny a jím v hla
sování pojaty.

(2) Byl-li návrh na konec rozpravy přijat, 
mohou mluviti toliko ještě ti, kteří byli ke 
slovu přihlášeni dříve, než návrh na konec roz
pravy byl učiněn.

§ 33.
Předseda může i po skončení rozpravy udě- 

liti slovo ke krátkým opravám věcí, jež byly 
mezi rozpravou tvrzeny, a po případě stanovití 
přípustnou dobu pro tyto opravy.

11. Řeči

§ 34.
(1) Kdo chce mluviti k věci, která je na po

řadu jednání, přihlásí se, pokud není usnesen 
konec rozpravy nebo dokud předseda nedal ko
nečné slovo zpravodaji, případně navrhovateli, 
o slovo u předsedy, který uděluje slovo v tom 
pořadí, v jakém se kdo přihlásil.

(2) Kdo není přítomen, když přijde na řadu, 
pozbývá slova.

§ 35.
t1) Předseda může za souhlasu okresního 

zastupitelstva stanovití:
a) že nikdo nemůže k témuž předmětu mlu

viti vícekráte než dvakráte, leč by šlo o krát



Sbírka zákonů a nařízení, č. 98- 409

kou opravu věcí, jež byly mezi rozpravou 
tvrzeny, nebo

b) že se doba řečí obmezuje.
(2) Souhlas okresního zastupitelstva proje

vuje se bez rozpravy.

§ 36.
Pokud ten, komu předseda udělil slovo, 

mluví, nesmí býti v řeči přerušován a teprve, 
až domluví, může mluviti ten, kdo po něm 
slovo obdrží.

§ 37.
(!) Kdo ve schůzi okresního zastupitelstva 

mluví, má zachovat! úplnou slušnost; nechová- 
li se podle toho, zejména užívá-li výrazů urá
žejících slušnost nebo mrav, nebo dokonce 
výrazů trestuhodných,, má jej předseda volatí 
k pořádku a může mu, kdyby neuposlechl, 
odníti slovo.

(2) Odchyluje-li se řečník od věci, může 
býti předsedou upozorněn, aby mluvil k věci; 
stalo-li se tak dvakráte marně, může mu před
seda odníti slovo.

12. Jak se okresní zastupitelstvo usnáší.

a) Náležitosti usnášení.

§ 33.
(O Jestliže nejde o schůzi po druhé nebo 

po třetí svolanou, jest k platnosti usnesení 
zpravidla třeba, aby byla přítomna více než 
polovina^ členů a aby se usnesení stalo nad
poloviční většinou přítomných, k hlasování 
oprávněných.

(2) Přítomnosti aspoň dvou třetin členů 
jest zajDotřebí k usnesení, jež vyžaduje vyššího 
schválení.

(3) K usnesení podle §§ 68, druhá věta, 77, 
resp. 36, odst. 1, zákona jfest zapotřebí sou
hlasu nadpoloviční většiny všech členů.

(4) Kdy při volbách rozhoduje větší počet 
platných odevzdaných hlasů nebo los, ustano
vuje § 46.

§ 39.
í1) Nesejde-li se tolik členů, aby se mohlo 

okresní zastupitelstvo platně usnášeti, buď 
svoláno znovu do patnácti dnů s týmž pořa
dem jednání a může se pak usnášeti za pří
tomnosti alespoň jedné třetiny členů.

(2) Jde-li však o usnesení, jež vyžaduje 
vyššího schválení, může se okresní zastupitel
stvo v této druhé schůzi usnášeti jen za pří

tomnosti nadpoloviční většiny všech členů; 
jinak buď svoláno do patnácti dnů okresní za
stupitelstvo ku projednání těchto věcí po třetí 
a může se pak usnášeti za přítomnosti alespoň 
jedné třetiny členů.

(s) V pozvání buď na toto ustanovení vý
slovně poukázáno.

(4) Ustanovení předchozích odstavců neplatí 
pro případy uvedené v § 38, odst. 3.

b) Pořad hlasování.

§ 40.
Po skončené rozpravě přikročí se k hlaso

vání. Předseda prohlásí, v jakém pořadí dá 
hlasovati, aby pravé mínění okresního zastu
pitelstva vyšlo najevo.

§ 41.
(1) Bylo-li učiněno více návrhů, budiž zpra

vidla hlasováno takto:
1. nejprve o návrhu odročovacím,
2. pak o návrzích pozměňovacích, a to pře

devším o těch, které se více odchylují,

3. pak o návrzích hlavních,
4. po vyřízení návrhů hlavních o návrzích 

eventuelních a dodatečných.
(2) Předseda může se od tohoto pořadu hla

sování odchýliti, po případě prohlášený již 
pořad k návrhu změniti.

§ 42.
(1) O návrzích budiž hlasováno v tom znění, 

jak byly písemně podány nebo ústně učiněny.
(2) Za tím účelem podá před hlasováním 

předseda, příp. úředník jím určený souhrn 
učiněných návrhů, uvede po případě důvody 
pro a proti a opakuje návrhy slovo za slovem 
v takovém znění, aby výklad jeho nepřipou
štěl žádné pochybnosti.

(3) Předseda může též vyzvati navrhovatele, 
aby svůj návrh doslovně opakoval nebo pí
semně předložil.

§ 43.
(1) Každý člen okresního zastupitelstva 

může navrhnouti, aby bylo opraveno znění a 
pořad návrhů, jak je předseda prohlásil, 
jakož i aby bylo hlasováno odděleně o jednot
livých bodech projednávaného návrhu.

(2) Nesouhlasí-li předseda s takovýmto ná
vrhem, rozhodne o tom okresní zastupitelstvo 
bez rozpravy.
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c) Způsob hlasování.

§. 44.
í1) Hlasuje se bez udání důvodu buď při

svědčivě nebo záporně.
(2) Hlasování děje se zpravidla zdvižením 

ruky nebo povstáním; podle jmen se hlasuje 
tam, kde toho žádá zvláštní zákon, nebo roz- 
hodne-li tak předseda.

(:i) Zkouška opačná se učiní, je-li výsledek 
podle mínění předsedy pochybný, nebo žádá-li 
o to aspoň pětina přítomných členů okresního 
zastupitelstva.

§ 45.
(1) Předseda nehlasuje s výhradou pří

padu uvedeného v § 46, odst. 2; při rovno
sti hlasů pokládá se návrh za zamítnutý.

(2) Který ze zpravodajů okresního zastu
pitelstva, není-li jeho členem, má právo v ur
čitém případě hlasovati, určí okresní hejt
man (náčelník).

§ 46.
O) Hlasovacími lístky se provádějí:
1. volby,
2. jiná hlasování, když to předseda nařídí, 

nebo žádá-li za to pětina všech členů okres
ního zastupitelstva a předseda s tím souhlasí, 
předpokládajíc, že tomu nebrání zvláštní zá
kon.

(2) Předsedá-li při volbách člen okresního 
zastupitelstva, má právo hlasovací.

_(3) Úředník, jinak k hlasování oprávněný, 
při volbách nehlasuje.

(4) Není-li zvláštními předpisy jinak usta
noveno, konají se volby v plné schůzi okres
ního zastupitelstva hlasovacími lístky; za zvo- 
leného pokládá se ten, jenž obdržel tolik hlasů, 
kolik činí nadpoloviční většina přítomných 
k hlasování oprávněných, předsedu — pokud 
hlasuje — v to počítajíc.

. (j*) Jsou-li pro jedno místo pouze dva kan
didáti a obdrží-li oba stejný počet hlasů, roz
hodne mezi nimi los.

(°) Bylo-li hlasování bezvýsledné, koná se 
druhá (užší) volba, do níž pojme se z těch, 
kdož při první volbě obdrželi poměrně nejvíce 
hlasů,_ dvakráte tolik kandidátů, kolik osob. 
má býti voleno; při rovnosti hlasů rozhodne 
se losem, kdo má se dostati do druhé (užší) 
volby.

(") Při druhé (užší) volbě zvolen jest ten, 
kdo dostal větší počet hlasů; při rovnosti 
hlasů rozhodne los.

13. Dotazy a stížnosti.

§ 47.

í1) členové okresního zastupitelstva mohou 
ve věcech týkajících se správních a hospodář
ských záležitostí okresu, a ve věcech obyva
telstva okresu s těmito záležitostmi souvise
jících vznášeti dotazy a stížnosti na okres
ního hejtmana (náčelníka).

_ (2) Dotazy a stížnosti mohou býti podány 
písemně nebo ústně, musí však vždycky býti 
oznámeny před schůzí okresnímu hejtmanu 
(náčelníku), který určí, kdy budou ve schůzi 
okresního zastupitelstva zodpověděny.

(3) Jednání a hlasování o dotazech a stíž
nostech neb odpovědích k nim se nepřipouští.

14. Zápisy o schůzích.

§ 48.
(!) O schůzích okresního zastupitelstva 

vede jako zapisovatel zápis úředník okresního 
úřadu, okresním hejtmanem (náčelníkem) 
k tomu určený, čistopis zápisu buď do pěti 
dnů po schůzi následujících vyhotoven a W- 
depsán předsedou schůze, zapisovatelem a" 
dvěma členy okresního zastupitelstva, jež 
k tomu konci předseda na počátku schůze 
určil.

(2) Byla-li o některých předmětech konána 
schůze důvěrná, buď o tomto jednání pořízen 
zápis zvláštní.

§ 49.
(') V zápisu budiž zejména uvedeno:
1. kolik bylo přítomno členů okresního za

stupitelstva a kolik a kteří úředníci zemského 
a okresního úřadu;

2. kteří členové se omluvili;
3. které členy určil předseda, aby spolupo- 

depsali zápis o schůzi;
4. o kterých předmětech bylo jednáno, a to:
a) stručné označení předmětu,
b) jméno zpravodaje, případně navrho

vatele,
c) kterého ze zpravodajů, není-li členem 

okresního zastupitelstva, určil okresní hejt
man (náčelník), aby hlasoval,

d) průběh jednání,
e) návrhy k předmětu podané,
f) doslovné znění učiněných usnesení a po

měr hlasů; při hlasování podle jmen též jména 
hlasujících pro a proti.
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(2) K zápisu buď připojena presenční li
stina, případně hlasovací lístky a písemné ná
vrhy a projevy.

§ 50.
t1) Zápisy, a to zvláště o schůzích veřej

ných a zvláště o schůzích důvěrných ukládají 
se do knih zápisů a v opise sdělují se zem
skému úřadu.

(2) Usnesení ve veřejných schůzích uči
něná buďtež případně uveřejněna způsobem 
v okresu obvyklým.

§ 51.
Každý obyvatel okresu má právo do zápisů 

o schůzích veřejných nahlížeti a opisy z nich 
si pořizovati.

15. Ukončení schůze.

§ 52.
Schůze okresního zastupitelstva buď před

sedou ukončena, jestliže byly vyřízeny práce 
dané na pořad jednání, neb i z jiných vážných 
důvodů.

Příloha D.
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okresní výbory.

Jednací řád pro okresní výbory

Část prvá.

Ustanovení všeobecná.

1. Okresní hejtman (náčelník).

§ I-
(1) Okresnímu hejtmanu (náčelníku) pří

sluší zaříditi, čeho třeba k opatření místnosti 
pro jednání okresního výboru, jejího zařízení, 
dozorčího personálu, potřeb kancelářských a 
pod.

(2) Při právech, jež okresnímu hejtmanu 
(náčelníku) v této funkci příslušejí, může 
použiti úředníků a zřízenců okresního úřadu.

§ 2.

(1) Okresní hejtman (náčelník) jest jako 
přednosta okresního úřadu předsedou okres
ního výboru.

(2) Jestliže podle jednacího řádu pro 
okresní úřady spravuje okresní úřad jiný 
úředník, jest on pro tu dobu předsedou okres
ního výboru.

§ 3.
Okresní výbor vchází ve styk na venek jen 

prostřednictvím okresního hejtmana (náčel
níka) .

2. členové okresního výboru.

§ 4.
O právech a povinnostech členů okresního 

výboru platí obdobně příslušná ustanovení 
jednacího řádu pro okresní zastupitelstva.

47



412 Sbírka zákonů a nařízení, č. Q§.

část druhá.

Jednání okresního výboru.

1. Svolávání schůzí.

§ 5.

(1) Okresní hejtman (náčelník) svolává 
okresní výbor ke schůzím nejméně desetkrát 
do roka.

(2) Okresní hejtman (náčelník) jest však:

a) oprávněn schůzi okresního výboru svo
lali, kdykoli to uzná za nutné,

b) povinen schůzi nejdéle do pěti dnů svo
lali, žádají-li za to aspoň čtyři členové okres
ního výboru, udávajíce předmět jednání, a 
jestliže udaný předmět jednání nevybočuje 
z působnosti okresního výboru.

^ (3) žádost tato buď podána písemně okres
nímu hejtmanu (náčelníku) a buď vlastno
ručně podepsána aspoň čtyřmi členy výboru.

§ 6.

(!) Předměty, o nichž má býti na schůzi 
okresního výboru jednáno (pořad jednání), 
určuje s výhradou § 5, odst. 2, bod b), okresní 
hejtman (náčelník).

(2) Předměty těmi jsou zejména:

^ a) návrhy, podněty, zprávy a sdělení okres
ního hejtmana (náčelníka),

b) věci přikázané okresnímu výboru za
stupitelstvem okresním k předběžné poradě 
k podání zprávy a pod.,

c) návrhy a zprávy okresních komisí,

d) návrhy členů okresního výboru, jež byly 
okresnímu hejtmanu (náčelníku) do osmi dnů 
před schůzí písemně sděleny a jím dány na 
pořad jednání této schůze,

e) věci přikázané okresnímu výboru usne- 
sením zemského zastupitelstva za účelem 
účasti při provádění.

(3) Návrhy, jež vybočují z působnosti 
okresního výboru, zejména návrhy o věcech 
politických, nebuďtež na pořad jednání dány.

§ 7.

t1) členové okresního výboru buďtež po
zváni ke schůzi doporučeným dopisem, telegra

mem^ nebo pozvánkou doručenou poslem, a to 
aspoň pět dnů před schůzí, v případech pak 
svolání okresního výboru podle ustanovení § 5, 
odst. 2, bod b), nejdéle do pěti dnů po podané 
žádosti.

(2) Oznámí-li člen okresního výboru, že ne
může dočasně vykonávali svůj úřad, buď na 
jeho místo do schůze pozván náhradník pří
slušné volební strany (§§ 57 a 71 zákona 
č. 126/1927 Sb. z. a n.).

(3) V pozvání buď uvedeno přesně, kdy a 
kde se schůze koná.

(4) Zároveň s pozváním buď doručen pořad 
jednání a po případě sděleny pomůcky a do
klady pro jednání potřebné.

2. Předseda okresního výboru.

§ 8.

Předseda zahajuje a řídí schůze okresního 
výboru, zejména též řídí a provádí za pomoci 
zapisovatelovy hlasování a losování, stanoví, 
v jakém pořádku mají býti předměty na po
řad jednání dané projednávány, odročuje a 
ukončuje schůze.

§ 9.

Předseda pečuje o zachování klidu a po
řádku při jednání a o jeho nerušený průběh; 
v případě potřeby může zakročili podle pří
slušného ustanovení jednacího řádu pro okres
ní zastupitelstva.

3. Neveřejnost schůzí.

§ 10.

Schůze okresního výboru jsou neveřejné 
(§ 74, odst. 3, resp. § 27, odst. 3, zákona).

4. Kdo se smí účastniti jednání okresního vý
boru mimo jeho členy.

§ li-

(!) Mimo členy okresního výboru účastní se 
jeho jednání i úředníci okresního úřadu, 
určení k tomu okresním hejtmanem (náčelní
kem).

(2) Zejména buďtež přibráni do schůze ti, 
kdož jsou referenty ve věcech, jež jsou na po
řadu jednáni.
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(3) Okresní hejtman (náčelník) určí, který 
z úředníků okresního úřadu, je-li zpravodajem 
okresního výboru, má právo hlasovací; při vol
bách, jež vykonává okresní výbor, a při obsa
zování míst však nehlasuje.

§ 12.

Okresní hejtman (náčelník) může ke schůzi 
okresního výboru pozvati předsedu nebo zpra
vodaje okresních komisí, aby podali zprávu 
o činnosti komise.

5. Podjatost.

§ 13.

í1) Jednání a hlasování v okresním výboru 
nesmí býti přítomen aniž se ho účastniti člen 
tohoto sboru, jde-li o zvláštní osobní ať sou
kromý nebo veřejný zájem jeho samého, jeho 
manžela nebo manželky, neb osob s ním pří
buzných a zešvakřených do druhého stupně.

(2) Totéž platí o zákonných zástupcích, 
o členech správní rady akciových společností, 
o jednatelích společností s ručením obmeze- 
ným, o členech představenstev hospodářských 
a výdělkových společenstev, o advokátech, no
tářích, stavitelích, civilních technicích a pod., 
jde-li o zvláštní osobní, soukromý nebo ve
řejný zájem osob a korporací, jež zastupují 
(§ 71, resp. 29, odst. 1 a 2, zákona).

6. Deputace.

§ 14.

Okresní výbor nesmí ve svých schůzích při- 
jímati deputací.

7. Zahájení schůze.

§ 15.

Předseda zahájí schůzi ihned, jakmile uply
nula hodina určená za počátek schůze, a je-li 
přítomno tolik členů, aby se mohl okresní vý
bor platně usnášeti.

§ 16.

Před každou schůzí buď vyložena presenční 
listina, do které každý příchozí člen okresního 
výboru zapíše své jméno.

§ 18.

(1) Poté dá předseda, žádá-li za to některý 
člen okresního výboru a souhlasí-li s tím bez 
rozpravy okresní výbor, přečisti zápis _ po
slední minulé schůze okresního výboru; jinak 
buď zápis ve schůzi toliko veřejně k nahléd
nutí vyložen.

(2) Nebyly-li podány předsedovi ve schůzi, 
v níž byl zápis přečten nebo vyložen, proti zá
pisu námitky, pokládá se zápis za schválený. 
Byly-li námitky podány a^ nevyhoví-li jim 
předseda, může ten, kdo námitky podal, za- 
dati, aby o nich rozhodnul okresní výbor, kte
rý ták učiní bez rozpravy.

§ 19.

(1) Dále předseda sdělí došlé spisy, návrhy, 
dotazy a jiná podání, jakož i opatření, jez po
dle zákona nebo z důvodů jiných mají bytí 
oznámena okresnímu výboru.

(2) Anonymní podání nebuďtež^sdělována 
a buďtež bez dalšího jednání odložena.

(3) Kdyby sdělení vyžadovalo delší doby, 
může předseda odkázati členy okresního vý
boru na spisy vyložené v některé kanceláři
okresního úřadu.

(4) Předseda může sdělení svrchu uvedená 
učiniti též ku konci nebo kdykoli během 
schůze.

(5) O sděleních těch nepřipouští se ioz- 
prava.

8. Předměty jednání a jich projednávání.

§ 20.
(i) Na schůzích okresního výboru může 

býti jednáno jen o předmětech, jež byly daný 
na pořad jednání.

(2) O předmětech, jež nebyly dány na po
řad jednání, lze jednati jen tehdy, souhlasi-h 
aspoň pět členů okresního výboru.

(3) Věci jež vybočují z působnosti okres- 
iího výboru, zejména návrhy o věcech poli- 
ických má předseda z jednám vylouciti, pn 
emž ustanovení § 21, odst. 1, poslední veta,
zimnn nla-K nhrlnhně.

§ 17.

Na počátku schůze určí předseda dva členy, 
kteří spolupodepíší zápis o této schůzi.

§ 21.

O každém předmětu jednání zahajuje se 
rozprava. Předseda může při věcech obsah-
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lejších a zvlášť důležitých rozděliti rozpravu 
na povšechnou a podrobnou.

§ 22.

(!) K projednávané věci mohou ti, kteří 
jsou oprávněni účastniti se rokování, činiti 
návrhy v příslušné části rozpravy; návrhy 
ty buďte činěny předsedovi ústně nebo pí
semně.

(2) Předseda může žádati, aby mu návrhy 
ty byly sděleny písemně.

§ 28.

Navrhovatel může ustoupili od svého ná
vrhu, dokud rozprava o něm nebyla skončena.

§ 24.

t1) Návrh na konec rozpravy může býti 
učiněn kdykoliv, avšak nesmí tím býti pře
rušován ten, kdo mluví. O takovém návrhu 
usnáší se okresní výbor ihned bez roz
pravy; dříve však buďte ještě případné ná
vrhy k projednávané věci předsedovi sděleny 
a jím v hlasování pojaty.

(2) Byl-li návrh na konec rozpravy přijat, 
niohou mluviti toliko ještě ti, kteří byli ke 
slovu přihlášeni dříve, než návrh na konec 
rozpravy byl učiněn.

§ 25.

Předseda může i po skončení rozpravy 
uděliti slovo ke krátkým opravám věcí, jež 
byly mezi rozpravou tvrzeny, a po případě 
stanovití přípustnou dobu pro tyto opravy. 9

9. Řeči.

§ 26.

Kdo chce mluviti k věci, která jest na po
řadu jednání, přihlásí se o slovo u předsedy, 
který uděluje slovo v tom pořadí, v jakém se 
kdo přihlásil.

§ 27.

í1) Předseda může za souhlasu většiny 
okresního výboru stanovití:

a) že nikdo nemůže k témuž předmětu 
mluviti vícekráte než dvakráte, nebo

b) že se doba řeči obmezuje.

(2) Souhlas okresního výboru projevuje se 
bez rozpravy.

§ 28.

Pokud ten, komu předseda udělil slovo, 
mluví, nesmí býti v řeči přerušován a teprve, 
až domluví, může mluviti ten, kdo po něm slovo 
obdrží.

§ 29.

(1) Kdo ve schůzi okresního výboru mluví, 
má zachovati úplnou slušnost; nechová-li se 
podle toho, zejména užívá-li výrazů urážejí
cích slušnost nebo mrav, nebo dokonce výrazů 
trestuhodných, má jej předseda volatí k po
řádku a může mu, kdyby neuposlechl, odníti 
slovo.

(2) Odchyluje-li se řečník od věci, může býti 
předsedou upozorněn, aby mluvil k věci; 
stalo-li se tak dvakrát marně, může mu před
seda odníti slovo.

10. Jak se okresní výbor usnáší.

a) Náležitosti usnášení.

§ 30.

(1) Jestliže nejde o schůzi po druhé nebo po 
třetí svolanou, jest k platnosti usnesení zpra
vidla třeba, aby byla přítomna více než polo
vina členů a aby se usnesení stalo nadpoloviční 
většinou přítomných k hlasování oprávněných.

(2) Přítomnosti dvou třetin všech členů 
okresního výboru -jest zapotřebí k usnesení, 
jež vyžaduje vyššího schválení a k usnesení 
podle § 89, odst. 5, zákona.

(3) K usnesení podle § 20, odst. 2, je za
potřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech 
členů,

(4) Kdy při volbách a obsazování míst roz
hoduje větší počet platných odevzdaných hlasů 
nebo los, ustanovuje § 38.

§ 31.

(!) Nesejde-li se tolik členů, aby se mohl 
okresní výbor platně usnášeti, buď svolán
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znovu do patnácti dnů s týmž pořadem jed
nání a může se pak usnášeti za přítomnosti 
alespoň jedné třetiny členů.

(2) Jde-Ji však o usnesení, jež vyžaduje vyš
šího schválení, může se okresní výbor v této 
druhé schůzi usnášeti jen za přítomnosti nad
poloviční většiny všech členů, jinak buď svo
lán do patnácti dnů okresní výbor ku projed
nání této věci po třetí a může se pak usnášeti 
za přítomnosti alespoň jedné třetiny členů.

(3) V pozvání buď na toto ustanovení vý
slovně poukázáno.

(4) Ustanovení předchozích odstavců ne
platí pro případy uvedené v § 89, odst. 5, zá
kona a v § 30, odst. 3, tohoto řádu.

b) Pořad hlasování.

§ 32.

Po skončené rozpravě přikročí se ku hlaso
vání. Předseda prohlásí, v jakém pořadu dá 
hlasovali, aby pravé mínění okresního výboru 
vyšlo na jevo.

(3) Předseda může též vyzvati navrhovatele, 
aby svůj návrh doslovně opakoval nebo pí
semně předložil.

§ 35.

(!) Každý člen okresního výboru může na- 
vrhnouti, aby bylo opraveno znění a pořad ná
vrhů, jak je předseda prohlásil, jakož i aby 
bylo hlasováno odděleně o jednotlivých bodech 
projednávaného návrhu.

(2) Nesouhlasí-li předseda s takovýmto ná
vrhem, rozhodne o tom okresní výbor bez roz
pravy.

c) Způsob hlasování.

§ 36.

(1) Hlasuje se bez udání důvodu buď při
svědčivě nebo záporně.

(2) Hlasování děje se zpravidla zdvižením 
ruky, nebo povstáním; podle jmen se hlasuje 
tam, kde toho žádá zvláštní zákon, nebo roz- 
hodne-li tak předseda.

§ 33.

. (1) Bylo-li učiněno více návrhů, budiž zpra
vidla hlasováno takto:

§ 37.

(i) Předseda nehlasuje; při rovnosti hlasů 
pokládá se návrh za zamítnutý.

1- nejprve o návrhu odročovacím,

2^ pak o návrzích pozměňovacích, a to pře- 
oe.sím o těch, které se více odchylují,

o. pak o návrzích hlavních,

4. po vyřízení návrhů hlavních o návrzích 
eventuelních a dodatečných.

ff),Předseda může se od tohoto pořadu hla- 
|°\aí11 °dchýliti, po případě prohlášený již po
rad k návrhu zrněni ti.

iíP-1'™? na,vrzích kndiž hlasováno v tom z 
iiak byly písemně podány nebo ústně učil

mVúLmf tím Úč?le? P°dá Před hlasov; 
p edseda, prip. úředník jím určený so
nri a nvrnaVrhiU’ •Uvede P° Případě dů 
pio a pioti a opakuje návrhy slovo za sl<
žádné0^^’^ Výklad jeh° nepřÍP°

(2) Který z úředníků, je-li zpravodajejn 
okresního výboru, má právo v určitém pří
padě hlasovati, určí okresní hejtman (náčel
ník).

§ 38.

(1) Hlasovacími lístky se provádějí:

1. volby a obsazování míst,

2. jiná hlasování, když to předseda nařídí, 
nebo žádají-li za to aspoň tři členové a před
seda s tím souhlasí, předpokládajíc, že tomu 
nebrání zvláštní zákon.

(2) úředník,-jinak k hlasování oprávněný, 
nehlasuje při volbách a obsazování míst.

(s) Není-li zvláštními předpisy jinak usta
noveno, konají se volby a obsazování míst 
v plné schůzi okresního výboru hlaso
vacími lístky; za zvoleného pokládá se ten, 
jenž obdi'žel tolik hlasů, kolik činí nadpolo
viční většina přítomných k hlasování opráv
něných.
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(4) Jsou-li pi-o jedno místo pouze dva kan
didáti a obdrží-li oba stejný počet hlasů, roz
hodne mezi nimi los.

(5) Bylo-li hlasování bezvýsledné, koná se 
druhá (užší) volba, do níž pojme se z těch, 
kdož při první volbě obdrželi poměrně nej
více hlasů, dvakrát tolik kandidátů, kolik 
osob má býti voleno; při rovnosti hlasů roz
hodne se losem, kdo má se dostati do druhé 
(užší) volby.

(6) Při druhé (užší) volbě zvolen jest ten, 
kdo dostal větší počet hlasů; při rovnosti 
hlasů rozhodne los.

11. Dotazy a stížnosti.

§ 39.

(!) Členové okresního výboru mohou ve vě
cech, týkajících se správních a hospodář
ských záležitostí okresu a ve věcech obyvatel
stva okresu s těmito záležitostmi souvisejí
cích vznášeti dotazy a stížnosti na okresního 
hejtmana (náčelníka).

(2) Dotazy a stížnosti mohou býti podány 
písemně nebo ústně, musejí však vždycky býti 
oznámeny před schůzí okresnímu hejtmanu 
(náčelníku), který určí, kdy budou ve schůzi 
okresního výboru zodpověděny.

(3) Jednání a hlasování o dotazech a stíž
nostech neb odpovědích k nim se nepřipouští.

12. Zápisy o schůzích.

§ 40.
O schůzích okresního výboru vede jako za

pisovatel zápis úředník okresního úřadu 
okresním hejtmanem (náčelníkem) k tomu 
určený, čistopis zápisu buď do tří dnů po 
schůzi následujících vyhotoven a podepsán 
předsedou schůze, zapisovatelem a dvěma 
členy okresního výboru, jež k tomu konci 
předseda na počátku schůze určil.

§ 41.

O tom, co má zápis obsahovati a co má býti 
k němu připojeno, platí obdobně příslušná 
ustanovení jednacího řádu pro okresní zastu
pitelstva.

§ 42.

Zápisy ukládají se do knihy zápisů.

Vládní nařízení 
ze dne 28. června 1928 

o úpravě odpočivných požitků některých žup- 

ních zaměstnanců, obecních a obvodních no

tářů na Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřo

vacích požitků pozůstalých po těchto osobách.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 5 zákona ze dne 19. prosince 1924, 
č. 310 Sb. z. a n., kterým se upravují odpo
čivné požitky některých župních zaměstnanců, 
obecních a obvodních notářů a některých stát
ních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpat
ské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky po
zůstalých po těchto osobách:

§ I-

Ustanovení zákona č. 310/1924 Sb. z. a n., 
jimiž se upravují odpočivné požitky někte
rých župních zaměstnanců, obecních a obvod
ních notářů a zaopatřovací požitky pozůsta
lých po těchto osobách na Slovensku, platí 
obdobně také na území Podkarpatské Rusi 
s tou úchylkou, že na místo § 8 zákona ze 
dne 22. března 1920, č. 210 Sb. z. a n., a § 7 
zákona ze dne 22. března 1920, č. 211 Sb. z. 
a n., nastupuje § 7 vládních nařízení ze dne
27. července 1920, č. 476 Sb. z. a m, a ze dne
18. února 1921, č. 71 Sb. z. a n., a na místo 
zákona ze dne 22. března 1920, č. 210 Sb. z. 
a n., vládní nařízení ze dne 27. července 1920, 
č. 476 Sb. z. a n.

§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer

vence 1928 a provede je ministr vnitra v do
hodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Šrámek v. r.

černý v. r. Dr. Hodža v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.

Najman v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Tiso v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.
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