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24. Nařízení, kterým se vydává řád volení do nemocenských pojišťoven a rozhodčích soudů
zřízených podle zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.

24.
Vládní nařízení
ze dne 27. února 1930,
kterým se vydává řád volení do nemocenských
pojišťoven a rozhodčích soudů zřízených po
dle zákona o pojištění zaměstnanců pro případ
nemoci, invalidity a stáří.
Vláda československé republiky nařizuj e po
dle §§ 32 až 56, 59 až 62, 63, 64, 65, 84, 86,
86 a), odst. 1. a 4., 88, odst. 1. až 3., 88 a), 89,
odst. 1., 198 až 201 a 255, odst. 3., zákona o po
jištění zaměstnanců pro případ nemoci, inva
lidity a stáří ze dne 9. října 1924, č. 221- Sb.
z. a n. ve znění zákona ze dne 8. listopadu 1928,
č. 184 Sb. z. a n.:
HLAVA PRVNÍ.

Volby delegátů a jich náhradníků do
sboru delegátů nemocenské pojišťovny.
Složení,sboru delegátů a funk
ční doba těchto delegátů.
§1.

C1) Sbor delegátů skládá se z delegátů zvole
ných na dobu čtyř let pojištěnci oprávněnými
k volbě.
(2) Nebyla-li nová volba sboru delegátů pra
voplatně provedena v dosavadní funkční době,
zůstávají dosavadní delegáti v úřadě i po uply
nutí této doby, dokud nenastoupí úřadu noví
delegáti nebo představenstvo, na něž přejde
pravomoc sboru delegátů.
(3) Počet delegátů určí stanovy; delegátů
musí však býti aspoň 40 a může jich býti nej
výše 80.

§ 2.

Zároveň s delegáty volí se stejný počet ná

hradníků, kteří nastupují podle svého pořadí
(§ 19, odst. 3.) na místo trvale odpadnuvších
nebo dočasně zaneprázdněných delegátů.
Funkční doba delegátů a náhradníků končí
vždy zároveň.
Podmínky volebního práva a vo1 i t e 1 n o s t i.
§ 3.
(1) Volební právo do sboru delegátů mají
osoby, jež prvního dne v kalendářním měsíci
předcházejícím vypsání volby [rozhodného dne
(§ 6, odst. 2.)] byly u nemocenské pojišťovny
povinně pojištěny, pokud jsou starší dvaceti
let nebo dokonají v roce volby dvacátý rok
svého věku.
(2) Osoby, které nejsou státními občany re
publiky československé, mají volební právo,
pokud nebude ustanoveno jinak nařízením po
dle § 249 zákona.
(3) Z volebního práva je vyloučen, kdo pra
voplatným rozsudkem trestního soudu byl od
souzen pro zločin, přečin nebo přestupek, pro
který podle platných ustanovení nastává
ztráta volebního práva do obcí (§3 řádu volení
v obcích), pokud ztráta tohoto volebního práva
nepominula.
§ 4.
O) Volitelný jest státní občan českosloven
ský, který nej později v den volby překročí dva
cátý šestý rok svého věku, jest alespoň půl
roku před rozhodným dnem nepřetržitě poji
štěn u dotyčné pojišťovny a není výslovně vy
loučen z volebního práva (§ 3, odst. 3.) nebo
z volitelnosti.
(2) Z volitelnosti jest vyloučen:
a) kdo pravoplatným výrokem soudním byl
zbaven práva volně nákládati se svým majet
kem,
b) kdo upadl v konkurs, pokud trvá řízení
konkursní, jakož i ten, na jehož žádost se pro
10
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vádí řízení vyrovnávací, pokud nebylo prohlá
šeno za skončené,
c) kdo byl odsouzen proto, že docílil pojist
né dávky simulací [§ 260, písni, g), zákona],
po dobu jednoho roku ode dne ukončení trestu.
Vyhlášení volby.
§ 5.
(1) Volbu delegátů do sboru delegátů nemo
censké pojišťovny vyhlásí představenstvo ne
mocenské pojišťovny a oznámí konání voleb
okresnímu úřadu, pokud se týče okresním úřa
dům, v jejichž obvodu se bude voliti.
(2) Nejpozději dva měsíce před koncem do
savadního volebního období okresní úřad, pří
slušný podle sídla nemocenské pojišťovny,
vyzve představenstvo nemocenské pojišťovny,
aby volbu včas vyhlásilo. Nevyhlásí-li předsta
venstvo volby nejpozději měsíc před koncem
dosavadního volebního období, ačkoliv k tomu
bylo vyzváno okresním úřadem, vyhlásí ji ne
prodleně tento úřad.
§

6.

i1) Volební vyhlášku jest uveřejniti pro
střednictvím okresního úřadu, příslušného po
dle sídla nemocenské pojišťovny, v úředním
listě tohoto úřadu, pokud se týče okresních
úřadů, v jejichž obvodu se bude voliti, a nevydává-li některý z nich ani sám ani společně
s jinými úřady úředního listu vůbec, jest ji
uveřejniti v zemském věstníku. Vyhlášku jest
vyvěsiti na obecním úřadě sídla pojišťovny a
na veřejně přístupných místech v úřadovnách
pojišťovny.
(2) Den, kdy byla volební vyhláška uveřej
něna v úředním listě (odst. 1.), platí za den
vypsání volby (§ 3, odst. 1.).
§ 7.
Ve vyhlášce jest oznámiti:
1. do kdy jest navrhnout! členy a náhrad
níky volební komise,
2. kde budou vyloženy voličské seznamy a
kdy je možno do nich nahlédnouti,
3. do kdy a kde jest možno podati námitky
proti vyloženým voličským seznamům,
4. do kdy budou rozeslány volební legiti
mace a hlasovací lístky,
5. do kdy a kde jest odevzdati kandidátní
listiny a jaké jsou náležitosti kandidátních li
stin,
6. kterého dne, od které do které hodiny
denní a kde se bude voliti,

7. počet delegátů a jich náhradníků, kteří
mají býti voleni,
8. do kdy a kde jest oznámiti, že kandidátní
listiny se sdružují.
Volební obvody.
§ 8.
t1) Za účelem volby rozdělí představenstvo
nemocenské pojišťovny, ačli tato netvoří jedi
ného volebního obvodu, její okrsek na volební
obvody, v nichž pro každý se zřídí zvláštní vo
lební místnost. Volební obvod tvoří každá
místní obec v okrsku nemocenské pojišťovny,
je-li v obci zaměstnáno aspoň sto voličů. Ostat
ní místní obce sdruží představenstvo nemocen
ské pojišťovny v jeden nebo více volebních ob
vodů, a to tím způsobem, že pro skupinu obcí,
v nichž j est zaměstnáno aspoň sto voličů, musí
býti v jedné z,nich volební místnost.
(2) Místní obce, v nichž a pro kteréž jest
zříditi zvláštní volební místnost, dlužno uvésti
ve volební vyhlášce (§ 7, č. 6).
(3) Nevyhlásí-li představenstvo volby nejpo
zději měsíc před koncem dosavadního voleb
ního období, určí okresní úřad, vyhlašuje volbu
(§ 5, odst. 2.), také volební obvody a volební
místnosti.
(4) Více volebních místností v jedné obci
zřídí se tehdy, je-li toho třeba vzhledem
k značné početnosti voličů.

§ 9.
C1) Volbu řídí volební komise, a to, volí-li se
ve více volebních místnostech, za součinnosti,
místních výborů (§ 10).
(2) Volební komise se skládá ze starosty ne
mocenské pojišťovny jako předsedy a z příse
dících; je-li starosta zaneprázdněn, zastupuje
ho jako předsedu náměstek starosty. Přísedící
jmenuje z voličů pojišťovny okresní úřad, pří
slušný podle sídla nemocenské pojišťovny, de
vátého dne po vyhlášení volby, přihlížeje
k tomu, aby byla ve volební komisi rovno
měrně zastoupena všechna sdružení, jež pro
hlásí, že se zúčastní volby (volební sdružení).
Při určování osob jest dbáti návrhů těchto
sdružení. Návrhy jest podati příslušnému
okresnímu úřadu nejpozději osmého dne po
vyhlášení volby. Za každého člena je podle
týchž zásad jmenovati náhradníka. Z rozhod
nutí okresního úřadu není samostatného oprav
ného prostředku.
§ 10.

C1) Má-li býti voleno ve více volebních míst-
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nostech (§ 8, odst. 1.), určí okresní úřad pro
každou volební místnost zvláštní místní výbor,
přihlížeje k tomu, aby byla. v něm rovnoměrně
zastoupena všechna sdružení prohlásivší, že se
zúčastní volby; předsedu a jeho náměstka si
zvolí ze sebe místní výbor. Při rovnosti hlasů
rozhoduje los.
(2) Volební komise a místní výbor usnáší se
platně za .přítomnosti nadpoloviční většiny
členů, čítaje v to předsedu, nadpolovičníjětšinou hlasujících. Předseda hlasuje jen při rov
nosti hlasů.
Voličské seznamy.
§11.

(1) Nemocenská pojišťovna vyzve nepro
dleně po vypsání volby zaměstnavatele poji
štěnců, stanovíc jim k tomu lhůtu sedmi dnů,
aby sestavili k rozhodnému dni (§ 3, odst. 1.)
výkaz pojištěnců. Ve výzvě jest zaměstna
vatele upozorniti na to, že výkaz bude vyho
toven na jeho náklad, nepředloží-li ho včas
anebo nevyhotoví-li ho řádně.
(2) Ve výkaze uvede zaměstnavatel všechny
své zaměstnance povinně pojištěné v rozhodný
den u dotyčné nemocenské pojišťovny bez roz
dílu, mají-li volební právo čili nic. Při každém
zaměstnanci jest uvésti jeho jméno, příjmení,
rok narození a přesný údaj bydliště.
(3) Zaměstnavatel jest povinen výkaz,
v němž označil svoje jméno, příjmení, druh za
městnání, rok narození a bydliště, odevzdali ne
mocenské pojišťovně ve dvou vyhotoveních;
je-li zaměstnavatel osobou hromadnou, udejž
ve výkaze jméno a sídlo firmy (závodu, pro
vozovny).
§ 12.

C1) Nemocenská pojišťovna vyškrtne z vý
kazu zaměstnavatelem odevzdaného osoby,
které nemají práva volebního anebo jsou
z něho vyloučeny.
(2) Zároveň doplní výkaz jmény a ostatními
údaji osob majících právo volební, ve výkaze
však neuvedených. Zejména jest výkaz doplniti jmény osob, jež se staly povinně poji
štěnými nejpozději rozhodného dne.
(3) Nemocenská pojišťovna srovná výkazy
podle jednotlivých volebních obvodů a označí
je podle jednotlivých zaměstnavatelů pořado
vými čísly římskými, voliče v nich pořadovými
čísly arabskými.
§ 13.
(x) Nejpozději čtrnáctého dne po vyhlášení
volby vyloží nemocenská pojišťovna výkazy

61

(§ 12) jako voličské seznamy na veřejně pří
stupných místech svých úřadoven po dobu
osmi nepřetržitě po sobě jdoucích dnů.
(2) Voličské seznamy buďtež přístupny
k nahlédnutí alespoň osm hodin denně, a to
v sobotu i v hodinách poledních. Za hodinu po
lední považuje se doba od dvanácté do čtrnácté
hodiny. V neděli buďtež voličské seznamy pří
stupny od osmé do dvanácté hodiny.
(3) Každý pojištěnec má právo nahlížeti do
voličských seznamů a činiti si opisy a výpisy,
pokud tím nevylučuje jiných osob z výkonu
téhož práva.
§ 14.
I1) Každý pojištěnec může proti obsahu vo
ličských seznamů podati v osmi dnech ode dne
jich vyložení písemné nebo ústní námitky
u volební komise buď proto, že pojištěnec
k volbě oprávněný nebyl do seznamů zapsán
anebo že j e nesprávně označen anebo že někdo
byl neoprávněně (§ 3) do seznamů zapsán.
V námitce musí býti uvedeno jméno, příjmení,
případně rok narození, a bydliště osoby, jíž se
námitka týká. Volební komise pak oznámí ná
mitky ihned tomu, jehož se týkají, s tím, že
může ve třech dnech od doručení tohoto ozná
mení podati o nich vyjádření volební komisi.
(2) O námitkách rozhodne volební komise,
přihlížejíc k podanému vyjádření. O svém roz
hodnutí uvědomí volební komise zúčastněné
osoby a opraví podle něho voličské seznamy.
Stížnost do rozhodnutí volební komise je pří
pustná pouze ve spojení s námitkami podle
§ 41.
§ 15.
Opis opravených voličských seznamů zašle
nemocenská pojišťovna okresnímu úřadu, pří
slušnému podle sídla nemocenské pojišťovny.
Je-li okrsek nemocenské pojišťovny rozdělen
na více volebních obvodů, zašle nemocenská po
jišťovna místním výborům opis opravených vo
ličských seznamů jejich obvodů (dílčí seznamy
— § 33, odst. 3.).
Volební legitimace a hlasovací
lístky.
§ 16.
(i) Aspoň patnáct dní přede dnem volby
zašle nemocenská pojišťovna všem osobám,
které jsou zapsány v opravených sezna
mech voličských, do bytu (§ 11, odst. 2.) vo
lební legitimace a hlasovací lístky v uzavře
ných obálkách, k nimž zároveň bude připojena
stvrzenka o doručení tak, aby snadno mohla
býti od obálky oddělena. Zasílají-li se volební
10*
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legitimace a hlasovací lístky poštou, podávají se
u poštovního úřadu jako psaní obyčejná, ale
doručují se na potvrzení ve zpátečním lístku
podle předpisů poštovního řádu o doručování
doporučených zásilek. Zaslání volební legiti
mace a hlasovacího lístku poštou je pro nemo
censkou pojišťovnu i pro voliče, pokud bydlí
v tuzemsku, bezplatné^
(2) Legitimace obsahujž pořadové číslo vý
kazu i voliče, jméno a příjmení voličovo, den
a hodinu volby, místnost volební a podstatná
ustanovení o způsobu hlasování a o právních
předpisech trestních (§ 115). Legitimace jest
opatři ti razítkem nemocenské pojišťovny.
(3) Hlasovací lístky opatří nemocenská po
jišťovna na stejném místě svým razítkem; hla
sovací lístky musí býti stejné velikosti a stejné
barvy, musí býti tištěny stejným písmem a
nesmí míti odlišných značek nebo znamení.
§ 17.
í1) Za ztracenou nebo poškozenou legiti
maci vydá nemocenská pojišťovna voliči na
průkaz, osvědčující jeho totožnost, novou legi
timaci označenou jako duplikát. Vydání dupli
kátu dlužno poznamenati v příslušném volič
ském seznamu.
(2) Ustanovení předcházejícího odstavce
platí obdobně, ztratí-li se nebo poškodí-li se
hlasovací lístek.
(3) Legitimace a hlasovací lístky, kterých
nebylo možno doručiti, odevzdá starosta nemo
censké pojišťovny za vlastní odpovědnosti
[§ 260, lit. h), zákona] volební komisi; netvoří-li však území nemocenské pojišťovny jedi
ného volebního obvodu, příslušnému místnímu
výboru, u něhož si je volič na průkaz, osvěd
čující jeho totožnost, může výzvednouti nejpozději v den volby.
Kandidátní listiny.
§ 18.
Delegáti a náhradníci jejich volí se osobním
odevzdáním hlasů podle zásady poměrnosti na
základě kandidátních listin.
§ 19.
O) Kandidátní listiny obsahuj tež vždy
přesné označení volebního sdružení.
(2) Měla-li nemocenská pojišťovna v rozhod
ný den nejvýše deset tisíc pojištěnců, musí
kandidátní listinu podepsati aspoň dvacet vo
ličů, měla-li jich více, aspoň padesát voličů.

Podepsal-li volič více než jednu kandidátní li
stinu, nepočítá se na žádné z nich. Kandidátní
listinu může také podepsati kandidát.
(8) Všechny kandidáty jest v kandidátní
listině označiti jménem, příjmením, bydlištěm
(§ 11, odst. 2.) a pořadovými čísly; stejně jest
označiti, a to novými pořadovými čísly, voliče
podepsané na prvých dvou místech.
(4) Ke kandidátní listině jest připojiti pro
hlášení všech kandidátů jimi vlastnoručně po
depsané, že přijímají kandidaturu.
§

20.

U) Kandidátní listinu jest odevzdati v jed
nom vyhotovení předsedovi volební komise nej
později patnáct dní přede dnem volby do
osmnácté hodiny; o době podání vydá předseda
potvrzení. Předseda pak předloží volební ko
misi všechny kandidátní listiny, tedy i ty,
které byly podány po projití této lhůty.
(2) Při odevzdání kandidátní listiny jest
označiti jménem, příjmením a bydlištěm zmoc
něnce volebního sdružení a jeho náhradníka.
Nejsou-li označeni, považuje se volič podepsaný na prvém místě za zmocněnce a volič
podepsaný na druhém místě za jeho náhrad
níka.
§21.

Zmocněnci volebních sdružení mohou podati
předsedovi volební komise nejpozději tři
dny přede dnem volby společné písemné nebo
ústní prohlášení, že kandidátní listiny navzá
jem sdružují (§ 36). Prohlášení jednou uči
něné nelze již změniti.

§ 22.
í1) Volební komise zkoumá, byla-li kandi
dátní listina podána včas (§ 20, odst. 1.), vy
hovuj e-li ustanovení § 19, jsou-li jednotliví
kandidáti volitelní (§4) a nejsou-li uvedeni
na více kandidátních listinách.
(2) Nebyla-li kandidátní listina podána včas,
volební komise, udávajíc důvod, vrátí ji jako
neplatnou zmocněnci volební skupiny.
(3) Shledá-li volební komise, že kandidátní
listina včas podaná vyhovuje ustanovení § 19,
oznámí to zmocněnci volebního sdružení.
(4) Nevyhovuje-li kandidátní listina včas
podaná ustanovení § 19, dále, shledá-li volební
komise, že v kandidátní listině jsou uvedeny
osoby, které nejsou volitelný, nebo zjistí-li, že
kandidované osoby jsou uvedeny na více kan
didátních listinách, vrátí kandidátní listinu
nejpozději dvanáctého dne přede dnem volby
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zmocněnci volebního sdružení a vytkne vady
v ní shledané. Zmocněnec jest povinen odstraniti vytčené vady a znovu předložití kandi
dátní listinu nejpozději osmého dne přede
dnem volby. Stejně se vyzvou zmocněnci, aby
v téže lhůtě různě označili sdružení, jež mají
stejná nebo nesnadno rozeznatelná označení.
Neučiní-li tak zmocněnci nebo odevzdají-li kan
didátní listinu opětně vadnou, vyjma případ
uvedený v § 23, rozhodne volební komise
o úpravě kandidátní listiny nebo o tom, zdali
kandidátní listinu lze připustili čili nic.
(5) Platné kandidátní listiny označí volební
komise čísly, jichž pořad se určí losem.
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volební komise nejpozději na čtvrtý den přede
dnem, kdy se měla konati volba. Schůzi před
sedá delegát, který má z přítomných nej před
nější pořadí. Předsedající delegát hlasuje.
Jména, příjmení, bydliště a pořadová čísla zvo
lených jest oznámiti předsedovi volební ko
mise.
§26.
(!) Neobsahují-li včas podané platné kandi
dátní listiny dohromady tolik kandidátů, kolik
jest voliti delegátů, volba (§ 28) se nekoná.
Volební komise prohlásí za delegáty všechny
kandidáty v kandidátních listinách uvedené.
Tyto delegáty svolá předseda volební komise
nejpozději na čtvrtý den přede dnem,' kdy se
§ 23.
měla konati volba, ke schůzi, v níž předsedá
Zůstane-li po uplynutí lhůty dané zmocněnci delegát uvedený na kandidátní listině s největ
(§ 22, odst. 4.) týž kandidát uveden na něko ším počtem kandidátů, který má z přítomných
lika kandidátních listinách, vyzve ho volební delegátů této listiny nejpřednější pořadí. Je-li
komise, určíc zároveň lhůtu, aby se prohlásil takových kandidátních listin více než jedna,
pro jednu z kandidátních listin, na níž je uve rozhoduje los o tom, kdo předsedá. V této
den. Uplyne-li lhůta bezvýsledně, škrtne vo schůzi zvolí prohlášení delegáti scházející de
lební komise kandidáta ze všech kandidátních legáty a všechny náhradníky nadpoloviční vět
listin, o čemž vyrozumí příslušné zmocněnce. šinou hlasů z volitelných pojištěnců. Předseda
jící delegát hlasuje. Poslední věta § 25, odst.
3., platí tu obdobně.
Kdy se volba nekoná.
(2) Obsahují-li včas podané platné kandi
§ 24.
dátní listiny jen tolik kandidátů, kolik jest vo
O) Nebyla-li podána včas (§ 20, odst. 1.) liti delegátů, platí obdobně ustanovení před
žádná platná kandidátní listina, volba (§ 28) cházejícího odstavce s odchylkou, že ve schůzi
se nekoná a volební komise je povinna sestavili předsedou volební komise svolané volí se jen
kandidátní listinu do týdne přede dnem, na náhradníci.
který byly původně určeny, volby. Učiní-li tak,
platí obdobně ustanovení § 25.
§27.
Nekoná-li
se
volba
(§§ 24—26), oznámí to
(2) Nesplní-li volební komise povinnosti ulo
žené jí podle předchozího odstavce, sbor dele volební komise spolu s výsledkem opatření uči
gátů se nezřídí. Jeho pravomoc přísluší před něných podle §§ 24—26 vyhláškou na ve
stavenstvu, jehož členy a náhradníky, volené řejně přístupných místech úřadoven nemocen
jinak sborem delegátů, jmenuje Ústřední so ské pojišťovny nejpozději třetího dne přede
dnem, kterého se měla konati volba; zároveň
ciální pojišťovna.
zašle vyhlášky místním obcím obvodu nemo
8 25.
censké pojišťovny a požádá je, aby tyto vy
(:L) Býla-li podána včas jenom jedna platná hlášky vyvěsily na místě určeném pro veřejné
kandidátní listina, volba (§ 28) se nekoná.
vyhlášky obecního úřadu, oznámí to místním
(2) Kandidáty, uvedené v této kandidátní výborům, byly-li zřízeny, jakož i okresnímu
listině, a to od prvého kandidáta až do kandi úřadu, příslušnému podle sídla nemocenské po
dáta, jehož pořadí odpovídá počtu delegátů (§ jišťovny.
P odst. 3J, prohlásí volební komise za dele
gáty. Další kandidáty ve stejném počtu pro
Volba.
hlásí volební komise za náhradníky.
§ 28.
(3) Je-li počet kandidátů na kandidátní li
C1) Obsahují-li včas podané platné kandi
stině uvedených menší než dvojnásobný počet
delegátů, zvolí kandidáti prohlášení delegáty dátní listiny dohromady více kandidátů, než
chybějící náhradníky, případně delegáty a ná kolik jest voliti delegátů, volba se koná.
hradníky nadpoloviční většinou hlasů z volitel
(2) Kandidátní listiny dá rozmnožiti volební
ných pojištěnců ve schůzi svolané předsedou komise na náklad nemocenské pojišťovny.
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(s) Nejpozději třetího dne přede dnem
volby, dá volební komise vyvěsiti všechny
včas podané platné kandidátní listiny v sídle
nemocenské pojišťovny v hlavní její budově a
na veřejně přístupných místech jejích úřa
doven a zašle je do všech místních obcí okrsku
nemocenské pojišťovny se žádostí, aby tam
byly vyvěšeny na místě určeném pro veřejné
vyhlášky obecního úřadu.
§29.
Okresní úřad může k volbě vyslati svého zá
stupce, aby dozíral nad správným jejím pro
váděním. Volební komise (místní výbor) jest
povinna vyhověti jeho pokynům.

které . neumějí psáti, vykonají své volební
právo v průvodu voliče, s nímž sdílejí společ
nou domácnost, nebo v průvodu voliče, jehož
sobě svobodně zvolí za průvodce; volební ko
mise zjistí před volebním úkonem dotazem,
zda volič si zvolil svobodně svého průvodce,
zda zná jeho jméno, příjmení a bydliště, a za
píše tento způsob volby zvlášť do zápisu
o volbě.
(s) V odděleném prostoru budiž umístěno
potřebné psací náčiní.
Zjištění a prohlášení výsledku
volby.

§ 33.
(!)
Když
doba
volby
uplyne, uzavře se vo
§30.
lební místnost,, avšak odvolí ještě všichni voli
Nej později den před volbou dá nemocen čové, kteří jsou ve volební místnosti nebo če
ská pojišťovna doručí ti předsedovi volební ko kárně, volební komisí (místním výborem) pro
mise, případně předsedům místních výborů, voliče určené, nebo přímo před volební míst
vlastním nákladem opatřené úřední obálky. ností, načež prohlásí předseda volební komise
Obálky musí býti neprůhledné, stejné velikosti (místního výboru) hlasování za skončené.
a stejné barvy a nesmějí míti odlišných značek
(2) Tvoří-li okrsek nemocenské pojišťovny
nebo znamení.
jeden volební obvod, zjistí počet odevzdaných'
§31.
volebních legitimací a hlasovacích lístků vo
(1) Volební doba (§ 7, č. 6) budiž upravena lební komise.
tak, aby volby mohli se zúčastniti všichni vo
(s) Je-li okrsek nemocenské pojišťovny roz
ličové.
dělen na více volebních obvodů, zjistí místní
(2) Zaměstnavatelé jsou povinni upraviti výbor počet odevzdaných volebních legitimací
v den volby službu tak, aby voliči u nich za a hlasovacích lístků a odevzdá volební komisi
volební legitimace, dílčí seznam voličů a hlaso
městnaní mohli se volby zúčastniti.
vací lístky v zapečetěném obalu se stručným
zápisem o průběhu volby a jinými listinami
§32.
o volbě.
(1) Volební komise prohlédne před započe
§ 34.
tím volby osudí. K volebnímu osudí budiž po
užito takové schránky, kterou lze zámkem
Neplatné jsou hlasy:
uzavřití. Po jejím uzavření přikročí se k ode
' a) nebylo-li použito úředně vydaného hla
vzdávání hlasů.
sovacího lístku (§ 16, odst. 3.),
(2) Při hlasování odevzdá volič volební le
b) je-li v obálce více než jeden hlasovací lí
gitimaci volební komisi (místnímu výboru),
stek,
která zjistí, zda volič je zapsán ve voličském
c) je-li na hlasovacím lístku vyznačena více
seznamu. V kladném případě vydá volební ko
mise (místní výbor) voličovi úřední obálku než jedna kandidátní listina (§ 32, odst. 3.).
a poznamená to při jméně voličově ve volič
ském seznamu.
§ 35.
(3) Volič vloží do obálky hlasovací lístek, na
(i) Volební komise zjistí nejprve počet plat
který napsal pořadové číslo kandidátní listiny ných hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kan
nebo na kterém jinak vhodným způsobem didátní listiny. Za tou příčinou vyloučí z počtu
označil kandidátní listinu, pro niž hlasuje, a to odevzdaných hlasovacích lístků jednak hlasy
v prostoru tak odděleném, aby nemohl býti po neplatné (§ 34), jednak hlasovací lístky, jež
zorován, načež před komisí vhodí obálku do volič odevzdal, aniž označil pořadovým číslem
volebního osudí.
nebo jiným vhodným způsobem kandidátní li
stinu,
pro niž hlasuje. K hlasům (hlasovacím
(4) Voliči, kteří pro tělesnou vadu nemohou
sami odevzdali hlasovacího lístku, nebo osoby, lístkům) takto vyloučeným se nepřihlíží při
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rozvrhu mandátů, připadajících podle ustano
vení dále uvedených na jednotlivé kandidátní
listiny.
(2) Počet všech platných hlasů, odevzdaných
pro jednotlivé kandidátní listiny (odst. 1.)
dohromady, dělí se počtem delegátů, zvětše
ným o jednu; celé číslo nejblíže vyšší výsledku
dělení jest číslem volebním. Tímto číslem dělí
se počet hlasů odevzdaných pro každou kan
didátní listinu. Volební komise přikáže voleb
nímu sdružení tolik mandátů, kolikráte je vo
lební číslo obsaženo v součtu hlasů pro jeho
kandidátní listinu odevzdaných. Při tom se
nepřihlíží ke zlomku výsledku dělení.
(3) Nebyli-li způsobem v předcházejícím
odstavci uvedeným zvoleni všichni delegáti,
přidělí se dosud neobsazené mandáty postupně
sdružením, jež vykazují největší zbytek dělení.
Při tom přihlíží se i ke kandidátním listinám,
jež nedosáhly volebního čísla. Jsou-li zbytky
dělení u více kandidátních listin sobě rovny,
přikáže se mandát kandidátní listině, která do
sáhla většího počtu hlasů. Při rovném počtu
hlasů rozhoduje los.
§ 36.
Při rozvrhu mandátů hledí se ke sdruženým
kandidátním listinám jako k listině jediné.
Úhrnný počet mandátů na sdružené kandi
dátní listiny připadající rozvrhne volební ko
mise podle obdoby § 35 na jednotlivé kandi
dátní listiny, jež byly sdruženy.
§ 37.
í1) Mandáty delegátů připadající na kandi
dátní listinu přidělí se postupně kandidátům
na ní uvedeným podle jejich pořadí.
(2) Náhradnické mandáty přidělí se zbý
vajícím kandidátům, uvedeným na kandidátní
listině (§2).
í3) Neobsáhli je-li některá kandidátní listina
alespoň dvakráte tolik kandidátů, kolik na ni
připadá mandátů, označí zvolení delegáti na
kandidátní listině uvedení scházející náhrad
níky, případně delegáty a náhradníky, nadpo
loviční většinou hlasů z volitelných pojištěnců
ve zvláštní schůzi, kterou svolá předseda vo
lební komise nejpozději na třetí den po dni
volby. Schůzi předsedá delegát, který má z pří
tomných nejpřednější pořadí na kandidátní li-;
stině volebním sdružením podané. Předseda
jící delegát hlasuje. Jména, příjmení, bydliště
a pořadová čísla zvolených jest oznámiti před
sedovi volební komise.
§ 38.
Člen volební komise, předsedou zvláště
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k tomu určený, zapíše do volebního zápisu
usnesení a všechny okolnosti důležité pro pro
vedení volby. V usnesení jest zejména uvésti
jména a příjmení zvolených delegátů a ná
hradníků. Zápis podepíší všichni přítomní čle
nové komise (§ 10, odst. 2.).
§ 39.
Volební komise vyhlásí výsledek volby ve
třech dnech vyhláškou ve veřejně přístupných
úředních místnostech nemocenské pojišťovny.
§ 40.
Funkční doba volební komise končí dnem
vyhlášení výsledku volby, případně dnem, uve
deným v § 27, nastala-li některá ze skutečností
uvedených v §§ 24—26. V obou těchto přípa
dech zašle volební komise ještě téhož dne vo
lební spisy okresnímu úřadu, příslušnému po
dle sídla nemocenské pojišťovny, spolu se sdě
lením o výsledku volby, případně se sdělením
uvedeným v § 27.
Námitky proti volbě.
§ 41.
í1) Námitky proti volbě jest podati písemně
okresnímu úřadu, příslušnému podle sídla ne
mocenské pojišťovny, nejpozději patnáctého
dne po vyhlášení výsledku volby.
(2) Námitky může podati každá osoba, j3Ž
jest u dotyčné nemocenské pojišťovny poji
štěna, i když neměla volebního práva v roz
hodný den (§ 3, odst. 1.).
(s) Měla-li nemocenská pojišťovna rozhod
ného dne méně než deset tisíc pojištěnců, musí
býti námitky podepsány aspoň dvaceti pěti po
jištěnci, jinak aspoň jedním stem pojištěnců.
(4) Z rozhodnutí okresního úřadu jest
možno stěžovati si k zemskému úřadu, jenž
rozhodne s platností konečnou.
§ 42.
O počátku funkční doby sboru delegátů,
pokud se týče představenstva, na něž přejde
pravomoc sboru delegátů podle § 42 zákona,
platí ustanovení § 111.
Dodatečné volby náhradníků.
§ 43.
í1) Jestliže všichni náhradníci za volební
sdružení zvolení trvale odpadli nebo postoupili
na místo trvale odpadnuvších delegátů, zvolí de
legáti zastupující volební sdružení ve sboru
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delegátů chybějící náhradníky na zbytek
funkčnrdoby nadpoloviční většinou hlasů z vo
litelných pojištěnců. Náhradníků se volí tolik,
aby jich byl stejný počet s počtem mandátů
volebnímu sdružení přikázaných. Rozhodným
dnem je první den kalendářního měsíce před
cházejícího den volby.
(2) Ustanovení odst. 1. platí obdobně,
žádá-li volební sdružení o doplnění listiny ná
hradníků na potřebný počet náhradníků (§ 32,
odst. 4., zákona).
(3) Volební schůzi svolá starosta nemocen
ské pojišťovny z vlastního podnětu nebo k žá
dosti volebního sdružení. Schůzi předsedá .de
legát, jenž měl v poměru k ostatním přítom
ným delegátům nejpřednější pořadí na kandi
dátní listině podané volebním sdružením při
původní volbě. Předsedající delegát hlasuje.
Jména, příjmení, bydliště a pořadová čísla
zvolených náhradníků oznámí předsedající de
legát starostovi nemocenské pojišťovny, který
pak je oznámí okresnímu úřadu, příslušnému
podle sídla nemocenské pojišťovny.

HLAVA DRUHÁ.

Volby do představenstva, dozorčího vý
boru a rozhodčího soudu nemocenské
pojišťovny.
Oddíl prvý.
Složení představenstva, dozorčího výboru a roz
hodčího soudu nemocenské pojišťovny.

§ 44.
(!) Představenstvo nemocenské pojišťovny
se skládá z dvanácti členů a ze stejného počtu
náhradníků. Devět členů a devět náhradníků
z volitelných pojištěnců (§ 4) volí sbor dele
gátů, případně jmenuje Ústřední sociální
pojišťovna podle § 24, odst. 2.; tři členy a je
jich náhradníky volí zaměstnavatelé, jichž
zaměstnanci jsou u dotyčné pojišťovny po
vinně pojištěni. Ze tří členů (náhradníků)
zaměstnavatelských v představenstvu okres
ních nemocenských pojišťoven musí aspoň
jeden člen (náhradník) náležeti zaměstnava
telům z oboru živností netovárních (§ 59, odst.
3., zákona).
(2) Dozorčí výbor nemocenské pojišťovny se
skládá z dvanácti členů a ze stejného počtu
náhradníků. Tři členy a tři náhradníky volí
sbor delegátů, případně představenstvo, na

něž přešla pravomoc sboru delegátů (§ 42
zákona); devět členů a jejich náhradníky
volí zaměstnavatelé, jichž zaměstnanci jsou
u dotyčné pojišťovny povinně pojištěni. Z de
víti členů (náhradníků) zaměstnavatelských
v dozorčím výboru okresních nemocenských
pojišťoven, jež mají také povinné pojištěnce
ze zaměstnanců zemědělských a lesních, musí
aspoň jeden člen (náhradník) náležeti za
městnavatelům těchto pojištěnců a aspoň
dva členové (náhradníci) zaměstnavatelům
z oboru živností netovárních. V dozorčím vý
boru oněch okresních nemocenských pojišťo
ven, jež nemají povinně pojištěných zaměst
nanců zemědělských a lesních, musí se za
městnavatelům z oboru živností netovárních
dostati mezi zaměstnavatelskými členy (ná
hradníky) aspoň tří členů (náhradníků) —
(§ 64, odst. 5., zákona).
(3) Rozhodčí soud nemocenské pojišťovny
skládá se z dvanácti přísedících, z nichž šest
volí sbor delegátů, případně představenstvo,
na něž přešla pravomoc sboru delegátů (§42
zákona), a šest zaměstnavatelé, jakož i ze
stejného počtu jich náhradníků obdobně zvo
lených; dále pak z předsedy a potřebného
počtu jeho náměstků, jež jmenuje president
krajského soudu (civilního), v jehož obvodě
jest sídlo nemocenské pojišťovny, ze soudců
činných nebo na odpočinku (§ 199 zákona).
§ 45.
Členové představenstva a dozorčího výboru,
jakož i přísedící rozhodčího soudu nemocen
ské pojišťovny se volí na dobu čtyř let, zůstá
vají však v úřadě i po uplynutí funkční doby,
dokud nenastoupí úřadu noví členové (pří
sedící) pravoplatně zvolení.
Náhradníci.
§ 46.
(1) Za každého člena (přísedícího) volí se
náhradník (§§ 59, odst. 2., 65, 200, odst. 1.,
zákona).
(2) Jestliže člen (přísedící) průběhem
funkční doby trvale odpadne, nastupuje na
jeho místo trvale na zbytek funkční doby
náhradník za něho zvolený; je-li člen (pří
sedící) dočasně zaneprázdněn, nastupuje jeho
náhradník na jeho místo na dobu, po kterou
trvá zaneprázdnění.
§ 47.
Funkční doba členů (přísedících) a jejicly
náhradníků končí vždy zároveň (§ 45).
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Oddíl druhý.
Volby členů (přísedících) a náhradníků ze
skupiny zaměstnanců (pojištěnců).

do sboru delegátů (§4). Rozhodný den zů
stává tentýž jako při volbách do sboru dele
gátů (§3, odst. 1.).

Vyhlášení volby a podmínky
velitel n ostí.

Kandidátní listiny.

§ 48.
(1) Nebyly-li podány námitky do voleb do
sboru delegátů anebo bylo-li o nich již pravo
platně rozhodnuto, svolá úřadující předsta
venstvo nemocenské pojistovny nejdéle^ ^do
šesti dnů po té, co uplynula Ihuta k podání
námitek nebo stížnosti (§ 41), aniž námitky
neb stížnost byly podány, případně po té, co
konečné rozhodnutí o námitkách bylo zúčast
něným stranám doručeno, zvolené delegáty
k volbě zaměstnaneckých členů (přísedících)
představenstva, dozorčího výboru a rozhodčího
soudu nemocenské pojišťovny, a to písemným
pozváním.
(2) V pozvání budiž přesně udán den, ho
dina a místo volební schůze sboru delegátů.
(3) Této volební schůzi předsedá vždy sta
rosta úřadujícího představenstva. V této
schůzi zvolí sbor delegátů devět členů před
stavenstva, tři členy dozorčího výboru a šest
přísedících rozhodčího soudu nemocenské po
jišťovny a stejný počet náhradníků.
(4) Došlo-li však podle § 24, odst. 2., ke zří
zení představenstva, na něž přešla pravomoc
sboru delegátů, svolá úřadující starosta nej
déle do šesti dnů po té, kdy nabyla právní
moci volba zaměstnavatelských jeho členů,
jmenované zaměstnanecké a zvolené zaměst
navatelské členy k volbě nového starosty
představenstva a jeho náměstka (§ 112).
Volbě nového starosty a jeho náměstka před
sedá úřadující starosta. Nově zvolený sta
rosta svolá ihned všechny členy představen
stva k volbě tří zaměstnaneckých členů (ná
hradníků) dozorčího výboru a šesti zaměstna
neckých přísedících (náhradníků) rozhodčího
soudu nemocenské pojišťovny; tyto^funkcio
náře zvolí představenstvo nadpoloviční větši
nou odevzdaných hlasů z osob s právem vohtelnosti do sboru delegátů (§4).
(5) Za příčinou včasného provedení voleb
podle tohoto paragrafu uvědomí ^ okresní
úřad, rozhodnuv o podaných námitkách proti
volbě delegátů nebo doručiv rozhodnutí zem
ského úřadu zúčastněným stranám, také
opisem úřadující představenstvo.
§ 49.
Volitelný jsou osoby s právem volitelnosti

§ 50.
Členové (přísedící) volí se osobním ode
vzdáním hlasů podle zásady poměrnosti na
základě kandidátních listin.
§ 51.
(1) Kandidátní listiny musí podepsati ale
spoň jedna desetina počtu delegátů (§ 1,
odst. 3.).
(2) Kandidátní listina musí obsahovat!:
a) označení volebního sdružení;
b) seznam kandidátů, které jest zařaditi
do skupin podle toho, jsou-li kandidováni do
představenstva nebo dozorčího výboru nebo
rozhodčího soudu, při čemž tento orgán musí
býti při každé skupině kandidátů přesně
označen;
c) tolik kandidátů v každé skupině, aby
jejich počet byl dělitelný dvěma,_ při čemž
osoby uvedené na lichých místech jest poklá
dali za kandidáty na členství (na místa pří
sedících) a osoby na místech sudých za kan
didáty na náhradnictví (§ 46, odst. 1.).
(3) Kandidáty jest v kandidátní listině
označiti jménem, příjmením, zaměstnáním,
rokem narození a přesným údajem bydliště
(§ 11, odst. 2.).
(4) v kandidátní listině může býti zařazen
kandidát toliko v jedné ze tří skupin; kromě
toho jako přísedící rozhodčího soudu nemo
censké pojišťovny nesmí býti kandidován
úředník nemocenské pojišťovny.
§ 52.
(1) Předseda sboru delegátů, jímž jest
starosta představenstva (jeho náměstek),
vyzve na volební schůzi (§ 48, odst. t>.) Pří
tomné delegáty, aby mu odevzdali kandidátní
listiny, ohlásili případné sdružení jejich a
označili zmocněnce a jeho náhradníka. Nejsou-li označeni, považuje se první podepsaný
volič za zmocněnce a volič podepsaný na dru
hém místě za jeho náhradníka.
(2) Sdružení kandidátních listin je možné
jen pro volbu jednoho a téhož orgánu [§ 51,
odst. 2., písm. b)].
§ 53.
(r) Když všichni přítomní zmocněnci ode
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vzdali kandidátní listinu svých volebních
sdružení nebo prohlásili, že od podání kandi
dátní listiny upouštějí, prohlásí předseda
sboru delegátů podávání kandidátních listin
za ukončené a každé další podání za nepří
pustné.
(2) Předseda sboru delegátů poté zkoumá,
vyhovují-li kandidátní listiny ustanovením
§ 51, jsou-li jednotliví kandidáti volitelní a
nejsou-li uvedeni na několika kandidátních
listinách, případně v několika skupinách téže
kandidátní listiny (§ 51, odst. 4.). Delegáta,
jenž podepsal více než jednu kandidátní li
stinu pro volbu téhož orgánu, nepočítá před
seda sboru delegátů na žádné z nich.
(3) Neshledá-li předseda sboru delegátů
vad v kandidátní listině, oznámí to přítom
nému zmocněnci. Jinak vytýkaje shledané
vady, vrátí kandidátní listinu zmocněnci.
(4) Zmocněnec jest povinen odstraniti bez
průtahu vytčené vady a předsedovi sboru
delegátů znovu odevzdati kandidátní listinu.
Stejně se vyzvou zmocněnci, aby bez průtahu
různě označili sdružení, jež mají stejná nebo
nesnadno rozeznatelná označení. Zůstane-li
však tentýž kandidát i po opětném předložení
kandidátních listin uveden na několika kan
didátních listinách nebo v několika skupinách
téže kandidátní listiny, ponechá ho předseda
sboru delegátů pouze na té kandidátní listině
nebo v té skupině téže kandidátní listiny, pro
kterou se přítomný kandidovaný delegát na
jeho vyzvání prohlásí, nebo byl-li kandidován
pojištěnec, který není členem sboru delegátů,
ponechá ho předseda sboru delegátů na té
kandidátní listině nebo v té skupině téže kan
didátní listiny, kde je navržen se svým vý
slovným souhlasem, což zmocněnec volebního
sdružení musí prokázati. Neprohlásí-li se
kandidovaný člen sboru delegátů, byv vyzván,
nebo neprokáže-li zmocněnec u kandidáta,
který není členem sboru delegátů, jeho vý
slovný souhlas s kandidaturou, nebo je-li na
vržen právě jmenovaný kandidát se svým vý
slovným souhlasem na několika kandidátních
listinách nebo v několika skupinách téže kan
didátní listiny, škrtne ho předseda sboru de
legátů po usnesení volební komise ze všech
kandidátních listin, případně skupin téže
kandidátní listiny a uvědomí o tom zmoc
něnce.
(6) Odevzdá-li zmocněnec kandidátní li
stinu opět vadnou mimo případy, že týž kan
didát byl uveden opět na několika kandidát
ních listinách nebo v několika skupinách téže
kandidátní listiny, rozhodne volební komise
(§ 56) o úpravě kandidátní listiny nebo

o tom, zdali kandidátní listinu lze připustiti
čili nic.
§ 54.
Platné kandidátní listiny označí předseda
sboru delegátů po usnesení volební komise po
řadovými čísly a pak je prohlásí (oznámí).
§ 55.
Zároveň s odevzdáním kandidátních listin
(§ 53, odst. 1.) mohou zmocněnci prohlásit!
písemně nebo ústně předsedovi sboru dele
gátů, že kandidátní listiny sdružují (§ 52,
odst. 2.). Později není přípustno ohlásiti
sdružení kandidátních Jistin.
Volební komise.
§ 56. \
(1) Předseda sboru delegátů, prohlásiv po
dávání kandidátních listin za ukončené, jme
nuje z přítomných delegátů tři sčitatele hlasů,
kteří tvoří tříčlennou volební komisi.
(2) Předsedu a jeho náměstka volí komise
ze sebe za přítomnosti všech členů, při čemž
každý člen má jeden hlas. Za zvoleného se po
kládá, kdo na sebe soustředil většinu hlasů;
jinak rozhoduje los.
(3) Volební komise je způsobilá usnášeti
se za přítomnosti všech členů. Předseda hla
suje jen při rovném počtu hlasů.
Kdy se volba nekoná.
§ 57.
(!) Nebyla-li podána včas (§ 53, odst. 1.)
žádná platná kandidátní listina, volba (§62)
se nekoná a volební komise jest povinna ne
prodleně sestaviti kandidátní listinu. Učiní-li
tak, platí obdobně ustanovení § 58, odst. 2.
(2) Nesplní-li volební komise povinnosti
uložené jí podle předcházejícího odstavce,
jmenuje ústřední sociální pojišťovna členy
(přísedící) a náhradníky orgánu, kteří měli
býti voleni sborem delegátů.
§ 58.
(!) Byla-li podána včas (§ 53, odst. 1.)
jenom jedna platná kandidátní listina, volba
(§ 62) se nekoná.
(2) Kandidáty, uvedené v kandidátní listině
na lichých místech, prohlásí volební komise
až do předepsaného počtu (§ 48, odst. 3.) za
členy (přísedící) orgánu a kandidáty na mí
stech sudých ve stejném počtu za náhradníky.
(3) Je-li počet kandidátů na kandidátní
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listině uvedený menší, než kolik je voliti členů
(přísedících) orgánu a jejich náhradníku
(§ 48, odst. 3.), zvolí kandidáty prohlášení
členy (přísedícími) většinou hlasů ^scházející
členy (přísedící) a jejich náhradníky z voli
telných pojištěnců (§ 49). O těchto volbách
platí obdobně ustanovení § 59, odst. 2.

děná sborem delegátů se koná jen tehdy,
byly-li pro volby podány včas (§ 53, odst. 1.)
alespoň dvě platné kandidátní listiny, jež ob
sahují v příslušných dílčích skupinách orgánů
dohromady více kandidátů, než kolik je voliti
členů (přísedících) a náhradníků dotyčného
orgánu (§ 48, odst. 3.).

§ 59.
(1) Byly-li podány včas (§ 53, odst. 1.)
alespoň dvě platné kandidátní listiny, jež ne
obsahují v té které dílčí skupině orgánů do
hromady tolik kandidátů, kolik je voliti členů
(přísedících) orgánu a jejich náhradníků
(§ 48, odst. 3.), volba (§ 62) orgánu se ne
koná; volební komise prohlásí kandidáty na
lichých místech za zvolené členy (přísedící)
a kandidáty na sudých místech za jejich ná
hradníky.
(2) Kandidáty, prohlášené volební komisí
za členy (přísedící) orgánu, svolá předseda
sboru delegátů ihned po volební schůzi dele
gátů ke zvláštní schůzi, v níž předsedá člen
(přísedící) orgánu, uvedený na kandidátní
listině s největším počtem kandidátů, který
má z přítomných členů (přísedících) zmíněné
kandidátní listiny nejpřednější pořadí. Je-h
takových kandidátních listin několik, rozho
duje los o tom, kdo předsedá. V této schůzi
zvolí prohlášení členové (přísedící) scháze
jící členy (přísedící) a jejich náhradníky
nadpoloviční většinou hlasů z volitelných po
jištěnců. Předsedající člen (přísedící), jenž
hlasuje, oznámí jména, příjmení, bydliště a
pořadová čísla zvolených volební komisi.

§ 63.
(1) Volí-li sbor delegátů (§ 62) alespoň
do jednoho orgánu, jehož volba se upravuje
v této hlavě, vydá člen volební komise zvláště
předsedou její k tomu určený přítomným de
legátům hlasovací lístky.
(2) Hlasovací lístky buďtež opatřeny na
stejném místě razítkem nemocenské poji
šťovny, buďtež stejné velikosti, stejné barvy
a tištěny stejným písmem nesmí míti od
lišných značek nebo znamení.
(3) Každý hlasovací lístek sestávejž z to
lika snadno od sebe oddělitelných dílců, do
kolika orgánů se volí; na každém dílci pak
budiž příslušný orgán zřetelně označen.

§ 60.
Byly-li podány včas (§ 53, odst. 1.) alespoň
dvě platné kandidátní listiny, jež obsahují
v té které dílčí skupině orgánů dohromady
tolik kandidátů, kolik je voliti členů (příse' dících) orgánu a jejich náhradníku (§ 48,
odst. 3.), volba (§ 62) orgánu se nekoná Vo
lební komise prohlásí kandidáty na lichých
místech za zvolené členy a kandidáty na mí
stech sudých za jejich náhradníky.
§ 61.
Nekoná-li se volba do žádného orgánu
(§§ 57—60), prohlásí předseda schůzi sboru
delegátů, je-li denní pořad vyčerpán, za skon
čenu.
Volba.
§ 62.
Volba členů (přísedících) představenstva,
dozorčího výboru, rozhodčího soudu prová

§ 64.
(1) Volební komise prohlédne před zap<>
četím volby osudí. K volebnímu osudí budiž
použito takové schránky, kterou lze zámkem
uzavřití. Po jejím uzavření přikročí se k ode
vzdávání hlasů.
(2) Hlasování provede se tak, že^ člen vo
lební komise předsedou k tomu určený nej
prve zaznamená voliče v seznamu delegátů a
vydá mu úřední neprůhlednou obálku. Obálky
buďtež stejné velikosti a stejné barvy.
(s) Nato volič označí v prostoru tak oddě
leném, aby nemohl býti pozorován, pořado
vým číslem nebo jiným vhodným označením
kandidátní listinu, pro niz hlasuje, a to \ pří
slušných dílcích hlasovacího lístku (§^ 63,
odst. 3.), vloží takto vyplněný hlasovací lístek
do obálky, tuto pak před volební komisi do
volebního- osudí.
(4) v odděleném prostoru budiž umístěno
potřebné psací náčiní.
§ 65.
. Neplatné jsou hlasy,
1. nebylo-li použito úředně vydaného hla
sovacího lístku,
2. je-li v obálce více než jeden hlasovací
lístek,
3. je-li v některém dílci hlasovacího_ lístku
vyznačena více než jedna kandidátní listina;
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při tom však nepozbudou platnosti ostatní
dílce správně vyplněné.
Sčítání hlasů.
§ 66.
i1) Když předseda sboru delegátů dotazem
zjistil, že nikdo z přítomných delegátů již
hlasovati nebude, prohlásí hlasování za skon
čené.
(2) Volební komise vyjme obálky s hlaso
vacími lístky z osudí, spočte je a srovná počet
obálek se záznamy v seznamu delegátů (§ 64,
odst. 2.). Potom odloučí dílce hlasovacích
lístků od sebe a rozdělí hlasovací lístky podle
orgánů, do nichž se koná volba (§ 62); nato
zjistí počet všech platných hlasů odevzdaných
pro ten který orgán. Za tou příčinou vyloučí
z počtu odevzdaných hlasovacích lístků jednak
hlasy neplatné (§ 65), jednak hlasovací lístky,
jež volič odevzdal, aniž označil pořadovým
číslem nebo jiným vhodným způsobem kandi
dátní listinu, pro niž hlasuje. K hlasům (hla
sovacím lístkům) takto vyloučeným se nepři
hlíží při rozvrhu mandátů připadajících podle
ustanovení dále uvedených na jednotlivé kan
didátní listiny.
(3) Volební komise rozdělí poté platné hla
sovací lístky pro orgán odevzdané podle vo
lebních sdružení a zjistí počet hlasů na jed
notlivá volební sdružení v orgánu připada
jících.

Přikazování mandátů volebním
sdružení m.
§ 67.
(1) Volební komise rozdělí počet mandátů
na jednotlivá volební sdružení podle poměru
počtu hlasů odevzdaných pro jednotlivé kan
didátní listiny (§ 66, odst. 3.), a to tím způ
sobem, že vypočte nejprve volební číslo.
(2) Součet všech platných hlasů pro orgán
odevzdaných dělí se počtem volených (§ 48,
odst. 3.) členů (přísedících) zvětšeným
o jednu; celé číslo nejblíže vyšší výsledku dě
lení je číslem volebním.
(3) Počet platných hlasů odevzdaných vo
lebnímu sdružení při volbě do orgánu dělí se
takto obdrženým číslem volebním, načež vo
lební komise přikáže každému volebnímu
sdružení tolik mandátů, kolikrát je volební
číslo obsaženo v součtu hlasů volebnímu sdru
žení pro orgán odevzdaných; při tom se k pří
padnému zlomku výsledku dělení nepřihlíží.

§ 68.

Nebyl-li způsobem v § 67 uvedeným zvolen
předepsaný (§ 48, odst. 3.) počet členů (pří
sedících) orgánu, přidělí se zbývající man
dáty postupně volebním sdružením, jež v pří
slušné skupině vykazují největší zbytek dě
lení; při tom přihlíží se i k volebním sdruže
ním, jež nedosáhla volebního čísla. Jsou-li
zbytky dělení několika volebních sdružení
sobě rovny, přikáže se mandát volebnímu
sdružení, které dosáhlo většího počtu hlasů;
při rovném počtu hlasů rozhoduje los.
§ 69.
Ke kandidátním listinám sdruženým hledí
se při rozvrhu mandátů jako k listině jediné.
Úhrnný počet mandátů, na sdružené kandi
dátní listiny připadající, rozvrhne volební
komise podle obdoby §§ 67 a 68 na jednotlivé
kandidátní listiny, jež jsou sdruženy.
Přikazování mandátů
kandidátům.
§ 70.
(!) Mandáty členů (přísedících) orgánu
přidělí se podle pořadí až do počtu na volební
sdružení připadajícího kandidátům, uvede
ným v příslušné skupině kandidátní listiny
na lichých místech. Kandidáti, uvedení v téže
skupině kandidátní listiny na sudých místech,
jsou až do počtu zvolených členů (přísedících)
jejich náhradníky.
(2) Neobsahuje-li příslušná skupina některé
kandidátní listiny tolik kandidátů, kolik na ni
připadá členů (přísedících) a náhradníků,
označí zvolení členové (přísedící) scházející
členy (přísedící) a náhradníky nadpoloviční
většinou hlasů z volitelných pojištěnců ve
schůzi, kterou svolá předseda sboru delegátů
bezprostředně po skončení volební schůze. Této
schýzi předsedá zvolený člen (přísedící)
orgánu, který má v poměru k ostatním pří
tomným členům (přísedícím) téže skupiny
kandidátní listiny nej přednější pořadí. Před
sedající člen (přísedící) hlasuje; jména, pří
jmení, bydliště a pořadová čísla zvolených
jest oznámiti bez prodlení volební komisi.
§ 71.
Člen volební komise, předsedou zvláště
k tomu určený, zapíše do volebního zápisu
usnesení a všechny okolnosti důležité pro
provedení volby do jednotlivých orgánů.
V usnesení jest zejména uvésti jména a pří
jmení zvolených členů (přísedících) a jejich
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náhradníků. Zápis podepíší všichni členové
komise.
§ 72.
(1) Volební komise vyhlásí výsledek volby
(§ 70, odst. 1.), případně výsledek opatření
učiněných ve smyslu §§ 48, odst. 4., 57, odst.
1., 58, 59 a 60 ve třech dnech vyhláškou ve
veřejně přístupných úředních místnostech
nemocenské pojišťovny.
(2) Funkční doba volební komise končí
dnem vyhlášení výsledku po rozumu přede
šlého odstavce; téhož dne odevzdá volební
komise volební spisy úřadujícímu starostovi
nemocenské pojišťovny. Tento pak zašle vo
lební spisy ještě téhož dne okresnímu úřadu,
příslušnému podle sídla nemocenské poji
šťovny, spolu se sdělením o výsledcích uve
dených v odst. 1. Úřadující starosta nemo
censké pojišťovny, čině toto sdělení, zároveň
oznámí i úřadujícímu předsedovi rozhodčího
soudu jméno a bydliště zvolených (prohláše
ných) zaměstnaneckých přísedících (náhrad
níků) rozhodčího soudu.
Námitky proti volbě.
§ 73.
(1) Námitky proti volbě jest podati pí
semně okresnímu úřadu, příslušnému podle
sídla nemocenské pojišťovny, nej později pat
náctého dne po oznámení výsledku volby.
(2) Námitky může podati každý delegát
(§ 48, odst. 1.).
(3) Námitky musí býti podepsány aspoň
jednou desetinou počtu delegátů.
§ 74.
Z rozhodnutí okresního úřadu, příslušného
podle sídla nemocenské pojišťovny, jest
.možno stěžovati si k zemskému úřadu, jenž
rozhodne s platností konečnou.
Dodatečné volby náhradníků.
§ 75.
t1) Jestliže všichni náhradníci za volební
sdružení do orgánů zvolení (prohlášení)
trvale odpadli nebo postoupili na místo trvale
odpadnuvších členů (přísedících) orgánu,
zvolí členové (přísedící) volebního sdru
žení na zbytek funkční doby scházející ná
hradníky nadpoloviční většinou hlasů z vo
litelných pojištěnců; náhradníků se volí tolik,
aby jich byl stejný počet s počtem mandátů
volebnímu sdružení přikázaných (§ 70, odst.

1.). Rozhodným dnem je první den kalendář
ního měsíce předcházejícího den volby.
(2) Ustanovení odst. 1. platí obdobně, žádá-li volební sdružení o doplnění listiny ná
hradníků na potřebný počet náhradníků (§ 70,
odst. 1.).
(3) Volební schůzi svolá starosta (před
seda) příslušného orgánu z vlastního podnětu
nebo k žádosti příslušné volební skupiny.
Schůzi předsedá člen (přísedící) orgánu, jenž
měl v poměru k ostatním přítomným členům
(přísedícím) nejpřednější pořadí na kandi
dátní listině volebním sdružením při původní
volbě podané. Předsedající člen (přísedící)
hlasuje. Jména, příjmení, bydliště a pořadová
čísla zvolených náhradníků oznámí předseda
jící člen (přísedící) bez prodlení starostovi
(předsedovi) příslušného orgánu.
Oddíl třetí.
Volby členů (přísedících) a náhradníků ze sku
piny zaměstnavatelů.

Podmínky práva volebního
a volitelnosti.
§ 76.
(1) Zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci
jsou u pojišťovny povinně pojištěni, volí tři
členy představenstva, devět členů dozorčího
výboru, šest přísedících rozhodčího soudu ne
mocenské pojišťovny, jakož i stejný počet
jejich náhradníků.
(2) Tam, kde v dalším se mluví o členech
(náhradnícídh) zájmového oboru, jest jimi
rozuměti členy (náhradníky) zaměstnavatelů
z oboru živností netovárních, pokud se týče
zaměstnavatelů povinných pojištěnců země
dělských a lesních.
§ 77.
(1) Volební právo mají zaměstnavatelé,
kteří prvního dne v kalendářním měsíci před
cházejícím vypsání voleb (rozhodného dne —
§ 3, odst. 1.) zaměstnávali osoby u nemocen
ské pojišťovny povinně pojištěné.
(2) Je-li zaměstnavatelem společnost nebo
osoba právnická, vykoná za ni volební právo
ten, koho určí osoby, které jsou oprávněny zastupovati společnost nebo osobu právnickou.
Je-li zaměstnavatelem osoba mladší dvaceti
let, vykoná za ni volební právo zákonný zá
stupce (§ 82, odst. 1.).
(3) Je-li zaměstnavatelem (§ 8, odst. 1.,
zákona) několik osob (spolumajitelé, spolu-
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nájemci a podobně), vykoná volební právo
toliko jedna z nich.
(4) Z volebního práva je vyloučen:
a) kdo pravoplatným rozsudkem trestního
soudu byl odsouzen pro zločin, přečin nebo
přestupek, pro který podle platných ustano
vení nastává ztráta volebního práva do obcí,
pokud ztráta tohoto volebního práva nepo
minula,
b) zaměstnavatel, jenž, byv osobně upo
menut, ve lhůtě aspoň sedmi dnů, v upomínce
dané, nezaplatil pojistného splatného déle než
tři měsíce.
§ 78.
C1) Volitelný jest státní občan českoslo
venský, který nejpozději v den voleb pře
kročil dvacátýšestý rok svého věku a zaměst
nává nepřetržitě aspoň půl roku před rozhod
ným dnem osobu povinně pojištěnou u do
tyčné pojišťovny a není výslovně vyloučen
z volebního práva (§ 77, odst. 4.) nebo z volitelnosti (odst. 3.).
(2) Volitelný jsou také osoby zastupující
podle stanov osoby hromadné, i když náležejí
do skupiny pojištěnců, jakož i zaměstnanci
podniků, zaměstnávajících pojištěnce podle
zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. ve znění zák. č.
184/1928 Sb. z. a n.
(3) Z volitelnosti jest vyloučen:
a) kdo pravoplatným výrokem soudním byl
zbaven práva volně nakládati se svým ma
jetkem,
b) kdo upadl v konkurs, pokud trvá řízení
konkursní, jakož i ten, na jehož žádost se pro
vádí řízení vyrovnávací, pokud nebylo prohlá
šeno za skončené,
c) kdo byl odsouzen proto, že docílil po
jistné dávky simulací [§ 260, písm. g), zá
kona], po dobu jednoho roku ode dne ukon
čení trestu,
d) zaměstnavatel, jenž, byv osobně upo
menut, ve lhůtě aspoň sedmi dnů, v upomínce
dané, nezaplatil pojistného splatného déle než
tři měsíce.

censké pojišťovny, aby vyhlásilo tuto volbu
zároveň s volbou delegátů. Nevyhlásí-li představenstvo volby, ačkoliv bylo k tomu vyzváno
příslušným okresním úřadem, vyhlásí ji tento
úřad, a to s největším urychlením po uplynutí
lhůty, ve které představenstvo bylo povinno
volbu vyhlásiti, anebo poté, co představenstvo
vyhlásilo jen volbu sboru delegátů.
(3) Vyhlásí-li volbu okresní úřad, příslušný
podle sídla nemocenské pojišťovny, jest po
užiti na tuto vyhlášku obdobně předpisů plat
ných pro volební vyhlášku, vykonanou před
stavenstvem nemocenské pojišťovny.
(4) Volební vyhláška obsahujž také vý
slovné ustanovení, že volbu možno vykonati
buď osobním odevzdáním hlasu nebo tím, že
volič zašle volební komisi hlasovací lístek
poštou [§ 64, odst. 3., lit. f), zákona] a že
v tomto posledním případě hlasovací lístek
s volební legitimací, má-li se k němu přihlížeti (§ 103, odst. 2,), musí býti odeslán tak,
aby došel volební komise nejpozději do dva
cáté hodiny v den volby (§§ 86, odst. 2., 98,
odst. 2., a 102).
(5) Ve volební vyhlášce pro volby do okres
ních nemocenských pojišťoven je též se zře
telem k § 59, odst. 3. a § 64, odst. 5., zákona
výslovně upozornili na to, že
a) v představenstvu těchto pojišťoven se
musí dostati zaměstnavatelům z oboru živ
ností netovárních alespoň jednoho člena a
jednoho náhradníka (§ 59, odst. 3., zákona),
b) v dozorčím výboru týchž pojišťoven
musí se dostati zaměstnavatelům jmenova
ným pod písm. a) alespoň tří členů a tří ná
hradníků, nemají-li ony pojišťovny povin
ných pojištěnců zemědělských a lesních (§ 64,
odst. 5., zákona),
c) mají-li uvedené pojišťovny také povinné
pojištěnce ze zaměstnanců zemědělských a
lesních, musí se dostati zaměstnavatelům
z oboru živností netovárních v dozorčím vý
boru aspoň dvou členů a dvou náhradníků a
zaměstnavatelům povinných pojištěnců země
dělských a lesních alespoň jednoho člena a
jednoho náhradníka (§ 64, odst. 5., zákona).

Vyhlášení volby.
§ 79.
(1) Volbu vyhlásí úřadující představenstvo
nemocenské pojišťovny zároveň s vyhlášením
volby do sboru delegátů podle obdoby §§ 5
až 8.
(2) Zároveň s výzvou podle § 5, odst. 2.,
vyzve okresní úřad, příslušný podle sídla ne
mocenské pojišťovny, představenstvo nemo

§ 80.
Volba má se pravidlem konati téhož dne
jako volba do sboru delegátů.
Volební komise.

t

§ 81.
(!) Volbu řídí volební komise, a to, volí-li.
se ve více volebních místnostech, za součin-

|
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nosti místních výborů; o jejich složení a usta
vení platí obdobně ustanovení § 9, odst. 2., a
§ 10, odst. 1.
(2) Volební komise (místní výbor) usnáší
se platně za podmínek uvedených v § 10,
odst. 2.
Voličské seznamy.

platí obdobně ustanovení § 14 s tím, že stíž
nost do rozhodnutí volební komise jest pří
pustná pouze ve spojení s námitkami podle

§ 82.
■
(1) Podle výkazů v § 11 uvedených sestaví
nemocenská pojišťovna bezodkladně voličský
seznam, v němž se označí každý volič (§ 77,
odst. 1. až 4.) jménem, příjmením, zaměst
náním, rokem narození a přesným údajem
bydliště, jde-li o osobu fysickou; jménem a
sídlem firmy (závodu, provozovny), jde-li
o osobu hromadnou (§ 64, odst. 4., zákona),
při čemž se jménem, příjmením, rokem na
rození a přesným bydlištěm označí osoba,
kterou oprávněný zástupce osoby hromadné
pověřil úkolem za ni volili. Stejně jest označiti
zákonného zástupce zaměstnavatele mladšího
dvaceti let (§ 77, odst. 2.).
(2) Do voličského seznamu pojme nemo
censká pojišťovna i zaměstnavatele, kteří ne
podali výkazu uvedeného v § 11; při tom,
jde-li o osobu hromadnou, označí vedle jména
a sídla firmy (závodu, provozovny) této ko
lektivity jménem, příjmením, rokem narození
a přesným bydlištěm osobu, kterou oprávněný
zástupce hromadné osoby na vyzvání nemo
censké pojišťovny pověřil úkolem za ni voliti.
(s) Nemocenská pojišťovna označí voliče
v seznamu uvedené pořadovými čísly arab
skými.
§ 83.
í1) Nemocenská pojišťovna vyloží volič
ský seznam po dobu osmi dnů nepřetržitě po
sobě jdoucích tak, aby voličský seznam mohl
býti konečným způsobem upraven aspoň šest
náct dní přede dnem volby.
(2) Pokud jde o nahlížení do voličského
seznamu, platí obdobně předpisy § 13, odst. 2.,
s tím, že právo k nahlížení mají všichni za
městnavatelé; za osoby hromadné přísluší
výkon tohoto práva osobám, které oprávněný
jejich zástupce pověřil úkolem, aby za ně od
volily (§ 82, odst. 1. a 2.), a u zaměstnavatelů
mladších dvaceti let jejich zákonným zástup
cům.
§ 84.
Proti obsahu voličských seznamů mohou
všichni zaměstnavatelé podati v osmi dnech
ode dne jich vyložení ústně nebo písemně ná
mitky; o podávání a projednávání námitek

Volební legitimace a hlasovací
lístky.

§ no.

§ 85.
O zaslání opisu opravených voličských
seznamů platí obdobně ustanovení § 15.

§

86,
(1) O zaslání volebních legitimací a hlaso
vacích lístků voličům platí obdobně ustano
vení § 16, odst. 1., s tím, že volební komise
vyznačí v každém dílci hlasovacího lístku
(§ 63, odst. 2. a 3.), za kolik hlasů platí (§ 88,
odst. 2.). Ke každé volební legitimaci a hlaso
vacímu lístku připojí nemocenská pojišťovna
obálku (§ 100), určenou pro vsunutí hlasova
cího lístku, a vedle toho ještě neprůhlednou
obálku, opatřenou adresou volební komise.
(2) Pokud se týče předepsaných náležitostí
volební legitimace, platí obdobně ustanovení
§ 16, odst. 2., s tím, že volební legitimace musí
obsahovati ještě i poučení o tóm, že při volbě
poštou hlasovací lístek se nejprve vsune do
obálky, určené pro hlasovací lístek, jež se za
lepí, a pak spolu s volební legitftnací vloží do
druhé obálky opatřené adresou volební ko
mise a odešle tak, aby tato zásilka došla vo
lební komise nejpozději do dvacáté hodiny
v den volby.
§ 87.
(1) O vydání duplikátů za ztracenou nebo
poškozenou legitimaci nebo hlasovací lístek
platí obdobně ustanovení § 17, odst. 1. a 2.
(2) Legitimace a hlasovací lístky, kterých
nebylo možno doručiti, odevzdá stai'osta ne
mocenské pojišťovny za vlastní odpovědnosti
[§ 260, lit. h), zákona] volební komisi (míst
nímu výboru), kde si je volič na průkaz osvěd
čující jeho totožnost může vyzvednouti, a to
nejpozději v den volby.

Kandidátní listiny.
§

88.

(i) Zaměstnavatelští členové představen
stva, dozorčího výboru, jakož i přísedící roz
hodčího soudu nemocenské pojišťovny a ná
hradníci jejich volí se podle zásady poměrnosti na základě kandidátních listin, a to
podle rozhodnutí voličova buď osobním ode
vzdáním hlasů nebo odesláním hlasů poštoú
(§§ 79, odst. 4,, 86, odst. 1. a 2.).
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(2) Zaměstnavatel má tolik hlasů, kolik
povinně pojištěných zaměstnanců vykázal ve
výkaze (§ 11), upraveném podle obdoby usta
novení § 12, a nepodal-li výkazu včas anebo
řádně, kolik povinně pojištěných zaměst
nanců bylo nemocenskou pojišťovnou v ná
hradním výkaze, na jeho útraty pořízeném,
vykázáno (§ 11, odst. 1.). Počet hlasů zaměst
navateli připadajících vyznačen bude volební
komisí v každém dílci hlasovacího lístku
(§ 86, odst. 1.).
(3) Má-li zaměstnavatel námitky proti
počtu přikázaných hlasů, nechť je podá před
sedovi volební komise nejpozději osmého dne
přede dnem volby. O námitkách rozhodne
volební komise a uvědomí písemně zúčastně
ného zaměstnavatele nej později čtvrtého dne
přede dnem volby. Vyhoví-li volební komise
námitkám, vyzve zároveň zúčastněného, aby
hlasovací lístek navrátil a vydá mu za něj
hlasovací lístek nový se správným označením
počtu hlasů. Stížnost do rozhodnutí volební
komise přípustná jest pouze ve spojení s ná
mitkami podle § 110.
. § 89.
t1) Kandidátní listinu musí podepsaťi
aspoň dvacet voličů. Podepsal-li volič více
než jednu kandidátní listinu, nepočítá se na
žádné z nich. Kandidát, je-li voličem, může
také podepsati kandidátní listinu.
(2) Kandidátní listina musí obsahovat!:
a) označení volebního sdružení;
b) seznam kandidátů, které jest zařaditi
do skupin podle toho, jsou-li kandidováni do
představenstva nebo dozorčího výboru nebo
rozhodčího soudu, při čemž tento orgán musí
býti při každé skupině kandidátů přesně
označen;
c) tolik kandidátů v každé skupině, aby je
jich počet byl dělitelný dvěma, při čemž osoby
uvedené na lichých místech jest pokládati za
kandidáty na členství (na místa přísedících)
a osoby na místech sudých za kandidáty na
náhradnictví (§ 46, odst. 1.).
(3) Kandidáty jest v kandidátní listině
označiti jménem, příjmením, zaměstnáním,
přesným bydlištěm a pořadovými čísly; stejně
jest označiti, a to novými pořadovými čísly,
voliče podepsané na prvých dvou místech.
(4) Kandidát může býti navrhován pouze
do jednoho orgánu.
(5) Ke kandidátní listině jest připojiti pro
hlášení všech kandidátů jimi vlastnoručně
podepsané, že kandidaturu přijímají.

§ 90.
(!) Kandidátní listinu jest odevzdati v jed
nom vyhotovení předsedovi volební komise
nejpozději patnáct dní přede dnem volby.
V podrobnostech platí obdobně ustanovení
§ 20, odst. 1.
(2) O jmenování zmocněnců a jejich ná
hradníků platí obdobně ustanovení § 20,
odst. 2.
§ 91.
O sdružování kandidátních listin platí ob
dobně ustanovení § 21.

§ 92.
Vblební komise zkoumá, byla-li kandi
dátní listina podána včas podle § 90, odst. 1.,
a vyhovuje-li ustanovením § 89, jsou-li jed
notliví kandidáti volitelní (§ 78, odst. 1. až
3.) a nejsou-li uvedeni na několika kandidát
ních listinách, případně v několika dílčích
skupinách kandidátů téže kandidátní listiny.
V jednotlivostech platí obdobně ustanovení
§ 22, odst. 2. až 5.
§ 93.
Zůstane-li po uplynutí lhůty dané zmoc
něnci (§ 22, odst. 4.) kandidát na několika
kandidátních listinách, případně v několika
dílčích skupinách kandidátů téže kandidátní
listiny, platí obdobně ustanovení § 23.
Kdy se volba nekoná.
§ 94.
Nebyla-li podána včas (§ 90, odst. 1.)
žádná platná kandidátní listina, volba (§98)
se nekoná a volební komise jest povinna sestaviti kandidátní listinu do týdne přede dnem,
na který byly původně určeny volby, přihlí
žejíc při volbě představenstva a dozorčího
výboru okresních nemocenských pojišťoven
k ustanovení § 59, odst. 3., a § 64, odst.
5., zákona. Nato prohlásí kandidáty, uvedené
v této kandidátní listině na lichých mí
stech, až do předepsaného počtu členů (pří
sedících) orgánu (§ 76, odst. 1.) za zvolené
členy (přísedící) a kandidáty na místech
sudých ve stejném počtu za jejich náhrad
níky. Nesestaví-li volební komise kandidátní
listiny do týdne přede dnem volby, jmenuje
Ústřední sociální pojišťovna členy (přísedící)
a jejich náhradníky do orgánu, kteří měli býti
voleni zaměstnavateli, přihlížejíc při volbě
představenstva a dozorčího výboru okresních
nemocenských pojišťoven k ustanovení § 59,
odst. 3., a § 64, odst. 5., zákona.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 24.

§ 95.
(1) Byla-li podána včas jenom jedna platná
kandidátní listina, volba (§ 98) se nekoná.
(2) Kandidáty, uvedené v této kandidátní
listině na lichých místech, prohlásí volební
komise až do předepsaného počtu členů (pří
sedících) orgánu (§76, odst. 1.) za zvolené
členy a kandidáty na místech sudých ve stej
ném počtu za jejich náhradníky; jde-li
o volby představenstva a dozorčího výboru
okresních nemocenských pojišťoven, prohlásí
volební komise kandidáty na lichých místech
za zvolené členy a kandidáty nař sudých
místech za zvolené náhradníky jen tehdy,
dostalo-li se zaiiiěstnavatelům z oboru živ
ností netovárních, pokud se týče zaměstna
vatelům povinných pojištěnců zemědělských
a lesních předepsaného počtu členů a jejich
náhradníků. Předepsaného počtu členů a je
jich náhradníků se dostane zaměstnavatelům
zájmového oboru jen v tom případě, jsou-li
mezi členy a jejich náhradníky [§ 89, odst. 2.,
písm. c)] uvedeni zaměstnavatelé zájmového
oboru alespoň v takovém počtu, jak to přede
pisuje § 59, odst. 3., a § 64, odst. 5., zákona,
a tak, aby každého člena z tohoto nej menšího
předepsaného počtu zastupoval náhradník
téhož oboru (§ 46, odst. 1.).
(s) Obsahuje-li včas podaná platná kandi
dátní listina při volbách představenstva a
dozorčího výboru okresních nemocenských
pojišťoven sice tolik kandidátů, kolik jest
voliti členů a náhradníků orgánu, ale neobsa
huje bud’ vůbec zaměstnavatelů zájmového
oboru nebo je obsahuje, ale nikoliv v dosta
tečném počtu (odst. 2., poslední věta), volba
(§ 98) se nekoná a.postupuje se takto:
a) volební komise prohlásí kandidáty uve
dené na lichých místech podle pořadí až do
počtu, který není vyhražen zaměstnavatelům
zájmového oboru, a kandidáty zájmového
oboru, jsou-li uvedeni na zvolitelných místech,
za zvoleně členy. Stejným způsobem a do stej
ného počtu prohlásí kandidáty uvedené na su
dých místech za zvolené náhradníky, jsou-li
podle zákona způsobilí býti náhradníky zvole
ných členů;
b) prohlášení členové zvolí scházející členy
a jich náhradníky podle obdoby ustanovení
odst. 4., přihlížejíce k tomu, aby zvolen byl po
třebný počet členů a náhradníků zájmového
oboru (odst. 2., poslední věta);
c) odeprou-li prohlášení členové zvolit! po
třebný počet členů (náhradníků) zájmového
oboru, jmenuje je ústřední sociální pojišťovna
(§ 86a, odst. 4., zákona) nebo na její dožádání

75

okresní úřad, příslušný podle sídla nemocen
ské pojišťovny (§ 88 a) a § 255, odst. 3., zá
kona).
(4) Neobsahuj e-li včas podaná platná kan
didátní listina tolik kandidátů, kolik jest
voliti členů (přísedících) orgánu a jejich ná
hradníků (§ 76, odst. 1.), a nejde o volby
představenstva a dozorčího výboru okres
ních nemocenských pojišťoven, volba (§98)
se nekoná. Volební komise prohlásí kandi
dáty, uvedené na lichých místech, za zvolené
členy (přísedící) a kandidáty na místech su
dých za jejich náhradníky. Nato zvolí prohlá
šení členové (přísedící) scházející členy (příse
dící) a jejich náhradníky z volitelných osob
(§ 78) nadpoloviční většinou hlasů ve schůzi,
již svolá volební komise nej později na čtvrtý
den přede dnem, kdy se měla konati volba.
Schůzi předsedá člen (přísedící), který má
mezi přítomnými členy (přísedícími) nejpřednější pořadí. Předsedající člen (příse
dící) hlasuje. Jména, příjmení, bydliště a po
řadová čísla zvolených jest oznámí ti předse
dovi volební komise.
(5) Neobsahuje-li včas podaná platná kan• didátní listina při volbě představenstva a do
zorčího výboru okresních nemocenských poji
šťoven tolik kandidátů, kolik jest voliti členů
a jejich náhradníků, volba (§ 98) se nekoná a
postupuje se takto:
a) je-li mezi kandidáty uveden předepsaný
počet zaměstnavatelů zájmového oboru (odst.
2., poslední věta), prohlásí volební komise
kandidáty uvedené na lichých místech za zvo
lené členy a kandidáty na místech sudých za
jejich náhradníky. Poté zvolí prohlášení čle
nové scházející členy a jejich náhradníky
podle obdoby ustanovení odst, 4.;
b) není-li mezi kandidáty uveden přede
psaný počet zaměstnavatelů zájmového oboru
(odst. 2., poslední věta), postupuje se podle
obdoby ustanovení odst. 3., písm. a) až c).
(6) Nesplní-li volební komise povinnosti jí
uložené podle předchozích odstavců, učiní
opatření, jež by jinak měla provést! volební
komise, s největším urychlením ústřední so
ciální pojišťovna.
§ 96.
(i) Obsahují-li včas podané platné kandi
dátní listiny v té které dílčí skupině orgánů
dohromady tolik kandidátů, kolik jest voliti
členů (přísedících) a jejich náhradníků, a ne
jde o volby představenstva a dozorčího výboru
okresních nemocenských pojišťoven, volba
(§ 98) orgánu se nekoná. Volební komise pro
ii
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hlásí kandidáty na lichých místech za zvolené oboru, kolikrát je volební číslo obsažeu;;
členy (přísedící) a kandidáty na místech su v počtu mandátů dotyčné kandidátní listiny
dých za jejich náhradníky.
K případnému zlomku dělení se nepřihlíží;
(2) Neobsahují-li včas podané platné kan
c) nebyly-li podle ustanovení písni, b) ob
didátní listiny v té které dílčí skupině orgánů sazeny všechny mandáty zájmového oboru,
dohromady tolik kandidátů, kolik jest voliti přikazují se zbývající mandáty postupně na
členů (přísedících) a jejich náhradníků vrub sdružení, jež vykazují největší zbytek
orgánu, a nejde o volby představenstva a dělení. Při tom přihlíží se i ke kandidátním
dozorčího výboru okresních nemocenských listinám, jež nedosáhly volebního čísla. Jsou-li
pojišťoven, volba (§ 98) do orgánu se nekoná. zbytky dělení několika kandidátních listin
Volební komise prohlásí kandidáty této nebo sobě rovny, přikáže se mandát zájmového
těchto dílčích skupin, uvedené na lichých oboru na vrub kandidátní listiny s největším
místech, za zvolené členy (přísedící) a kandi počtem mandátů. Při rovném počtp mandátů
dáty na místech sudých za jejich náhradníky. rozhodne los;
Nato svolá nejppzději. na .čtvrtý den . přede
d) podle tohoto rozvrhu určí volební ko
dnem, kdy se měla konati volba, prohlášené mise, kolik mandátů zájmového oboru kandi
členy (přísedící) orgánu ke schůzi, ve které dátní listina má převzíti, při čemž kandidáti
předsedá onen člen (přísedící), který mezi pří zájmového oboru na zvolitelném místě uve
tomnými členy (přísedícími) příslušné dílčí dení včítají se listinám, k nimž náležejí. Ne~
skupiny kandidátní listiny s největším počtem včítá-li se mandát vyhrazený zaměstnavateli
kandidátů má nejpřednější pořadí. Je-li ta povinných pojištěnců zemědělských a lesních
kových kandidátních listin několik, rozhodne jedné z listin, přikáže se, jsou-li u dvou nebo
los o tom, kdo předsedá. V této schůzi zvolí více listin vyhražené mandáty neobsazeny,
prohlášení členové (přísedící) scházející té z nich, jež se určí dohodou zmocněnců kan
členy (přísedící) orgánu a jejich náhradníky didátních listin, a nedojde-li k ní ve lhůtě vo
nadpoloviční většinou hlasů z volitelných lební komisí stanovené, té z nich, jež se určí
osob (§ 78). Předsedající člen (přísedící)' losem;
hlasuje. Jména, příjmení, bydliště a pořadová
e) poté volební komise prohlásí kandidáty
čísla zvolených jest oznámiti předsedovi vo
uvedené na lichých místech postupně podle
lební komise.
pořadí až do počtu, který není na dotyčné
(3) Obsahují-li včas podané platné kandi kandidátní listině vyhrazen zaměstnavatelům
dátní listiny při volbě představenstva a zájmového oboru, a kandidáty zájmového
dozorčího výboru okresních nemocenských oboru na zvolitelném místě uvedené a jí
pojišťoven tolik kandidátů, kolik jest voliti včítané, za zvolené členy; stejným způsobem
členů a jejich náhradníků, volba (§ 98) orgánu a do stejného počtu prohlásí za zvolené ná
se nekoná. Volební komise zkoumá, zda zaměst hradníky kandidáty uvedené na sudých mí
navatelům zájmového oboru se dostalo přede stech, jsou-li podle zákona způsobilí býti ná
psaného počtu kandidátů (§ '95, odst. 2., po hradníky zvolených členu;
slední věta). V kladném případě prohlásí
f) všichni prohlášení členové zvolí scháze
kandidáty na lichých místech za zvolené členy
jící
členy a náhradníky podle obdoby ustano
a kandidáty na Sudých místech za jejich ná
hradníky. Není-li mezi kandidáty uveden vení odst. 2., přihlížejíce k tomu, aby byl
předepsaný počet zaměstnavatelů zájmového zvolen potřebný počet členů a náhradníků
zájmového oboru, jak byl stanoven (§ 95,
oboru, postupuje se takto:
odst. 2., poslední věta);
a) volební komise určí pomocí volebního
g) odeprou-li prohlášení členové zvoliti po
čísla počet mandátů zájmového oboru, jež
převezmou jednotlivé kandidátní listiny. Za třebný počet členů (náhradníků) zájmového
tou příčinou dělí celkový počet mandátů všech oboru, jak byl stanoven, platí obdobně usta
kandidátních listin počtem mandátů, jež po novení § 95, odst. 8., písni. c).
dle zákona mají býti zajištěny zaměstnavate
(4) .Neobsahují-li včas podané platné kan
lům zájmového oboru, zvětšeným o jednu. didátní listiny při volbě představenstva a do
Celé číslo nejblíže vyšší výsledku dělení je zorčího výboru okresních nemocenských po
volebním číslem;
jišťoven tolik kandidátů, kolik jest voliť
*b) volebním číslem takto zjištěným se dělí. členů a náhradníků, volba (§ 98) orgánu ss
počet mandátů každé kandidátní listiny, načež nekoná a postupuje se takto :
volební komise přikáže na vrub každému vo
a) je-li mezi kandidáty uveden předepsaný'
lebnímu sdružení tolik mandátů zájmového počet zaměstnavatelů zájmového oboru (§ 95,
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edst. 2., poslední věta), prohlásí volební ko průhledné, stejné velikosti a stejné barvy a ne
mise kandidáty uvedené na lichých místech smějí rníti odlišných značek nebo znamení.
za zvolené členy a kandidáty na místech
§ 101.
sudých za jejich náhradníky. Poté zvolí
prohlášení členové scházející členy a jejich
O hlasování platí obdobně ustanovení § 32.
náhradníky podle obdoby ustanovení odst. 2.; s tím, že
a) pořadovým číslem neb jiným vhodným
b) není-li mezi kandidáty uveden přede
psaný počet zaměstnavatelů zájmového oboru způsobem jest označiti kandidátní listinu, pro
{§ 95, odst. 2., poslední věta), postupuje se ob niž se hlasuje, v každém dílci hlasovacího
dobně podle ustanovení odst, 3., písm. á) až g). lístku a že .
b) příslušné zásilky, jež docházejí poštou
(5) Ustanovení § 95, odst. 6., platí tu ob
(§§ 86, odst. 2., a 98, odst. 2.), přijímá až do
dobně.
dne volby starosta představenstva, v den
§ 97.
volby pak člen volební komise jí zvláště
Nekoná-li se volba do toho kterého orgánu k tomu určený, čísla doručených zásilek Se
nebo do všech orgánů (§§ 94 až 96), vyhlásí zapíší do zvláštního seznamu, úřední obálky
to volební komise obdobně podle ustanovení otvírá v den volby volební komise, a co po
í< 27 spolu s výsledkem opatření učiněných stupně, jak došly, zjistí podle vložené volební
legitimace, zdali volič je zapsán ve voličském
podle §§ 94 až 96.
seznamu, vyjme zalepené obálky s hlasova
Volba.
cími lístky* a vloží je do osudí. Prázdné
obálky, opatřené adresou volební komise
§ 98.
(i) Obsahují-li včas podané platné kandi (§ 88), pak připojí se k seznamu zásilek jako
dátní listiny v příslušných dílčích skupinách doklad.
orgánů dohromady více kandidátů, nežli
j3°předepsáno členů (přísedících) a jejich Zjištění a prohlášení výsledků
volby.
náhradníků příslušného orgánu (§ 76, odst.
1.), volba se koná, a to buď osobním odevzdá
§ 102.
ním hlasů nebo zasláním hlasovacích lístků
Předseda
volební
komise (místního vý
poštou (§ 79, odst. 4.). Volební doba buď
boru),
vyčkav
v
den
volby dvacáté hodiny,
upravena tak, aby doba volby končila dva
uzavře volební místnost; nato se postupuje
cátou hodinou.
podle obdoby ustanovení § 33, odst. 1. až 3.
(-) O vyhlášení včas podaných platných
kandidátních listin platí obdobně ustanovení
§ 103.
§ 28, odst, 3., s tím, že volební komise dá nad
(1)
Neplatné
jsou
hlasy, nechť voleno bylo
to ještě zároveň vyvěsiti na všech místech,
osobním
odevzdáním
hlasů či zasláním hlasů
k nimž se poukazuje v § 28, odst. 3., vyhlášku,
znova uvádějící voličům na pamět, že, ne poštou:
a) nebylo-li použito úředně vydaného hla
koná-li volič volby osobním odevzdáním hlasu,
hlasovací lístky vsunuté do úřední obálky a sovacího lístku (§ 86, odst. 1.),
volební legitimaci (§ 86, odst. 1. a 2.) Oúeb) je-li v obálce více než jeden hlasovací
slati je volební komisi v obálce opatřené její
adresou (§ 86, odst. 1. a 2.) tak, aby došly lístek,
c) je-li v některém dílci hlasovacího lístku
hej později do dvacáté hodiny v den voloy. vyznačena
více než jedna kandidátní listina,
Poštovné hradí voličové.
při čemž však nepozbudou platnosti ostatní
dílce správně vyplněné.
§ 99.
(2) Zasílají-li se hlasovací lístky poštou,
O účasti zástupce okresního úřadu při nebude dále přihlíženo k hlasovacím lístkům,
volbě platí obdobně ustanovení § 29.
doručeným po uplynutí doby uvedené v § 102,
jakož i k hlasovacím lístkům zaslaným bez
§ 100.
volební legitimace (§§ 79, odst. 4., 86, odst. 2.,.
Nejpozději den před volbami odevzdá ne a 98, odst. 2.).
mocenská pojišťovna předsedovi volební ko
§ 104.
mise, pokud se týče předsedům místních
(i)
Volební
komise
zjistí počet odevzda
výborů potřebný počet vlastním nákladem opa
ných volebních legitimací, vyjme hlasovací
třených úředních obálek. Obálky musí býti ne
n*
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lístky z osudí, oddělí dílce hlasovacích lístků
od sebe a roztřídí je podle jednotlivých
orgánů, do kterých bylo voleno; pak zjistí
v každé skupině orgánů počet odevzdaných
platných hlasů. Za tou příčinou vyloučí jed
nak hlasy neplatné (§ 103), jednak hlasovací
lístky, jež volič odevzdal, aniž označil pořa
dovým číslem neb jiným vhodným způsobem
kandidátní listinu, pro niž hlasuje. K hlasům
(hlasovacím lístkům) takto vyloučeným se
nepřihlíží při rozvrhu mandátů, připada
jících podle ustanovení dále uvedených na
jednotlivé kandidátní, listiny.
(2) Pak zjistí volební komise v každém
orgánu počet platných hlasů odevzdaných
pro jednotlivé kandidátní listiny, sečtouc
hlasy vyznačené na jednotlivých hlasovacích
lístcích (§ 88, odst. 2.), a určí počet mandátů
na každé volební sdružení připadajících po
dle ustanovení následujících odstavců.
(3) Součet všech platných hlasů pro orgán
odevzdaných (odst. 1.) dělí se pro orgán pře
depsaným (§76, odst. 1.) počtem členů (pří
sedících) zvětšeným o jednu; celé číslo nej
blíže vyšší výsledku dělení je číslem voleb
ním pro tento orgán.
(4) Volebním číslem takto obdrženým pro
každý orgán dělí se počet hlasů odevzdaných
jednotlivým kandidátním listinám pro tento
orgán, načež volební komise přikáže každému
sdružení tolik mandátů v orgánu, kolikrát je
volební číslo obsaženo v součtu hlasů voleb
nímu sdružerfí pro orgán odevzdaných; k pří
padnému zlomku výsledku dělení se nepři
hlíží.
(5) Nebyli-li způsobem v předcházejícím
odstavci uvedeným zvoleni všichni členové
(přísedící) orgánu, přidělí se dosud neobsa
zené mandáty postupně sdružením, jež vyka
zují největší zbytek dělení. Při tom se přihlíží
i ke kandidátním listinám, jež nedosáhly vo
lebního čísla. Jsou-li zbytky dělení několika
kandidátních listin sobě rovny, přikáže se
mandát kandidátní listině, která dosáhla vět
šího počtu hlasů. Při rovném počtu hlasů roz
hoduje los.
(r>) při rozvrhu mandátů budiž k listinám
sdruženým hleděno jako k listině jediné,
úhrnný počet mandátů na ně připadající roz
vrhne se podle obdoby ustanovení odst. 2. až 5.
mezi jednotlivé kandidátní listiny, jež jsou
sdruženy.
§ 105.
(i) Připadly-li mandáty při volbách před
stavenstva a dozorčího výboru okresních ne
mocenských pojišťoven pouze jediné kandi

dátní listině a zaměstnavatelům z oboru živ
ností netovárních, pokud se týče povinných po
jištěnců zemědělských a lesních se nedostalo
předepsaného počtu členů a jejich náhradníků
(§ 95, odst. 2., poslední věta), platí tu obdobně
ustanovení § 95, odst. 3. až 5., s tím, že schá
zející členové a náhradníci se zvolí ve schůzi,
již svolá volební komise nejpozději na třetí den
po dni volby.
(2) Připadly-li při volbách představenstva
nebo dozorčího výboru okresních nemocen
ských pojišťoven mandáty na několik kandi
dátních listin, avšak zaměstnavatelům zájmo
vého oboru se nedostalo předepsaného počtu
členů a jejich náhradníků (§ 95, odst. 2., po
slední věta), postupuje se takto:
a) volební komise určí pomocí volebního
čísla počet mandátů zájmového oboru, jež pře
vezmou jednotlivé kandidátní listiny. Za tou
příčinou dělí součet všech platných hlasů pro
orgán odevzdaných (§ 104, odst. 1.) počtem
mandátů, jež podle zákona zaměstnavatelům
zájmového oboru mají býti zajištěny, zvětše
ným o jednu; celé číslo nejblíže vyšší výsledku
dělení je volebním číslem. Nato postupuje vo
lební komise podle obdoby ustanovení § 104,
odst. 4. a 5.;
b) ustanovení § 96, odst. 3., písm. d), platí
obdobně.
(3) Volební komise určivši podle ustanovení
odst. 2., kolik mandátů zájmového oboru mají
jednotlivá volební sdružení převzíti, prohlásí
kandidáty uvedené na lichých místech postuphě podle pořadí až do počtu, který není na do
tyčné kandidátní listině vyhrazen zaměstnava
telům zájmového oboru, a kandidáty zájmového
oboru na zvolitelném místě uvedené a jí včítané, za zvolené členy; stejným způsobem a do
stejného počtu prohlásí za zvolené náhradníky
kandidáty uvedené na sudých místech, jsou-li
podle zákona způsobilí býti náhradníky zvole
ných členů. Poté zvolí prohlášení členové
každé kandidátní listiny, které byly přikázány
mandáty zájmového oboru, odděleně scházející
členy a náhradníky podle obdoby ustanovení
§ 106, odst. 2., přihlížejíce k tomu, aby byl
zvolen potřebný počet členů a náhradníků zá
jmového oboru, jak byl stanoven (§ 95, odst.
2., poslední věta). Odeprou-li prohlášení čle
nové zvoliti potřebný počet členů (náhrad
níků) zájmového oboru, platí obdobně ustano
vení § 95, odst. 3., písm. c).
(4) Nevyhoví-li volební komise povinnosti jí
uložené podle předchozích odstavců, učiní opa
tření, jež by jinak měla provésti volební ko
mise, s největším urychlením ústřední sociální
pojišťovna.
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§ 106.

(1) Mandáty členů (přísedících), připada
jící na kandidátní listinu, přidělí se podle
pořadí až do počtu na volební sdružení při
padajícího kandidátům na ní uvedeným na
lichých místech; náhradnické mandáty při
dělují se až do počtu členů (přísedících) kan
didátům uvedeným na místech sudých.
(2) Neobsahuje-li příslušná dílčí skupina
některé platné kandidátní listiny podané pro
volby do orgánu alespoň tolik kandidátů, kolik
na ni připadá členů (přísedících) a jejich ná
hradníků, a nejde o představenstvo a dozorčí
výbor okresních nemocenských pojišťoven,
označí zvolení členové (přísedící) orgánu na
kandidátní listině uvedení scházející členy
(přísedící) a jejidh náhradníky z volitelných
osob (§ 78) nadpoloviční většinou hlasů ve
schůzi, kterou svolá předseda volební komise
nej později na třetí den po dni volby. Schůzi
předsedá člen (přísedící), který mezi přítom
nými členy (přísedícími) volebního sdružení
má nejpřednější pořadí. Předsedající člen
(přísedící) hlasuje. Jména, příjmení, bydliště
a pořadová čísla zvolených členů (přísedících)
a náhradníků jest oznámiti předsedovi volební
komise.
§ 107.
člen volební komise, předsedou zvláště
k tomu určený, zapíše do volebního zápisu
usnesení a všechny okolnosti důležité pro
provedení volby1 do jednotlivých orgánů.
V usnesení jest zejména uvésti jména a pří
jmení členů (přísedících) a jejich náhrad
níků. Zápis podepíší všichni přítomní členové
komise (§ 81, odst. 2.).
§ 108. ■
Volební komise vyhlásí výsledek volby ve
třech'dnech vyhláškou ve veřejně přístupných
úředních místnostech nemocenské pojišťovny.
§ 109.
Funkční doba volební komise končí dnem
vyhlášení výsledku volby, případně dnem
uvedeným v § 97, odpadly-li volby do všech
orgánů podle §§ 94 až 96. V obou těchto pří
padech zašle volební komise ještě téhož dne
volební spisy okresnímu úřadu, příslušnému
podle sídla nemocenské pojišťovny, spolu se
sdělením o výsledku volby, případně se sdě
lením uvedeným v § 97; jde-li o volbu do
rozhodčího soudu nemocenské pojišťovny,
oznámí volební komise výsledky také úřadu
jícímu předsedovi soudu.
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Námitky proti volbě.

§ no.
(1) Námitky proti volbě jest podati pí
semně okresnímu úřadu, příslušnému podle
sídla nemocenské pojišťovny, nejpozději pat
náctého dne po vyhlášení výsledku volby.
(2) Námitky může podati každá osoba,
která zaměstnává pojištěnce u dotyčné nemo
censké pojišťovny pojištěné, i když nemá vo
lebního práva v rozhodný den (§ 77, odst. 1.).
(3) Měla-li nemocenská pojišťovna v roz
hodný den méně nežli deset tisíc pojištěnců,
musí býti námitky podepsány nejméně tolika
zaměstnavateli, aby zaměstnávali dohromady
aspoň dvacet pět pojištěnců u dotyčné ne
mocenské pojišťovny pojištěných, měla-li jich
více, aspoň tolika zaměstnavateli, aby dohro
mady zaměstnávali aspoň jedno sto pojištěnců.
(4) Z rozhodnutí okresního úřadu jest
možno si stěžovat! k zemskému úřadu, jenž
rozhodne s konečnou platností.
Funkční doba sboru delegátů,
představenstva, dozorčího vý
boru a přísedících rozhodčího
soud u.

§ Ul
il) Funkční doba sboru delegátů, předsta
venstva, dozorčího výboru a přísedících roz
hodčího soudu nemocenské pojišťovny počíná
zároveň, a to dnem, kdy byli pravoplatně
zvoleni starosta představenstva a jeho ná
městek, předseda dozorčího výboru a jeho
náměstek, pokud se týče dnem; kdy vykonali
slib podle § 201 zákona přísedící rozhodčího
soudu nemocenské pojišťovny. Nebyly-li
volby, pokud se týče slib, vykonány téhož
dne, počíná funkční doba všech zmíněných
orgánů dnem, kdy byla vykonána poslední
volba, pokud se týče dnem, kdy byl vykonán
slib přísedících.
(2) Byla-li volba starosty (náměstka)
představenstva, předsedy (náměstka) dozor
čího výboru provedena a slib přísedících roz
hodčího soudu vykonán ještě před uplynutím
funkční doby dosavadních orgánů a příse
dících rozhodčího soudu nemocenské poji
šťovny, nastoupí nově zvolení funkcionáři
svůj úřad teprve po uplynutí funkční doby
dosavadních orgánů.
(s) Funkční doba představenstva, na něž
přejde pravomoc sboru delegátů podle § 42
zákona, počíná obdobně jako funkční doba
sboru delegátů.
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Volba starosty (náměstka) před
stavenstva, předsedy (náměstka)
dozorčího výboru a vykonání
slibu přísedících rozhodčího
soudu.
§ 112.

(1) Nejdéle do šesti dnů po tom, co volby
jak zaměstnaneckých tak zaměstnavatelských
členů představenstva nabyly právní moci,
svolá starosta úřadujícího představenstva
členy nově zvoleného představenstva k volbě
nového starosty a jeho náměstka.
(2) Právní moci nabývá volba členů před
stavenstva :
a) tím, že uplynulá IStidenní lhůta, určená
k podání námitek (§ 7.3, odst. 1., a § 110,
odst. 1.) a námitky podány nebyly;
b) byly-li podány námitky tím, že bylo
o nich pravoplatně rozhodnuto a rozhodnutí
doručeno.
(3) Starostu představenstva a jeho ná
městka volí členové nově zvoleného předsta
venstva většinou odevzdaných hlasů na dobu
čtyř let. Volbu řídící starosta nehlasuje. Voli
telný je jen člen představenstva. Neobdržel-li
při první volbě nikdo uvedené většiny, koná
se stejným způsobem téhož dne užší volba
mezi kandidáty, kteří obdrželi nejvíce hlasů.
V této užší volbě je pak zvolen ten, kdo sou
středil na sebe největší počet platných hlasů.
Soustředí-li se však i při této volbě na dva
nebo více kandidátů stejný počet hlasů, roz
hodne mezi nimi los.
(d) Prohlásí-li po provedení volby starosty
menšina, čítající aspoň tři členy z celkového
počtu členů představenstva, že si činí nárok
na náměstka, zvolí se tento představenstvem,
a to obdobným způsobem jako starosta. Voli
telní jsou jen členové této menšiny. Přísluš
níci menšiny nejsou z hlasování vyloučeni.
(s) Obdobně podle ustanovení odst. 1. až 4.
jest postupovali při svolání nově zvolených
členů dozorčího výboru a při volbě nového
předsedy a jeho náměstka.
(e) Podle obdoby ustanovení odst. 1. a 2. po
stupuje předseda rozhodčího soudu při svolání
nově zvolených přísedících rozhodčího soudu,
aby vykonali slib podle ustanovení § 201 zá
kona.
(7) Za příčinou včasného provedení zmíně
ných voleb a slibu uvědomí okresní úřad, rozhodnuv o podaných námitkách proti volbě
zaměstnaneckých a zaměstnavatelských členů
(přísedících) nebo doručiv rozhodnutí zem

ského úřadu stranám, též opisem úřadující
představenstvo a předsedu rozhodčího soudu.
Dodatečné

volby

náhradníků.

§ 113.
O dodatečných volbách náhradníků platí
obdobně ustanovení § 75, a to i v tom případě,
odpadli-li náhradníci zájmového oboru (§ 95,
odst. 2., poslední věta).
HLAVA TŘETÍ.

Společná ustanovení.
Oddíl prvý.
Mimořádné případy voleb.
§ 114.
(1) Došlo-li k rozpuštění představenstva
nebo dozorčího výboru podle ustanovení
§§ 88, odst. 1. a 3., nebo 89, odst. 1., zákona,
volí se nové představenstvo nebo dozorčí
výbor na zbytek funkčního období rozpuště
ných orgánů podle ustanovení hlavy druhé.
Tam pak, kde se mluví v hlavě druhé o sta
rostovi nemocenské pojišťovny nebo o staro
stovi jako předsedovi sboru delegátů, jest jím
rozuměti starostu prozatímního představen
stva a tam, kde se mluví o představenstvu,
jest jím rozuměti prozatímní představenstvo,
došlo-li k jeho jmenování podle §§ 88, odst. 1.,
nebo 89, odst. 1., zákona.
(2) Za rozhodný den při volbách podle
předchozího odstavce pokládá se prvý den
kalendářního měsíce předcházejícího vyhlá
šení voleb.
Ustanovení t r e-s t n í.
§ 115.
Na volby podle tohoto nařízení vztahují se
v zemi české a Moravskoslezské obdobně
ustanovení zákona ze dne 26. ledna 1907,
č. 18 ř. z., o trestních ustanoveních k ochraně
volební a shromažďovací svobody, v zemi
Slovenské a Podkarpatoruské pak ustanovení
zák. čl. XXIII/1913, o trestní ochraně voleb
ního práva, ve znění zák. čl. XVII/1918.
Oddíl druhý.
Ustanovení přechodná a závěrečná.
§ H6.
(i) Dokud se neujmou úřadu funkcionáři
vyšlí z prvních řádných voleb, vykonávají
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•pťáce související s prováděním voleb podle
ustanovení prvé a drůhé hlavy nařízení před
stavenstva jmenovaná podle ustanovení § 131
zák. č. 184/1928 Sb. z. a n.
(2) Funkce představenstev, dozorčích vý
borů a přísedících rozhodčího soudu jmeno
vaných podle ustanovení §§ 131, 132 zák.
č. 184/1928 Sb. z. a n. končí zároveň, a to
•dnem, kdy se ustavilo zvolené (jmenované)
představenstvo, zvolený (jmenovaný) dozorčí
výbor nemocenských pojišťoven, pokud se
týče dnem, kdy vykonali slib podle ustano
vení § 201 zákona zvolení (jmenovaní) pří
sedící (§ 112).
(3) Funkce prozatímního představenstva
nebo dozorčího výboru jmenovaných podle
ustanovení § 88, odst. 1. a 3., nebo § 89, odst.
1., zákona končí dnem, kdy se ustavilo (§ 112)
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nové představenstvo, pokud se týče dozorčí
výbor.
§ 117.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provede je ministr sociální péče do
hodná se se zúčastněnými ministry.
Udržaí v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Meissner v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Dr. Franke v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Šrámek v. r.

