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VIII.
Náklady a odškodnění.

§ 17
Ze státního fondu se hradí:

a) náklady na zřizování, udržování a provozo
vání ústavů pro výrobu očkovací látky;

b) náklady na veškerá veřejná očkování a re- 
vakcinace; náklady na lymfu očkovací, její 
zasílání, cestovné, diety a odměny očkují
cím ^ lékařům, pokud tyto náklady podle 
zvláštních závazkův a ustanovení nenesou 
fondy zemské. Cestovné, diety a odměny 
lékařům očkujícím, pokud mají býti hrazeny 
ze státní pokladny, budou vyměřeny zvlášt
ním nařízením.

§ 18.
Obce mají spolupúsobiti při veřejném očko

vání (§ 4, lit. d, zákona z 30. dubna 1870, č. 68 
ř. z.) a mají nésti náklady na opatření a upraveni 
místností pro očkování, výlohy personálu mimo 
lékaře očkujícího a výlohy za kancelářské po
třeby, nutné pro obecní evidenci očkovanců.

IX.
Ustanovení závěrečná.

§ 19.
Výroba očkovací látky jest vyhrazena ústa

vům státním, k tomu cíli zřízeným a schváleným. 
Dozor na výrobu mají odborné orgány státní.

Pro veřejné očkování smí býti použito jen 
očkovací látky, vyrobené v ústavech státních.

O obchodu lymfou očkovací budou vydána 
zvláštní ustanoveni.

§ 20.
Lékaře, provádějící veřejné očkování ve 

smyslu tohoto zákona, jmenují a jejich působ
nost vymezují úřady, jimž je svěřena veřejná 
správa zdravotní. Tyto úřady stanoví též počet a 
místo shromaždišf očkovacích. Pro lékaře očku
jící budou vydány zvláštní instrukce.

§21.

j čátek jeho účinnosti vyhlášen zvláštním naří- 
j zením.

§ 24.
Ministru veřejného zdravotnictví a tělesné 

výchovy se ukládá, aby tento zákon provedl ve 
shodě s účastněnými ministry.

T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Houdek v. r„
v zastoupení nepřítomného ministra veř. 

zdravotnictví a tělesné výchovy.

Čís. 413.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 22. července 1919
o zřízení fondu pro zlevnění oděvních potřeb ve 
prospěch nejméně majetných obyvatel, jímž se 
současně zrušuje nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 16. června 1919, č. 335 Sb. z. a n.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., a uherského zákona čl. LXIII z roku 
1912 a L z roku 1914 nařizuje se:

§ 1.
Veškeré, na základě vládních nařízení ze 

dne 27.. května 1919, č. 267 Sb. z. a n., a ze dne
10. června 1919, č. 310 Sb. z. a n., uložené pe
něžité pokuty a výtěžky za zboží ve prospěch 
státu propadlé jest odvésti fondu tvořícímu se 
pro zlevnění oděvních potřeb ve prospěch nej
méně majetných obyvatel, jehož správou se po
věřuje ministerstvo pro zásobování lidu v do
hodě s ministerstvem obchodu a ministerstvem 
financí.

§ 2.
Nařízení vlády republiky Československé ze 

dne 16. června 1919, č. 335 Sb, z. a n., a ve
škeré právní účinky na základě tohoto nařízení 
vzešlé do té doby, kdy nynější nařízení nabude 
právní moci, se tímto zrušují.

Veřejné očkování (§§ 4, 7 a 8 zák.) jest bez
platné; lékaři, kteří je konají, nesmějí od stran 
za úkony očkovací ani přijímati ani požadovati 
odměny.

Přestupky tohoto nařízení se trestají cestou 
disciplinární.

§ 22.
Vykonávati opatření podle tohoto zákona 

v obvodu vojenské správy přísluší vojenským 
úřadům,

O tom se mají dohodnouti vojenské i zdra
votní úřadý.

§ 23.
Zákon tento nabývá účinnosti dva měsíce 

po vyhlášení. Pro území Slovenska bude po

§ 3.
Nařízení to nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
§ 4.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nisterstvo pro zásobování lidu.

Švehla v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r.

Tusar v. r.
Staněk v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Hampl v. r.

Houdek v. r.


