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Cis. 298.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 20. dubna 1920,

kterým se provádí zákon ze dne 15. července 
1919, čís. 412 Sb. z. a n., o povinném očkování

Clřady obstarávající veřejnou správu zdra
votní a veřejnou bezpečnost, jsou povinny očku
jícímu lékaři vždy poskytncuti vydatné podpory 
a podle potřeby i ochrany.

§ 3.
proti neštovicím.

Podle zákona ze dne 15. července 1919, 
č- 412 Sb. z. a n., o povinném očkování proti 
neštovicím, nařizuje se toto:

I.

Ustanovení všeobecná,

§■ 1.

Očkováni veřejná (oddíl II.—IV. zákona) 
buďte svěřována úřady k tomu povolanými (§ 20 
zákona a §5 5, 25 a 33 tohoto nařízení) v prvé 
řadě příslušným lékařům Obvodním neb obecním 
(městským). Výjimky jsou přípustný z podstat
ných příčin, jakož i všude tam, kde ustanovením 
jiných lékařů (železničních, poštovních, továrních, 
pokladenských, ústavních atd.) může býti po
četný výsledek očkování podporován. Tak může 
se stati mimo jiné při očkování z nutnosti, a to i 
všeobecném i takovém, kde zvláště záleží na 
očkování určitých vrstev obyvatelstva (§ 7, 
odst. 2., zák.) neb při očkování osob vydaných 
zvýšenému nebezpečí nákazy neštoviční (5 8 
zák.).

§2.
Lékař, jemuž úřad obstarávající veřejnou 

zdravotní správu svěřil veřejné očkování, i když 
není ustanoven ve veřejné službě zdravotní jest 
Při všech výkonech veřejného očkování se týka
jících osobou úřední a vztahuje se na něho usta
novení § 34 zák. ze dne 14. dubna 1923, čís. 67 
ř. z., o zamezení a potlačení nemocí přenosných, 
kterýmžto paragrafem se upravují odpočinkové a 
zaopatřovací požitky pro lékaře a jejich pozůstalé.

Státní úřady, jimž přísluší veřejná správa 
zdravotní (§ 47 tohoto nař.), nařizují veškerá 
očkování veřejná (§ 3 zák,), t. i. prvoočkování a 
dvojí přeočkování dětí (§ 4 zák.), očkování nutné 
(§ 6 zák.) a očkování osob vydaných zvýšenému 
nebezpečí nákazy neštoviční (§ 8 zák.).

Očkovací povinnost nastává, když jmenované 
úřady nařídí očkování v tom kterém území a když, 
pokud jde o^ očkování z nutnosti, prohlásí nad to 
určité území za ohrožené neb zamořené a vybíd
nou obyvatelstvo veřejnou vyhláškou k účasti na 
očkování z nutnosti.

§ 4.

Každého roku, a to z pravidla v jarních mě
sících, dubnu, květnu a červnu, koná se očkování 
a přeočkování dětí povinných očkováním podle 
§ 4 zák.

Prvoočkování dětí dosahujících prvého roku 
věku, přeočkování dětí v sedmém a čtrnáctém 
roce a přehlídky výsledků očkovacích budou 
zpravidla na každém, shromaždišti očkovacím 
(§§! 5 a 6 tohoto nařízení) konány tak, že se 
všechny tyto ročníky dostaví po sobě téhož dno 
a k témuž shromáždění, pokud ovšem ve větších 
obcích nebude nezbytně nutno oěkovance roz- 
vrhnouti na větší počet shromaždiší. třebas i podle 
ročníků věkových atd. uspořádaných.

R, tomuto očkování připojí se podíe potřeby 
a možnosti očkování osob vydaných zvýšenému 
nebezpečí nákazy neštoviční (§ 8 zák.).

Očkování uvedená v §§ 4 a 8 zák. nazývají 
se očkováním hlavním.
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II.

Očkování hlavní.

Nařízení očkování hlavního.

Očkování hlavní nařizují a přípravné práce 
zahajují státní úřady, jimž v I. instanci jest svěřena 
veřejná správa zdravotní, vždy v první polovině 
ledna. Přípravné práce buďtež ukončeny tak, aby 
se očkování dětí (§ 4 zák.) mohlo v dubnu začíti 
a do konce června skončiti.

Pro rok 1920 povolí ministerstvo veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy úchylky v uží
vání tiskopisů předepsaných v tomto nařízení 
a podle potřeby připustí neb dodatečně schválí 
úchylky od termínů stanovených pro předkládání 
seznamů, výkazů a zpráv podle tohoto nařízení.

Zahajujíce hlavní očkování, jmenují úřady jme
nované v odstavci prvém očkovací lékaře, vymezí 
jejjch činnost a ustanoví počet a místo shromaž- 
ddšf očkovacích (§ 20 zák.). Za tím účelem se po
dle potřeby dohodnou s obcemi a očkujícími 
lékaři. Potom vyrozumějí obce o tom, kterému 
lékaři hlavní očkování v nich svěřily a ve kterém 
shromaždišti očkování se bude konatl. Rovněž 
vyzvou k součinností ostatní povinné neb po
volané činitele (správce matrik, správy škol atd.).

Shromaždiště očkovací (očkoviště). 

S 6.

Státní úřady, jimž jc v I. instanci svěřena ve
řejná správa zdravotní, ustanovujíce místa očko
vacích shromaždišť, mají na paměti vhodné se
skupení osad neb obcí ke každému shromaždišti 
přidělených a snadný přístup k místu očkování. 
Dále dbají toho, aby ve shromaždišti byly vhodné 
místnosti, které obec k opatření jicii povinná 
může snadno k očkování poskyínonti neb zjednati. 
Nebnďtež ustanovována shromaždiště, o nichž pře
dem možno předvídat!, že tam bude příliš malý 
počet očkovanců. Úřady nechť dbají však toho, 
aby počet shromaždišť byl dostatečný.

Navrhují-li se nové zamýšlená shromaždiště 
očkovací, mají úřady výše naznačené podati 
stručně a věcně odůvodněné návrhy státním úřa
dům, jimž jest v II. instanci svěřena veřejná správa 
zdravotní, nejdéle do 15. prosince každého 
roku. U každého nově schváleného shromaždiště 
uvede jmenovaný státní úřad první stolice ve svém 
okresním rozvrhu očkovacím, který připojí k očko
vacímu operátu (§ 32 tohoto nařízení), datum 
a číslo výnosu nadřízeného úřadu, kterým shro
maždiště bylo schváleno.

Seznamy očkovanců rok starých.

§ 7.

Správcové matrik vyhotoví a zašlou obecnímu 
úřadu každého roku nejdéle do 20.1 e dna se
znam všech dítek narozených v obci v předcho
zím roce kalendářním, poznamenajíce dítky ze
mřelé. U každého dítka uvedou jméno, příjmení, 
den narození, bydliště a zaměstnání otcovo (i ze
mřelého) neb nemanželské matky.

V seznamech dětí, narozených v roce 1919, 
které sestaví v roku 1920, vynechají však děti 
narozené v prvních měsících roku 1919, jejichž 
jména byla již podle dosavadního způsobu uve
dena v matričních seznamech pro jarní očkování 
v roce 1919.

Z matričních seznamů sestaví obecní úřad 
podle připojeného vzorce- i. seznam očkován- VzIore 
ců, kteří dosáhli neb dosáhnou v kalendářním 
roce, kdy še očkování koná, prvého roku věku, 
a doplní jej podle přihlášek osob do obce přistě
hovalých jmény dětí téhož ročníku, přistěhovav
ších se do obce od předešlého jarního očkováni.

Dále pojme obecní úřad do tohoto seznamu 
děti, které předešlého roku nebyly očkovány, ač
koli se tak stati mělo. V roce 1920 stane se tak 
podle dosavadních záznamů od roku 1919.

K doplnění seznamu neb k jeho přezkoušení 
může obecní úřad podle § 12 zák. vyžádat! si od 
majetníků domů úplné seznamy dětí povinných 
očkováním. Seznamy tyto sestaví maietnícl domů 
neb jejich zástupci podle seznamů očkovanců do
daných od uživatelů bytů.

Do seznamu takto vyhotoveného zaznamená 
obecní úřad, zda mu byla snad předložena omluv
ná lékařská vysvědčení podle § 9, odst. a) a c), zá
kona. V případech nesporně omluvných vrátí 
obecní úřad omluvný doklad straně, která tím 
jest sproštěna povinnosti dostavit! se v tomto 
očkovacím období na shromaždiště. Není-li sí 
obecní úřad jist platností některého vysvědčení, 
připojí takový doklad k seznamu, aby o něm roz- 
hcdil očkující lékař. V tomto případě jest oěko- 
vanec povinen dostavili se na očkoviště.

Podle toho bude seznam vyplněn obecním 
úřadem s počátku jen ve sloupcích 1 až 12, po pří
padě 13 a 15.

Seznamy zůstanou vždy po 7 let v uschování 
obce. Obecní úřad doplní je vždy po skončeném 
očkování záznamem, kdy bylo dítě očkováno 
a kterým lékařem.

Každý ročník seznamů uschovává obecní 
úřad odděleně. Ve větších obcích, v nichž očko* 
vání jest svěřeno dvěma nebo několika lékařům, 
jest nutno upiravlti podle toho odděleně seznamy 
očkovanců.



633

Seznamy očkováncfr 7- a Mletých.

§9.

Správcové a ředitelé veškerých škol obec
ných, občanských, středních a odborných, pokud 
tyto školy mají žactvo ve veka očkováním (pře- 
Očkováním) povinném, sestaví počátkem 
února každého roku dvojí seznam žáků:

1. těch, kteří v roce, kdy se má konati hlavní 
očkování (přeočkování), dosáhli neb dosáhnou
7. roku, a

2. těch, kteří dosáhli neb dosáhnou 14. roku 
věku.

U každého žáka uvedou jméno-, příjmení, den 
narození a bydliště, jakož i jméno a zaměstnání 
otcovo (i zemřelého) neb nemanželské matky. 
Tyto seznamy rozdělené podle obcí, ze kterých 
žáci do školy docházejí, zašlou do 10. února 
přímo státnímu úřadu, jemuž v I. instanci je svě
řena veřejná správa zdravotní a v jehož obvodu 
jest bydliště očkovancovo. Tento úřad dodá se
znamy ihned příslušným obcím.

s 'V*
Ze seznamů školních sestaví obecní úřad po- 

dle připojeného vzorce II. dvojí seznamy dětí, 
a to těch, které v roce očkovacím dosáhly neb 
dosáhnou 7. roku, a těch, které dosáhly neb do
sáhnou 14. roku věku. a doplní je podle svých 
znalostí neb na základě seznamů očkovancň, vy
žádaných od majeíníků domů (§ 12 zák.), jmény 
dětí příslušného věKu, které snad nikam do školy 
nechodí.

Počínaje rokem 1921 uvede obecní úřad na 
počátku těchto dvojích seznamů děti již loňského 
roku přeočkováním povinné, které z jakýchkoli 
příčin povinnosti té nesplnily (§ 4, odst. 4., zák.).

Obecní úřad vyplní obojí seznamy ve sloup
cích 1. až 12.. po případě též ve sloupcích 13. a Í5.

Pokud jde o uschování a doplňování seznamů, 
platí ustanovení § 8 tohoto nařízení.

Rozvrh (plán) očkovací.

Tróji seznamy dětí v 1., 7. a 14. roce věku 
řádně vyplněné zašle obecní úřad v bezvadném 
opisu dokonceúnora očkujícímu léKaři. který 
jich použije jako záznamů očkovacích. Obecní 
úřad připojí k nim omluvná vysvědčeni lékařská, 
o jichž platnosti má pochybnost (§ 8, odst. 4., to
hoto nařízení).

§ 12.^/

Očkující lékař dorozumí se včas s obecními 
úřady o termínu, místě a místnosti očkování a pře
hlídky (po případě druhé přehlídky). Obecní úřady 
též se své strany jsou povinny starali se o usku
tečnění této dohody.

Očkující lékař sestaví podle seznamů obcemi 
mu zaslaných (§ 11 tohoto nař.) očkovací plán 
neboli rozvrh podle připojeného vzorce V. Plán vzorec 
obsahuje pro každé shromaždiště úřadem ustáno- v- 
vené den a hodinu očkování a revise (případné 
druhé revise), jakož i počet prvoočkovanců jedno
ročních a přeočkovanců 7- a Mletých.

Den přehlídky jest ústanoviti podle zásady, 
že od očkování do přehlídky nesmi uplynonti méně 
než 6 a více než 8 dní.

Očkovací rozvrh předloží lékař očkující pří
slušnému státnímu úřadu, jemuž v I. stolici je svě
řena veřejná správa zdravotní, nejdéle do
10. března každého roku.

§ 13.

Státní úřad, jemuž jest v I. instanci svěřena 
veřejná správa zdravotní, přezkouší po stránce 
věcné rozvrhy, jež mu všichm ustanovení lékaři 
očkující předloží, a mlčky je schválí nebo pozmění 
jednotlivé rozvrhy. Zpravidla však nezmění počtu 
a rozložení schválených shromáždíš f. O každé 
změně uvědomí příslušného lékaře očkujícího 
i zúčastněné obecní úřady do 20. března kaž- 
dého roku.

Jinak může dodatečně změn i ti časový rozvrh 
při nahodilých překážkách na požádání očkujícího 
lékaře i později. Při onemocnění lékařově a pod. 
zařídí úřad vše potřebné z moci vlastni.

Jmenovaný státní -úřad sestaví podle schvá
lených či pozměněných rozvrhů očkujících lékařů 
plán očkovací pro celý správní obvod podle téhož 
vzorce V. V něm uspořádá shromaždiště u kaž
dého očkujícího lékaře podle časového postupu 
očkování a uvede it každého shromaždiště počet 
očkovancň a přeočkovanců odděleně podle povin
ných ročníků.

Obecní vyhlášky o očkování (p'ře- 
očk ování).

U § 14^

Obecní úřad, jemuž potřebná data jsou známa 
z ujednání s očkujícím lékařem (•> 12, odst. 1., 
tohoto nař.) neb z pozměňovacího výměru úřed
ního (§ 13, odst. 1., tohoto nařízení), vyrozumí oby
vatelstvo způsobem v obci obvyklým o drti, ho
dině a místě, obci a budově očkování: (přeočko- 
váut) a vyzve povinné očkovance, aby se očko
vání zúčastnili. K účasti vybídne obecní úřad po 
dohodě s očkujícím lékařem případně též osoby 
povinné očkováním podle § 8 zák. (§§ 23—29 tohoto 
nařízení). Toto vyrozumění buď učiněno nejpozději 
týden před ustanoveným termínem očkovacím.
Při tom jest poukázat! k tomu, že očkování bylo 
úřadem nařízeno a že nesplněná povinnost očko
vací měla by po případě za následek stíhání trestní 
podle § 15 zák.
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Místnost očkovací.

§ 15.

Obecní úřad místa shromaždiště připraví pro 
očkování vhodnou místnost, vzdušnou a světlou 
s potřebným zařízením, a pokud možno, též če- 
kár:

Omluvné d fl v o d y (§ 9 zák.X

§ 16.

Prd očkování zkoumá lékař písemné omluvné 
doklady [§ 9 a) a c) zák.], předložené mu od stran 
anebo dodané mu k rozhodnutí od obecních úřadů 
(§ 8, odst. 4., tohoto nař.), a rozhoduje o omluv
ných okolnostech osobně vyšetřených [■§ 9, 
odst. b), zák.].

Uzná-li doklady či okolnosti za dostatečný 
omluvný důvod, pro který očkování (přeočková- 
ní) nemusí neb nemůže býti provedeno, očkující 
lékař, vrátiv straně omluvný doklad snad před
ložený, určí, zda a nebo kdy omluvený očkovanec 
(preočkovanec) má se v příštím roce nebo dalších 
letech dostaviti k očkování (přeočkování), a po
stará se, aby o tom byl učiněn záznam. Při tom 
bude očkující lékař, jde-li o omluvný důvod podle 
§ 9 a) zák., dbáti zásady, aby od očkování (pře
očkování) či od onemocnění pravými neštovicemi 
až do příštího termínu stanoveného lékařem očku
jícím neuplynulo méně než 5 a více než 6 let 
a uzná platným, vysvědčení -vydané lékařem, který 
v době, kdy vysvědčení vydává, byl oprávněn 
vykonávati lékařskou praxi na území státu česko
slovenského.

Jak se provádí očkování.
§ 17. ,

Očkování provádí se za veškerých pravidel a 
opatrností nakázaných vědou lékařskou podle 
instrukce, jež bude vydána pro očkující lékaře.

Záznamy podle pokynů lékařových vede při 
očkování zapisovatel ustanovený obcí místa 
shromaždiště.

Při přeočkovancich Mletých buď dbáno 
předpisu obsaženého v § 37, odst. 2., tohoto na- [ 
řízení.

Jak postupovat! vůči těm, kdož 
se nedostaví k očkování. (§ 11 zák.)

5 ■V--''

Při očkování zjistí očkující lékař za pomoci 
zapisovatelovy očkovance, kteří se bez omluvy 
k očkování nedostavili neb nebyli předvedeni, a 
dá zapisovatelem vyhotoviti na místě odděleně 
podle obcí dvojmo jejich soupisy, jichž jeden 
exemplář si ponechá a druhý odevzdá obecnímu 
úřadu onoho shromaždiště.

Tento obecní úřad nejdříve zašle seznamy 
takových očkoVauců, pokud bydlí v jiných obcích 
patřících ke shromaždišti, obecním úřadům těchto
obcí.

Podle těchto seznamů vybídne obecní úřad 
bez meškání odpovědné osoby jednotlivě, aby se 
postaraly o to, aby se očkovanci v den ustano
vené přehlídky (§ 19 tohoto nař.), dostavili kočko
vání na shromaždiště anebo byli předvedeni neb 
řádně omluveni, a upozorní je, že jinak bude za
kročeno prostředky donucovacími (§ 15 zákona). 

»

Přehlídka o ě k o v a n c u (p ř e o č k o- 
v anců).

Při očkování upozorní obecní úřad vhodným 
způsobem, na př. stručnou písemnou vyhláškou 
y očkovací místnosti, na ustanovený den revise a 
na povinnost k ní se dostaviti.

V den přehlídky zapíše zapisovatel podle vý
roku očkujícího lékaře u každého, kdo se k ní do
staví, výsledek očkování.

V den přehlídky budou očkovány osoby, kte
ré se v den prvý k očkování určený nedostavily, 
a byvše zvláště vybídnuty (§ 18 tohoto nařízení), 
dostaví se na shromaždiště v den přehlídky. Tyto 
osoby jsou povinny podřobiti se přehlídce podle 
uznání a ustanovení očkujícího lékaře a to na 
témž neb příležitostně jiném shromaždišti, nebo 
nekoná-Ii se "již další očkování v očkovacím ob
vodu, v bydlišti očkujícího lékaře.

V den přehlídky budou ještě jednou očkováni 
očkovanci dostavivší se k přehlídce, jímž se chrá- 
ničky neujaly. Jejich opětná přehlídka buď konána 
způsobem naznačeným v odstavci předešlém.

Jakpostupovativůčitě m, kdož se 
nedostaví k přehlídce.

Hned v den přehlídky sestaví zapisovatel 
dvojmo a podle obcí zvláštní seznam osob, které 
se k přehlídce nedostavily, a lékař ustanoví, 
kdy a kam se mají dostavit! k přehlídce, resp. 
k očkování, podle ustanovení předchozího para
grafu. Výkaz takových osob s výslovným usta
novením, kterého dne a které hodiny a na které 
místo se mají dostaviti k přehlídce, resp. k očko
vání, vydá se obecním úřadům k shromaždišti pří
slušným, které ihned vyrozumějí ty, jichž se to 
týká, způsobem stejným, jaký naznačen jest 
v § 18 tohoto nařízení.

Jeden stejnopis výkazu osob takto pozva
ných k přehlídce podrží si očkující lékař. Podle 
tohoto výkazu přesvědčí se, zda ti, kdož byli 
pozváni, k přehlídce, resp. k očkování se dostavili 
anebo řádně byli omluveni.
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Podle svých záznamů učiněných na zmíně
ném stejnopise doplní očkující lékař svůj denník 
(§ 30 tohoto nařízení) a postará se, aby každý 
obecní úřad doplnil svůj souhlasný záznam všemi 
zápisy a poznámkami, které průběhem očkování 
a přehlídky neb dodatečně učinil a které dosud 
v obecním seznamu zapsány nejsou..

Obecní úřady i očkující lékař dbají toho, aby 
ti, kdo se z jakýchkoli příčin ať omluveni at bez 
omluvy nezúčastnili očkování neb přehlídky a 
kteří tedy byli zaznamenáni ve vzorci I. a II., 
sloupec'28., byli pojati jako zbylí do výkazů bu
doucího roku (vzorce I. a II, sloupec 7.).

Očkování m i m o s h r o m a ž diš t ě 
(§ 10 z á k.).

§ 21.

Osoby, které jsou v místě ustanoveného shro
maždiště povinny a schopny podrobiti se očko
vání, ale pro svůj zdravotní stav nemohou se do- 
stavíti na očkoviště (osoby zmrzačené, choré, 
ošetřóvauci nemocniční atd.), budou, pokud bydlí 
v blízkostí očkoviště, při té příležitosti očkovány 
ve svých bytech anebo v ústavech, v nichž jsou 
umístěny, ačli není pro ústavy ustanoven zvlášt
ní očkující lékař (§ 22 tohoto nařízení) a je-li ne
možnost dostavit! se prokázána vysvědčením 
lékařským neb závazným prohlášením obecního 
starosty neb jeho zástupce.

Ostatní takové osoby budou očkujícím léka
řem očkovány příležitostně.

§ 22.

Státní úřad, jemuž je v I. instanci svěřena 
veřejná správa zdravotní, může pro ústavy do
bročinné, zdravotní atd., které mají svého vlast
ního lékaře, ustanoviti tohoto lékaře lékařem 
očkujícím.

V tomto případě budou očkovanci zmíněných 
ústavů očkováni v období očkovacím v těchto 
ústavech. Ustanovení §§ 8, 10 až 20 tohoto naří
zení platí obdobně též o očkování v těchto ústa
vech s obměnou, že práce a povinnosti přísluše
jící obecnímu úřadu vykoná správa ústavu a že 
seznamy očkovanců sestaví správa ústavu podle 
vlastních znalostí a pomůcek.

Výlohy za kancelářské potřeby také v tomto 
případě je povinna nésti příslušná obec (§ 18 zá
kona).

Jde-li o ústavy, o nichž je zmínka v ® 33, 
°dst. 5., tohoto nařízení, jest ustanovení ústavního 
lékaře lékařem očkujícím pravidlem, po případě 
Platí poslední oďst. citov. §11 33.

Očkování osob vydaných zvýšené
mu nebezpečí nákazy neštoviční.

(§ 8 z á k.).

§ 23.

Zvýšenému nebezpečí nákazy neštoviční jsou 
vydány a tudíž povinny očkováním nebo pře- 
očkováním podle § 8 zák. osoby, které jsou za
městnány jako:

1. lékaři, lékárníci a pomocný personál v lé
kárnách, 2. duchovní správci, 3. porodní báby,
4. ošetřovatelé nemocných, 5. personál nemoc
niční. 6. desinfektoři, 7. personál pro transport 
nemocných, 8. nosiči mrtvol, majitelé a zřízenci 
ústavů pohřebních a ti, kdo provádějí rituální 
umývání mrtvol, 9. zaměstnanci nocléháren a- 
podniků pro přechovávání cizinců, 10. zaměst
nanci podniků pro dopravu osob (železnic, poulič
ních drah, omnibusů, fiakrň, lodí atd.), zaměst
nanci při vlakových poštách a zaměstnanci po
štovní, pokud přicházejí vc styk s obecenstvem, 
zásilkami a poštou listovní, 11. zaměstnanci sbě
ren a třídíreu hadrů a vlasů, 12. zaměstnanci či
stíren peří, 13. zaměstnanci přádelen. 14. zaměst
nanci prádelen, ad 9.—14. též majitelé, pokud jsou 
osobně v podniku zaměstnáni, 15. pradleny pro
vozující praní po domech, 16. holiči a vlásenkáři,
17. vetešníci, 18. kočovní artisté všeho druhu, 
19. kočovní živnostníci všeho druhu.

§ 24.

Očkování osob jmenovaných y ýu 23 tohoto 
nařízení nařídí státní úřad, jemuž je v I. stolici svě. 
řena veřejná správa zdravotní, každoročně sou
časně s očkováním (přeočkováním) děti (§ 5 to
hoto nař.X

Toto nařízení (§ 3 zák.) platí pro celý ná
sledující rok až do té doby, kdy se nařídí zase 
v roce budoucím nové očkování.

Dle toho může očkování osob povinných 
očkováním podle §u 8 zákona hýli prováděno lé
kařem, jemuž bylo svěřeno, podle potřeby po celý 
rok až do počátku příštího očkovacího období.

* v'

Státní úřad, jemuž svěřena je v I. instanci 
veřejná správa zdravotní, zaváděje očkování 
hlavní (§ 5 tohoto nař.), vybídne současně vy
hláškou zaslanou obecním úřadům všechny ma
jitele závodů a živností i správy ústavů, jakož 
i všechny samostatné podnikatele a jednotlivce, 
na něž se vztahuje § 23 tohoto nařízení, aby nej
déle do 15. ledna oznámili všechny osoby, jež 
jsou p'odle cit. §u 23 povinny podrobiti se očko
vání (přeočkování), obecním úřadům jakož i je
jich bydliště, aby po tomto termínu nadále ozna
movali zmíněným obecním úřadům případ od pří
padu osoby, které se staly později povinny očko-
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váním (přeočkovánnn), buď že mají nově nasiou- 
piti práci nebo povolání, na něž se vztahuje § 23 
tohoto nařízení, nebo pozbyly omluvného důvodu 
uplynutím 5 let od očkování (přeočkování) neb 
od onemocnění pravými neštovicemi.

Oznámení musí obsahovali sídlo a druh pod- 
mku, jméno, druh zaměstnání, věk, bydliště a byt 
osob povinných očkováním a poznámku, které 
z těchto osob se mohou vykázali omluvným dů
vodem podle § 9 a) zákona. Příslušná vysvědčení 
lékařská jest k oznámením připojit!.

Z došlých oznámení sestaví obecní úřad se
znam osob povinných očkováním podle §u 23 to- 

rsorec hoto nařízení podle připojeného vzorce IV, vyplní 
__ iej z počátku ve sloupcích 1. až 8. a 10. a zašle do 

konce února bezvadný opis seznamu s doklady 
omluvnými podle §u 9 a), zákona, o nichž má 
jakoukoli pochybnost, zároveň se seznamy dětí 
(§ 11 tohoto nař.) očkujícímu lékaři. Ostatní 
omluvné doklady vrátí ihned stranám, které tím 
jsou pro toto období sproštěny povinnosti do- 
staviti se na očkoviště.

Obecní úřad bude však seznam doplňovat! 
Po celý rok osobami z moci úřední ohlášenými 
(§ 27 tohoto nar.), jakož 1 osobami, které později 
případ od případu budou mu oznamovány.

Opisy těchto seznamových doplňků bude 
obecní úřad vždy měsíčně zasílati očkujícímu lé
kaři s připojenými snad doklady omluvnými po
dle § 9 a) zák. (odst. 3. tohoto paragrafu).

Očkující lékař obdrže seznam, prozkoumá 
ihned připojené doklady omluvné a vrátí doklady 
za platné uznané obecnímu úřadu, aby je ještě 
před očkováním doručil stranám. Ti, jimž omluv
ný doklad vrácen nebyl, jsou povinni dostavit! se 
k očkování {srv. § 26 tohoto nařízení).

Týž postup bude zachováván při měsíčních 
seznamech, doplňkových (odst. 5. tohoto para
grafu).

§ 26.
>

Očkující lékař v příslušném obvodu ustano
vený (§ 5 tohoto nař,) provede očkování osob 
jmenovaných v § 23 tohoto nař., pokud jest to 
možno, současně s očkováním (přoočkováním) 
děti, za šetření předpisů odst. 2. §u 37 tohoto na
řízení.

Jinak podle potřeby i mimo období hlavního 
očkování dá příležitost, aby očkovány byly oso- 
by, které se později staly povinny očkováním neb 
úředně jako takové byly zjištěny (§ 25, odst. 4., 
a § 28 tohoto nařízení}.

Za tím účelem ustanoví místo; den a hodinu, 
kdy se takové osoby dodatečně zjištěné k očko
vání (přeočkování) mají dostaviti. V každém ta
kovém případě obecní úřad osoby' ty k žádosti 
očkujícího lékaře uvědomí o očkování.

Předpisy §§ 15 až 20 a 22 tohoto nařízení vzta
hují se obdobně též na očkování osob vydaných 
zvýšenému nebezpečí nákazy neštoviční, pokud 
předcházející paragrafy jinak neustánovrijí.

§ 27.

Seznamy osob takto očkovaných (vzorec IV.) 
uzavře očkující lékař vždy koncem června a při- V/u cl. 
pojí jejich úhrnný výsledek podle vzorce Vlil. vnuc 
k číselným zprávám o očkování hlavním (§ 31 
tohoto nař.). Osoby, které budou očkovány po
zději, t j. po 30. červnu, budou pojaty do téhož 
seznamu očkujícího lékaře nebo jeho zástupce 
v roce budoucím.

§ 28.
Státní úřady, jimž je svěřena v I. instanci ve

řejná správa zdravotní, mají svými lékařskými 
orgány dozor k očkovacímu stavu osob jmenova
ných v §u 23 tohoto nař. a mohou kdykoli poža
dovali, aby všichni ti, jichž se týče, předložili 
omluvné vysvědčení podle §u 9 a) zák. nepři
pouštějíce jiné omluvy. U těch, kteří svým stavem 
očkovacím nevyhovují, zařídí, nehledíce k event. 
dalším důsledkům, aby je lékař veřejně očkující 
očkoval.

Majitelé závodů a podniků jmenovaných 
v §u 23 tohoto nař. jsou povinni ve svých provo
zovnách upevniti na místě dobře viditelném pí
semné upozornění na očkovací povinnost osob za
městnaných podle §u 23 tohoto nařízení.

§ 29.
O očkování osob jmenovaných v §u 23 pod 

10, bude vydáno zvláštní nařízení, jen pokud jde 
o zaměstnance železniční a poštovní.

Deníky očkujících lékařů.
§ 30.

Seznamy (vzorec I. a II.), jejichž opisy očku
jící lékař obdržel od obecního úřadu (§11 tohoto 
nař.), jsou očkujícími lékaři pro 1., 7. a 14. 
ročník očkovanců deníkem, který dá při pře
hlídce doplní ti zapisovatelem a později co do 
trestních záznamů (ve sloupci 30. a 31. vzorce 1. 
a H.) sám doplní {§§ 19, 20 a 45 tohoto nař.).

Pro očkoyance vsedané zvýšenému nebezpečí 
nákazy neštoviční jest očkujícímu lékaři deníkem 
seznam podle vzorce IV. (§ 25 tohoto nař.).

Deníky předloží očkující lékař s operátem 
očkovacím (§ 32 tohoto nař.) státnímu úřadu, je
muž je v I. instanci svěřena veřejná správa zdra
votní.
Číselné zprávy a zprávy o škodách 

z očkování.

§ 31.
Očkující lékař skonče ve svém, obvodu očko- oreC 

vání, sestaví podle připojeného vzorce VI. vT
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součty očkovanců- na každém očkovacím shro- ' 
maždišti a součet očkovanců celého očkovacího 
obvodu ve íormč číselných zrxráv, a to pro každý 
právě povinný ročník (1., 7. a 14.)^ zvláště a podle 
vzorce VIII. pro očkování podle §u S zák. (§S 23 
až 29 tohoto nař.).

Sloupec 4. vzorce VI. vyplní očkující lékař 
v roce 1920 součtem dětí 1 rok starých, které po. 
dle dosavadních záznamů od roku 1919 zůstaly 
naočkovány (§ 8, odst. 2, tohoto nařízení).

V úhrnných číselných zprávách (vzorec VI.) 
dětí očkovaných v 7. a 14. roce očkujícím léka
řem nebude prozatím v roce 1920 očkovanců zby
lých z předchozího roku.

Jmenované úřady srovnajíce deníky s čísel
nými zprávami, potvrdí číselné zprávy a vrátí 
deníky co nejdříve a nejryehleji.

Nehledě však k této zprávě, jest očkující lé
kař povinen oznámí ti jmenovanému úřadu ihned 
písemně (po př. telefonicky, kdo tím státní sprá
vě a lékaři očkujícímu nevznikají výlohy) jaké
koliv škody z očkování, které pozoruje u svých 
očkovanců. Státní úřad, jemuž je v I. instanci svě
řena veřejná správa zdravotní, muže tyto škody 
z očkování dátl ve veřejném zájmu na místě vy- 
šetřiti svým úředním lékařem. O takovém vy
šetření musí býti očkující lékař předem vyroz
uměn, aby se mohl, chce-li, zúčastnili.

O p e r á t o č k o v a c í.

§ 32.

Státní úřad, jemuž je v I. instanci svěřena 
veřejná správa zdravotní, sestaví podle číselných 
zpráv předložených očkujícími lékaři výkazy 

Vzorec 0^resni (odděleně pro 1., 7. a 14. ročník očkovanců 
V^;-, na vzorci IX,, pro očkovance podle § 8 zák. na 

Xi.ri vzorci XI.), ve kterých se u každého očkujícího 
lékaře a jeho sídla uvede počet shromaždišť a sou
čet očkovanců celého obvodu. K tomuto výkazu 
připojí všechny původní číselné zprávy sestavené 
očkujícími lékaři (vzorec VI. a VIII.), očkovací

plán okresní (vzorec V.), jakož i soubornou věcnou 
zprávu sestavenou podle slovních zpráv očkujících 
lékařů, po případě na základě osobních zkušeností 
úředního lékaře.

Tato zpráva se předloží státnímu úřadu, je
muž je v II. instanci svěřena veřejná správa zdra
votní, nejdéle do 25."1 is to p a d u každého 
roku.

III.

Očkování nutné, hrozí-li epidemie (§§ 6 a 7 zák ).

Zahájení očkování z nutnosti.

§ 33.

Očkování z nutnosti nařizují státní úřady, jimž 
svěřena jest veřejná správa zdravotní, a to pro 
území, které je zamořeno neb ohroženo (§' 6 zák.). 
Podle toho, zda jest povinnost dáti se z nutnosti 
očkovat! uložena všeobecně (§ 7, odst. 1., zák.), 
či jen určitým vrstvám (§ 7, odst. 2., zák.), 
vyzvou státní úřady, jimž jc v I. stolici svěřena 
veřejná správa zdravotní, vyhlašujíce území za 
ohrožené neb zamořené, veřejnou vyhláškou, kte
rou dodají do obcí, jichž se týče, k účasti na očko
vání buď veškeré obyvatelstvo anebo jen určité 
jeho vrstvy.

Zároveň ustanoví jmenované úřady očkující 
lékaře, zpravidla ty, kteří pro období hlavního 
očkování byli v onom území ustanoveni očkujícími 
lékaři, vymezí jejich činnost a ustanoví shromaž
diště, po případě i počet dní, pd které'sě má očko
vat! neb přehlížet! v každém shromaždišti.

Rozvrhu o očkováni z nutnosti očkující lékař 
státnímu úřadu, jemuž je v I. instanci svěřena ve
řejná správa zdravotní, předem nepředkládá. Roz
vrh očkování, tak jak bylo skutečně i s revisemi 
provedeno, předloží až po ukončení se zprávou 
(§ 38 tohoto nař.). Dobu očkování a přehlídky 
ustanoví očkující lékař ve srozumění s obecním 
úřadem (§ 36 tohoto nařízení).

Jsou-li v území ohroženém neb zamořeném 
ústavy jakéhokoliv druhu větších rozměrů nebo 
větší podniky (průmyslové závody, doly a pod.), 
které mají svého vlastního lékaře, je z pravidla 
tohoto lékaře ustanovit', lékařem očkujícím pro 
ústav nebo podnik zejména tehdy, když lékař neb 
lékaři pověření povšechným očkováním z nutností 
nestačili by očkováni v ústavech a podnicích těch 
rychle provésti.

Chovanci trestnic, polepšoven, ústavů pro 
choromyslné a pod. nesměji býti voděni na vše
obecná shromaždiště očkovací.

Ne ní-li však možno ustanoviti zvláštní očku
jící lékaře pro ústavy, z nichž chovance voditi ven 
jest nepřípustno, neb které hostí chovance, již pro 
svůj zdravotní stav, ač jsou schopni podrobiti se 
očkování, nemohou se dostavit! k veřejnému očko
vání mimo ústav, jest nutno, aby tam .zašel lékař 
Veřejné očkující (§ 10 zák.). Seznam takových

Tyto čtyři číselné zprávy (očkovanců v !•> 7. 
a 14. roce, jakož i podle §u 8. zák.) vlastnoručně 
podepsané předloží očkující lékař státnímu úřadu, 
jemuž je v I. instanci svěřena veřejná správa 
zdravotní, nejdéle do 31. srpna. K číselným 
zprávám připojí očkující lékař svoje deníky (§ 30 
tohoto nař.) a slovní zprávu o svých pozorováních 
při očkování, o účasti očkovanců, působnosti lát
ky očkovací a průběhu chrániček.

O tom, jakým způsobem mají počínajíc ro
kem 1920 býti sestaveny, předloženy a upra
veny účty očkujících lékařů za hlavní očkování, 
budou vydány pokyny ve zvláštním nařízení 
o odměnách za očkování.



638

cčkovanců se souborným osvědčením, že vyjiti 
nemohou, dodá správa ústavu, a osvědčení ověří 
lékař neb obecní starosta neb jeho zástupce (§ 10, 
odst. 3., zák.).

§ 34.

Očkováním z nutnosti povinen je každý, na 
koho se vztahují podmínky § 7 zák., bez rozdílu 
věku, pokud neuplatní neb neprokáže, nebo u koho 
nebudou očkujícím lékařem shledány omluvné dů
vody podle § 9 zák.

Očkování z nutnosti buď prováděno co nej
dříve a nejrychleji, jak toho žádá naléhavost ne
bezpečí. Vypukly-lí někde neštovice, pečují úřady 
i očkující lékaři, aby nejdříve a neirychieji byl 
zočkován užší kruh lidí, kteří, přišedše do styku 
s nemocným neb s infikovanými přadměty nebo 
majíce příležitost do takového styku přijití, jsou 
nejvíce ohroženi nákazou nebo jsou již z nákazy 
podezřelí.

Podle možnosti má takové očkování provésti 
ihned úřední léteř vyslaný k vyšetření nemoci. 
Za tím účelem musí býti pohotově u každého úřadu 
státního, jemuž je svěřena v I. instanci veřejná 
správa zdravotní 50 až 100 porcí účinné očkovací 
látky podle velikosti okresu. Osoby z nákazy ne- 
štoviční podezřelé nesmějí býti ani zvány ani vo
děny na společná očkovací shromaždiště.

Seznamy očkovanců z nutnosti

§ 35.
. -Soupis osob, jež mají býti očkovány z nutno

sti, je podle nařízení buď všeobecný neb omezený 
na určité vrstvy obyvatelstva.

Eorec SoUD‘s všeobecný provádí podle připojeného 
hi. ííí, obecrií úřad, používaje možupstí da-

ných.v J 12 zák. o sestavování seznamů očko- 
vanců uživateli bytů a majetníky domů. Uživatelé 
bytů a majetníci domů jsou povinni udati v se
znamech všechny obyvatele domu trvale zde 
bydlící aneb jen krátký čas (návštěvou, v hostin
cích, v hotelích a pod.) se zdržující. Po případě 
učiní obecní úřad politickému úřadu okresnímu 
návrh na domovní prohlídku (? 14 zák.), aby zji
štěni byli všichni obyvatelé bytů.

Obecní úřad se postará, aby seznamy o očko
vání^ z nutnosti^ předběžně vyplněné ve sloupcích 
1- až 10., po případě 11. a 13., byly včas dodány 
na ustanovené shromaždiště.

Správy ústavů a podniků jmenovaných v od
stavci 4. §u 33 tohoto nařízení, zhotoví k očkování 
z nutnosti seznamy svých ošetřovanou, chovanců 
neb zaměstnanců podle téiiož vzorce III. vyplněné 
tak, jak Je předepsáno pro obecní úřady, a ode
vzdají je ústavnímu (závodnímu) lékaři, je-li 
tento očkováním z nutnosti pověřen, jinak obecní
mu úřadu, který je ke svým seznamům připojí

nebo podle nich své seznamy doplní, pokud za
městnanci podniků průmyslových atd. v nich do
sud zapsáni nejsou.

S předloženými doklady omluvnými naloží 
obecní úřad podle odst. 4. §u 8 tohoto nařízení.

Soupis omezený organisuje státní úřad, je
muž je v I. instanci svěřena veřejná správa zdra
votní, podle potřeby za součinnosti obcí.

Vyhlášky o očkování z nutnosti, 
o č k o v i š t ě.

§ 36..
1 ermíny očkovací pro očkování z nutnosti 

stanoví co nejdříve lékaři očkující v dohodě 
s obecními úřady (v ústavech nebo podnicích 
s vlastním očkujícím lékařem v dohodě se sprá
vou ústavu nebo podniku) a přehlídku 6—S dní 
potom.

Obcím, v nichž sídlí očkující lékař a které sa
my o sobě tvoří shromaždiště očkovací, buď po
necháno v dorozumění s očkujícím lékařem (lé
kaři) na vůli, zda uvnitř obce mají býti vjmrezeny 
okrsky s vlastními shromaždišti, aby nával očko- 
vanců byl zdolán.

Obce upozorní na místo, den a hodinu očko
vání z nutnosti veřejnou vyhláškou, v níž po
ukáží na povinnost očkovací a případné následky 
trestní.

Provádění očkování z nutnosti.
§ ziy

Očkování z nutnosti provádí se podle před- 
! Pisu §u 17, odst. 1., tohoto nařízení. V ústavech 

(podnicích) s vlastním očkujícím lékařem správa 
ústavu nebo podniku ustanoví zapisovatele.1

Obecní úřady ve spojení a srozumění s očku
jícími lékaři budou toho dbáti, aby byla obě po
hlaví při očkování z nutnosti oddělena tak, aby 
byli očkovanci uváděni do místnosti, kde se šat 
odldádá a očkuje, po skupinách téhož pohlaví.

Ti, kdož nebyvše zapsáni do seznamu zatím 
do obce přijdou a jsou zjištěni (kočující živnost
níci, artisté a jiní), anebo ti, kteří se sami hlásí, 
budou očkováni, nemají-li platných důvodů 
omluvných. Příslušné údaje o takových osobách 
se pojmou do seznamu dodatečně.

O tom, jak je postupovati vůči těm, kdož se 
nedostavili k.očkování z 'nutnosti anebo k pře
hlídce, platí předpisy §u 19 a §u 20, odst. 1. a 2., 
tohoto nařízení.

Číselné zprávy o oč kované fch' 
z nutnosti.

§ 38.

Po ukončeném očkování z nutnosti sestaví 
očkující lékař y číselné zprávě součty očkovanců 
všech očkovišf a součet celého očkovacího ob-
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vodu podle připojeného vzorce VII. Při tom 
netřídí se očkovanci podle kategorií, takže úhrn
ná číselná zpráva jest jen jedna.

Připojí rozvrh očkovací podle vzorce V., dále 
slovní zprávu, a předloží svoje nároky na náhradu 
cestovného, diet a odměny podle předpisů, jež 
budou vydány.

O škodách vzniklých z očkování z nutnosti 
platí tytéž předpisy, jako při očkování hlavním 
(§ 31, předposl. odstavec, tohoto nařízení).

Státní úřad, jemuž je v I. instanci svěřena 
veřejná správa zdravotní, sestaví podle čísel- 

Vzorec ných zpráv předložených očkujícími lékaři vý
kaz okresní (vzorec X.), k němuž připojí všechny 
původní číselné zprávy sestavené očkujícími lé
kaři (vzorec VIL), jakož i soubornou věcnou zprá
vu, sestavenou podle slovních zpráv očkujících 
lékařů, po případě podle osobních zkušeností 
úředního lékaře. Tuto zprávu předloží státnímu 
úřadu, jemuž je v II. stolici svěřena veřejná sprá
va zdravotní, co možno nejdříve.

Pro tutéž osobu a totéž období očkovací po
vinnosti jest očkující lékař povinen vysvědčeni 
vydati jen jednou.

Vysvědčení o soukromém očkování vydává 
lékař, který soukromě očkoval; pro toto vysvěd
čení forma není předepsána.

Donucovaní prostředky.

§ 41.

Použiti fysického donucení, aby kdokoli byl 
očkován, jest dle zákona o povinném očkování 
proti neštovicím nepřipustím. Domicovacími pro
středky jsou tresty ustanovené v §u 15 zák.

Dosavadní poměry stálého neb am
bulantního očkování.

§ 42.
Předpisy tohoto nařízení nemění se ničeho na 

dosavadních poměrech stálého neb ambulantního 
očkování ve zdravotních ústavech, jako nalezin- 
cích, dětských nemocnicích atd., s výhradou, že 
z interních ošetřovanců budou očkováni všichni 
podle zákona a tohoto nařízení povinní.

Zprávu předloží státnímu úřadu, jenž v I. in
stanci obstarává veřejnou správu zdravotní, ve 
lhůtč tímto úřadem stanovené.

Spolupůsobení úřadů vojenských.

§ 39.
_ Každý civilní státní úřad, jemuž je svěřena 

veřejná správa zdravotní, kdykoli prohlásí ně
jaké území za ohrožené nebo zamořené neštovi
cemi a nařídí pro určité území očkováni z nut
nosti, učiní o tom současně sdělení příslušným 
úřadům vojenským.

Bezplatnost očkování,

§ 43.

Veřejné očkování (§§ 4, 6, 7 a 8 zák.) jest 
bezplatné (§ 21 zák.), nesmějí tudíž jeho prová
děním očkovancům, zejména též ani členstvu ne
mocenských pokladen ani pokladnám samým 
vzniknouti výlohy.

IV.
Ustanovení společná a závěrečná.

Vysvědčení o očkování.
§ 40.

0^ účasti při očkování Veřejném podle '§§ i 6 
a 8 zák., po případě o výsledku očkování," vydá 
vysvědčení podle svých úředních záznamů očku
jící lékař, a to bezplatně.

Vysvědčení ta jsou dvojího druhu a stvrzují 
buďto:

- L že očkovanec pro důvody omluvné sprá 
|ie uplatněné neb úředně zjištěné podle § 9 zá 
oyi v tom kterém období sproštěn povinno.'

Vzorec prÍ °^ování hlavním, očkování z nu
xii. neb očkovaní podle § 8 zák. (vzorec XII

, .2-/^ ockovanec byl při veřejném hlavním oč
Kovám (oekovam z nutnosti neb očkování podl 
Su 8 zak.) očkován (pře očko ván), a to podle pře

Vxmc (vzore sX{I^sIedkern dobl^m (bez výsledku

Státní ústav pro výrobu očkovací 
látky, objednávání očkovací látky.

§ 44.

Státní ústav, jemuž je vyhrazena výroba 
očkovací látky a z něhož jediné smí býti objedná
vána očkovací látka pro očkování veřejné (? 19 
zák.), je toho času v Jindřichově Hradci.

Ustanoveni lékaři očkující objednávají očko
vací látku v množství nezbytně nutném na určitý 
den neb na skupinu dní bez výjimky zvláštními 
dvojitými korespondenčními lístky' prostými po
štovného, které dává tisknout ústav pro výrobu 
očkovací látky. .Státní úřady očkování zahajující 
opatří si před počátkem očkovacího období 
z ústavu v Jindřichově Hradci potřebný počet 
lístků objednacích a doručí je očkujícím lékařům 
zdarma' a v dostatečném množství.

Objednávky látky očkovací na útraty státu 
neb veřejných fondů smí ústav pro výrobu očko
vací látky vydati bezplatně jen na tyto lístky ob
jednací ve všech příslušných rubrikách přesně 
vyplněné. Objednávky dopisem neb telegraficky
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jsou přípustný jen pro očkování z nutnosti, ale 
i tu musí objednatel dodatečně zaslati ústavu 
řádně vyplněný objednací lístek na totéž množ
ství očkovací látky.

Pro každou Ihůtu, kdy očkovací látka má 
býti dodána, necbf se vyhotoví zvláštní lístek ob
jednací. Doporučuje se dále, aby se spotřeba lát
ky pro dobu osmi dní objednala najednou. Lístek 
objednací musí býti doručen v přiměřené době 
před ustanovenou Hnitou dodací ve státním ústa
vu pro výrobu očkovací látky.

Státní ústav pro výrobu látky očkovací při
pojí ke každé zásilce očkovací látky lístek dodací, 
v němž jest uvedeno oddělení knihy zásilek a číslo 
zásilky, jakož i množství zaslané látky očkovací. 
S dodacím lístkem je spojen oddělitelný lístek ko
respondenční, jímž očkující lékař sdělí ústavu vý
sledek očkování látkou příslušné zásilky.

Původní ústavní plnění očkovací látky nesmí 
býti měněno a nesmí tudíž očkovací látka z pů
vodních ústavních fiolek neb rourek býti pře
lévána do jiného plnění.

Ustanovení trestní (§ 15 zák.)

Na toho, kdo, ač zvláště vybídnut (§§ 18 a 20, 
§ 26, poslední odst., § 37, odst. posO, nedostaví se 
k očkování nebo přehlídce neb dostavě se ne- 
podrobí se očkování, nebo kdo se nepostará o to, 
aby osoby (dítky) jeho péči a dohledu svěřené se 
dostavily neb byly předvedeny k očkování (pře- 
hlídceX učiní obecní úřad trestní oznámení státní
mu úřadu, jemuž je v I. instanci svěřena veřejná 
správa zdravotní. Tento úřad dá pak příslušnému 
obecnímu úřadu a očkujícímu lékaři na vědomí 
konečný výsledek trestního řízení. Obecní úřad 
i lékař zaznamená jej v seznamu očkovacím.

Jmenovaný státní úřad vyrozumí očkujícího 
lékaře i obecní úřad též v případech jiných pře
stupků zákona neb tohoto nařízení o výsledku 
trestního řízení, i když oznámení nebylo učiněno 
obecním úřadem.

Účinnost tohoto nařízení.

§ 46.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Pro území Slovenska a Podkarpatské 
Rusi bude počátek jeho účinnosti vyhlášen zvlášt
ním nařízením.

Působnost úřadů v městech s vlast
ním statutem.

§ 47.
Pokud* se v tomto nařízení mluví o státních 

úřadech, které obstarávají veřejnou správu zdra
votní, vyrozumívají se jimi u měst s vlastním sta
tutem orgány, které v obořu těchto měst obsta
rávají působnost okresních úřadů politických.

Provedení tohoto nařízení.
§ 48.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 
ve shodě se zúčastněnými ministry.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r.

Staněk v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Franke v. r.
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Vzorec I.

Očkovací rok 10

Země (župa):......................................... ..... ..... Jméno očkujícího lékaře:

Okres: .................... ■........................;

Obec:....................... Shromaždiště očkovací:

Seznam dětí

povinných očkováním w prvém roce věku, jakož i dětí, jež povinnosti

té od loňského roku nesplnily.

N
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Vzorec I.

Země (župa):--- --------- --

Okres: ______________

Obec:........................... .......

Očkovací
Seznam dětí povinných očková- 

i děti, které povinnosti té

Bydliště a poměry očkovancd
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rok 19
nim v prvém roce věku, jakož 

Od loňského roku nesplnily.

Vzorec I.

Jméno očkujícího lékaře:

Shromaždiště očkovací:

Oraluyeni podle

Ne- 
vypétra- 
telm,neb 
náhodou 
nepří
tomní
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Vzorec IL

Očkovací rok 19

Země (župa):

Okres:..........

Obec:............

Jméno očkujícího lékaře:

Shromaždiště očkovací:

Seznam dětí
pře očkováním povinných, které v tomto kalendářním roce dovršily 

neb dovrší sedmý*).................-čtrnáctý*) rok věku.

v

*) Nehodící se budiž Škrtnuto.
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Vzorec II.

Očkovací
Země (župa):........................................... j................

Seznam dětí přeočkováním povinných.
Okres:........................................................................

dovršily neb dovrší sedmý..........
Obec:................... .................................
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Vzorec II.

rok 19.... .

které v tomto kalendářním roce 

čtrnáctý rok věku.

Jméno očkujícího lékaře:

Shromaždiště očkovací:

Omluveni podle 
§ 9 zákona
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Vzorec ITL

Země (župa): Jméno očkujícího lékaře:

Okres: ______ __—----

Obec : _____-...... ........

............. :—............ 7........
Shromaždiště očkovací:

Seznam očkovanců
\ , / m.

pro očkování nutné (§§ 6 a 7 zákona o povinném očkování proti neštovicím).

66*
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Vzorec I T.

Seznam
Země (župa).............................. ................................ ' pro očko-

Okres.

>o

Vyplní 8e podle výkazů domovních.

a

Seznam obyvatelů jednotlivých domácností

Jméno

a

příjmení

CŽ
Q

Zaměstnání
(u dětí za
městnání 

otoe i zemře
lého, nebo 

nemanželské 
matky)

Z niob jest

-f-.a
,0 _

O

0‘rZI'3
^ s
r A a> -«

s-

002 . ^ r0»N Jh

O (3
«

10

Omluveni podle 
§ 9 zákona

g

^ 0
~Ís

_, rWTj *0 ^ <t> C © 
-« 'O

tO ^ t -=5 -3 cS'(D O '-T >0 Ph s ÍP4O CQ * f~<0'0 7Z
oa fí

í>» 'o C3
cu ^>tsl

o.Si,®
o“ ^ ^

-cž
'05

'C3 — O O 0 
g O O

^3 0 >

>N 2^ Pl a>
■fe-d
-“.aS a
O
d 1:1 
^ 3ní "

11 12 13 14

KS

N
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yp
át
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te
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í ne
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 náh

od
ou

 ne


př
íto

m
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Vzorec III.

očkovanců
váni nutné. Obec............ ...............

Osada (městská čtvrt)

Ú
m

ys
ln

ě s
e n

ed
os

ta
vi

li

Očkováni Přehlédnuti Výsledek

Vydáno

vysvěd

čení

Záznam o trest
ním řízení

Poznámka

v u
st

an
ov

en
ém

 te
rm

ín
u

až
 v 

de
n u

st
an

ov
en

é p
ře


hl

íd
ky

!

do
da
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ě
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 p
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Vzorec IV.

G5J

Země (župa):................................................... Jméno očkujícího lékaře:

Okres :................................................................ ... ....................................................

Obec:..................................................'........... - Sídlo:..................................... ...........

V

Seznam osob
vydaných zvýšenému nebezpečí nákazy neštovicemi, které byiy 

očkovány v době od 1. července do 30. června 

(§ 8 zákona o povinném očkování).

Obecní úřad vyplní tento seznam ve smyslu § 25 prováděcího nařízení k zákonu o po
vinném očkování z po .'útku ve sloupcích 1 až'8 a 10, a zašle bezvadný jeho opis s případnými 
doklady omluvnými (podle § 9 a zákona o povinném očkování) očkujícímu lékaři.
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Vzorec IV.

Země (župa):. 

Okres: „....

Obec..............
vydaných zvýšenému nebezpečí na

vány v době od 1. července

VDa
>o

ra
O

Bližší údaje o oókovancícli

Hlásí se
k očkování

sám

Ohlášen
syým

zaměstna
vatelem

Bydlí 
y obci 
a domě 

fip.

Jméno a příjmení
Datum

narození
Druh zaměstnání

Druh a sídlo ústavu, 
závodu, živnosti 
atd, kde jest za
městnán. Den. kdy 

tam zaměstnání 
(službu) nastoupil 
neb nastoupiti má

1 1 2 3 4 5 6 7 8

i •
!

.

1

í

-
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Vzorec IV.

Jméno očkujícího lékaře:

kazy neštovicemi, které by!y očko- 
......... . do 30. Června ........... . Sídlo jeho: ,

'a
<v>?-i

’oog
to
c<D>w»«
s
o
9

Oailuven podle 
§ 9, odsí. a) 
zák. Kdy byl 
podle omluv

ného dokladu 
naposled 
očkován ?

Očkován dno
Přehlédnut

dne

Výsledek

! pro ne-
, ,, , . při hléd-dobrý záporný 1

• nutí
i neznám 

! |

Vysvědčení
vydáno

______ i__

!
i

Poznámka i

1710 11 | 12 1:1 [ 14 1 15 | 1(3

. •

j

i

*

|

\ '

1
V ’

i

f

. i

!
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Země (župa):......................................... ............... ......... Vzorec V.

Okres:

Rozvrh
hlavního očkování na rok 19

- -...- -r~ -

Jméno Bydliště
Přikázaná

očkovací

shromaždiště

Vzdálenost 
očkovacího 

shromáždi tě 
od sídla

Pen a hodi
na, kdy se 
má konati

Očk váný počet očko
vanou (přeočkovanců)*)

očkujícího lékaře

očkujícího
lékaře očko

vání

přehlíd
ka, po 
př. dru- 
hápře- 
hl dka

1
V 1 v1 v

14
dle § 8 i 
zá i 

opovir- 
ném 

očkov.;km roce staří

*7 Při očkování nutném není zapotřebí vyplňovati poslední čtyři sloupce.



Vzorec VI,

659

Země (župa)-......................  ..............................- • Jméno očkujícího lékaře:

Okres:.................................................................... ............................. ..............................

Sídlo jeho:

Číselná správa očkuífeifio Eikaře
o hlavnfitn oíkcvánl v r. 19......

Hafesorie očkovaitsúi: *>
prvoočkovanci v 1. roce 
přeočkovanci v 7. roce 
přeočkovanci v 14. roce

nehodící se buď škrtnuto.

*) Pro ka'3ou kategorii očkovanou vyhotoví očkující lékař zvláštní zprivu.
Pro očkované osoby, které jsou vydány zvýšenému nebezpečí nákazy nestoviční (§ 8 očk. zak.), užije se vzorce ^ 1 :í.
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V z o r 9 9 VL

Číselná zpráva
o hlavním očko

Prvoočkovanci v 1. roce — přeočkovanol

(Nehodíc! se

Politický okres

Očkovací Bliromaždištš Údaje o počtu očkovanců

Jméno

Yzdále- 
nost jeho 
od sídla 
očkují
cího lé

kaře v ki
lometrech

Od pře
dešlého roku 

zbyli
Přibyli

Ubyli
Zbývá tedy 
očkováním 
povinnýchúmrtím odstěho

váním

1 2 3 4 6 6 7 8

7 . -

■ .

1



V z o r e o VI.

očkujícího lékaře
vání v roce 19.......

v 7. roce — přeočkovanci v 14. roce.
bud! škrtnuto).

Nezúčastnili so očkování

Počet
očkovaných

Počet
přehléd
nutých

Výsledek očkování
Přenáší so 
do příštího 

. roku podle 
§ 4, odst. 4., 

očk. zák.

Poznámky liOailuveni podle § 9 
očk. zákona Nevypá) ra- 

tolní neb 
náko :i on 

nepřítomní
i: . c Ú

m
ys

ln
á

! zá
po

rn
ý

I

2 a
C3

d ^ 
o 5P cu p. .s

a) b) c)

9 10 11 12 10 U 15 10 17 l;-i 1!) £0

■ - i
1
!
1

j

;

. I

'

.

. 1 
|

Ylastnoru-Sní podpis očkujícího lékaře:
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Vzorec Vil.

i

Země (župa):............. ..................................... Jméno očkujícího lékaře

Otřes:.........................

Sídlo jeho:..........................

Číselná zpráva očkujícího lékaře
o očkování z nutnosti

konaném v době od do

67
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Vzorec Vli.

Číselná zpráva
o očkování z nutnosti konaném

číslo
běžné

Jméno Sídlo Očkovací shromaždiště

Úhrn
očko-
vanců

Omluveni 
podlo i) 9 zákona 

o povinném 
očkování

očkujícího lékaře Jméno
Vzdálenost 

od sídla očkujícího 
lékaře v km a) | b)

c)

91 1 - 2 | 3 4 5 6 7 | 8

.

S

!



V /. or e o VIL

CG5

od„........................ * do

Výsledek

Nevypátratelní 
neb náhodou 
nepřítomní

Úmyslně 

se nezúčastnili
Počet

očkovaných
Počet

přehlédnutých
dobrý

pro
za“ | neprehlí- 

porný žení 
. neznámý

Poznámky

10 11 12 13 14 15 | 10 17
I ■

;

■ |

1

1

Vlastnoruční podpis očkujícího lékaře:

67’"

/
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Vzorec VIII.

Země (župa):..................................................- Jmél10 očkujícího lékaře

Okres:................................................................ ........—.....................................

Sídlo jeho:

Číselná zpráva očkujícího lékaře
o očkování osob vydaných zvýšenému nebezpečí nákazy neštoviční 

podle § 8 zákona o povinném očkování.
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Vzorec VIII.

číselná zpráva
o očkování osob vydaných zvýšenému nebezpečí nákazy

j Údaje o osobách povinných k očkování podle § 8 zákona
§ o povinném očkování Počet osol) Výsledek

Kategorie
zaměstnání

Přihlá- 
‘ šili se 

: sami

Přiklá-
šeni

svými
zaměst
navateli

Přililá-
šeni

úředně

Úhrn
přihláše

ných

Omluveni 
podle § 9a) 

zák. o 
povinném 
očkování

očko-
vanýcli

pře
hlédnu

tých
kladný záporný

1 | 2 3 i 5.1 6 7 8 i 9 10

j

:

i

i ' • M -

i

i
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Vzorce VIII.

očkujícího lékaře
neštoviční podle § 8 zákona o povinném očkování.

očkování Místo a čas, kde bylo toto očkování provedeno

pro ne
přehlí

žení 
nezná

mý

V některém očkovacím shromaždišti při očkování 
nodle S 4. odst. 1., zák. o povinném očkování

V bydlišti očku
jícího lékaře

Jinde

Jméno
skromaž liště

Den
očko
vání

Počet
očkova

ných

Den
pře

hlídky

Počet
přehléd
nutých

Počet Počet

očkova
ných

přehléd
nutých

18

očková- | přehléd- 
ných i nutých

ll 12 13 li 15 10 17 19 1 20

I1 I

]

Vlastnoruční podpis očkujícího lékaře:

l



)
Vžorec IX.

671

Země (župa):

Okres:...........

e

Úhrnný výkaz očkovací
o hlavním očkování r. 19

Výkaz teuto sestavují statuí úřady, jimž je v I. instanci svěřena veřejná správa 
zdravotní, a sice odděleně pro 1., 7. a 14. ročník očkovanců.



672

Vzorec IX.

Úhrnný vý-
o hlavním

Politický okres
Jméno

Údaje o počtu očkovanců

Počet
očkov.očkujícího , l jí Od přc- 

y f shromaz- ^ , v, „ ,
lekaře !; ,.VJ, iidesleho roku11 disť i ...zbyli

Ubyli

Přibyli
smrtí

odstě-
íhováním

Zbývá tedy 
očkováním 
povinných



ii 7 3

Vzorec IX.

očkování r. 19

Neúčastnili se očkování

Počet
očkova

ných

Počet 
| přehléd- 
lj nutých

Výsledek
očkování

P
oz

ná
m

ky

?

Omluveni podle 
§ 9 očk. zák.

Nevypá-
tratelní

| Úmyslné

kl
ad

ný

zá
po

rn
ý

pr
o n

ep
ře

hl
í

že
ní

 ne
zn

ám
y Přenáší se do příštího 

roku podle § 4, 
odst. 4., zák. o povin

ném očkovánía) b> c)

neb ná 
bodou 
nepří- 
tomní

9 10 li 12 13 14
1 15

1,6 17 1 .18 19 1 20

I

I • '

■i,

1

!

1
1
;

|



Vzorec X.

Země (župa):

Okres: .........

Úhrnný výkaz o očkování

konaném v době od

z nutnosti

do

Výkaz tento sestavují státní' úřady, jimž je 
v L instanci svěřena veřejná správa zdravotní.
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V t o r e e X.

Úhrnný výkaz
konaném v době

číslo
běžné

Jméno a sídlo Úhrn
očkovaneů

Omluveni podle 
§ 9 zák. o povinném 

očkování

Okrei očkujícího
lékaře

Počet
shromaždišť

a) V «)

1 2 3 4 6 G 7 8

>

*



Y z o r e c X,

077

nutnosti

Výsledek

Nevypátratelní 
neb náhodou 
nepři omni

Úmyslně 
se nezúčastnili

Poznámka



Vzorec XI.

G79

Zemé (župa):...

Okres:..

Úhrnný výkaz
o očkováni osob vydaných zvýšenému nebezpečí 
nákazy neštsvlčnl podle § 8 zákona o povinném

očkováni.

Výkaz tento sestavují státní úřady, jímž je v I. instanci svěřena veřejná správa zdravotní.

68

77
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Vzorec XI.

Úhrnný vý-
o očkováni ossSs uydanýsk zvýše*

podle § 8 zákona

Údaje o osobách povinných 
o povinném

b očko-vání podle § 8 zák. 
očkování Počet osob Výsledek očkování

■
1

Druli zaměstnání

Úhrnem 
přihlášeno 
k tomuto 
očkování

Omluveni 
podle § 9 a) 
zákona o po

vinném
očkování

očkovaných
pře

hlédnutých ;
kladný záporný

pro
nepře
hlížení

neznámý

1 2 3 4 6 6 7 8

%
■



081

Vzorec XI.

kaz otkovad
němu nebezpečí nákazy nešfovičnf
o povinném očkování.

Očkování bylo provedeno

v některém očkovacím shromaždišti 
při očkování podle § 4, odst. 1zá

kona o povinném očkování
v bydlišti 

očkujícího lékaře jinde

Počet shro- 
maždišt

Počet očko
vaných

Počet pře
hlédnutých

Počet
očkova

ných

Počet
přehléd
nutých

Počet
očkova

ných

14

Počet
přehléd
nutých

159 10 11 19 13

s
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Vzorec XII.

Vysvědčení,

iterým se stvrzuje, že

(jméno)........................................................................................

(zaměstnání rodičů atcL, neb zaměstnání vlastni)...................................................

Tbjtem v—.... ................................................................................... ...................................................

byl(a) při Teřejném očkování konaném v roce...................... jakožto povinnýiá) k očkování

v prvém roce stáří 

v sedmém roce stáří 

v čtrnáctém roce stáří ' 
při očkování z nutnosti

pro omluvné důvody správně uplatněné, neb úředně zjištěné podle §u 9, odst. a\ b), c,* zákona 

o povinném očkování proti neštovicím, povinnosti očkovací sp roště n(a;.

Poznamenává se, že povinnost očkovací nastává zase v roce..................

V. dne 19.

Očkující lékař:

*) Nebodlcl ie budiž škrtnuto.


