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§ 25.
Každé jednání proti opatřením nařízeným 

podle tohoto zákona jakož i zanedbání jich 
trestá se, ačli není trestným dle všeobecného 
zákona trestního, příslušným úřadem politic
kým (administrativní policejní vrchnosti) 
pokutou peněžitou od 20 do 1000 Kč, při ne- 
dobytnosti vězením do tří neděl.

VIL

O příslušnosti.
§26.

Pokud tento zákon neustanovuje jinak, ob
starává výkon zdravotní služby podle tohoto 
zákona stát, a to v prvé stolici úřady 
okresními, v druhé stolici úřady zupni- 
mi; ve městech se zvláštním statutem, v mě
stech s regulovaným magistrátem a v mě
stech municipálních jest první stolicí župní

Vláda jest zmocněna v prvních pěti letech 
působnosti tohoto zákona ustanoviti naříze
ním, aby ke zjednodušeni a sjednoceni spiavy 
některé věci, jež náležejí do působnosti okres
ních úřadů, byly svěřeny v první stolici úřa
dům župním, rovněž pak aby věci, jež náležejí 
do působnosti úřadů župních, byly svěřeny 
úřadům okresním.

V nejvyšším stupni jest příslušným mini
sterstvo veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy.

§ 27.
Pokud nebudou zřízeny okresní-a župní 

úřady (čl. II. zákona ze dne 29. února 1920, 
č. 126 Sb. z. a n.), nastupuje:

a) v území republiky mimo Slovensko a 
Podkarpatskou Rus na místo župních úřadů 
zemský politický úřad, na místo okresních 
úřadů okresní politický úřad;

b) na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na 
místo župních úřadů, pokud jde o města s re
gulovaným magistrátem, župan, pokud jde 
o města s právem municipálním, župan^ te 
župy, v jejímž území město leží, na místo 
okresních úřadů slúžnovské úřady.

VIII.

Ustanovení závěrečná.

§ 28.
Zákon tento nabývá účinnosti pro Sloven

sko, Podkarpatskou Rus a Slezsko dnem 
1. července 1922, pro ostatní území republiky 
Československé / dnem 1. ledna 1923. Dnem 
účinnosti jeho'pozbývají v uvedených úze

mích platnosti dosavadní předpisy, jež jsou 
s tímto zákonem v rozporu.

Zřízení zdravotních obcí a obvodů podle 
§ 7 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. 
z. a n., a podle § 3 tohoto zákona buď 
provedeno na Slovensku, v Podkarpatské 
Rusi a ve Slezsku nejdéle do 1. ledna 1923, 
v ostatním území republiky ve lhůtách, které 
se ustanoví vládním nařízením.

§ 29.
Až budou v československé republice zří

zeny zemské župní svazy, převezmou tyto 
svazy lékaře služby zdravotní, jichž se tento 
zákon týká, na základě zvláštního nařízení a 
od doby, která tímto nařízením bude ustano
vena.

Působnost zemských župních svazů ve vě
cech zdravotních a zařádění jich do ústrojí 
úřadů jednotné veřejné služby zdravotní, zří
zení zdravotních rad při zemských župních 
svazech,^ přechod úhrady v hlavě V. tohoto 
zákona uvedené na zemské župní svazy, jakož 
i právní a hmotné poměry lékařů zdravotní 
služby, které zemské župní svazy převezmou, 
upraví se zvláštním zákonem.

§ 30.
Provedením tohoto zákona-se pověřuje mi

nistr veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy v dohodě s ministry zúčastněnými.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Tučný v. r.
za ministra Dra Vrbénského.

237.
Zákon ze dne 13. července 1922,

kterým se upravuje výslužné lékařů obecních 
a obvodních, přeložených na odpočinek před 
účinností zákona ze dne 13. července 1922, 
č. 236 Sb. z. a n., kterým se doplňují a čá
stečně v činnost uvádějí ustanovení zákona 
ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž 
stát přejímá výkony zdravotně-policejní, ja
kož i zaopatřovací požitky pozůstalých po 
uvedených lékařích, jakož i po obecních a ob
vodních lékařích zemřelých před účinností 

zákona zprvu uvedeného.
Národní shromáždění republiky českoslo- 

slovenské usneslo se na tomto zákoně:



-1020 Sbírka zákonů a nařízení, č. 237.

§ 1.

Výslužné lékařů obecních a obvodních pře
ložených na trvalý odpočinek před účinností 
zákona ze dne 13. července 1922, čís. 236 Sb. 
z. a n., kterým se doplňují a částečně uvádějí 
v činnost ustanovení zákona ze dne 15. dubna 
1920, čís. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá 
výkony zdravotně-policejní, bude hrazeno 
z prostředků státních, pokud nepřevyšuje 
částky vyměřené na základě služebních po
žitků příslušných podle zákona ze dne 7. října 
1919, čís. 541 Sb. z. a n., prvému stupni X. tř. 
hodnostní úředníků státních dle předpisů plat
ných jinak pro staropensisty státní; je-li 
nižší, doplní se na částku takto vyměřenou. 
Dle týchž Zásad budou těmto lékařům vedle 
toho přiznány i přídavky drahotní, jakož i vý
pomoci mimořádné a nouzové.

Státní správa je oprávněna přezkoumati 
důvody, pro které bylo přeložení na trvalý od
počinek provedeno, a shledá-li, že se stalo 
proti předpisům pro toto přeložení závazným, 
naložiti s lékaři nesprávně na odpočinek pře
loženými dle předpisů platných pro zaměst
nance státní.

§ 2.

Také zaopatřovací požitky pozůstalých po 
lékařích obecních a obvodních, kteří zemřeli 
před účinností zákona ze dne 13. července 1922, 
čís. 236 Sb. z. a n., i pozůstalých po lékařích 
uvedených v prvém paragrafu tohoto zákona, 
budou hrazeny z prostředků státních, ačli ne
přesahují částek příslušejících pozůstalým po 
státních úřednících prvého stupně X. tř. hod
nostní ve smyslu toho, co je obsaženo v usta
novení předchozím. Jsou-li nižší, doplní se na 
částku takto vyměřenou ve smyslu téhož usta
novení; to platí i o přídavcích drahotních 
jakož i o výpomocech mimořádných a nouzo
vých.

Státní správa je oprávněna přezkoumati 
i správnost nároků na tyto požitky zaopatřo
vací; není-li nárok odůvodněn předpisy pro 
jeho přiznání závaznými, jest s nípr naložiti 
dle ustanovení platných pro pozůstalé po za
městnancích státních.

§ 3.

Lékařům uvedeným v § 1, kteří byli přelo
ženi na odpočinek bez nároků na výslužné, 
jakož i pozůstalým po nich (§2), kterým ná
rok na požitky zaopatřovací nebyl přiznán,

mohou býti, žijí-li v poměrech prokázané stís
něných, poskytnuty roční podpory.

§ 4.

Částky, o které nároky na výslužné a po
žitky zaopatřovací přiznané lékařům obecním 
a obvodním jakož i jejich požůstalým před 
účinností tohoto zákona přesahují výslužné a 
požitky zaopatřovací vyměřené jim podle 
předpisů předchozích, nejsou dotčeny. Záva
zek k jejich další výplatě jest posouditi dle 
dosavadního poměru právního; z prostředků 
státních nelze jich hraditi.

Mají-li osoby v § 1 a 2 uvedené ještě jiný 
nárok na odpočivné a požitky zaopatřovací 
z prostředků státních, započte se tento důchod 
do požitků náležejících podle tohoto zákona. 
Nikdo nesmí však býti opatřením tímto zkrá
cen na svých dosavadních požitcích pensijních.

\

§ 5.

Zákon tento počne účinkovati současně 
s účinností zákona ze dne 13. července 1922, 
čís. 236 Sb. z. a n., kterým se doplňují a čá
stečně uvádějí v činnost ustanovení zákona 
ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž 
stát přejímá výkony zdravotně-policejní.

Jakmile bude vydán zákon zvláštní, uve
dený v odst. 2. §u 29 zákona ze dne 13. čer
vence 1922, č. 236 Sb. z. a n., kterým se dopl
ňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení 
zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a 
n., jímž stát přejímá výkony zdravotně-poli
cejní, přejde na zemské župní svazy povinnost 
platiti výslužné lékařů obecních a obvodních, 
daných na odpočinek, jakož i zaopatřovací po
žitky pozůstalých po lékařích obvodních a 
obecních podle tohoto zákona.

Provedením tohoto zákona se pověřuje mi
nistr veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r. 

Dr. Beneš v. r. 

Tučný v. r.
za ministra Dra Vrbenského.


