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24.
Vládní nařízení 

ze dne 11. ledna Í923
o úpravě výkonů služby zdravotně-polieejní.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 13. července 1922, č. 236 
Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně 
v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne
15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát 
přejímá výkony zdravotně-polieejní, a podle 
zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 405 Sb. z. 
a n., o změně § 8 zákona prve uvedeného:

I. Zásady úpravy.
(§§ 2 a 7 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 
Sb. z. a n., a §§ 1 a 3 hlavy I. zákona ze dne

13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n.)

Obce zdravotní.
§ 1.

Města s vlastním statutem, města se zříze
ným magistrátem, jakož i obce, v nichž jest 
sídlo úřadu župního, jsou obcemi zdravot
ními; jimi jsou i obce tvořící samostatné obce 
zdravotní podle předpisů platných do účin
nosti zákona ze dne 13. července 1922, č. 236 
Sb. z. a n.

Obce, jež při účinnosti tohoto zákona mají 
nejméně 6000 obyvatelů nebo později tohoto 
počtu dosáhnou, zřídí se- jako obce zdravotní, 
ačli to není na překážku úpravě zdravotní 
služby y obcích sousedních anebo nebude-li 
připuštěna výjimka pro obce, které v době 
účinnosti uvedeného zákona bez újmy pro vý
kon služby zdravotní jsou připojeny k někte
rému obsazenému obvodu zdravotnímu.

Není-] i to překážkou úpravy zdravotní služ
by v obcích sousedních a vyžaduj e-li toho po

třeba obyvatelstva nebo zájem veřejný, mo
hou býti zřízeny i obce s méně než 6000 oby
vateli jako obce zdravotní.

Pokud výkon služby zdravotní jinak nelze 
upravíti, možno s obcí zdravotní spojití i při
lehlé obce, osady nebo jejich části. Celky tak
to spojené tvoří pak jednu obec zdravotní.

§ 2.

Obce, jež byly — a to bud’ podle předpisů 
platných před účinností zákona ze dne
13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., a ?ákona 
ze dne 21. prosince 1922, č. 405 Sb. z. a n., 
buď podle tohoto nařízení — zřízeny jako (sa
mostatné) obce zdravotní, jež však 6000 oby
vatelů nemají nebo v nichž obyvatelstvo pod 
tento počet klesne, budou — vyžaduje-h toho 
úprava zdravotní služby v obcích sousedních 
-— jako (samostatné) obce zdravotní zrušeny 
a připojeny k některému obvodu zdravotnímu.

§ 3.
V obcích zdravotních vykonává službu zdra- 

votně-policejní lékař obecní (městský). Kde 
jest ustanoveno více lékařů obecních (měst
ských), přikáže se každému z nich buď výkon 
zvláště určených povinností služebních v celé 
obci zdravotní, buď výkon veškerých povin
ností se státní zdravotně-polieejní službou 
souvislých ve vymezeném okrsku obce zdra
votní. V tom případě nemá na jednoho lékaře 
připadnout! zpravidla více než 10.000 oby
vatelů; jest však při tom hleděti i k rozloze a 
seskupení obcí, jakož i k jiným poměrům roz
hodným pro výkon zdravotní služby.

Je-li ustanoveno více lékařů obecních (měst
ských), mohou býti jednomu z nich přikázány 
práva a povinnosti lékaře náčelního (řídícího), 
zodpovědného za jednotné a správné plnění 
služby.
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Povinnosti lékaře náčelního, jakož i jeho 
služební poměr k obecním (městským) léka
řům ostatním budou upraveny instrukcí, kte
rou vydá ministerstvo veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy ve shodě s minister
stvy zúčastněnými. Ministerstvo veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy upraví v do
hodě s ministerstvem vnitra vzájemný obor 
působnosti lékařů městských a lékařů policej
ních tam, kde lékaři takoví jsou ustanoveni.

Zdravotní obvody.

§ 4.
Obce, jež nejsou ustaveny jako obce zdra

votní, jsou seskupeny po správních okresech 
ve zdravotní obvody.

Je-li to v zájmu služby zdravotní, může býti 
hraniční území jednoho okresu správního (t. 
j. obce, osady nebo jejich části) přikázáno 
k některému zdravotnímu obvodu správního 
okresu sousedního.

Pro rozsah zdravotního obvodu jsou roz
hodný : počet obyvatelstva, zpravidla ne méně 
než 6000, rozloha obvodu, zpravidla ne více 
než 100 km2, jeho schůdnost, vzdálenost jed
notlivých obcí od sebe, jakož i od sídla obvod
ního lékaře, poměry zdravotní, poměry komu
nikační, jakož i jiné poměry rozhodné pro vý
kon služby zdravotní.

§ 5.
Zdravotní službu v obvodu zdravotním vy

konává jeden lékař obvodní; více lékařů nelze 
tu ustanoviti.

§ 6.

Zdravotní obvody jsou pojmenovány dle 
obce, v níž je sídlo lékaře obvodního. Je-li 
v téže obci úřední sídlo lékařů různých obvodů 
zdravotních, buďtež obvody ještě jinak vhod
ně označeny (číselně, geograficky a pod.).

Sídlo.
§ 7.

Obecní (městští) lékaři jsou povinni by- 
dliti v obci, pro niž jsou ustanoveni. Je-li pro 
zdravotní obec ustanoveno několik lékařů, 
kterým jsou služebně přikázány části 
(okrsky) obce, má každý z nich, pokud je to 
možno, bydliti ve svém okrsku.

Sídlo obvodního lékaře v obvodech nových 
a změna sídla v obvodech dosavadních stanoví 
se s ohledem na počet i zájmy obyvatelstva 
i s ohledem na zájem služby zdravotní, ze
jména s ohledem na vzdálenost jednotlivých

obcí od sídla lékařova, na poměry komunikační 
a jiné.

§ 8.

Lékař obvodní, jenž dosud nebydlil ve svém 
obvodu, jest povinen do konce roku 1923 pře- 
sídliti do úředního sídla, jež bude v jeho ob
vodu ustanoveno; to platí i o lékařích obec
ních (městských).

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy může ve výjimečných přípa
dech povoliti, aby obvodní lékař mohl dočasně 
bydliti v obci mimo svůj obvod, ačli je tato 
obec snadno přístupnou z obcí, tvořících obvod 
zdravotní.

Sídlo lékaře obecního (městského) mimo 
okrsek mu přikázaný povoluje příslušný úřad
II. stolice.

Úřady rozhodující o úpravě 
služby zdravotní.

(§§ 1—8 tohoto nařízení, §§ 26 a 27 zákona ze
dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n.)

§ 9.
Rozhodovati přísluší:
a) Úřadům I. stolice o sídle lékaře obvod

ního a jeho změně.
b) Úřadům II. stolice o zřízení obcí zdravot

ních, jež při vykázaném počtu obyvatelstva 
jako takové mají býti zřízeny, jakož i o roz
sahu a všech změnách v rozsahu obvodů zdra
votních, nepřísluší-li o nich rozhodovati mini
sterstvu veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy. Řízení správní provede příslušný úřad
I. stolice.

c) Ministerstvu veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy o sídle obvodního lékaře podle 
§ 8, odst. 2., tohoto nařízení, o úpravě služby 
zdravotně-policejní v obcích zdravotních, 
o ustanovení lékařů náčelných v nich, o zru
šení těchto obcí a připojení jich k některému 
obvodu zdravotnímu, jakož i o rozsahu a změ
nách v rozsahu obvodů zdravotních, jde-li při 
tom o připojení hraničního území správního 
okresu jedné župy ke zdravotnímu obvodu 
některého správního okresu župy sousední, 
pokud pak župy nebudou zřízeny, o rozsahu a 
změnách, jde-li o připojení hraničního území 
oblasti dosavadního správního úřadu II. sto
lice ke zdravotnímu obvodu oblasti soused
ního správního úřadu téže stolice. Správní 
řízení provede úřad v II. stolici příslušný.

V řízení správním podle ustanovení před
chozích jest vyslechnouti zastupitelstva všech
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zúčastněných obcí, okresní rady zdravotní, 
příslušné nemocenské pokladny (§ 3 zákona 
ze dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n.) 
i lékaře, kterých se úprava má týkati.

Dotýká-li se úprava zdravotní služby hra
ničního území některého ze správních okresů 
sousedních, jest si vyžádati písemné dobré 
zdání příslušného úřadu I. stolice, který před 
tím provede řízení předepsané v odstavci 
předchozím.

Rozhodnutí úřadu I. stolice, proti němuž 
nebylo použito prostředku opravného, potře
buje schválení úřadu stolice IL, který je 
oznámí ministerstvu veřejného zdravotnictví 
a tělesné výchovy. Rozhodnutí ve všech 
jiných případech vyžadují schválení téhož 
ministerstva.

II. Zdravotní rady.

(K §§ 5 a 7 zákona ze dne 13. července 1922, 
č. 236 Sb. z. a n.)

§ 10.
Nejdéle do tří měsíců od počátku účinnosti 

tohoto nařízení buďte v městech se zvláštním 
statutem a v městech se zřízeným magistrá
tem zřízeny zdravotní rady obecní, v každém 
pak okresu správním zdravotní rady okresní 
podle předpisů tohoto nařízení.

Kde má býti od zřízení zdravotní rady 
obecní upuštěno, stanoví ministerstvo veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy.

§ 11.

členy zdravotní rady obecní jsou:
1. Obecní (městský) lékař náčelný.
2. Lékaři obecní (městští), ustanovení ve 

smyslu zákona ze dne 13. července 1922, 
č. 236 Sb. z. a n.

3. V městech, kde je vojenská posádka, 
lékař vojenský, je-li pak v posádce více vojen
ských lékařů, šéf-lékař posádky.

4. Zvěrolékař obecní (městský), kdyby ho 
pak nebylo, jiný zvěrolékař ve státní nebo 
jiné službě veřejné ustanovený a v místě 
usedlý.

5. členové městského zastupitelstva z jeho 
středu zvolení, ne více než dva.

6. Ne více než čtyři znalci z oborů s veřej
ným zdravotnictvím souvislých, v obvodu 
zdravotní obce usedlí (lékaři a zvěrolékaři, 
již nejsou ustanoveni ve veřejné službě státní, 
lékárníci, chemikové, znalci stavební, znalci 
školství a j.), pokud osoby takové nejsou

členy obecního zastupitelstva a nejsou vy
loučeny z volitelnosti do zastupitelstev obec
ních.

7. Zástupci nemocenských pokladen v obci 
zdravotní zřízených, ne více než dva.

8. Zástupci místních odborových organisací 
dělnických, ne více než dva.

9. Nejvýše dva zástupci místních spolků 
s účely zdravotně-sociálními, humanitními, 
tělovýchovnými nebo' pod.

Zvěrolékaře, jenž má býti členem zdravotní 
rady, znalce, zástupce nemocenských po
kladen a zástupce spolků a odborových or
ganisací dělnických jmenuje úřad II. stolice, 
a to polovici znalců k návrhu městského za
stupitelstva, zástupce nemocenských pokladen 
a zástupce spolků a odborových organisací 
dělnických k jich návrhu. Znalce, ohledně 
nichž nebyly předloženy návrhy ve lhůtě sta
novené úřadem příslušným k jich jmenování, 
jmenuje tento úřad sám; zástupců nemocen
ských pokladen, spolků a odborových orga
nisací, ohledně nichž nebyly návrhy včas 
předloženy, nelze jmenovati.

Za každého člena zdravotní rady ustanoví 
se týmž způsobem i náhradník.

Počet lékařů obecních (městských), jakož 
i počet členů městského zastupitelstva, znalců, 
zástupců nemocenských pokladen, odborových 
organisací a spolků, jež sluší v uvedených 
mezích povolati do obecní rady zdravotní, 
určí pro každé její období s ohledem na 
účelný počet členů úřad II. stolice po schvá
lení ministerstva veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy; počet lékařů obecních (měst
ských) jest stanovití s ohledem na počet členů 
ostatních.

Potřebné bližší předpisy vydá ministerstvo 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

§ 12.

členy zdravotní rady okresní jsou:
1. úřední lékař státní služby zdravotní 

(lékař okresní a pod.).
2. Za zdravotní obce ve správním okresu 

zřízené po jednom starostovi nebo jeho zá
stupci, zvolených příslušným obecním za
stupitelstvem, a po jednom obecním (měst
ském) lékaři. Je-li v obci zdravotní více 
obecních (městských) lékařů, jest členem 
zdravotní rady lékař náčelný, není-li ho, 
všemi lékaři obecními zvolený jich zástupce^ 
při dvou lékařích je zástupcem lékařů lékař 
služebně starší.
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3. Lékaři obvodní, ustanovení ve zdravot
ních obvodech téhož okresu správního.

4. Jsou-li ve správním okresu posádky vo
jenské, vojenský lékař každé posádky, je-li 
pak v posádce více lékařů, její šéf-lékař.

5. Zvěrolékař, ustanovený ve správním 
okresu ve službě státní nebo jiné službě 
veřejné, není-li ho, jiný zvěrolékař ve správ
ním okresu usedlý.

6. Za obce, tvořící obvod zdravotní, po 
jednom starostovi nebo jeho zástupci, zvole
ném starosty (jich zástupci) obcí téhož ob
vodu.

7. Ne více než čtyři znalci z oborů s veřej
ným zdravotnictvím souvislých, usedlí v ob
cích, tvořících obvody zdravotní příslušného 
okresu správního, nebo v hraničním území 
připojeném k němu dle tohoto nařízení (§4, 
odst. 2.), kdyby pak takových znalců nebylo, 
i jiné osoby, jež nejsou vyloučeny z volitel- 
nosti do zastupitelstev obecních.

8. Ne více než dva zástupci nemocenských 
pokladen, zřízených v obcích tvořících zdra
votní obvody okresu správního.

9. Ne více než dva zástupci odborových or- 
ganisací dělnických v těchto obcích řádně 
ustavených.

10. Ne více než dva zástupci spolků v těchto 
obcích zřízených a sledujících účely zdra- 
votně-sociální, humanitní, tělovýchovné neb 
účely podobné.

Znalce, zástupce nemocenských pokladen, 
zástupce spolků a odborových organisací, 
jakož i zvěrolékaře, jenž má býti členem zdra
votní rady, jmenuje příslušný úřad I. stolice, 
a to zástupce nemocenských pokladen, spolků 
a odborových organisací k jich návrhu, polo
vici pak znalců k návrhu příslušného výboru 
okresního (§ 69 zřízení župního), dokud pak 
tyto výbory nebudou zřízeny, v Čechách k ná
vrhu okresních výborů dosavadních (okres
ních správních komisí), na Moravě a ve 
Slezsku k návrhu výborů zemských (zem
ských správních komisí). Znalce, ohledně 
nichž nebyly předloženy návrhy ve lhůtě sta
novené úřadem příslušným k jich jmenování, 
jmenuje tento úřad sám; zástupců nemocen
ských pokladen, spolků a odborových organi
sací, ohledně nichž nebyly návrhy předloženy 
včas, nelze jmenovati.

Za každého člena zdravotní rady ustanoví 
se týmž způsobem člen náhradní.

Počet obvodních lékařů, znalců, zástupců 
nemocenských pokladen, odborových orga
nisací a spolků, jež sluší v uvedených mezích 
povolati do okresní rady zdravotní, určí pro 
každé její období s ohledem na účelný počet 
členů úřad I. stolice se schválením přísluš
ného úřadu stolice II., jenž to oznámí mini
sterstvu veřejného zdravotnictví a tělesné 
výchovy; počet lékařů obvodních jest stano
vití s ohledem na počet členů ostatních.

Potřebné bližší předpisy vydá ministerstvo 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

§ 13.
Ustaviti obecní radu zdravotní náleží 

příslušnému úřadu II. stolice, který její usta
vení oznámí ministerstvu veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy.

Zdravotní radu okresní ustaví příslušný 
úřad stolice I. a oznámí její ustavení jmeno
vanému ministerstvu cestou služební.

§ 14.
Zdravotní rady zřídí se vždy na čtyři léta, 

zůstanou však i po uplynutí tohoto období 
v činnosti, pokud nebude ustavena zdravotní 
rada nová. Odpadne-li za tohoto období ně
který člen rady zdravotní a nemohl-li nastou
pit! ani člen náhradní, jest do ní na zbytek 
období povolati člena nového, a to týmž způ
sobem, jak byl povolán člen původní. Kdy má 
skončiti prvé období činnosti zdravotních rad, 
určí ministerstvo veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy. Náhrady výloh cestovních 
poukáže dle předpisů o tom vydaných přes
polním členům zdravotní rady obecní (§ 6 
zákona ze dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. 
a n.) úřad II. stolice, členům zdravotní rady 
okresní úřad I. stolice z prostředků státních.

§ 15.
Zdravotní rada zvolí ze svého středu před

sedu a jeho náměstka, jichž zvolení je vyhra
zeno schválení příslušného úřadu II. stolice; 
k platnosti volby je třeba, aby byly přítomny 
aspoň dvě třetiny členů a aby se usnesení 
stala nadpoloviční většinou přítomných. Vol
ba se provede hlasovacími lístky.

K platnosti jiných usnesení zdravotní rady 
dostačí nadpoloviční většina za přítomnosti 
více než poloviny členů. Předseda nehlasuje.

§ 16.
Zdravotní radu svolává předseda v pravi

delných obdobích aspoň čtyřikráte do roka,
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jest však oprávněn svolati ji mimo to, kdy
koliv toho je potřeba; zdravotní rada musí 
býti svolána, žádá-li toho aspoň i/5 členů, 
lékař okresní (§ 12, č. 1.) nebo náčelný, uvá
dějíce spolu předmět jednání.

§ 17.
Předseda svolá zdravotní radu aspoň 3 dny 

napřed a určuje předměty jednání, které zá
roveň s pozváním buďte sděleny jejím členům.

O předmětech, jež nebyly na pořadu jed
nání, musí býti jednáno, souhlasí-li většina 
přítomných členů (§ 15, odst. 2.).

§ 18.
Nesejde-li se více než polovina členů, buď 

zdravotní rada do 8 dnů svolána znova s týmž 
pořadem jednacím; může se pak usnášeti za 
každého počtu členů.

V pozvání buď na toto ustanovení výslovně 
poukázáno.

§ 19.
Předseda zdravotní rady zahajuje schůzi, 

stanoví pořad jednání, přihlížeje především 
k podnětům úředním, řídí a uzavírá ji. Věci, 
jež nenáležejí do působnosti zdravotní rady, 
má z pořadu jednání vyloučiti, proti čemuž 
může kterýkoliv člen podati stížnost k úřadu 
příslušnému k ustavení zdravotní rady.

§ 20.

Schůze zdravotní rady jsou veřejné. Před
seda zdravotní rady může však k žádosti 
aspoň jedné třetiny členů anebo z vlastního 
podnětu, ale vždy za souhlasu většiny přítom
ných, jednání o určitých předmětech prohlá- 
siti za důvěrné.

§ 21.
Podrobné předpisy o jednání zdravotní 

rady budou stanoveny jednacím řádem, který 
bude vydán zvláštním nařízením. O jednání 
zdravotní rady vede zápis úředník úřadu
I. stolice (magistrátu, notářského úřadu), 
jeho přednostou k tomu určený. Zápis buď 
podepsán předsedou, zapisovatelem a aspoň 
dvěma členy zdravotní rady, kteří jsou k tomu 
účelu na počátku schůze zvoleni.

Zápis o každé schůzi buď oznámen úřadu 
k ustavení zdravotní rady příslušnému.

§ 22.

Bližší předpisy o tom, kdy se má zdravotní 
rada ve smyslu § 7 zákona ze dne 13. čer

vence 1922, č. 236 Sb. z. a n., ustaviti jako 
komise epidemijní, a jaká spolupůsobnost jí 
náleží, vydá ministerstvo veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy.

III. Služební poměry obecních a obvodních
lékařů.

Ustanovení všeobecná.

§ 23.
Lékaři obecní a obvodní jsou výkonnými 

orgány státní policie zdravotní, jimž náleží 
působiti v obcích, pro něž jsou ustanoveni, ve 
všech záležitostech této policie podle zákonů, 
upravujících výkon státní služby zdravotně 
policejní, a podle předpisů na základě nich 
vydaných.

§ 24.
Působnost lékařů obecních a obvodních se 

vztahuje na opatření správně-zdravotní, na 
vlastní činnost lékařskou a na obor služby 
zdravotně-sociální a zdravotně-humanitní.

§ 25.
V oboru služby správně:zdravotní náleží 

jim z povinnosti služební zejména: působiti 
po stránce odborné při vykonávání veškeré 
policie zdravotní podle ustanovení § 4 zákona 
ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., 
účastniti se místních ohledání a úředních ří
zení, jakož i spolupůsobiti při provádění zá
kona ze dne 11. července 1922, č. 241 Sb. z. 
a n., o potírání pohlavních nemocí, v rozsahu, 
jejž určí v rámci tohoto zákona a nařízení 
k jeho provedení vydaných ministerstvo ve
řejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

§ 26.

V oboru vlastní činnosti lékařské (lékař
ské služby výkonné) jsou obecní a obvodní 
lékaři povinni:

a) Bezplatně léčiti chudé nemocné, posky
tovat! potřebnou pomoc chudým rodičkám 
i první pomoc při náhlém neštěstí a prová
dět! veřejné očkování.

b) Za stanovené odměny: ošetřovati a do- 
zírati na nalezence a na děti ve státních 
útulcích, dozírati na všechna zařízení so- 
ciálně-zdravotní a prováděti dočasně dozor 
i jiné výkony lékařské v zájmu veřejné služby 
státní, pokud dozor a výkony takové nemají 
vykonávati bezplatně podle předpisů pro ně 
závazných.
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§ 27.
V oboru služby zdravotně-sociální a zdra- 

votně-humanitní náleží lékařům obecním 
(městským) a obvodním z povinnosti slu
žební podle § 2 zákona ze dne 13. července 
1922, č. 236 Sb. z. a n., odborná součinnost 
jmenovitě: v poradnách pro matky a ko
jence, v ústavech sociální péče, při zakládání 
zdravotních matrik a bytových katastrů, 
udílení bezplatných porad pro tuberkulosní 
chudé ve vlastní ordinaci, součinnost při ří
zení a vyučování služby samaritské a péče 
o zdravotní a tělesnou výchovu.

§ 28.
Vedle povinností podle § 25 tohoto nařízení 

nemohou lékaři obecní (městští) a obvodní 
odmítnout!:

1. zvláštní úkony lékařské v ústavech ve- 
řejných (školách, stravovnách a pod.),

2. podrobný dozor nad potravinami,
3. pravidelnou prohlídku dobytka určeného 

k porážce a masa,
není-li to na újmu jejich povinností 

služebních, dostane-li se jim za to zvláštní 
odměny a nemohou-li pro výkony uvedené 
býti ustanoveny síly zvláštní. Jsou-li takovéto 
síly ustanoveny, přísluší nad nimi lékaři 
obecnímu (městskému) neb obvodnímu při 
úkonech v čís. 1. a 2. označených bezplatný 
vrchní dozor.

§ 29.
Zvláštní odměny, jež obecním (městským) 

a obvodním lékařům příslušejí podle tohoto 
nařízení, stanoví, pokud mají býti uhrazeny 
z prostředků státních, státní správa.

Odměny za výkony jiné zapraví ten, k je
hož žádosti jsou konány, a to není-li úmluvy 
jiné, dle tarifů, které po vyžádaném dobrém 
zdání příslušné komory lékařské stanoví v do
hodě s ministerstvem financí ministerstvo 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

§ 30.
Obvodní lékař je povinen navštěvovali obce, 

tvořící obvody zdravotní, nejméně ve lhůtách, 
jež stanoví příslušný úřad I. stolice se zře
telem k poměrům místním. O dnech návštěvy 
má obvodní lékař představenstvo obce, pokud 
je to možno a je toho třeba, předem zpravili.

že a kdy byla návštěva vykonána, pozna
mená obvodní lékař v deníku uloženém u obec
ního úřadu.

§ 31.

Lékaři obecní (městští) a obvodní jsou po
vinni vésti o své činnosti úřední podrobné zá
znamy, předkládat! úřadům nadřízeným pře
depsané zprávy, jakož i prováděti zdravotní 
službu statistickou dle předpisů, jež vydá mi
nisterstvo veřejného zdravotnictví a tělesné 
výchovy.

§ 32.

Podrobně jsou stanoveny povinnosti lé
kařů obecních (městských) a obvodních v in
strukci služební, kterou vydá ministerstvo ve
řejného zdravotnictví a tělesné výchovy v do
hodě s ministerstvy zúčastněnými po vyžáda
ném dobrém zdání komor lékařských a státní 
zdravotní rady.

Ustanovení lékařů obecních 
a obvodních.

§ 33.

Lékařem obecním (městským) nebo obvod
ním může býti ustanoven toliko, kdo prokáže:

1. že jest státním občanem republiky če
skoslovenské,

2. že je oprávněn vykonávali praksi lékař
skou,

3. že vykonal se zdarem zkoušku fysikátní,
4. že je mravně Zachovalý, tělesně a dušev

ně zdráv a k službě obecního nebo obvodního 
lékaře schopen,

5. že jest slovem i písmem znalý jazyka če
skoslovenského, vedle toho pak že ovládá do
statečně jazyk obyvatelstva obce zdravotní 
nebo obvodu, pro nějž má býti ustanoven,

6. že není starší 40 let.
Od podmínky uvedené pod čís. 6. možno 

upustiti jen při nedostatku způsobilých ža
datelů a jsou-li tu zároveň závažné okolnosti 
jiné.

§ 34.

Mezi žadateli o uprázdněné místo obecního 
neb obvodního lékaře mají přednost:

1. ti, kdož byli činní jako lékaři obecní nebo 
obvodní, a je-li takových žadatelů několik, při 
způsobilosti jinak stejné služebně nej starší 
z nich;

2. po nich ti, kdož sloužili: buď aspoň 2 léta 
v nemocnici veřejné, počítaje v to nejméně 
tříměsíční praksi v porodnici nebo na porod-
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nické klinice — nebo aspoň jeden rok ve ve
řejné nemocnici a aspoň jeden rok v jiném 
ústavu veřejném, jakož i ti, kdož při dosta
tečné praksi nemocniční byli delší dobu jako 
praktičtí lékaři usedlí v (samostatné) obci 
zdravotní nebo zdravotním obvodu, kde se 
ucházejí o ustanovení.

Podrobnější předpisy vydá dle potřeby mi
nisterstvo veřejného zdravotnictví a tělesné 
výchovy.

Kdo z lékařů po účinnosti zákona ze dne 
13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., nově usta
novených zastával 2 léta zdravotní službu ve 
zdravotních obvodech na Slovensku nebo 
v Podkarpatské Rusi, jichž obsazení z veřej
né soutěže nebylo lze provésti, má po dobu 
6 let od působnosti zákona uvedeného počítaje, 
při obsazování místa obecního a obvodního 
lékaře v ostatním území státním přednost 
před žadateli jinými.

Mezi několika žadateli, kterým toto před
nostní právo přísluší, rozhoduje délka doby 
služební v obvodech uvedených ztrávená.

§ 35.

Uprázdněná místa obecních a obvodních lé
kařů obsadí se zpravidla ze soutěže veřejné.

Vyžaduje-li však toho nezbytný zájem 
státní nebo nezbytný zájem veřejné služby 
zdravotní, sjedná ministerstvo veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy ohledně 
uprázdněného místa lékaře obecního neb ob
vodního smlouvu služební s některým z lékařů 
ve službě téhož druhu již ustanovených á 
v případě, že místo veřejnou soutěží obsaditi 
nebylo lze, i s jiným lékařem, a to bez sou
těže veřejné.

§ 36.

Na uprázdněná místa městských lékařů 
v městech se zvláštním statutem a v městech 
se zřízeným magistrátem vypisuje soutěž pří
slušný úřad II. stolice, na místa ostatních lé
kařů obecních (městských) a obvodních pří
slušný úřad stolice I.

Úřad příslušný ve stolici I. předkládá vý
sledek soutěže příslušnému úřadu II. stolice.

V soutěži jest udati podmínky, za kterých 
bude místo propůjčeno, zejména i povinnosti 
lékaře za zvláštní náhradu požadované, jest 
ji vypsati beze všeho průtahu a uveřejniti 
v úředních novinách, dle okolností i v časo
pisech komor lékařských. Opis soutěže jest
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zaslati ministerstvu veřejného zdravotnictví 
a tělesné výchovy, jemuž — pokud k sjednání 
smlouvy nebude příslušným úřad jmenovaný 
v § 37 — jest předložití i výsledek soutěže.

§ 37.

Vláda stanoví podle hospodářských, sociál
ních a jiných rozhodných poměrů určitý počet 
typů obcí a obvodů zdravotních s poměry při
bližně stejnými, i počet obcí a obvodů zdra
votních, jaký tomu kterému typu má náležeti, 
určí výši platů základních, do které v jednot
livých typech služební požitky obecních (měst

ských) a obvodních lékařů smluviti lze, a sta
noví zásady, dle nichž mají býti tyto základní 
platy zvyšovány.

Do příslušného typu zařadí jednotlivé obce 
a obvody zdravotní ministerstvo veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy po provede
ném řízení správním ve smyslu § 9, jakož 
i po vyslechnutí státní zdravotní rady a orga- 
nisací lékařských. Prvé (počáteční) zařazení 
obcí a obvodů zdravotních lze provésti bez ří
zení správního a bez vyslechnutí právě uve
deného.

V mezích uvedených a podle předepsaného 
vzoru (§ 8, odst. 3., zákona ze dne 13. čer
vence 1922, č. 236 Sb. z. a n.) sjedná přísluš
nou smlouvu s každým lékařem obecním a ob
vodním ministerstvo veřejného zdravotnictví 
a tělesné výchovy, pokud nebude k tomu zmoc
něn úřad II. stolice.

Po sjednání smlouvy služební složí obecní 
a obvodní lékaři služební slib do rukou před
nosty úřadu I. stolice, u něhož jsou ustano
veni, obecní (městští) lékaři v městech 
s vlastním statutem a v městech se zřízeným 
magistrátem do rukou přednosty úřadu sto
lice ll nebo do rukou úředníků, jmenovanými 
přednosty k tomu určených.

Znění slibu služebního stanoví ministerstvo 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 
v dohodě s ministerstvy zúčastněnými.

§ 38.

Při ustanovování lékařů okresních jest 
bráti ohled na lékaře obecní (městské) a ob
vodní se zkouškou fysikátní nebo úředníky 
zdravotní při účinnosti tohoto nařízení ve 
státní službě zdravotní již ustanovené, kteří 
mají před jinými žadateli přednost; mezi ně
kolika žadateli jest dáti přednost žadateli lépe 
způsobilému.
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O cestovném.

§ 39.
Obvodnímu lékaři přísluší za služební cesty, 

konané do obcí v jeho obvodu, paušální ná
hrada úhrnná, vypočtená dle průměrného 
počtu cest služebních a stanoveného čestného.

Počet služebních cest vyšetří se tak, že je 
průměrně počítati na každých 1000 obyvatelů 
určitý počet jízd, čas od času stanovený se 
zřetelem k ustanovení § 30 ministerstvem ve
řejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Za každý kilometr cesty tam i zpět počítá 
se jako čestné obnos rovněž čas od času sta
novený ministerstvem veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy po dohodě s minister
stvem financí.

Součet jízdného dle tohoto měřítka pro kaž
dou obec zjištěný tvoří úhrnnou náhradu ce
stovného.

Úhrnnou náhradu cestovného stanoví pří
slušný úřad II. stolice a oznámí její výši mi
nisterstvu veřejného zdravotnictví a tělesné 
výchovy.

Náhrada cestovného jest splatna čtvrtletně 
předem.

O nárocích lékařů obecních na náhradu ce
stovného je příslušné ustanovení obsaženo 
v § 12 zákona ze dne 13. července 1922, 
č. 236 Sb. z. a n.

§ 40.
Než budou vyměřeny úhrnné náhrady ce- 

stovného dle předchozího ustanovení, bude lé
kařům obecním vyplácena místo nich náhrada 
ve výši po 4000 Kč ročně ve lhůtách uvede
ných (§39).

Náhrada tato může býti se svolením mini
sterstva veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy, ^uděleným po dohodě s ministerstvem 
financí, zvýšena na 5000 Kč ročně pro ob
vody^ s komunikačními poměry obtížnými, 
ne však pro více než pro % veškerých obvodů 
zdravotních, a na ročních 6000 Kč pro obvody 
s komunikačními poměry zvláště obtížnými, 
rovněž však ne pro více než l/g zdravotních 
obvodů celého území státního.

Zastupování (substituce).

§ 41.
Než bude obsazeno uprázdněné místo obec- 

ního (městského) nebo obvodního lékaře, ja
kož i stane-li se lékař obecní a obvodní k služ
bě dočasně nezpůsobilým, ustanoví způsobi

lého jeho zástupce úřad II. stolice; o tom, 
je-li toho třeba, jest si vyžádati dobrého zdání 
příslušné zdravotní rady.

Za zástupce lékaře obvodního jest ustano- 
viti především jednoho nebo společně několik 
lékařů obecních, ustanovených pro obvody té
hož nebo sousedního okresu správního nebo 
lékaře nejbližší zdravotní obce. Zástupce lé
kaře obecního jest ustanovili týmž způsobem 
především z ostatních lékařů obce zdravotní 
nebo z obvodních lékařů zdravotních obvodů 
sousedních. Má-li býti zástupce ustanoven 
z lékařů obecních neb obvodních jiného okresu 
správního, jest před tím vyslechnouti úřad 
příslušný, a je-li toho třeba, i zdravotní radu 
pro něj zřízenou.

^ Nelze-li zástupce takto ustanovit}, zřídí se 
zástupce jiný, a to pokud možno se způsobi
lostí požadovanou pro lékaře obvodního a 
obecního.

§ 42.

Obecní (městští) a obvodní lékaři jsou po
vinni převzíti zastupování, uložené jim podle 
předpisů předchozích, a přísluší jim za ně, ne- 
trvá-li přes 4 neděle, poměrná část cestovní 
náhrady lékaře zastoupeného. Za zastupování 
delší přísluší jim mimo to odměna z pokladny 
státní podle sjednané smlouvy služební; od
měna tato nesmí však přesahovati dvojná
sobné výše požitků služebních pro zastupo
vaný obvod posléze smluvených.

Po dobu dočasné nezpůsobilosti ke službě 
nepřísluší lékaři obecnímu (městskému) a 
obvodnímu náhrada cestovného; jaké jiné po
žitky mu v této době příslušejí, jest posouditi 
podle smlouvy služební.

Dovolená.

§ 43.

Dovolená může býti obecnímu a obvodnímu 
lékaři povolena pouze tehdy, připouštějí-li to 
zdravotní poměry v obvodu neb v obci zdra
votní a je-li postaráno o zastoupení jiným lé
kařem obecním nebo obvodním podle předpisů 
předchozích. Jinak platí o dovolené ustano
vení smlouvy služební.

IV. Ustanovení zvláštní.

§ 44.

Předpisy o poplatcích, určených k částečné 
úhradě nákladů, spojených s prováděním zá
kona ze dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. 
a n., budou vydány nařízením zvláštním.
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Počátkem každého roku správního odevzdá 
každá obec soupis osob, jež v ní požívají za
opatření chudinského, lékaři obecnímu neb 
obvodnímu a je povinna oznamovati mu 
i všechny nastalé změny.

Osoby, za něž je povinna hraditi výlohy s lé
čením spojené jiná osoba právnická ať z dů
vodu jakéhokoliv, nelze podle zákona ze dne 
13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., pokládati 
za chudé.

§ 45.

V. O účinnosti.

46.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy v dohodě se 
zúčastněnými ministry.

Habrman v. r.

Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r. 
Malypetr v. r. 
Novák v. r.

Dr. Hodža v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Bechyně v. r. 
Stříbrný v. r. 
Udržal v. r.

Dr. Kállay v. r.

25.

vení tohoto zákona tak, že se jim nepřetržitá 
služební doba, dovršená přede dnem 1. září 
1919, započítá pro zařádění do platů hod
nostních tříd, do časového postupu a do vý
měry všech řádných a mimořádných služeb
ních příjmů. Při zařádění do hodnostních tříd 
a stupňů služného počítá se doba ta literním 
učitelům škol obecných a občanských od prv
ního definitivního ustanovení (řádným uči
telem) se stálým platem, jež se stalo podle 
dosavadních zákonů v Podkarpatské Rusi 
platných.

článek III.
Dokud nebudou zákonem zavedeny zkoušky 

učitelské způsobilosti také pro Podkarpatskou 
Rus, pokládá se diplom, opravňující podle do
savadních předpisů k vyučování na maďar
ských školách lidových nebo občanských, pro 
zařádění do služebních skupin a tříd za rov
nocenný s předepsanou zkouškou způsobilosti 
pro školy obecné nebo občanské, vykonanou 
před zkušebními komisemi k tomu povola
nými.

článek IV.
Všecky předpisy uherských zákonů a na

řízení, pokud ustanovením zákona ze dne 23. 
května 1919, č. 274 Sb, z. a n., odporují, po
zbývají platnosti.

Zemskými zákony, pokud se jich zákon 
uvedený výslovně dovolává, rozumějí se 
v Podkarpatské Rusi dosud platné uherské 
zákony a nařízení o právních a služebních 
poměrech učitelstva.

Vládní nařízení 
ze dne 8. února 1923,

jímž se upravují služební příjmy a výslužné 
učitelstvu na státních školách obecných (ru
dových) a občanských v Podkarpatské Rusi.

Článek V.
Funkce, které zákon ze dne 23. května 

1919, č. 274 Sb. z. a n., ukládá zemským 
školním radám, vykonávali bude úřední 
orgán v Užhorodě, určený ministerstvem 
školství a národní osvěty.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3, odst. 8., ústavní listiny a podle 
čl. I., odst. 2., zákona ze dne 23. května 1919, 
č. 274 Sb. z. a n.:

Článek VI.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr školství a ná
rodní osvěty.

Článek I.
Dnem 1. září 1919 nabývají ustanovení zá

kona ze dne 23. května 1919, č. 274 Sb. z. a 
n., účinnosti v Podkarpatské Rusi.

Článek II.
Pro učitele, dosazené v úřad přede dnem 

účinnosti zákona z 23. května 1919, _ č. 274 
Sb. z. a n., v Podkarpatské Rusi, jak je usta
noven v čl. I. tohoto nařízení, platí ustano-

Malypetr v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Novák v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r. 
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.

Udržal v. r. 
Habrman v. r. 
Šrámek v. r.
Tučný v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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