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191.
Vládni nařízení 

ze dne 9. října 1923
o povinném očkování železničních a poštovních 

zaměstnanců proti neštovicím.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. července 1919, č. 412 
Sb. z. a n., o povinném očkování proti nešto
vicím, přihlížejíc k ustanovení § 29 vládního 
nařízení ze dne 20. dubna 1920, č. 298 Sb. 
z. a n., kterým se provádí citovaný zákon:

§ 1.
železničními a poštovními zaměstnanci ve 

smyslu § 29 vládního nařízení ze dne 20. dubna 
1920, č. 298 Sb. z. a n., kterým se provádí 
zákon ze dne 15. července 1919, č. 412 Sb. z. 
a n., o povinném očkování proti neštovicím, 
rozumějí se veškeří zaměstnanci železniční 
bez rozdílu, z poštovních zaměstnanců pak 
tyto kategorie: administrativní dozorčí úřed
níci, zaměstnanci při vlakových poštách, za
městnanci poštovní konající službu u přepá
žek všeho druhu, zaměstnanci činní při do
pravě osob autobusy, techničtí zřízenci (děi- 
mistři, montéři, pomocní zřízenci), doručo
vatelé vůbec, zaměstnanci činní v doručovně 
listovní a balíkové, v listovní výpravně a při 
přepravě balíků.

§ 2.
O očkování osob označených v § 1 platí 

všeobecné předpisy o očkování osob vydaných 
zvýšenému nebezpečí nákazy neštoviční (vl. 
nař. č. 298/1920 Sb. z. a n.) s úchylkami dále 
uvedenými.

§ 3.
(i) Příslušná služební místa železniční po

řídí bez zvláštního vyzvání politických úřadů

okresních k nařízení ministerstva železnic 
každoročně přesné seznamy očkovanců podle 
vzorce IV. vl. nař. č. 298/1920 Sb. z. a n., ve 
kterém pod označením „Obec“ zapíše se pří
slušné služební místo, vyplní je ve sloupcích
1. až 8. a 10. a dodají do konce února bez
vadný opis seznamů i s doklady omluvnými 
podle § 9, lit. a), zákona, o nichž mají jakou
koliv pochybnost, očkujícím lékařům, jimiž 
jsou příslušní lékaři železniční.

(2) Služební místa pečují též o to, aby se
znamy byly nepřetržitě po celý rok doplňo
vány jmény osob, které staly se později po
vinny očkováním (přeočkováním), buď že 
mají nově do služeb železničních nastoupiti, 
nebo pozbyly omluvného důvodu uplynutím 
5 let od očkování (přeočkování) neb od one
mocnění pravými neštovicemi. Opisy sezna
mových doplňků bude služební místo zasílat! 
měsíčně očkujícím (železničním) lékařům.

(3) Tito lékaři obdržíce seznamy, prozkou
mají ihned připojené doklady omluvné a vrátí 
doklady za platné uznané služebnímu místu, 
aby je před očkováním doručilo stranám. Ti, 
jimž omluvný doklad vrácen nebyl, jsou po
vinni dostaviti se k očkování.

§ 4.

O) Očkovací shromaždiště železničních za
městnanců určuje železniční správa, a to zpra
vidla v sídle očkujících lékařů železničních. 
Místo, den a hodinu očkování oznámí předem 
železniční správa politickému úřadu okres
nímu. Oznámení odpadá, jde-li o’ očkování 
osob, které se staly později očkováním po
vinny (§ 8, odst. 2.).

(2) železniční správa pečuje též o to, aby 
očkovanci včas byli uvědomeni o místě, dni 
a hodině očkování nebo přehlídky, a vůbec 
obstarává vše, co jinak náleží konati obecním 
úřadům.
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§ 5.
(!) Očkující železniční lékař předloží den

ník (§ 30, odst. 2., vl. nař. č. 298/1920 Sb. 
z. a n.), číselnou a slovní zprávu (§ 31, odst.
4., právě cit. vl. nař.) o provedeném očkování 
železničních zaměstnanců prostřednictvím 
služebního místa okresnímu úřadu politické
mu nejdéle do 31. srpna.

(2) Okresní úřad politický připojí zprávy 
o očkování železničních zaměstnanců k celko
vému okresnímu očkovacímu operátu.

§ 6.
Očkující lékař železniční nebo příslušné slu

žební místo jsou povinni oznámiti přísluš
nému politickému úřadu okresnímu přestupky 
zákona i tohoto nařízení, jichž se dopustí že
lezniční zaměstnanci, a opis hlášení zaslati 
nadřízenému ředitelství.

§ 7.
(i) O očkování zaměstnanců poštovních 

platí předpisy všeobecné s tím, že seznamy 
očkovanců (§ 25. vl. nař. č. 298/1920 Sb. z. 
a n.) pořizují k nařízení ministerstva pošt 
a telegrafů příslušné podřízené služebny a 
poštovní úřady bez zvláštního vyzvání politi
ckých úřadů okresních a dodávají je přísluš
ným úřadům obecním do 15. ledna, resp.

ohledně osob, které se staly později povin
nými očkováním, později případ od případu.

(2) Očkující lékaři, navrhujíce shromaž
diště očkovací a určujíce den, místo a hodinu 
očkování osob, vydaných zvýšenému nebezpečí 
nákazy neštoviční, přihlížejtež, pokud jde 
o zaměstnance poštovní, k tomu, aby služba 
poštovní netrpěla.

§ 8.

Toto nařízení nabývá účinnosti 8 dní po vy
hlášení a neplatí prozatím na území Slovenska 
a Podkarpatské Rusi. Jeho provedením po
věřuje se ministr veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy v dohodě s ministrem železnic 
a ministrem pošt a telegrafů.

Bechyně v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Novák v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Udržal v. r.

Stříbrný v. r. 
Malypetr v. r. 
Srba v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r.

Dr. Franke v. r.

Státní tiskárna v Praze.


