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(4) Dokud nebude schválena systemisace
míst podle tohoto nařízení, jest přípustno ja
kékoliv personální opatření, které předpoklá
dá systemisaci míst jen se schválením vlády
k souhlasnému návrhu ministerstva veřejné
ho zdravotnictví a tělesné výchovy a minister
stva financí.
(5) Ustanovení tohoto nařízení se nevzta
hují na ošetřovatele, kteří byli podle § 16 zá
kona ze dne 22. prosince 1924, č. 286 Sb. z.
a n., přeloženi do trvalé výslužby nebo pro
puštěni, jestliže byli nejdéle do vyhlášení to
hoto nařízení písemně vyrozuměni podle obdo
by § 13 zák. č. 286/24 Sb. z. a n. Služební a
platové poměry těchto ošetřovatelů se řídí
předpisy platnými do dne účinnosti tohoto na
řízení.
(8) Nařízení toto provede ministr veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy v dohodě se
zúčastněnými ministry.
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Spina v. r.
černý v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Engliš v. r.
Udržal v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Šrámek v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Tiso v. r.
Najman v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gazík v. r.

23.
Vládní nařízení
ze dne 17. března 1927
o úpravě platových poměrů státních obecních
(městských) a obvodních lékařů.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 3 zákona ze dne 24. června 1926, č. 105
Sb. z. a n., o platových poměrech státničil
obecních (městských) a obvodních Ln:ařů:
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Služební poměr státních obecních (měst
ských) a obvodních lékařů jest založen na slu
žební smlouvě, kterou s nimi písemně sjedná
ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné
výchovy neb úřad jím k tomu zmocněný. Slu
žební smlouvá nesmí odporovati předpisům
tohoto nařízení ani jiným předpisům, platným
pro státní obecní (městské) a obvodní lékaře.

§ 2.

(4) Služební plat státního obecního (měst
ského) a obvodního lékaře se řídí podle toho,
do kterého typu ve smyslu § 1 zákona č.
105/1926 Sb. z. a n. jest žařaděna zdravotní
obec (okrsek) neb obvod, pro nějž jest lékař
ustanoven.
(2) Zdravotní obce (okrsky) a obvody se za
řadí podle zásad § 37, odst. 1 a 2, vládního na
řízení ze dne 11. ledna 1923, č. 24 Sb. z. a n.,
do čtyř typů, a to jednak do typu základního
(III), jednak do tří typů dalších, t. j. jednoho
nižšího (IV) a dvou vyšších (I a II).
(3) Počet zdravotních obcí (okrsků) a ob
vodů, jaký tomu kterému typu má náležeti,
stanoví vláda.
(4) Zařádění zdravotních obcí (okrsků) a
obvodů do nových typů podle tohoto nařízení
platí za prvé zařádění ve smyslu § 37, odst. 2,
vládního nařízení č. 24/1923 Sb. z. a n.
§ 3.
Ustanovení tohoto nařízení platí, pokud se
z něho jinak nepodává, pro všechny státní
obecní (městské) a obvodní lékaře bez rozdílu
pohlaví.
§ 4.

(4) Kde se v tomto nařízení užívá označení
„obvodní lékaři", rozumějí se tím, pokud není
jinak stanoveno, státní obecní (městští) i ob
vodní lékaři podle toho nařízení.
(2) Zákon ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z.,
o služebním poměru státních úředníků a stát
ních zřízenců, jest uváděn v tomto nařízení
slovy „služební pragmatika", zákon ze dne 24.
června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě plato
vých a některých služebních poměrů státních
zaměstnanců, slovy „platový zákon".
§ 5.
Systemisace služebních míst.
(4) Služební místa obvodních lékařů se systemisují v mezích stanovené normální po
třeby sil určitým počtem odděleně pro jednot
livé typy zdravotních obcí (okrsků) a obvodů.
(2) Systemisace vyžaduje schválení vlády.
(3) Obvodní lékaři mohou býti ustanoveni
pouze na systemisovaná služební místa. Pro
půjčit! služební místo, jež není řádně systemisováno nebo není uprázdněno, nebo propůjčiti
služební místo systemisované pro jiný typ
zdravotních obcí (okrsků) a obvodů, než do
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kterého jest zařaděna příslušná zdravotní obec
(okrsek), pokud se týče obvod, jest nepřípustno.
(4) O zastupování (substituci) platí usta
novení §§ 41 a 42 vládního nařízení č. 24/1923
Sb. z. a n., při čemž po dobu toho kterého za
stupování (substituce) sluší vázati vždy jedno
služební místo systemisované pro příslušný
typ zdravotních obcí (okrsků) a obvodů.
§ 6.

Počátek služební doby.
Služební doba počíná při prvém neb opět
ném ustanovení dnem nastoupení služby, při
bezprostředním přestoupení z jiného státního
služebního poměru dnem zproštění služby
v tomto služebním poměru.

§ 7.
Služební výkaz.
(!) O každém obvodním lékaři se povede
služební výkaz, do něhož se zapisují veškerá
osobní data důležitá pro jeho služební i pla
tové poměry vůbec a pro zvýšení služebního
platu a pro vyměření odpočivných platů
zvláště.
(2) Obvodní lékař jest povinen ohlásiti tato
data ihned po nastoupení služby a oznamovali
všechny změny, pokud nespočívají na úředních
opatřeních.
(3) Každý obvodní lékař jest oprávněn nahlédnouti do svého služebního výkazu a opsati
si jej.
§ 8.

Služební plat.
(1) Počáteční služební plat obvodních lé
kařů činí v ročních částkách:
v typuI ................................... Kč 15.000,
v typuII................................. Kč 12.000,
v typuIII (základním) ... Kč 9.000,
v typuIV................................ Kč 6.000.
(2) Počáteční služební plat se zvyšuje vždy
po 5 rocích bezvadné služby o částku rovnající
se 10% počátečního služebního platu (postu
pové přídavky), celkem však nejvýše šest
kráte. Bezvadnou službou se rozumí služba
vyhovující všem předpisům závazným pro
obvodní lékaře.
, .,........, ..

(3) Zvýšení služebního platu se provádí
z moci úřední.
i 9.
Prvé neb opětné ustanovení.
(1) Pokud se z tohoto nařízení jinak nepo
dává, obdrží obvodní lékař při prvém neb
opětném ustanovení počáteční služební plat
typu, do něhož jest zařaděna zdravotní obec
(okrsek) neb obvod, pro nějž jest ustanoven.
(2) Při bezprostředním ustanovení ze slu
žebního místa určitého typu na služební místo
jiného typu zdravotních obcí (okrsků) neb ob
vodů obdrží obvodní lékař počáteční služební
plat tohoto typu a podrží postupové přídavky,
jichž dosáhl na dřívějším služebním místě.
Doba započitatelná s dosavadním služebním
platem se započte pro dosažení nejbližšího po
stupového přídavku. Výše tohoto přídavku se
stanoví podle délky dob připadajících na ten
který typ, při čemž se doby v tom kterém
typu zaokrouhlí na celá půlletí tak, že se zlom
ky nedosahující tří měsíců nepočítají a zlom
ky přesahující tři měsíce se počítají za celá
půlletí, činí-li doba připadající na ten který
typ přesně jedno nebo více čtvrtletí, odpadá
zaokrouhlení podle předchozí věty. Každé
půlletí služby v tom kterém typu se hodnotí
jedním procentem, každé čtvrtletí půl procen
tem příslušného počátečního služebního platu.
Není-li postupový přídavek dělitelný dvanácti,
zaokrouhlí se na nejblíže vyšší částku v ko
runách dělitelnou dvanácti.
§ 10.
Vyloučení a odklad zvýšení slu
žebního platu.
Pokud se z tohoto nařízení jinak nepodává,
platí předpisy platového zákona o vyloučení
neb odkladu zvýšení služného úředníků obdob
ně pro vyloučení, pokud se týče odklad zvýše
ní služebního platu obvodních lékařů.
§ 11.

Započtení pro zvýšení služeb
ního platu.
Ustanovení § 142 platového zákona o za
počtení pro zvýšení služného platí obdobně
o započtení pro zvýšení služebního platu ob
vodních lékařů.
§ 12.

Počátek postupových lhůt pro
zvýšení služebního platu.
Postupové lhůty pro zvýšení služebního
platu počínají vždy jen 1. lednem, 1. dubnem,
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i. červencem nebo 1. říjnem podle toho, který
z těchto dnů nejblíže následuje po počátku slu
žební doby, případně po okolnosti odůvodňu
jící změnu služebního platu.
§ 13.
Počátek a zastavení služebního
platu.
(!) Ve služební smlouvě se stanoví den, kte
rým obvodnímu lékaři přísluší služební plat.
(j) Při prvém neb opětném ustanovení pří
sluší služební plat, pokud se z tohoto nařízení
jinak nepodává nebo ve služební smlouvě není
jinak ustanoveno, od prvního dne měsíce ná
sledujícího po začátku služební doby a, byla-li
služba nastoupena prvního dne v měsíci, tímto
dnem.
(3) Při změně služebního platu obdrží ob
vodní lékař, pokud se z tohoto nařízení jinak
nepodává nebo ve služební smlouvě není jinak
ustanoveno, nový plat prvním dnem měsíce,
který bezprostředně následuje po okolnosti
změnu služebního platu přivodivší. Při zvý
šení služebního platu přísluší nový plat, nastala-li okolnost zakládající nárok na zvýšení
platu prvního dne v měsíci, již tímto dnem.
(4) Při přeložení na dočasný odpočinek
nebo do výslužby se zastaví služební plat po
sledním dnem měsíce, v němž obvodní lékař,
byv o přeložení dekretem vyrozuměn, byl čin
né služby zproštěn.
(5) Při úmrtí se zastaví plat posledním
dnem měsíce úmrtí, při jiném zrušení služeb
ního poměru posledním dnem měsíce, ve kte
rém obvodní lékař z tohoto poměru skutečně
vystoupil nebo byl služby zproštěn.
§ 14.
Výplata služebního příjmu
(plat u).
í1) Služební plat se vyplácí v měsíčních
lhůtách předem splatných prvního dne měsíce.
(2) Ustanovení § 140, odst. 1, druhá věta,
a odst. 2 až 4 a 6, platového zákona o výplatě
služebních příjmů (platů) platí obdobně.
§ 15.
Náhrada služebních výloh.
í1) Vláda upraví nárok na náhradu služeb
ních výloh, zejména při služebních cestách,
komisích, substitucích a pod., dále i při ce
stách, za něž se poskytují náhrady podle ob
doby předpisů platných pro služební cesty,

jakož i veškeré otázky s tím související.
(2) Až do této úpravy zůstávají v platnosti
dosavadní předpisy.
§ 16.
Vojenská služba.
í1) Nárok a výměra služebních platů ob
vodních lékařů, kteří byli povoláni k výkonu
činné vojenské služby, řídí se podle obdoby
předpisů platných pro státní pragmatikální
úředníky.
(2) Po dobu cvičení ve zbrani nebo jiné po
vinné služby vojenské zůstává obvodnímu lé
kaři jeho služební místo zachováno.
(3) Ustanovení § 119 platového zákona
platí i pro obvodní lékaře.
§ 17.
Nepřítomnost ve službě pro
těhotenství nebo mateřství.
(!) Za dni nepřítomnosti ve službě pro tě
hotenství nebo mateřství, pokud tato nepří
tomnost nepřesahuje tři měsíce, přísluší ob
vodní lékařce jen 80% služebního platu. Ná
hrada cestovného jí po tuto dobu nenáleží.
(2) V ostatním platí obdobně ustanovení
§ 145 platového zákona.
§ 18.
Dovolená.
(1) Obvodní lékaři mají nárok na každo
roční dovolenou na zotavenou, připouštějí-li
to zdravotní poměry ve zdravotní obci neb
obvodu a je-li postaráno o zastoupení podle
předpisů o tom vydaných. Po dobu této do
volené nemá obvodní lékař nároku na přísluš
nou částku cestovného.
(2) Nejmenší míra dovolené se určuje pro
obvodní lékaře v počáteční době (§ 19, odst.
3) dvěma týdny, pro ostatní obvodní lékaře
třemi týdny.
(3) Jinak platí obdobně ustanovení služební
pragmatiky.
§ 19.
Zrušení služebního poměru.
(1) O zrušení služebního poměru platí
ustanovení služební smlouvy.
(2) Obvodní lékař může služební smlouvu
kdykoli vypověděti.
(3) Ministerstvo veřejného zdravotnictví a
tělesné výchovy neb úřad jím k tomu zmoč-
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(5) Byla-li služební smlouva vypověděna
obvodním lékařem nebo před uplynutím po
čáteční doby ministerstvem veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy, zanikají pro ob
vodního lékaře a jeho příslušníky všechna ze
služebního poměru vznikající práva, zejména
i nárok na odpočivné a zaopatřovací platy,
i kdyby na ně jinak byl vznikl nárok podle
předpisů platných před účinností zákona ze
dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., a zá
kona ze dne 13. července 1922, č. 236/1922
Sb. z. a n.
(G) Byla-li služební smlouva vypověděna
ministerstvem veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy po uplynutí počáteční doby,
sluší s obvodním lékařem naložiti podle před
pisů o přeložení státních pragmatikálních
úředníků do dočasné nebo trvalé výslužby.
Odpočivné a zaopatřovací
platy.

§ 22.

(!) Nejnižší roční výměra normálního výslužného nebo vdovské pense se stanoví v roč
ních částkách takto:
Nejnižší
výměra
Při služební době započitatelné
pro výměru výslužného

výslužného
obvodního
lékaře
pensevdovy
po obvod 
ním lékaři

něný může služební smlouvu v prvých třech
rocích služby (počáteční doba) vypověděti,
aniž uvede důvody, po této době pak pouze,
bude-li zdravotní obec (okrsek) neb obvod,
pro který jest obvodní lékař ustanoven, podle
platných předpisů zrušen a nebude možno
ustanoviti obvodního lékaře v jiné zdravotní
obci (okrsku) neb obvodu.
(4) Výpovědní lhůta činí, není-li obvodní
lékař ještě tři roky ve službě, čtyři týdny,
jinak tři měsíce. Výpovědní lhůta se počítá
od prvního dne měsíce následujícího po dnu,
kterého výpověď byla dána.

163

Kč
Až věetně do 12 roků........................

6.600

6.000

■ počínajíc 13. rokem............................

8.100

6.600

(2) Uvedené nejnižší částky se zvyšují ve
smyslu odstavce 2 §u 155 platového zákona
u ženatého obvodního lékaře, přihlíží-li se po
dle příslušných předpisů pensijních při odpo
čivných platech k jeho manželce, o 1200 Kč
ročně.
(s) Zaopatřovací platy pro pozůstalé obvod
ního lékaře se vyměřují ve smyslu odstavce 5
§u 155 platového zákona z výslužného, které
by manželu neb otci náleželo podle přísluš
ných pensijních předpisů bez ohledu na nej
nižší výměru, stanovenou v odstavci 1 a 2;
nedosahují-li však takto vyměřené zaopatřo
vací platy nejnižší výměry v 1. odstavci sta
novené, zvýší se u vdov na tuto nejnižší vý
měru, u sirotků pak na výměru z ní vyplý
vající.

§ 20.

§ 23.

Odpočivné platy obvodních lékařů, kteří
odešli do výslužby za účinnosti zákona č. 105/
1926 Sb. z. a n., a zaopatřovací platy pro po
zůstalé po těchto lékařích a po obvodních lé
kařích, kteří zemřeli v činné službě za účin
nosti uvedeného zákona, příslušejí v rámci
ustanovení služební smlouvy a tohoto nařízení
podle zásad platných pro státní pragmatikální úředníky.
§ 21.

(1) Stane-li se obvodní lékař následkem
oslepnutí nebo následkem jiné těžké a nevyhojitelné nemoci bez svého úmyslného zavi
nění neschopným k další službě a jakému
koliv j inému výdělku nebo stane-li se neschop
ným ke službě nebo zemře následkem úrazu
utrpěného bez svého úmyslného zavinění, pla
tí předpisy §§ 62 a 63 služební pragmatiky,
ve znění zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 2
Sb. z. a n. z r. 1920.
(2) Zemře-li obvodní lékař v počáteční do
bě (§ 19, odst. 3) úrazem, jejž utrpěl ve službě
beze své úmyslné viny, a jsou-li splněny před
poklady stanovené v §u 62, odst. 2, č. 1 až 4,
služební pragmatiky, obdrží jeho pozůstalí za
opatřovací platy, pokud by jim příslušely,
kdyby tento lékař byl po prvých třech rocích
služby dále ustanoven, a to vdova ve výši nej
nižší výměry vdovské pense po obvodním lé-

Odpočivné a zaopatřovací platy se vymě
řují z pensijní základny. Pensijní základnu
tvoří ve všech typech zdravotních obcí a ob
vodů počáteční služební plat základního typu
(III.). Tato pensijní základna se zvyšuje
o přiznané postupové přídavky podle § 8,
odst. 2, pokud se týče § 9, odst. 2, tohoto na
řízení.
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kafi, sirotci příspěvek na výchovu, po případě
sirotčí pensi, vyplývající z uvedené vdovské
pense,
§ 24.
Ustanovení § 158 platového zákona platí
i pro úplně osiřelé děti obvodních lékařek.
§ 25.
Omezení příspěvku na výchovu a sirotčí
pense (sirotčího důchodu) pro jedno dítě nejvyšší výměrou, která byla posledně měněna
ustanovením § 3 zákona ze dne 22. prosince
1924, č. 287 Sb. z. a n., se zrušuje podle § 159
platového zákona i pro dosah tohoto nařízení.
§ 26.
Dosavadní ustanovení o druhotních přídav
cích pro obvodní lékaře ve výslužbě a přísluš
níky jejich rodin a pro pozůstalé po obvodních
lékařích neplatí pro osoby uvedené v § 20 to
hoto nařízení.
§ 27.
Předpisy §§ 161, 163 až 165 platového zá
kona platí obdobně pro obvodní lékaře a jejich
pozůstalé.
§ 28.
Exekuce na služební platy
a výslužné.
Administrativní srážky.
O exekuci na služební platy a výslužné ob
vodních lékařů a na zaopatřovací platy jejich
pozůstalých, jakož i o administrativních sráž
kách platí obdobně ustanovení § 150 platového
zákona.
§ 29.
Oprava nesprávné výměry nebo
výplaty služebních příjmů.
O opravě nesprávné výměry nebo výplaty
služebních příjmů obvodního lékaře platí ob
dobně ustanovení § 151 platového zákona.
Přechodná ustanovení.
§ 30.
O ) Při převodu do nových platů obdrží
obvodní lékaři ustanovení
v dosavadním typu
služební plat podle
zdravotních obcí a
typu (§ 8)
obvodů
I nebo II
IV
III nebo IV
III
II.
V

(2) Pro stanovení výše služebního platu se
zjistí doba, kterou by obvodní lékař musil
ztráviti, aby pětiletými postupy dosáhl v typu,
v němž jest v den účinnosti tohoto nařízení,
smluvního platu, který má v den účinnosti
nařízení. K takto zjištěné době se připočte
započitatelná (započtená) služební doba v po
sledně dosaženém plaiu.
(3) Služební dobou započitatelnou se roz
umí služební doba ve smluvním poměru ob
vodního lékaře skutečně ztrávená a podle do
sud platných předpisů pro postup v tomto slu
žebním poměru započitatelná; dobou započte
nou rozumějí se pak jiná období pro postup
v tomto služebním poměru započtená.
(4) Služební doba takto zjištěná se za
okrouhlí na celá půlletí tak, že se zlomky do
tří měsíců nepočítají a zlomky přesahující
tři měsíce se počítají za celá půlletí.
(5) Doba zjištěná podle odst. 2. až 4. jest
rozhodnou pro stanovení nového služebního
platu podle příslušného typu (odst. 1.), při
čemž se pro přiznání postupových přídavků
béře za základ ve smyslu § 8, odst. 2., lhůta
5 roků. Doba, o kterou rozhodná doba pře
sahuje dobu potřebnou pro dosažení postupo
vého přídavku, který obvodní lékař při pře
vodu obdrží, se započte, pokud se z tohoto
nařízení jinak nepodává, pro zvýšení služeb
ního platu.
§ 31.
(!) Služební plat, který obvodní lékař při
převodu obdrží, nastupuje na místo všech do
savadních stálých služebních požitků, vyjí
majíc cestovní paušál.
(2) Pokud by nový služební plat po srážce
pensijního příspěvku byl menší než úhrn do
savadních stálých služebních požitků (odst.
1.) po srážce pensijního příspěvku v den
účinnosti tohoto nařízení, obdrží obvodní lé
kař vyrovnávací přídavek ve výši rozdílu
mezi obojími požitky.
(3) Vyrovnávací přídavek se zmenší při
prvém zvýšení služebního platu o dvě třetiny
částky, o kterou služební plat byl zvýšen, a
při každém dalším zvýšení o polovinu částky,
o kterou dosavadní služební plat byl zvýšen,
a to až do úplného zániku. Při bezprostřed
ním ustanovení ze služebního místa určitého
typu na služební místo vyššího typu zdravot
ních obcí (okrsků) neb obvodů (§ 9, odst. 2.)
se zmenší vyrovnávací přídavek o rozdíl mezi
počátečním platem dřívějšího a nového typu.
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(4) Vyrovnávací přídavek se zaokrouhlí,
není-li vyjádřen v korunách bez haléřů nebo
není-li dělitelný dvanácti, na nejblíže vyšší
částku v korunách dělitelnou dvanácti.
§ 32.
Bude-li při prvém zařádění zdravotních
obcí (okrsků) a obvodů podle § 2 zdravotní
obec (okrsek) neb obvod, pro nějž jest obvod
ní lékař ustanoven, zařaděn do vyššího typu,
aniž byly změněny okolnosti rozhodné pro
zařádění obcí (okrsků) neb obvodů podle
§ 37 vládního nařízení č. 24/1923 Sb. z. a n.,
zejména územní rozloha zdravotní obce
(okrsku) neb obvodu, případně rozsah zvláště
určených služebních povinností obecního
(městského) lékaře, převede se obvodní lékař
ke dni účinnosti tohoto nařízení znovu podle
pravidel §§ 30 a 31 do nového platu podle
typu, do něhož byly zdravotní obec (okrsek)
nebo obvod zařáděny.
§ 33.
Obvodní lékaři v trvalé nebo dočasné vý
službě se převedou při reaktivaci do nových
platů podle pravidel stanovených pro převod
do nových platů v §§ 30 a 31, a to podle stavu
v den jejich odchodu do dočasné nebo trvalé
výslužby.
§ 34.
O stížnostech podaných do opatření a roz
hodnutí úřadu o převodu do nových služebních
platů k nejvyššímu správnímu soudu platí
ustanovení § 200 platového zákona.
Závěrečná ustanovení.
§ 35.
(i) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1926. Tímto dnem pozbývají plat
nosti, pokud se z tohoto nařízení jinak nepo
dává, veškerá v jiných předpisech obsažená
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ustanovení o předmětech, které jsou upraveny
v tomto nařízení a jsou s ním v rozporu.
(2) Personální opatření učiněná v době od
1. ledna 1926 do vyhlášení tohoto nařízení zů
stávají v platnosti a sluší je uvésti ode dne je
jich účinnosti v soulad s ustanoveními tohoto
nařízení. Při tom buď postupováno podle ob
doby ustanovení §§ 30 až 33.
(3) Pokud nebude schválena systemisace
míst podle tohoto nařízení, jest přípustno jaké
koli personální opatření, které předpokládá
systemisaci míst, jen se schválením vlády
k souhlasnému návrhu ministerstva veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy a ministerstva
financí.
(4) Ustanovení tohoto nařízení se nevzta
hují na obvodní lékaře, kteří byli podle § 16
zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 286 Sb. z.
a n., přeloženi do trvalé výslužby nebo propu
štěni, jestliže byli nejdéle do vyhlášení zákona
č. 105/1926 Sb. z. a n. písemně vyrozuměni
podle obdoby ustanovení 3. odstavce §u 13 zá
kona č. 286/1924 Sb. z. a n. Služební a platové
poměry těchto obvodních lékařů se řídí před
pisy platnými do dne účinnosti tohoto naří
zení.
§ 36.
Nařízení toto provede ministr veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy v dohodě s mi
nistrem financí a ministrem vnitra.
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Spina v. r.
černý v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Engiiš v. r.
Udržal v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Šrámek v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Tiso v. r.
Najman v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gazík v. r.
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