
P. T. 

Přehlednost v prvé řadě 
byla mým heslem při sepisování této knihy. 
Z těchto důvodů seřadil jsem látku do praktických 
hesel, jako: dávky, smluvní lékař, cizí lékař, od
borný lékař, nemocnice, sanatorium atd.; rozdě
lení toto umožňuje přesvědčiti se ve zcela krátké 
době o žádaném. U každého odstavce uvádím vždy 
zkráceně pramen, ze kterého jsem čerpal, takže ' 
pojištěnec může se naň. odvolati při uplatňování 
svých nároků, což jest velice důležité pro praksi. 

K vydání této knihy odhodlal jsem se z toho 
důvodu, že spory v poslední době vedené o po
jištění veřejných zaměstnanců vyzněly tím, že 
bylo rozhodnuto ponechati Léčebný fond v do
savadní formě. Na druhé straně různými dodatky 
látka byla tak zkomplikována, že jest těžko vésti 
veškeré změny v patrnosti. 

Kniha sto jí Kč 12,- i s poštovným. Při odběru 
více než 10 kusů 10 % slevy, respektive 1 výtisk 
zdarma. 

Poněvadž se jedná o knihu praktickou nejen 
prb pojištěnce, nýbrž i pro všechny, kteří přichá
zejí s Léčebýri:t fondem do styku, prosím, byste ji 
doporučil i svým známým a případně použil vý
hod poskytovaných při větším odběru. 

Objednávky přijímá 
Jaroslav Horálek, 

vrchní adjunkt státních drah, 
Hradec Králové, 

Manesova ?80. 

N. B. Při placení račte vyplniti složní lístek 
jménem toho, na koho kniha byla adresována. 

J 

N emocenské pojištění 

veřejných zaměstnanců. 
I .' 

Systematický výklad. 

Napsal 

. Jaroslav Horálek. 

V Hradci Králové 1930. 

N ákladem vla~tním. - Knihtiskárna Typia, Brno. 1672-30. 
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P. T. 

Spory vedené v poslední době o pojištění veřej
ných zaměstnanců vyzněly tím, že bylo rozhodnuto, 
ponechati Léčebný fond veřejných zaměstnanců 
v té formě, jak jej ustanovil zákon ze dne 15. října 
1925, č. 221 Sb. z. a n. 

Pojištěnci neměli však dosud příručky, ze které 
by se mohli poučiti o svých právech, zvláště nyní, 
když různým.i dodatky věc byla velice kompliko
vána. Z těchto dltvodů odhodlal jseln se vydati tuto 
knihu, ve které rozdělil jsem veškerou látku do 
praktických hesel za tím účelem, abych docílil co 
největší přehlednosli. Organisace tato osvědčila se 
mi u knihy »Nemocenské pojištění železničních za
městnanců «, která docílila pronikavého úspěchu. 

U každého odstavce uvádím vždy zkráceně 
pramen, ze kterého jsem čerpal, takže pojištěnec 
n~ůže se naň odvolati při uplatňování svých nároků. 

Zkratky tyto jsou: 
111/1, IV /2 .' článek III., odstavec první, 

článek IV., odsiavec druhý atd. smlouvy o lékař
ské službě. 

L. ř. = léčebný řád. 
N. 1. ř. = nový léčebný řád resp. nové opravy 

v něm provedené. 
K vůli úplnosti otiskuji současně léčebný řád se 

všemi opravalni a text zákona ze dne 15. října 1925~ 
č. 221 Sb. z. a n. 

V Hradci Králové, v květnu 19'30. 

JAROSLAV HORALEK. 

3 



Nemocenské pojištění veřejných 
zaměstnanců. 

Kdo podléhá po jištění. , 
Podle § 1 zákona ze dne 15. října 1925, č. 221 

Sb. z. a n. jsou pro případ nemoci pojištěni: 
a) civilní zaměstnanci ve službě státu, státních 

podniků a veřejných fondů státem spravo
vaných, jakož i příslušníci četnictva, 

b) učitelé obecných a měšťanských škol, na něž 
se vztahuje zákon rovnostní z 23. května 1919, 
č. 274 Sb. z. a n., 

c) zaměstnanci zemí, župních svazů, žup, 
okresů, obcí a fondů a ústavů jimi spravo
vaných, 

d) osoby, kterým stát, země, župní svazy, župy, 
okresy, obce a fondy a ústavy jimi spravo
vané vyplácejí nOrInální odpočivné nebo za
opatřovací požitky, pokud mají v republice 
československé bydliště a nepodléhají nemo
cenském II pojištění podle zákona ze dne 
9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n. nebo podle 
zákona ze dne 11. července 1922, č. 242 Sb. 
z. a n. (t. j. podléhají-li nemocenskému po-o 
jištění dělnickému u okresních nemocen
ských pojišťoven nebo u bratrských pokladen 
hornických) . 
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Rodinní přÍslušnÍci~ 

Oprávněnými rodinnými příslušníky JSou: 
a) manželka (manžel), 
b) děti manželské a nemanželské, nevlastní, 

osvojenci a schovanci, vesměs do dokonaného 
17. roku, 

c} starší děti, vnuci, dále sourozenci, rodiče, děd 
a bába, tchán a tchyně, kteří s pojištěncem 
žili ve společné . domácnosti alespoň šest 
měsícll, než nastal pojistný případ. 

Rodinní příslušníci mají nárok na léčení jen 
tehdy, žijí-li ve společné domácnosti s pojištěncem, 
jsou-li převážně odkázáni výživou na jeho služební, 
odpočivné nebo zaopatřovací požitky a nemají-li 
nároku na pojistnou dávku z vlastního veřejno
právního pojištění. 

Požadavku společné domácnosti není na újmu, 
když manželka (manžel) nebo děti pojištěncovy žijí 
odděleně od pojištěnce za' příčinou výchovy dětí 
z důvodů bytové tísně, zdravotních, hospodářských, 
vzdělávacích a pod., nesouvisejících s jejich osob
ními vztahy. 

Pojmu »d l' U Ž k a" zákon č. 221/25 nezná, 
třebaže družka patří do okruhu oprávněných podle 
pensijního zákona pro státní zaměstnance (§ 5 zák. 
č. 2/20). 

Postup při léčení. 

])ožaduje-li se pojištěnec lékařské pomoci, koupí 
si u okresního sboru Léčebného fondu nebo v místě 
jím ul'čeném poukázku k praktickému lékaři. Po
tvrzení poukázky opatří si pojištěnec v aktivní 
službě (nebo jeho rodinný příslušník) od zaměst
navatele přednosty úřadu služebního místa -
6 

nebo od okresního sboru, v jehož obvodě v době 
one~ocnění se zdržuje. 

Pensista (jeho rodinný příslušník) opatří si po
tvrzení buď od úřadu pensijní požitky vyplácejí
cího (příspěvek strhujícího) nebo přímo u přísluš
ného okresního sboru. O k r e sní s bor m ů ž e 
u r čit i ú ř a cl, k t e r Ý pot v r z e n í z a něh o 
bud e vy cl á vat i. Zaměstnavatel - okresní 
sbor - nebo úřad jím určený jest oprávněn po
žadovati předložení dokladů, osvědčujících nárok, 
zejména na léčení rodinných příslušníků (občanská 
legitimace, křestní, domovský, kO!lskripční list, 
jmenovací, pensijní dekrety a pod.). Nemůže-li 
pojištěnec (rodinný příslušník) poukázku zavčas 
opatřiti, prokáže se podobným dokladem lékaři sám, 
jest však povinen dodatečně poukázku i s přísluš
nými známkami lékaři dodati. Neučiní-li tak, jest 
lékař oprávněn požadovati od něho zaplacení hono
ráře podle sazeb pro soukromé pacienty. 

»Poukázka k lékaři« platí pro jednu a tutéž 
osobu, a to pro poskytnutí lékařské pomoci pro 
jedno a totéž onemocnění, nejvýše však na účetní 
čtvrtletí; přesahuje-li jedno a tptéž onemocnění do 
nového účetního období, stanoveného pro ošetřují
cího lékaře, musí býti lékaři předložena nová po
ukázka, n a níž s e p o k rač o v á n í v léč e n í 
téže choroby vyznačÍ. 

Chce-li pojištěnec vyhledati odborného lékaře, 
vyžádá si »poukázku k odbornému lékaři« od svého 
příslušného okresního sboru nebo mu ji může vy
dati též jeho léčící lékař praktický. (L. ř. III.) 

Pojištěnci a příslušníci jejich rodin, kteří se 
o léčení hlásí, ID u s í. být i v y š e tře n i, a uzná-li 
lékař toho potřebu, vzati do léčenÍ. 

Má-li býti někdo léčen ambulantně (v ordinacích 
u lékaře) nebo doma, rozhoduje lékař. 
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/ 
Nárok na léčení domácí má pouze ten, kdo Jest 

upoután na lůžko nebo komu lékař nedovolí opustit 
příbytek. 

Je-li lékař volán do bytu nemocného, má žádosti 
co možná brzo vyhověti. 

Na poukázce k lékaři vyznačí lékař druh ne
lnoci, data ordinací a návštěva po případě pro
vedené mimořádné výkony. Poukázku vrátí Léčeb
nému fondu při zasílání účtu. (X.) 

Dávky. 
Pojištěnci a jejich rodinní příslušníci mají 

nárok na: 
1. lékařskou pomoc (poukázka k lékaři, svo

bodná volba mezi lékaři smluvními); 
2. léčbu a zaopatření v nemocnici 60 dnů a pří

padně dopravu do nemocnice a zpět. Dá-li se ošetřo
vati v sanatoriu, nahradí mu Léčebný fond pouze 
tolik, kolik by jej to stálo v nejbližší veřejné ne
lnocnici; 

3. léky a therapeutické pomůcky; 
4. lékařskou pomoc při porodu, je-li nutná, a 

přispění porodní asistentky (§ 6 zák. č. 221/25). 
Výdaje tyto hradí se pravidelně paušálně částkou 
Kč 300,-. [L. ř. I, 1 c).] 

Smluvní lékař. 
Pojištěnci a jejich rodinní příslušníci mají svo

bodnou volbu mezi lékaři, kteří se přihlásili, že 
budou léčiti podle smlouvy o úpravě lékařské 
služby. Seznam těchto lékařů jest vyložen k vol
nému nahlédnutí v úřadovně příslušného okresního 
sboru. Změny jsou uveřejňovány ve věstníku Léčeb
ného fondu. (111/3.) 
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S formulářem »Poukázka k lékaři « muze ne
mocný pojištěnec nebo jeho rodinný příslušník 
vstoupiti přímo do léčení u praktického nebo od
borného lékaře. Při tom nalepuje při každé ordinaci 
nebo návštěvě známky, jak jest uvedeno doleji. 
Poukázka k lékaři platí pro jednu osobu jen pro 
jedno čtvrtletí a jedno onemocnění, takže při každé 
nové nemoci nutno si vyžádati poukázku zvláštnÍ. 
(IV /2.) 

Obrátí-li se nemocný pří m o bez poukazu 
praktického lékaře na o d bor n é h o lékaře, do
plácí ještě v hotovosti přímo lékaři doplatky, jak 
jsou uvedeny v následují cínl oddílu (IV /2). vý
jimkou jest odborný lékař dětský, o němž viz pří
slušný odstavec. 

Příplatky při dožadování se lékařské pomOCi 
u praktického lékaře činí: 

a) za každou p r vou den n í ordinaci ve 
vše dní den Kč 4,- ve známkách, 

b) za každou další den n í ordinaci ve vše dní 
den Kč 2,- ve ználnkách, 

c) za každou p rvou den n í návštěvu ve 
vše dní den Kč 8,- ve známkách, 

d) za každou další den n í návštěvu ve všední 
den Kč 4,- ve známkách, 

e) za každou denní ordinaci nedělní Kč 6,- ve 
známkách, 

f) za každou denní návštěvu nedělní Kč 10,
ve známkách, 

g) za každou n o ční ordinaci ve všední den, 
v neděli, ve svátek a památný den Kč 6·
ve známkách, 

h) za každou noční návštěvu ve všední den, 
v neděli, ve svátek a památný den Kč 6·
ve známkách. (L. ř. čl. III, odst. 3.) 
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Poštovní známky nesmějí se již nalepovati, 
nýbrž specielní, Léčebným fondem vydané. Jinak 
se příplatek neuzná. 

1. Den n Í o rdi n a c Í rozumí se se ordinace od 
7 hodin ráno do 19 hodin večer. 

2. Den n Í n á v š t ě vou rozumí se: 
a) návštěva lékaře v bytě nemocného od 

7 hodin ráno do 19 (7) hodin večer; 
b) návštěva lékaře v bytě nemocného, vy

konaná od 19. hodiny večerní do 7. hodiny 
ranní, bylo-li za ni požádáno v době denní 
od 8. do 16. (4.) hodiny; připadají-li ordi
nační hodiny lékařovy na dobu po 17. ho
dině, jest návštěvy takovéto hlásiti nej
později jednu hodinu před skončením or
dinace. 

3. No ční o rdi n a c í rozumí se ordinace od 
19 (7) hodin večer do 7 hodin ráno. 

4. No ční n á v ,š t ě vou rozumí se návštěva 
lékaře, vykonaná od 19 (7) hodin večer do 7 hodin 
ráno, kromě případů, uvedených pod bodem 2 b). 

5. Ne děl n í ordinací a návštěvou rozumí se 
ordinace případně návštěva, vykonaná v neděli, ve 
svátky a v památné dny zákonem určené. (L. ř. 
čl. II, odst. 1.) 

Podle zákona č. 65/25 Sb. z. a n. jsou: 
1. svátky: 1. leden, 6. leden, Nanebevstoupení 

Páně, Božího těla, 15. srpen, 1. listopad, 8. prosinec 
a 25. prosinec; 

2. památnými dny republiky československé: 
1. květen, 5. červenec, 6. červenec, . 28. září a 
28. říjen. 

Svátky nejsou: 26. prosinec (sv. Štěpán), pondělí 
velikonoční a svatodušní. 
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Lékař jest povinen pojištěnce a oprávněné pří
slušníky jeho rodiny léčiti podle nejlepšího vědomí 
a svědom: a nečiniti rozdílu mezi soukromými a 
fondovými pacienty; lékař není oprávněn požado
vati od pacienta jakýchkoli doplatků nad stanovené 
sazby. lVIII/1 a).] 

Smluvní lékař musí tedy přijmouti pojištěnce 
Léčebného fondu nebo jeho oprávněného rodinného 
příslušníka ve svých ordinačních hodinách. Nesmí 
předpisovati pro členy Léčebného fondu jen určité 
hodiny, neboť podle smlouvy o lékařské službě jes! 
smluvní lékař povinen »nečiniti rozdílu mezi sou
kromými a fondovými pacienty« [čl. VIII/1 a)]. 
Takovéto výhrady jsou trestné a pojištěnec má je 
hlásiti Léčebnému fondu. 

Na druhé straně musí však smluvní lékař dbáti 
oprávněných h o s pod á ř s k Ý c h z á j m ů Léčeb
ného fondu tím, že svou činnost omezí na výkony 
nutné a účelné a při tom musí dbáti toho, aby 
lékařské ošetření pojištěnců a jejich rodinných pří
slušníků bylo poskytováno dostatečnou měrou a 
tak, aby směřovalo k uzdravení co možná nejrych-
lejšímu. [VIII/:l b).] . 

Poskytne-li lékař na jednu poukázku během 
léčení pro t u též chorobu více než deset ordinací 
nebo návštěv, jest povinen podati okresnímu sboru 
veřejných zaměstnanců, v jehož obvodě bydlí, 
stručnou zprávu o zdravotním stavu léčené osoby 
na zvláštních tiskopisech Léčebného fondu, které 
mu na požádání dodá příslušný okresní sbor. Ne
učiní-li tak lékař, vydává se v nebezpečí, že výkony 
přesahující uvedený počet nebudou mu honoro
vány. (VIII/3.) 

Kdy jest nutno dodati lékaři novou 
p o u k á z k u. Onemocní-li pojištěnec během jed
noho účetního období (čtvrtletí) několikráte po sobě 
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a v krátkých nebo delších lhůtách vždy chorobou 
j i n o u, jest povinen po každé přinésti lékaři 
n o vou poukázku a nalepiti pro prvou ordinaci 
vždy známku za Kč 4,- , při první návštěvě za 
Kč 8'- . 

Je-li pojištěnec ve stálém lékařském ošetřování 
pro určitou chorobu a přidruží-li se k této chorobě 
onemocnění s původnÍIn úzce související (kompli
kace), ne p o k I á d á set o z a n o v é on e m o c
n ě n í a pojištěnec nepřináší nové poukázky a na- . 
lepuje známky jen jako za každou běžnou ordinaci . . 

Je-li však pojištěnec léčen pro určitou chorobu 
a onemocní-li chorobou novou, s původní nijak ne
související, přinese lékaři novou poukázku. Pří
platky v tomto případě jsou jako za prvou ordinaci 
(návMěvu). Známky nalep ují se však na poukázku 
původní, k níž se nová poukázka přiloží. Při každé 
za ordinaci jednu, i když je současně léčen na dvě 
ordinaci (návštěvě) nalepuje pacient známky jen 
choroby. 

Odhorný lékař. 
S formulářeln » Poukázka k lékaři « muze ne

mocný pojištěnec nebo jeho rodinný příslušník 
vstoupiti pří m o do léčení u odborného lékaře. 
V tomto případě zaplatí Léčebný fond smluvnímu 
lékaři odbornému za ordinaci a za návštěvu vždy 
jen honorář smluvního lékaře p r a k ti c k é h o, 
pacient pak kromě příplatku ve známkách, stano
veného pro ošetřování snlluvním lékařem praktic
kým (viz předchozí odstavec), hradí ošetřujícímu 
lékaři odbornému hotově přímo ze svého rozdíl 
mezi honorářem smluvního lékaře odborného a 
smluvního lékaře praktického. Tento rozdíl mezi 
těmito honoráři činí: 
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a) za den n í o rdi n a c i ~e vše dní den 
v ordinačních hodinách Kc 8:-, , d hl' 

b) den n í n á v š t ě v u ve vsednI ~n" a
~a bd b v • ko u lékaře praktlckeho, senou o o ne Ja 

Kč 15'- , .. v d ' d n mim o c) za denní ordInacI ve vse nI . e
d 

' , 
. b v ennI na-o rdi nač n í hodIny ne o pn d b 

Vt V '" neohlášené ve stanoven?u o u 
vs oe~e odborny' lékař požadovatI od pa
m u z e d' . Kč 8'
cienta další poplatky zak,?r In~cI t tomto 
a Kč 15,- za návštěvu, ta ze paClen v . 

"', d'" ",. l' , hotově Kč 16·- respektIve pnpa e pnp aCI , 

Kč 30'-d 'ě 1 n í denní o rdi n a c i Kč 16,- , 
d) za ne", K v 30 

) cl ě 1 n í denní n á v š t e v u c ':-:, f) ~: ~~ční ordinaci, ve, všední ,dken, v n~d:~~ 
ve svátek a pamatny den za onem s a 
vený Kč 16,- , "', d d "'li 

'" , návštěvu ve vsednI en, v ne e , 
g) za nOS~I k a památný den zákonem stano-

ve s;ic~ 30,- (L ř čl. III, odst. 3.) 
veny c "', db ' lékaři 

Byl-li však pacient poslan ~ o'" o;nemu
f 

_ 
db 'ho vysetrenl a s ormu j~~ za ffiče~~ k o k o~dbornému lékaři za účel~~ 

larem »'h
OU 

a!, t~ , « kterou dostane buď od pn
odborne o vyse renI , L' '" b'h fondu na 
slušného o~re~hího 1 'kb~ru neb~e ~d ~raktického 
návrh důverne p e are , d' e nebo ná-
lékaře, nedoplácí ~a <?~bor~: ,~~' 3It:fčeho, nýbrž 
vštěvy (kterych sml byh n~) y , k K'" 4'- za 

1 . . na formular znam y c 
na epuJe Jen , "'tVvu Honorář v tomto d' . a Kč 8,- za navs e . VI ) o~, Ind~lh d' Léčebný fond plně ze svého. (I 3. 
pnpa e r~ I. 'k v k ' 'kon odborného 

VyžaduJe-h :e)e arbs Y vYI'k ře lázeňské) 
l 'k '" ( o lekare zu nI a e a , 
e are mIm, . . h d' y ordinační nebo nav době dennl mImo o ln , 13 



vštěva neohlášená ve stanovenou dobu (viz oddíl 
o smluvním lékaři) , mllže tento lékař požadovati 
od pacienta další doplatek Kč 8·- za ordinaci 
a Kč 15,- za návštěvu. 

Tyto doplatky hradí Léčebný fond jen v pří
padech vyžadujících okamžité, neodkladné po
moci. žádost jest kolku prosta. 

Ve všech ostatních případech hradí tyto pří
platky pacient ze svého. (XVI/5.) 

Za p o vol e n é cesty k odbornému léčení 
mimo bydliště nemocného hra díL é č e b n Ý 
fond pojištěnci náhradu za dopravu 
pod lem í s t n í c h obvyklých a nejnižších sazeb 
komunikačních, bude-li lékařem nezbytnost a 
způsob dopravy zdůrazněn (na př. dá-li se do
pravit autem, ačkoliv mohl použíti železnice. 
(L. ř. I. C. 7.) 

Cizí lékař. 
Dá-li se pojištěnec nebo jeho rodinný přísluš

ník ošetřovati cizím lékařem, nahradí mu Léčebný 
fond na kolkuprostou žádost, doloženou saldo
vaným účtem lékaře, ve kterém musí býti udány 
dny ordinací a návštěv a případně jaké mimo
řádné výkony byly provedeny, tolik, kolik sám 
zaplatí smluvnímu lékaři (t. č. Kč 6-- za ordinaci 
a Kč 11·- za návštěvu a za mimořádné výkony 
jen to, co smí býti provedeno bez předchozího· 
svolení Léčebného fondu). (III/2.) 

N a recepty nesmluvních lékařů luůže lékárna 
vydati léky na účet Léčebného fondu jen tehdy, 
budou-li potvrzeny úředním (důvěrným) lékařem 
Léčebného fondu a opatřeny jeho úředním razít
kem. (III/2.) 
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Onemocní-li člen nebo příslušníci jeho rodiny 
lnimo obvod svého bydliště, žádají o léčení okresní 
sbor nejbližší místu onemocnění, avšák musí pro
kázati, že jsou členy (rodinnými příslušníky) 
Léčebného fondu. (L. ř. 1. C. 8.) 

Porod. 

Pojištěnkám, manželkám pojištěnců a ostatním 
oprávněným ženským příslušníkům rodiny při
znává se jako náhrada výloh, spojených s nor
málním porodem, částka Kč 300·- . V této částce 
jest zahrnuta eventuelní pomoc lékařská, ošetřo
vání porodní asistentkou i ' nezbytné pomůcky. 

Po skončení porodu nutno Léčebnému fondu 
předložiti: 

1. Potvrzení o členství Léčebného fondu, 
2. doklad o narození dítěte, 
3. potvrzení o vedení porodu. 
Byl-li veden porod asistentkou, stačí j edno

duché její potvrzení. 
Byl-li porod veden lékařem, jest nutno, aby 

lékař vyplnil formulář »poukázka k lékaři « , který 
pojištěnec opatří příslušnými známkami. V tomto 
případě vyrovná Léčebný fond účet lékaři z uve
dené částky 300 Kč. 

Doklady tyto jsou nezbytny, má-li býti vydání 
s porodem vyúčtováno. 

Kdyby bylo nutno převézti rodičku do porod
nice před ukončením porodu, lnožno výkony lé
kaře nebo asistentky až do té doby provedené 
honorovati podle minimálního platebného tarifu 
komorového, event. porodních asistentek. 
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Místo obnosu 300 Kč nluze býti poskytnuto 
umístění v porodnici nejdéle na dobu 10 dnů podle 
nejnižší místní sazby veřejných porodnic. 

Delší pobyt ústavní bude Léčebným fondem 
placen jen z důvodu nemoci a podle poslední třídy 
nejbližší veřejné nemocnice. fL. ř. I, 1 c).] 

Dětský odborný lékař. 

Odborným dětským lékařům platí Léčebný 
fond za každou ordinaci a za každou návštěvu 
u dětí a ž d o stá ř í 1 r o k u po celou dobu léčení 
plnou sazbu, ujednanou pro odborné lékaře Léčeb
ného fondu, nejdéle však do skončení čtvrtletí 
následujícího po dovršení prvního roku věku 
dítěte. K lékaři dětskému u dětí ve věku do jed
noho roku není třeba poukazu od okresního sboru 
ani od lékaře praktického. Stačí »Poukázka k lé
kaři«, na kterou nalepuje v těchto případech 
po jištěnec při ordinaci známku za 2 Kč, při ná
vštěvě známku za 4 Kč, bez jakéhokoliv doplatku 
po jištěncova na penězích. (IV / 4.) 

Vyžaduje-li se lékařský výkon dětského od
borného lékaře v době denní mimo hodiny ordi
nační nebo návštěva neohlášená ve stanovenou 
dobu (t. j. v době před 8. a po 16. hodině), luůže 
tento lékař požadovati od pojištěnce (rodinného 
příslušníka) 

a) další doplatek za ordinaci Kč 4'-, 

b) další doplatek za návštěvu Kč 7·50. 

V případech vyžadujících neodkladné oka
mžité pomoci hradí tyto nedoplatky Léčebný fond. 
(XVI/6.) 
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Zuboléčba. 

Z ubní lékař, který se přihlásil k léčení na účet 
Léčebného fondu, poskytuje lékařskou péči pa
cientovi, který se vykáže řádně, vypln,ěnov~ a p~: 
tvrzenou »Poukázkou k zubnlmu lekarI«, pn 
čemž platí tato pravidla: 

a) U výkonů, uvedených v odstavci A, nepo
třebuje pacient vůbec zv láštního předběžného 
svolení Léčebného fondu a připlácí ve známkách, 

. které nalepí na poukázku"k zubnímu lékaři, a to 
pojištěnec známky po 1 Kč za každých 5 Kč seny 
výkonu, rodinný příslušník známky po 2 Kc za 
každých 5 Kč yýkonu. , ., 

b) U výkonu, uvedenych v odstaVCI B, pacIent 
jest povinen provésti předběžné ozn~mení okres; 
nímu sboru což se stane takto: PaCIent odevzda 
zubnímu lékaři zároveň s poukázkou k zubnímu 
lékaři tiskopis »Návrh zubního lékaře«. Zubní 
lékař v tomto tiskopise označí potřebné výkony, 
po jištěnec pak předloží tento tiskopis lékařem 
vyplněný k vidování. a záz.nam~ příslušn~mu 
okresnímu sboru, a to Ihned, JakI~llle se za:poc~lo 
ošetřování, vždy pak ještě pře d Jeho ukoncenIm, 
a vrátí jej zase zubnímu lékaři. Zubní lékař tento 
vyplněný tiskopis »Návrh zubního lékaře«, ově
řený okresním sborem, přiloží po skončeném lé
čení k účtu jako doklad. Pacient připlácí u vý
konů uvedených v odstavci l}, čís. 1 a 2 v~}:r:ám
kách, které nalepí na poukazku, a to po JIstenec 
známky po 2 Kč za každých 5 Kč výkonu, ro~inný 
příslušník zná~ky po 3 ~č za každý~h 5 ~c vy
konu. U výkonu uvedenych v odstaVCI B, c. 3 a 4 
n e n a lep u j e pacient známek, avšak zaplat~ 
tl svého okresního sboru napřed 50% smluvene 
ceny za výkon. 
2 17 



c) K provedení některého z výkonů, uvedených 
v odstavci C, poj i š tě n e c potřebuje pře d
běž n é h o svolení příslušného okresního sboru. 
Protože okresní sbor může vydati toto svolení 
teprve na základě návrhu ošetřujícího lékaře, jest 
povinen zubní lékař po prohlídce zubů (jedno
duchá ordinace bez zákroku) označiti pře d z a
p o čet í m výkonu potřebné práce v tiskopise 
»Návrh zubního lékaře « , jejž pojištěnec odevzdá 
okresnímu sboru. Pojištěnec obdrží od tohoto 
sboru svolení, jakmile předloží stvrzenku o tom, 
že zapravil příplatek, který činí 50% smluvené 
ceny za výkon. Ve známkách nepřiplácí při těchto 
výkonech pojištěnec nic. Zubní tékař jest opráv
něn provésti další léčení teprvel na základě po
tvrzeného »Návrhu zubního lékaře«. 

Svolení k provedení zubního výkonu sku
piny C může okresní sbor vydati jen tehdy, ne
vzejde-li Léčebnému fondu větší náklad než 
Kč 50'- v jednom a témž roce. 

Zubní lékaři, přihlášení k léčení na účet Léčeb
ného fondu smějí vykonávati tyto výkony: 

A. 
Bez zvláštního předběžného svolení Léčebného 

fondu (okresního sboru): 
1. Ordinace bez zákroku (prohlídka 

chrupu jen tehdy, nebyl-li pacient 
dále vůbec ošetřován................ Kč 8'-

2. Odstranění zubního kalnene včetně 
s čištěním (jako samostatný zákrok) " 10,-

3. Zastavení krvácení (jako sanlostatný 
zákrok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10,-

4. Vytažení zubu nebo jeho kořenů 
včetně s anaesthesií (umrtvením) " 

15,-

5. Léčení dásní (za celý případ) 
6. Léčení bolestivého zubu (nebylo-li 

možno ukončiti léčení plombou z ja-
kýchkoliv důvodů) ................. . 

B. 

15,-

" 
15,-

Po předběžném oznámení Léčebnému fondu 
(okresnímu sboru): 
1. Komplikované ošetření zubu, t..j. 

umrtvení dřeně, desinfekci prů-
duchů se zaplombováním ......... . 

2. Léčení zánětu okostice nebo léčení 
zubu gangraenosního i s plombou .. 

3. Resekce hrotu kořenů - granulomy, 
cysty (jen po předběžném získání 
roentgenologického snímku, jenž se 
vždycky Léčebnému fondu současně 

, Vt v dl V') s uc em pre OZl ................... . 
4. Roentgenolog'ický snímek zubní (sní

mek musí býti přiložen k účtu, nebo 
oznámeno jméno a adresa lékaře 
léčícího, jemuž byl snímek zapůjčen) 

C. 

Kč 30,-

" 35·-

" 150'-

" 40,-

Jen pro pojištěnce po předběžném svolení 
Léčebného fondu (okresního sboru): 
1. Plomby (cementové, porculánové, 

amalgamové) ...................... Kč 20,-
2. Umělý chrup v kaučuku včetně spon 

z náhradního kovu a ssací komory 
za první dva zuby po ............... . 
za každý další po ................ .. " 

35,-

" 
25,-

3. · Oprava zlomené prothesy ......... . 
" 

15·-
4. Náhrada zlomeného zubu ........... . 

" 
20,-
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5. Správka prothesy s náhradou 1 zubu ." 
za každý další zub. . . .. . . . . .. . . .. . . . " 

6. Náhrada spony z nepravého kovu 
(jako samostatný výkon). . . . . . . . . . . . " 

7. Přepracování kaučukového umělého 
chrupu, počínaje 3 zuby včetně se 
sponami za každý zub.............. " 
(čl. XIX a XX.) 

25,-
15,-

20,-

20,-

N a práce ve zlatě Léčebný fond nepřispívá. 
[L. ř. čl. I c).] 

Je-li nutno při jedné ordinaci nebo návštěvě 
vykonati více mimořádných výkonů logicky na
vzájem souvisejících, účtuje se z nich pouze 
výkon nejvýše honorovaný. 

Je-li nutno a pro nebezpečí z prodlení neod
kladno provésti některý z výkonů uvedených 
v odst. C, může býti proveden i bez předchozího 
svolení Léčebného fondu (okresního sboru), avšak 
vý jimečnost tuto jest třeba výslovně odůvodniti. 

Mimořádné výkony neuvedené honoruje Lé
čebný fond jen tehdy, bylo-li ke každému jédnot
livému z nich dáno: napřed svolení Léčebného 
fondu a byla-li cena za výkon napřed smluvena, 
aneb stalo-li se provedení výkonu absolutní indi
kací životní (bylo-li ohroženo zdraví nemocného). 
Ježto i v případech posléze uvedených platí Lé
čebný fond honorář za provedení výkonu, není 
lékař v těchto případech oprávněn, aby vyjed
nával s nemocným aneb s jeho rodinou o výši 
honoráře anebo dokonce snad od nich požadoval 
honorář. (čl. XXI.) 

Potvrzování a povolování zubních výkonů pro 
pojištěnce Léčebného fondu a oprávněné rodinné 
příslušníky, příslušející k okresnímu sboru Praha-
20 

lllěsto, provádí Okresní sbor Léčebného fondu 
veřejných zalllěstnanců v Praze, Betlémská ul. 11. 

Lázeňská léčba. 

O povolení léčby v lázních nutno žádati. 
Žádost jest kolku prostá a podává se u okresního 
sboru, v jehož obvodu pojištěnec neb rodinný 
příslušník bydlí. Formuláře žádosti lze obdržeti 
u okresního sboru za obnos 60 hal. Příslušné po
učení jest v každém formuláři uloženo. 

Směrnice pro lázeňské léčení (výtah 
z léčebného řádu) 

podle usnesení ústředního sboru Léčebného fondu 
veřejných zaměstnanců v Praze ze dne 

28. března 1928 a 6. března 1929. 

N á rok. 
1. Lázeňské léčení jest dávkou nepovinnou, po

skytovanou podle finančních prostředkll Léčebného 
fondu na tento druh léčení vyhražených. Proto 
vzniká zásadně nárok na lázeňskou dávku teprve 
po kladném vyřízení žádosti, podané u příslušného 
okresního sboru nejméně šest neděl před zamýšle
nýnl nastoupením lázeňského léčenÍ. 

2. Na léčení lázeňské na před nepovolené Léčebn Ý 
fond zásadně nepřispívá ani nehradí ničeho. 

3. O všech žádostech za příspěvek na léčení 
lázeňské rozhoduje jen Léčebný fond veřejných za
městnanců v Praze podle Slllěrnic dále uvedených. 
Proto nutno zasílati všecky žádosti (i okresním 
sborem nedoporučené) Léčebnému fondu v Praze. 
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KOlnu se poskytuje? 
4. Lázeňské léčení se poskytu je pouze pojištěnci 

(pojištěnce) nebo manželce pO.Ťištěncově (manželu 
pojištěnky), pokud má manželkélj (n~anžel) vůbec 
nárok na dávky od Léčebného fondu veřejných za
městnancll (§ 7 zákona č .. 221/25). Jiným rodinným 
příslušnÍkůln lázeňské léčení povoliti nelze. 

Za jakých podnlínek? 
5. Lázeňské léčení v plném smyslu slova může 

býti povoleno podle směrnic dále (v odst. 8- 22) 
uvedených jen při potřebě naléhavé (indikaci abso
lutní), kde ostatní dostupné léčebné prostředky, od 
nichž jest možno úspěchu očekávati, byly bez
výsledně využity a kde jedině lázeňskou léčbou 
lze úplné vyléčení nebo aspoň podstatného a trva
lého zlepšení choroby očekávati. _ 

6. Při indikaci relativní, t. j. v případech, kdy 
je lnožno s úspěchem použíti i jiných prostředků 
léčebných než přímo lázní, nebo kdy nelze očeká
vati ne-li již úplného vyléčení, tedy aspoň zlepšení 
podstatného nebo trvalého, jen lázeňskou léčbou. 
Léčebný fond poskytuje pouze lékařské ošetření 
lázeňskÝln lékařem a lázeňské prostředky podle 
směrnic dále (v odst. 23- 27) uvedených. 

7. Lékařský podklad pro indikaci k lázeňskému 
léčení byl uveřejněn ve Věstníku Léčebného fondu, 
roč I, č. 9. 

A. L á z e ň s k é léč e n í při i n d i k a c i 
- absolutní. 

8. Léčebný fond veřejných zaměstnanců vy
hrazuje si právo stanoviti lhůtu nastoupení a určiti 
i místo lázeňského léčení, po případě i způsob 
ubytování v místě lázeňském. Pojištěncům se do
stane včas poučení o tom, je-li postaráno o jejich 
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léčení v lázních lékařem ústavním či mají-li Sl 

zvoliti lékaře lázeňského podle seznamu. 
9. Lázeňské léčení se povoluje zásadně Jen 

v oblasti republiky československé. 
10. Pojištěnci se dostane přesného vyřízení, zda 

mu bylo povoleno úplné léčení i zaopatření v láz
ních, či která část jeho a jakým způsobem, nebo 
není-li to možno, výjimečně příspěvek peněžitý. 

11. Záměna lázní bez předchozího svolení Léčeb
ného fondu není dovolena. Nemocný, který by se 
samovolně odebral do jiných lázní, než v kterých 
mu bylo povoleno léčení, ztrácí nárok na povolenou 
dávku. 

12. Cestovné do lázní a zpět Léčebný fond ne
hradí. 

a) V 1 á z e ň s k ý chl é č e b n ách. 

13. Nemocní budou pokud možno umísťováni 
v lázeňských léčebnách, kde jim bude poskytováno 
za ceny smluvené zároveň s ubytováním a stravou 
lékařské ošetření, po případě i léčebné prostředky. 
Povolovati léčebné prostředky přísluší pověřenému 
lázeňskému lékaři. 

14. Paušální náhradu nákladů bude účtovati 
v tom případě ústav nebo správa lázeňská přímo 
s Léčebným fondem v Praze. Pojištěnec bude do
pláceti Léčebnému fondu veřejných zaměstnanců 
jednu třetinu z tohoto stanoveného paušálu, a sice 
napřed. -Vplatním lístkem, který pojištěnec obdrží 
zároveň s povolením od Léčebného fondu, zaplatí 
nejpozději osm dní před nastoupením léčby jednu 
třetinu celkového nákladu. částka ta bude mu při 
povolení přesně sdělena. Kdo. se při nastoupení 
léčby nevykáže potvrzením o zaplacení jedné tře
tiny nákladu (útržkem), nebude do léčby přijat. 
Kde nejsou zahrnuty léčebné prostředky již v pau-
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šálu, připlácÍ nemocný ua ně rovněž jednu třetinu 
ze svého. ' 

15. Kdyby se pojištěnec z důvodů závažných a ' 
prokázaných nemohl ubytovati v lázeňské léčebně, 
uhradí mu Léčebný fond jen dvě třetiny sazby, 
stanovené pro tuto léčebnu. Takové závažné důvody 
musí pojištěnec prokázati napřed, již při podání -
žádosti. -

b) NI i m o I á z e ň s k o u léč e b II u. 
16. Kdyby nebylo možno umístit pojištěnce 

v lázeňské léčebně, povolí mu Léčebný fond pří
spěvek peněžitý. Příspěvek tento nesmí přesahovati 
dvě třetiny průměrného objektivně zjištěného ná
kla~u na lázeňské léčení ve způsobu a míře léčení 
pro dotyčné nebo obdobné lázeňské místo paušálně 
sjednaného (byt, strava, lékař, léčebné prostředky). 
Příspěvek ten určí představenstvo Léčebného fondu. 

1? V případech, kdy byl povolen příspěvek 
peněžitý, nutno po skončeném léčení žádat u Léčeb
ného fondu v Praze o výplatu příspěvku. K žádosti 
nutno připojiti účty . za lékařské ošetření a za po
užité prostředky léčebné, ves~ěs saldované (za
placené) a co do dat a výkonů rozvedené, kromě 
toho doklad o době léčenÍ. 

18. Účty, pokud prokazují, že lázeňská léčba 
byla skutečně prováděna v rozsahu povoleném, 
zl."lstávají trvalým majetkem Léčebného fondu. 
Pojištěnci pro jeho potřebu zašle Léčebný fond
potvrzení, že a které účty a v jaké výši byly 
u Léčebného fondu ponechány. 

c) Pří pad y z v I á š t ní. 
19. V místech lázeňských, v nichž nemá Léčeb

ný fond smlouvu ve smyslu odst. 13, poskytuje 
Léčebný fond pacientům naturálně jen ty složky 
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lázeňského léčení, o nichž ujednal smlouvu. 
O těchto naturálních dávkách platí analogicky 
ustanovení odst. 13- 15. Ostatní složky lázeňského 
léčení (ošetření lázeňským lékařem, lázeňské pro
středky), budou poskytnuty podle potřeby ve 
slnyslu léčebného řádu, po případě směrnic o lá
zeňském léčení, platných o jednotlivých dávkách. 
Pro lázeňského lékaře obdrží pacient v tomto 
případě poukázku k lázeňskému lékaři s podrob
ným poučením. Způsob poskytování jednotlivých 
složek lázeňského léčení hude pacientu oznámen 
ve vyřízení žádosti. 

D voj í d á v k a. 
20. Bylo-li nutno povoliti současně lázeňské 

léčení oběma manželůnl v témž lázeňském místě, 
je možno poskytnouti manželce (manželovi) pouze 
50% lázeňské dávky. Musí tedy manželka (manžel) 
připláceti místo jedné třetiny paušálního nákladu 
částku ve výši dvou třetin nákladu, eventuelně 
dostane se ji příspěvku peněžitého pouze jedné 
třetiny průměrného nákladu léčebného. Na léčebné 
prostředky v paušálu nezahrnuté připlácí tato 
druhá osoba (manželka, manžel) rovněž dvě třetiny 
sazeb .. 

Pod m í n kyj s o u z á vaz n é. 
21. Nemocný je povinen při povoleném lázeň

ském léčení podrobiti se stanoveným podmínkám 
(určení místa lázeňského, doby léčení, způsob 
ubytování atd.). Nemůže-li pojištěnec ze závaž
ných důvodů nastoupiti léčení v lázeňské léčebně 
ve stanovený den nebo nejpozději druhého dne 
nato, jest povinen ohlásiti důvod, proč nemůže 
nastoupiti lázeňské léčení ve stanovenou dobu, 
Léčebnému fondu v Praze do sedmi dnů po ob-
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drženív ;yřfzení ž~dos!i ~ láze~ské léč~nÍ a důvod 
tento radne prokazatl. JInak Jest pOVInen nahra
diti Léčebnému fondu vzniklou škodu (§ 12 · zá
kona č. 221/25). Mimo to, nenastoupí-li nemocný 
V uvedenou dobu povolené léčení, pozbývá udělené 
po-yo~ení vů~ec s-yé platnosti (ačli nemocný včas, 
t.vJ· Ihned, Ja~(mIle překážka nastala, nejpozději 
vsak do sedmI dnll po obdržení vyřízení žádosti 
nutnost odkladu léčení neprokázal a odkladu si ne
vyžá~al). Dllsledky tyto platí ovšem jen pro ne
lllocneho, který byl původně do lázeňské léčby po
ukázán, nikoli pro náhradníka, který byl později 
za původního pacienta povolán. 

K o n t rol a. D orná c Í řád. 
. 22. Nemoc~ý je za svého pobytu v lázních po

VInen podrobItI se eventuelnímu kontrolnímu vy
šetření lékařem od Léčebného fondu tím pověře
n ým. Za pobytu v lázeňské léčebně podléhá ne
mocný samozřejmě domácímu řádu léčebny. 

B. D á v k y při i n d i k a c i rel a t i v n í. 
23. Při indikaci relativní lze povoliti tak zvané 

ambulantní léčení nemocným osobám (pojištěncům 
neb jich manželkám, pojištěnkám neb jejich man
želům), pro jejichž chorobu není lázeňská léčba sice 
indikací absolutní, u nichž však léčení prostředky 
lázeňskÝllli by bylo přece pronikavé účinnosti a 
užiti těchto prostředků by bylo i poměrně hospo
dárné (vzhledem k tomu, že pacient by jinak po
třeboval i doma mnoho léků a lázeňských přípravků 
v domácnosti použitelných, jako jsou přísady do 
koupelí, zábaly, obklady atd.). Pacientům těm dodá 
Léčebný fond poukázku k lázeňskému lékaři, ob
dobnou jako pacientům s indikací absolutní. Jen 
na základě této poukázky k lázeňskému lékaři ob-
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drží pacient od lázeňského lékaře předpis na po
třebné léčebné prostředky na zvláštním formuláři 
Léč.ebného fondu lázeňským lékařům dodaném. 

24. Na základě tohoto předpisu platí tito pacienti. 
zpravidla přímo správě lázní 50% ze s<:z~b, za 
lázeĎ.ské prostředky pro ,Léče~ný f?nd ~e:eJnYvch 
zaměstnaneu v Praze spravalllI laznl znacne sn~zt?
ných a správy lázní účtují Léčebnému fondu ver,~~
ných zaměstnanců v Praze druhých 50%. Ve VYJI
mečných případech, kdy, sl?ráva l~zn5. ?~epřela 
s Léčebným fondem ujednanl takove uCInItI, bude 
polovice sazeb placena způsobenI jiným. 

O způsobu placení 50~ sazby ?ostane se :pa
cientu zprávy a pokynu pn povolenI ambulantnlho 
léčení. , h 

25. O lékařských poradách, o placení lékařskyc 
honorářů, o lécích, o mimořádných výkonech atd . 
platí všeobecné směrnice léčebného řádu po případě 
smlouvy o službě lékařské. 

26. 1 ambulantní léčení lázeňské pojištěnců neb 
jejich manželek (J?9jištěpek neb te~ic~ manže!ů), 
povoluje pouze Lecebny fond vereJnych zamest
nanců v Praze a to na z&kladě žádostí, podávaných 
na formulářídh pro lázeňské léčení a doložených 
předepsaným lé,kařs~ý~ vys,vě~čením. Při, po-yole
nénl ambulantnlm leeenl v laznlch nehradI anI ne~ 
přispívá Léčebný fond na ubytování, stravování anI 
na cestovní výdaje. . V' 

27. Způsob podávání žádostí jest týž, Jako prl 
indikaci absolutní. 

U s t a n o ven í s p o leč n á. Ž á d o s t 
a vyřízení. 

28. žádost jest zpravidla podati vU okres?!ho 
sboru nejpozději šest neděl (42 dny) pred zamysle
ným nastoupením lázeňské léčby. 
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Jest bezúčelno podávati žádosti o povolení lázeň
ské léčby na dobu pozdější než je tato lhůta. 

29. Nastoupí-li nenlocný lázeňskou léčbu před 
kladným vyřízením, nemá vůbec nároku na pří
spěvek. Neobdrží-li však pojištěnec vyřízení do pěti 
neděl (35 dní) po odeslání žádosti za příspěvek od 
okresního sboru do ústředí Léčebného fondu veřej
ných zaměstnanců v Praze, může žadatel předpo
kládati, že mu obvyklý příspěvek na ty které lázně 
z návrhu lékařského plynoucí byl povolen. Bylo-li 
zapotřebí doplnění žádosti nebo lékařského nálezu, 
počíná se lhůta od dodání řádně doplněné žádosti 
nebo lékařského nálezu Léčebnému fondu v Praze. 
O tom, že doplnění bylo vyžádáno, jest pojištěnce 
uvědomiti. Okresní sbor oznámí každélllu žadateli 
den, kdy žádost (i eventuelní doplnění) Léčebnému 
fondu v Praze odeslal. 

30. Poskytování lázeňského léčení může ústřední 
sbor Léčebného fondu podle potřeby kdykoliv vhod
ným způsobem změniti, po případě zastaviti. 

Lázeňští lékaři. 

Léčení pojištěnců Léčebného fondu (rodinných 
příslušníků) za léčebného pobytu v lázních lékaři 
lázeňskými je upraveno takto: 

(1) Pacientům, jimž bylo lázeňské léčení po
voleno Léčebným fondem, se ponechává zásadně 
svobodná volba jen mezi lázeňskými lékaři v lázeň
ském lllístě, kteří byli přihlášeni Léčebnén1u fondu 
některou ze smluvních organisací lékařských a tím 
se zavázali, že za ujednaných podmínek budou 
členy Léčebného fondu (rodinné příslušníky) léčiti . 
Závazek, týkající se svobodné volby mezi lázeň
skými lékaři, se nevztahuje na ústavní léčení, 
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pokud se lázeňské léčení děje způsobem ústavním 
za vedení ústavního lékaře. 

(2) NeJméně 50% lékařů v každém lázeňském 
nlÍstě ordinujících lllusí se zúčastniti lázeňského 
léčení pojištěncll (rodinných příslušníků) Léčeb
ného fondu. V případě, kde by se 50% místních 
lázeňských lékařů nepřihlásilo, má Léčebný fond 
volnost vyjednati si' jiné opatření lékařské služby 
v onom místě, nebo trvati na tom, aby dotyčná 
lékařská organisace své členy ke splnění smluvního 
závazku přiměla. 

(3) Pro různost lékařského honoráře by~a lázeň
ská místa rozdělena na dvě skupiny , a to: 

a} na nákladné lázně, k nimž patří: 
Karlovy Vary, Jáchymov, 
Mal'. Lázně, Luhačovice, 
Frant. Lázně, Píšťany, 
Teplice-Šanov, T'renč. Teplice, 
Poděbrady, Tatr. Lomnice, 

b) na ostatní lázeňská místa. 
(4) Pro prvou skupinu lázní jest smluven lékař

ský honorář t.akto: 
a) za prvou ordinaci honorář Kč 40'- , při čemž 

pojištěnec nalepuje známky za Kč 8'-~ za 
každou další ordinaci honorář Kč 20,- a po
jištěnec nalepuje známky za Kč 4,- na po
ukázku; 

b) za návštěvu u nemocného, pokud lékař jako 
»lázeňský lékař « tuto návštěvu koná, je sta
noven honorář Kč 40,- - a pojištěnec nalepuje 
známky za Kč 8,- na poukázku. 

Pro druhou skupinu lázní jest smluven lékařský 
honorář takto: 
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a) za .I?!':,ou ordinaci ~onor,ář Kč 30'-, při čemž 
pOJls~enec nalep~Je znamky za Kč 6;- na 
p~ukazku, za .~a~dou další ordinaci honorář 
KK~ 15'-, pOJIstenec nalepuje známky za 

c 3,-, 

b) za, náyvÚ~v~ u !lemocného, pokud lékař jako 
»lazensky le~~r« ytuto návštěvu koná, je sta
noyen honor~r Kc 30,-, pojištěnec nalepuje 
znamky za Kč 6·- na poukázku. 

,y(5) !Saždému pacientovi, léčícímu se s povolením 
~~cebn~~o fopdu v lázních, nlůže lázeňský lékař na 
ucet Lec.ebneho fondu dle smluvených sazeb po
skyt:~lOUtI -; celku nejvýše pět porad lékařských (bez 
rozdIlu, ~t v tomto celkovém počtu pěti porad jedná 
se o or(;hnace či návštěvy). Další porady lékařské 
d(alť ordInace či ~ávštěvy) platí si pojištěnec sám 

e shora uvedeneho sazebníku. 
,y(6) P?,cient, jemuž bylo lázeňské léčení povoleno 

LecebnYI? fondem, vykáže se lékaři poukázkou 
~ odborne!llu lékaři lázeňskému (pro rok 1930 ozna
?enou raZltkem »Lázeňské léčení 1930«) obsahuJ" , 

, y t " b d ,ICI Jm~no, zam,eys na~lI a y liště pacientovo, kulatým 
razltkem Lecebneho fondu veřejných zaměstnanců 
Vf Praze a podpisem úředního lékaře Léčebného 
ondu. 

eL ~on,oráyře !yto vyúčtují lázeňští lékaři o 
s~oncenl lazenys~e ~ezony přímo s ústředím Léče1-
n~ho f~nd",!-, vereJnrch zaměstnanců v Praze, jemuž 
ťre~kladaJl »Poukazky k odbornému lékaři« ozna
?~ne letos razítkem »Lázeňské léčení 1930«: které 
JIm byly pacienty dodány. 
,y (8) ,Na účet Léčebného fondu mohou býti za 
l~ce~ne~o ,~obytu,: lázpích pacientům, jimž bylo 
l~zen~ke l~cenl Lecebnym fondem povoleno, před
pISovany leky a lázeňské prostředky dle sjednaných 
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směrnic jen na formulářích Léčebného fondu, letos 
s' označením » Lázeňské léčení 1930«, které ústředí 
Léčebného fondu jednotlivým lékařům zašle. 

(9) O mimořádných výkonech za léčebného po
bytu v lázních platí příslušné směrnice i sazby. 

Povolení k nlinlořádným výkonům a k seriové 
léčbě bude vystavovati okresní sbor, příslušný pro 
místo lázeňské, podle návrhu ošetřujícího lékaře 
a eventuelně dobrozdání lékaře důvěrného. 

(10) Při interkurentním onemocnění, t. j. onemoc
nění chorobou jinou, než kterou pacient léčí v láz
ních, má pojištěnec volnost zvoliti si z místních 
usedl ých praktických lékařů lé~aře dl~ u~tano.vel~~ 
všeobecně platné smlouvy. Zustane-h vsak I pn 
tomto interkurentním onemocnění u svého »lázeň
ského lékaře « , doplácí ze svého rozdíl mezi sazbou 
lékaře praktického, kterou hradí Léčebný fond; 
a sazbou tarifu dle všeobecné smlouvy pro odborne 
lékaře platného (dvojnásobná sazba lékaře praktic
kého). O nalepování známek platí v těchto pří
padech pravidla o léčení u praktického lékaře. 

(ll) Pokud se týká návštěv v době noční a v ne: 
děli (uznané svátky), platí všeobecná ustanov.enl 
smlouvy lékařské ve článku XXIV. o t?m, co Je~t 
pokládati za dobu noční a za svátky, 1 o tom, ze 
platí se dvojnásobná sazb~ ~enní, a !O ': přípa?ec~ 
interkurentního onemocnenl prakhckemu lekarl 
podle sazeb pro lékaře praktické, avšak v pří pade~~ 
ošetřování » lázeňským lékařem« pro chorobu, k vulI 
které byl pacient poslán do lázní, podle sazeb pro 
lázeňské lékaře sjednaných. 

(12) Po' skončeném léčení podá lázeňský lékař 
zároveň s předloženými účty lékařskými Léčeb
nému fondu na předepsaném .formu!áři struy~n?u 
zprávu o zdravotním stavu pacIentove, o pouzItem 
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postupu léčebném a o jeho výsledcích. K účtu při
pojí lázeňský lékař také event. povolení okresního 
sboru k mimořádným výkonům. 

(
3

) Jiných příplatků, než v případech shora 
uvedených, pojištěnci Léčebného fondu lázeňským 
lékařům platiti nebudou. (XXIII.) 

Předpisování léků. 

Pojištěnec má nárok na poskytování potřebných 
léků a léčebných! pomůcek podle těchto pravidel: 
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a) Předpisovány mohou býti všechny oficielní 
i neoficielní léky ve způsobu a množství, jak 
je lékařská věda uznává k léčení za vhodné 
a postačitelné v jednoduché formě a kom
binaci; 

b) předpisovány mohou býti lékárnické pří
pravky (speciality), které jsou úředně k vše
obecnému prodeji připuštěny a které k do
cílení léčebného úspěchu jsou nutné, ne
mohouce býti úspěšně nahrazeny předpisem 
léků . oficielních; tyto recepty musí lékař 
opatřiti bezpodluínečně vlastní rukou klau
sulí »necesse «; 

c) předpis lihových nápojů (víno, malaga, šam
paňské víno, koňak atd.) jest dovolen jen 
v případech zcela naléhavých a lékařem 
zvlášť odůvodněných, a to jen předpis roze
psaný v dávkách nejvýše do 200 g, nikdy 
však jako všeobecný sílící prostředek; 

d) předpisování orgánopreparátů v původním 
balení jest dovoleno bez předběžného povo
lení okresního sboru jen 
1. pokud nejde výslovně o dlouhodobé syste

matické léčení, 

2. opatří-li lékař předpis vlastní rukou klau
sulí »necesse «. 

Lékárna vydá pojištěncům náležitě předepsané 
organopreparáty bez jakéhokoliv příplatku. Ro
dinní příslušníci na organokHeparáty přispívají 
hotově lékárně 50% na detaIlní cenu, účtovanou 
lékárnou Léčebnému fondu. (N. 1. ř. čl. I, odst. 4.) 

Speciální léky. 
Předpisování specialit a patentovaných pří

pravků v původním balení, pokud jsou úředně při
puštěny k všeobecnému prodeji, jest dovoleno pouze 
v případech ne z byt n o s t i, kde k docílení léčeb
ného výsledku nemůže s úspěchem býti použito 
vhodného magistraliter rozepsaného léku. Recepty 
tyto musí lékař bezpodmínečně opatřiti vlastno
ručně klausulí »necesse«. 

Speciality jsou vydávány zásadně v balení nej
menším, resp. pokladenském; označí tudíž ordinu
jící lékař, žádá-li balení větší, velikost a počet 
s lov y, nikoliv jen římskými číslicemi. 

Při předpisování specialit v původním balení 
jest především dbáti výrobků domácího původu. 

Na účet Léčebného fondu nesmějí býti předpiso
vány tyto speciality v původním balení: 

a) všechny syrupy, 
b) všechny tinktury, soluce, elixíry a vína se 

železem, arsenem a jinými léčivými přísa
dami, 

c) emulse s rybím tukenl, 
d) linimenta včetně francovek, 
e) výživné dietetické přípravky všeho druhu 

(vitaminy jen v případě avitaminos, nebylo-li 
3 33 



možno s úspěchem využíti úprary ve. stravě 
nebo jiných účinných léčiv magIstrahter ro-
zepsaných, 

f) veškerá species, 
g} léčivá mýdla. 
Dále nesmějí býti předpisovány na účet Léčeb

ného fondu: 
1. léky a injekční a obvazový Iuateriál pro ordi

naci lékařskou; 
2. toiletní a kosmetické přípravky všeho druhu 

(zubní pasty, vody, prášky, pvomády, toiletní krémy, 
pudry, vody na vlasy, kartacky na zuby atd.); 

3. stolní vody; za stolní vody jest považovati 
minerální vody, pokud nejsou lékařem výslovně 
předepsány k systematické léčebné kuře pitné, pro
váděné " pod stálým vedením a stálou kontrolou 
lékaře a pokud není napřed vyžádáno p,?vole.n~ 
okresního sboru (vyjímajíc hořké vod~ SaratIcI 
a Zaječickou, které možno předepisovatJ: bez po
volení okresního sboru); 
" 4. léky ve formě léčivý~h přJpravk~ lék~rnic

kých specialit a patentovanych prIpravku v puvod-
ním balení: " 

a} pokud nejsou ministerstvem zdra votni?tví v ~ 
tělesné výchovy k všeobecnému prodeJI PrI-

" puštěny, 
b) neznánlého složení a původu, 
c} t. zv. domácí speciality, 
d} klinicky dosud nevyzkoušené; 
5. kapací lahvičky (místo kapacích lahvič~k jest 

předepsati vitrum simplex s kapátkem - Jedno
duché kapátko). (N. I. ř. čl. I, odst. 4.) I 

Pouze se svolením okresního sboru mohou býti 
předpisována: 
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a) l~čiva k seriové léčbě (jmenovitě při lues, 
dIabetes" tuberkulosa); injekce arsenu, kako
drlu, ~oh, stříbrnatých, léčivá sera (vyjímajíc 
dIft~rIcke - dosis therapeutica - a teta
n.ov~: ,:"akcíny bakteriální, tuberkulíny, se
rlOve InJekce léčiv ze žláz a orgánů zvířecích; 

b) léčení radiosolou; 
c) dietetické a výživné přípravky, jmenovitě 

~asové a sladové výtažky všeho druhu, vý
žIvné s.oli a prášky, výživné moučky, cukry 
a krupIčky, které se vyznačují léčivým účin
kem a jejichž prodej je vyhrazen pouze 
lékárnám; 

od) léčivá vína v původním balení, nejvýše však 
tři láhve pro jeden případ onemocnění; 

e) léčivá mýdla, nejvýše však tři kusy pro jeden 
případ onemocnění; " -

f) léčivé minerální vody k systematické léčebné 
kuře; odůvodněné diagnosou, nédají-li se na
hraditi solemi stejného účinku, a všechny vří
delní produkty. 

" Y návrhu pro okresní sbor na seriovou léčbu 
injekč!lí ?- ~a systematickou kuru léčivy i léčivými 
~IneralnImI vodami uvede ordinující lékař kromě 
dI,agnosy dohu, po kterou má býti léčení prováděno, 
dale druh a množství léčiva na celé léčení a to tak 
,:hy pacient s eventuelním povolením seri~vé léčby: 
Jehoz se mu dostalo od okresního sboru současně 
obdržel i potvrzení (poukázku) k odběru přede
psaného a potřehného množství léči va. 

L~če~né p<;>můcky pO,skytují se v úpravě jedno
duche, Jsou-h ahsolutnI nezbytností pro povahu 
onemoc~ění, a to pouze na poukázku okresního 
sboru. (cl. XI.) 
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V případě nebezpečí v prodlení možno ordino
vati podle potřeby nezbytné léky i bez povolení 
okresního sboru, avšak recept musí býti opatřen 
poznámkou »neodkladně nutno«. (XII/5.) 

Mimořádné výkony. 
Při výkonech uvedených v A a B nalepuje pa

cient při každé ordinaci a při každé návštěvě na 
poukázku k lékaři známky. Při výkonech uvede
ných v odst. C ne n ale p u je pacient na poukázku 
k lékaři známek, vyjímajíc případ, že by kromě 
výkonu byla vý'jimečně vykonána mimořádná ordi
nace nebo návštěva. Na tyto výkony (uvedené 
v odst. C) připlácejí si pacienti 50% ceny výkonu 
hned při žádosti o jejich povolení přímo u okres
ního sboru Léčebného fondu. Výkony tyto lze pro
váděti teprve po doručení »Návrhu« na mimořádné 
výkony, potvrzeného příslušným okresním sborem. 

'Účelnost a potřebu mimořádných výkonů, pokud 
jest k nim potřebí zvláštního svolení Léčebného 
fondu (okresního sboru), jest lékaŤ povinen stručně 
odůvodniti na tiskopise »Návrh na povolení mimo
řádných výkonů«. (XVII.) 

Sazby ,mimořádných výkonů. 

A. 
Lékařské výkony, které jsou zaplaceny v ceně 

ordinace nebo návštěvy a nepočítají se jako výkony 
mimořádné: 

1. Výplach vaku spojivkového. 
2. Jednoduché určení ostrosti zrakové bez vyše

tření zrcátkem (předpis brýlí). 
3. Přiložení očního pásku. 
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4. Jednoduchá analysa moče. 
5. Sondování rány. 
6. Ošetření ran po odstranění vegetací. 
7. Postoperativní léčení v nose, uchu, krku. 
8. Vyšetření nosu, ucha, krku zrcátkem. 
9. Vypláchnutí hnisu z ucha, nosu. 

10. Leptání v nose. 
11. Vytírání hltanu. 
12. Irigace pochvy. 
13. Odebrání moče při porodu. 
14. Zásyp. 
15. Solux. 

B. 
Mimořádné výkony lékařské, které pro svoji po

vahu event. naléhavost mohou býti provedeny bez 
předchozího svolení Léčebného fondu (okresního 
sboru) a za něž Léčebný fond připlácí lékaři k ceně 
ordinace nebo návštěvy: 

1. Injekce podkožní (pokud by hro-
zilo nebezpečí z prodlení) ........ Kč 10,-

2. Injekce svalová (pokud by hrozilo 
nebezpečí z prodlení).............. " 15,-

3. Injekce intravenosní (pokud by 
hrozilo nebezpečí z prodlení) .... " 30,-

4. Venepunkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20·-
5. První vyšetření per rectum (zdů-

vodnit stručně v účtu) ............ " 15--
6. První vysoká irigace střeva ...... " 30,-
7. První katetrisace roury močové.. " 10--
8. Diagnostické zkoušky tuber kuli-

nové (pouze jedenkrát) .... __ . . . . . . " 10,-
9. Diagnostická punkce hrudníku .. " 30,-

10. Diagnostická punkce břicha...... " 40·-
11. Výplach žaludku neodkladný 

(s odůvodněním v účtu). . . . . . . . . . . . " 40,-
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12. Fickerova zkouška na tyf (s po-
drobným oznámením nálezu-titr *) 

13. Vidalova zkouška na tyf ~") ....... . 
14. Zkouška na paratyf ~") ........... . 
15. a) Obvaz jednoduchý první (i s ma-

teriálem) ..................... . 
b) Obvaz jednoduchý další (i s ma

teriálem) (ordinace se nepřipo-
čítává) ....................... . 

16. Obvaz škrobový i s materiálem .. 
17. Obvaz sádrový malý bez materiálu 

Obvaz sádrový velký bez materiálu 
18. Vyšetření jícnu sondou .......... _. ' 
19. Výplach močového měchýře první 

Výplach močového měchýře další 
(ordinace se nepřipočítává) .... ___ _ 

20_ Venesekce (neodkladná) . _ ....... . 
21. Incise prostá __ . __ ......... _ .. _ ... . 

Incise s anaesthesií ... _ ...... _ . _ . 
22. Incise phlegmony, více incisí nebo 

kontraincise _ . _ . ____ ...... _ ... _ .. _ 
23. Operace zarostlého nehtu ....... . 
24. šití rány s úpravou .......... __ ... . 
25. Amputace článku prstu ........... . 
26. Napravení luxace ............. _ .. 
27. Napravení zlomeniny .... _. _ .... . 
28. Tracheotomie .................. _ . 
29. Taxis kýly ....................... . 
30. Herniotomia inkarc. kýly ....... . 
31. Punkce měchýře močového ....... . 
32. Reposice výhřezu konečníku _ .. ; .. 
33. První vyšetření gynaekologické ._ 

Další vyšetření gynaekologické 
(byla-li potřeba předem oznámena 

'~) Nález musí býti přiložen k účtu. 
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" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

30,-
30--
30,-

15--

15,-
30,-
35,-
70·-
20·-
10,-

10,-
30,-
15·-
25,-

35,-
40--
40,-
45·-
50,-
50·

" 250--
30,-

" 

" " 300,-
50'-
20--
15,-

" 
" 
" 

okresnímu sboru bez příplatku na 
ordin,aci~ :.: ....................... . 

34. Prvnl vymena pesaru ............. . 
35. Extrakce cizího tělesa z pochvy .. 
36. Reposice výhřezu dělohy ......... . 
37. Tamponada pochvy pro krvácení 

(neodkladná) .................... .. 
38. Evacuatio uteri pro krvácení ná-

stro je~ ne~ prste~ .... ; .......... . 
39. Reposlce delohy tehotne ......... . 
40. Sondáž ureteru s event. instilací a 

výplach pánvičky ledvinné (pye-
litis lithiasis) .................... .. 

41. Odebrá~~, ~oče za porodu při 
vstouple castl ..................... . 

42. Vyšetření za porodu per rectum 
nebo per vaginam ............... . 

43. Vedení porodu normo (včetně půl
hodinového čekání - delší čekání 
platí pojištěnec) ................. . 
čekání za 1 hodinu ve dne - nad 
prvou půlhodinu (platí pojištěnec) 
čekání za 1 hodinu v noci - nad 
prvou půlhodinu (platí pojištěnec) 

44. Episiotomie ..................... . 
45. Metreurysa (placenta praevia) 
46. Kleště ...... _ .................... . 
47. ť.ro~ylaktické stažení nožky při 

rltnl poloze ....................... . 
48. Obrat. _ ........................... . 
49. Extrakce při poloze řitní ......... . 
50. Perforace hlavičky .. _ ............ . 
51. Embryotomle nebo dekapitace ... . 
52. Expresse placenty (Credé) ....... . 
53. Manuelní vybavení placenty ..... . 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

15--
10--
20,-
20--

25-

t50'-
40,-

150--

15,-

15,-

120,-

40,-

80--
50·

" 200-
" 200,-

" 
" 

" 200,
" 250,
" 200,
" 300,
" 450·-

" 
50'

" 200,-
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54. šití trhlin hráze I. a ll. stupně .. 
55. Šití trhlin hráze III. stupně ..... . 
56. Stavění krvácení prosté ......... . 
57. Stavění krvácení post partum (tam

ponadou uteru, kombinovanou tam-
ponadou (Gusserow, stažení dělohy 
a tamponadou kleneb poševních, 
kOlnpresse aorty Momburg) ..... . 

58. Intubace ......................... . 
59. Sprcha vzduchová ušní první ..... . 
60. Katetrisace tuby první i s ordinací 
61. Paracentesa bubínku ............. . 
62. Prob. punkce antra Hgh ......... . 
63. Reposice fimo:y .. . ... . .......... . 
64. Určení refrakce čočkami a ocnlm 

zrcátkem (pozadí) s určením brýlí 
65. Ophtalmoskopie zdůvodněná diag

nosou, určení brýlí při astigma-
tismu nebo po operovaném zákalu 
ll~bo p,ři krátkozrakosti nad osm 
dIoptrII ........................... . 

66. Discise kanálku slzního ......... . 
67. Paracentesa vaku slzllího s drai-

nagí ............................. . 
68. Odstranění cizího tělesa z rohovky 
69. šití konjunktivy ................. . 
70. Incise abscesů víčkových ......... . 

C. 

" 
50,-

100,-
60,-

" 200·-

" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

100,-
10,-
20,-
40,-
60,-
20,-

10,-

25,-
40,-

30,-
20,-
40,-
15·-

Mimořádné výkony lékařské, k nimž Léčebný 
fond nepřiplácí lékaři cenu za ordinanci a k nimž 
jest třeba vyžádati si předem svolení Léčebného 
fondu (okresního sboru): 

1. Seriová injekce podkožní. . . . . . . . . . Kč 8,-
2. Seriová injekce svalová (emulse 

olejové, bismut, nlléko, rtuť)...... " 15,-
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3. Seriová injekce intravenosní nebo 
epidurální ....................... . 

4. In.jekce subkonjukti vální ......... . 
5. Očkování dle Ponndorfa (i s lát-

kou) ............................. . 
6. Očkování cutivaccinou dle Paula 

(bez látky) ....................... . 
7. Autohaemotherapeutické injekce .. 
8. Horské slunce (jen ozařování ce-

lého těla a individuelně) ......... . 
9. Diathernlie do 20 minut ......... . 

10. Diathermie přes 20 minut až do 
30 minut ......................... . 

11. Elektrisace opětovaná (galvanisace, 
faradisace) .................. ' .' ... . 

12. Paquelinisace ..................... . 
13. Kauterisace ....................... . 
14. Elektrokoag. endovesic (Diathermo-

koagul.) odstranění polypu ....... . 
15. Sníh kyseliny uhličité (Pusey) ... . 
16. Horkovzdušná lázeň malá (konče-

tiny) .......................... ' . .. . 
17. Hor~?v~du~ná lázeň ,ve}k~ (trup) .. 
18. Mas<;~ le.kar~m, provadena ....... . 
19. Masaz vIbracnl ................... . 
20. Katetrismus opětovaný ........... . 
21. Zavedení sondy nebo bougie do 

roury močové, opětovane,:) ....... . 
22. Instilace do roury močové~:) ....... . 
23. J anet opětovaný ................. . 
24. Masáž prostaty opětovaná: prvá 

Kč 15,- , další*) ................ .. 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

25,-
20,-

15·-

10,-
30,-

15,-
15,-

25·-

10,-
20,-
35,-

180,-
25,-

10,-
15,-
10'-
10,-
10,-

10,-
10,-
10,-

10,-

*) Pokud pro povahu onemocnění nutno provésti tento 
výkon jako prvý (č. 21, 22, 24) ihned při ordinaci (bez před
chozího svolení okresního sboru) nutno to stručně odůvod
niti v účtu. 
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25. MeatotomÍe (incise orific. uretrae) 
26. Kauterisace striktur uretry ..... . 
27. Operace fimosy ................... . 
28. Operace konglutinovaného prae-

putia ............................. . 
29. Výplach močového měchýře ..... . 
30. Cystoskopie s popisem nálezu ~b") .. 
31. Sondování ureteru a funkcionální 

diagnostika ledvin včetně rozborů 
a s popisem nálezu ~:*) ........... . 

32. Punkce hydrokely ............... . 
33. Odstranění vegetací (fíčků) kondy-

lomata ........................... . 
34. Vyšetření gynaekologické další se 

svolením okresního sboru ....... . 
35. Výměna pesaru další (nelze při ní 

účtovati vyšetření gynaekologické) 
36. Masáž gynaekologická manuelní .. 
37. Dilatace hrdla instrument. ....... . 
38. Léčení intrauterinní ............. . 
39. Od~tranění R?!YPu děložního jen 

s nasl. kyretazl ................... . 
40. Currettement probatorní ......... . 
41. Reposice dělohy i se zavedenÍIn 

pesaru ........................... . 
42. Romanoskopie s popisem nálezu **) 
43. Punkce břicha therapeutická ..... . 
44. Výplach žaludku opětovaný ..... . 
45. Čerpání a vyšetřování žaludeční 

šťávy chemické a mikroskopické 
S d Vl n' '1 ~"~") e s e e lm na ezu ........... . 

46. Punkce hrudníku therapeutická .. 
47. Pl!eumotho;ax, s roel!tgenologic-

kym prOSVlcenlm prvnl ........... . 

*1<) Podrobný popis musí býti přiložen k účtu. 
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" 
" 
" 

" 
" 
" 

20,-
40,-
90,-

35·-
10,-

100,-

" 200,-
30,-

" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

35,-

15,-

10,-
15,-
35,-
20,-

150·-
150,-

35,-
60,-
60,-
25,-

40,-
50·-

130,-

48. P~eumotho,rax, S rov~ntgenologic-
kym prOSVlCenlm dalsl ........... . 

49. Lumbální punkce ................. . 
50. Nabodnutí lymphonů s injekcÍ. .. . 
51. Galvanokaustika v nose ......... . 
52. Resekce lastur ................... . 
53. Operativní odstranění spinae nebo 

. cristae septa ..................... . 
54. Submukosní resekce septa s an-

esthesií ........................... . 
55. Odstranění zbytnělé sliznice nebo 

polypu jednostranné ............. . 
56. Odstranění zbytnělé sliznice nebo 

polypu oboustranné ............. . 
57. Odstranění adenoidních vegetací 

z nosohltanu s následujícím ošetře--
ním ............................... . 

58. Diafanoskopie opětovaná ....... . 
59. Punkce antra Hgh therapeutická 

(nejvýše však 4 výplachy) ....... . 
60; Tonsillotomie (i oboustranná) ... . 
61. Galvanokaustika laryngu opěto-

vaná ............................. . 
62. Exstirpace fibromu laryngu ..... . 
63. Sprcha vzduchová ušní ........... . 
64. Katetrisace tuby ................. . 
65. Elektrická masáž bubínku ....... . 
66. Extr. ušního polypu a granulacÍ.. 
67. Úplná analysa moče (chemická, 

kvalitativní, kvantitativní, mikro
skopická, kryoskopick:á, polari
metrická s podrobným popisem ná-
lezu ~.:) ........................... . 

*) Podrobný popis musí býti přiložen k účtu. 

" 
" 

" 

" 

" 

100,-
100,-
30,-
30,-
60'-

100,-

150'-

" . 50,-

" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

80,-

80·-
25,-

40,-
80,-

60,-
150,-
10,-
10,-
15,-
60,-

40,-
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84. Epilace elektrolytická ............ 
" 

30,-
68. Vyšetření stolice chemické na krev 85. Odstranění víčkového papilomu .. 

" 
30,-

(8 nálezem) *) ................... 30·- 86. Exstirpace chalazia se subkonjunk-
50'-69. Vyšetření liquoru (zlatosol, Wasser'- " tivální injekcí .................... 

" ~ann, , haemolysin, sčítání buněk, 87. Expresse granulosní spojivky 
35,-bIlkove reakce s nálezem ~':) ...... 75,- s anaesthesií ...................... 

" 70. Sero- a bakteriologické vyšetření " 88. Sondáž a propláchnutí slzního vaku 
moku s nálezelll *) 

75,- prvých pět po ...................... 
" 

40,-
71. W assermannova re~k~~' .;~ . d";ě~~ " další po ................... , ......... 20,-

" kontr~lním~ modifikacemi (Sachs- 89. Perimetrie nebo tonometne 
" 

15,-

72. 
Georgl, MeInecke) ~':) .............. 

" 
30,- 90. Roentgenoskopické vyšetření s po-Fa~rayso;o srážení krvinek '':) .... 15·- pisem na formuláři Léč. f. (plíce, 

73. y'y~e!renl k~ve mikloskopické s po- " srdce, kosti, cizí tělesa)*) .......... 40,-
" cItanIm krvInek *) ................ 40,- 91. Roentgenoskopické vyšetření ž~-74. U rčení zbytkového dusíku v krvi " ludku se zjištěním motility (pOpIS s nálezem ~':) 

60·- na formuláři L. f.)~':) .............. 
" 

100,-75. Vyšetření mik'r'~s'k~p'i~ké' 's'~k~~t~' " 92. Roentgenoskopické vyšetření ce-sputa, exkretu ~':) ....... , ......... : 30,- lého traktu zažívacího (popis na 76. Probatorní excise za účelem vy- " formuláři L. f.)~':) .. , ............... 150,-
,~ 

770 te:r~:;ioio o k~it~~: o :';yŠ~á: o i~~o Oři " 
25,- 93. Roentgenoskopické vyšetření ža-

ludku se zjištěním motility se sním-sputa) s popisem nálezu*) .. , ....... 
" 50·- kem (dodatečně potřebu snímku 78. BakterioI. vyš. kultur. zvl. meto- oznámiti) popis na formuláři L. f. dami s ,popisem nálezu~':) .......... 60·- ' k~b't) 150'-a snlme ........................ 

" 79. B?-ktenoI. vyšetření s použitím zvl. " 94. Cholecystografie (fotografie před pudy s popisem nálezu*) .......... 
" 100·- náplní a fotografie po náplni do 80. Zh?tovení histol. preparátu a mikr. velikosti 24 X 30 (popis na formuláři vys. ze zaslané excise neb tkáně L f ' k~'t)*~'t) 150,-. . a snlIDe ................ 

" dodané s popisem nálezu *) ........ 50·- 95. Irrigoskopie (popis)'':) ............ 
" 

100,-81. S~riové vyšetření tkáně s popisem " 96. Roentgenoskopické vyšetření trak-nale~u*) .......................... 
" 100·- tu zažívacího s orální i rektální 82. Exstupace malého nádorku (fib- náplní, popis na formuláři L. f. *) .. 

" 
200,-

rom, atherom, lipom) s lokální 
anaesthesií ....................... 40·- *) Podrobný popis musí býti přiložen k účtu. 83. Epilace chybného růstu řas ..... : " *,.<) Snímek opatřený jménem pacienta a rontgenologa 

H 15,-
nutno přiložiti k účtu. 

*) Podrobný popis musí býti přiložen k účtu, 45 44 



97. Radiografické vyšetření s popisem 
a deskou: ~:) ~'*) 
všeobecná základní sazba ....... . 
příplatky na desky: 13 X 18 

18 X 24 
24 X 30 
30 X 40 
40 X 50 

za každou další desku cena dle 
uvedených příplatků - kopie se 
nehonorují. 

98. Roentgenotherapie: 
a) povrchová: potřebná léčebná 

dávka na jedno pole ....... . 
b) hluboká: 100% erythemové 

dávky ..................... . 

Nemocnice. 

Kč 70·-,-

" 
15·-

" 
20·-

" 
30·-

" 
50·-

" 
60·-

" 
60·-

" 
300·-

Vyžaduje-li toho ráz nebo průběh nemoci, nebo 
nemá-li doma nemocný potřebného ošetření, nebo 
nedbá-li lékařských nařízení, má býti odkázán do 
nejbližší veřejné nemocnice nebo nejbližšího léčeb
ného ústavu jí na roveň stojícího. 

Poukázku k přijetí do nemocnice vydá na po
ukaz léčícího lékaře okresní sbor. V případech na
léhavých 2~:mkáže nemocného do nemocnice lékař 
přímo. (XIV.) 

Léčebný fond poskytuje pojištěncům a jejich 
oprávněným rodinným příslušníkům ošetřování 
v nemocnici po dobu 60 dnů. Mimo to má pojištěnec 
pro sebe a své rodinné příslušníky nárok na bez-

*) Podrobný popis musí býti přiložen k účtu. 
~'*) Snímek opatřený jménem pacienta a rontgenologa 

nutno přiložiti k účtu 
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platn Ý dovoz do nemocnice a z nemocnice, je-li toho 
potřeba. Cestovné ~a ~ut~ého průvodce ~e t~~v~radí. 
Dá-li se nemocny osetrovatI ve vzdaleneJsl ne
mocnici, hradí Léčebný fond za převoz pouze tolik, 
kolik by stála cesta do, resp. z nejbližší nemocnice. 
(§ 8 zák. č. 221/25.) 
, Bvla-li již 60denní ošetřovací doba při -prvém 
onemocnění vyčerpána a jest nutno, aby nemocný 
i nadále v nemocnici zůstal, může mu Léčebný fond 
podle volného uvážení úplně nebo částečně nahra
diti ošetřovací výlohy, prokáže-li nemocný, že vý: 
lohy s ošetřováním v ústavě spojené musel zaplatItI 
ze svého. 

Účet za nemocniční ošetřování vyrovná Léčebný 
fond přímo nemocnici. Účet za dovoz předloží po
jištěnec okresnímu sbor~ v s~ žádostí o nájrad~; 
Děje-li se dovoz nemocnlcnlm povozem, predlozl 
většinou nemocnice samy účet za dovoz. 

Nemajetný zaměstnanec, je-li v nemocnici oše
třován déle než 60 dnů, může žádati za prominutí 
poplatků za nemocniční ošetřovánÍ. žádost adresuje 
se na zemský výbor a starosta obce k žádosti sou
časně připojí vyšetření o jeho majetkových pomě: 
rech. Jeho rodiče, anebo rod.i~e jeh?, ž~nyv~y ~useh 
jenom tehdy náklady platItI, maJI-hi neJaky ma
jetek který by ročně vynášel alespoň 7000 Kč dů
chod~ a jsou-li jejich celkové poměry přízniv~jš~ 
nežli poměry rodiny zaměst~anc9':Y. vPřesahuJe;~~ 
mzda zaměstnancova 1200 Kc meSlcne, nepromlJl 
se nIC. 

Pravidla tato týkají se jen veřejných nemocnic. 
Jak jest to u nemocnic státních (na Vinohradech a 
na Slovensku), není mi známo. 

Za ambulantní ošetření v nemocnici nemusí ani 
nemocný, ani nemocenská pokladna nic platiti. (vý-
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nos ministerstva zdravotnictví z 30. června 1927, 
č. 15.321.) 

Mimo ošetřovací poplatky účtované správní kan-
celáří nemocnice není ošetřovanec povinen za lé
čení, ošetření a umístění platiti komukoliv ani lé
kaři ani ošetřovatelkám jakékoliv dávky, poplatky 
neb odměny a nikdo není oprávněn také tyto od 
ošetřovanců požadovati. 

Podle § 7 zákona ze dne 3. srpna 1924, č. 178 Sb. 
z. a n. jest trestným i pokus, vyžádati od ošetřo
vance nějaký mimořádný poplatek. 

(Výnos ministerstva zdravotnictví z 15. června 
1928, č. 4151.) 

Sanatorium. 
Léčí-li se pojištěnec nebo příslušník jeho rodiny 

v nemocnici bez předchozího poukazu okresního 
sboru, nebo dá-li se ošetřovati v sanatoriu, t. j. v ta
kovém ústavě, v němž se po způsobu nemocnic 
pro vád í 1 é č b a a k u t n í c h c hor o b (léčení 
a operace jako v nemocnici), zejména též chorob 
vyžadujících zákroku chirurgického, nebo kde se 
poskytuje pomoc při porodech provázených zjevy 
patologickými, obdrží od Léčebného fondu příspě
vek podle poslední platové třídy nejbližší veřejné 
nemocnice za dobu, již k ústavní léčbě bylo třeba, 
avšak nejdéle za dva měsíce. Jakékoliv jiné výdaje 
s ošetřováním spojené Léčebný fond nehradí. 

V žádosti o náhradu musí pojištěnec dodatéčně 
prokázati absolutní nezbytnost tohoto léčení (lékař
ským vysvědčením a pod.). (L. ř. I. C. 6.) 

Cestovné lékařů. 
Při návštěvách na vzdálenost větší než 2 km od 

bytu lékařova dodá po jištěnec povoz k cestě tam 
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i zpět nebo zaplatí na útraty za povoz 3 Kč za 
každý ujetý kilometr. Na úhradu cestovních ná
kladlI přispěje Léčebný fond částkou 2 Kč za každý 
kilometr tam i zpět, měřeno však od bytu nejbliž
šího lékaře. Rovněž náhradu za ztrátu času po
skytne pojištěnec lékaři v částce 2 Kč za každý 
ujetý kilometr (tam i zpět). Vyžadují-li toho místní 
poměry, může za souhlasu obou smluvních stran 
tato sazba býti zvýšena až na částku -Kč 2·50. Na 
úhradu těchto nákladů zaplatí Léčebný fond poji
štěnci 2 Kč za každý kilometr od bytu nejbližšího 
lékaře. 

Pojištění l'Oodinných příslušníků po úmrtí 
po jištěn ce. 

Podle § 3 zákona č. 221/ 1925 počíná nárok na 
dávky z Léčebného fondu nastoupením služby a 
zaniká zastavením požitků. U osob požívajících 
odpočivných nebo zaopatřovacích požitků rovná 
se termínu »nastoupení služby«; termín poukazu 
odpočivných nebo zaopatřovacích požitků. 

Oprávnění rodinní příslušníci zemřelého po
jištěnce mají nárok na léčení na účet Léčebného 
fo-ndu z důvodu rodinného příslušenství až do 
posledního dne toho měsíce, ve kterém bývalý 
pojištěnec zemřel, neboť posledním dnem tohoto 
měsíce se zastavuje výplata jeho služebních po pří-
padě odpočivných požitků. 

Jestliže během této doby, t. j. až do posledního 
dne onoho měsíce, obdrží vdova nebo jiní pozůstalí 
poukaz na výplatu požitků zaopatřovacích, na
stává kontinuita (souvislost) v nemocenském po
jištění těchto osob. Jestliže však poukazující úřad 
se s vydáním poukazu požitků zaopatřovacích 
opozdí, má to v zápětí, že v mezidobí, t. j. od 
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posledního dne měsíce, v němž bývalý pojiště"nec 
zemřel, až do doručení příslušného dekretu, po
zůstalé osoby nejsou pojištěny u Léčebného fondu. 
Dá se očekávati, že příslušné výnlěry jsou poukazu
jícími úřady pozůs!alým osobá~ doručovány s ~še: 
možným urychlenlm. Aby vsak byla co mozna 
nejvíce zmírněna strohost dúsledků zmíněného zá
konného předpisu, usneslo se představenstvo Léčeb
ného fondu ve schllzi, konané dne 16. října 1928, 
na tom, aby takovéto pozústalé osoby byly poklá
dány nadále za pojištěnce jako osoby požívající 
zaopatřovacích požitků, jestliže do konce měsíce, 
ve kterém bývalý pojištěnec zemřel, prokáže pří
slušnému okresnímu sboru potvrzením přednosty 
úřadu, u něhož bývalý pojištěnec byl posledně za
městnán, po případě který mu požitky poukazov:al, 
že dotyční pozůstalí mají podle platných předpISŮ 
nárok na normální zaopatřovací požitky po svém 
zemřelém manželu po případě otci. Průkaz tento 
okresní sbor uschová. Návrh tento pozbude plat
nosti, jestliže nejpozději do 3 měsíců od posledního 
dne měsíce, v němž bývalý pojištěnec zemřel, ne
jsou dotyční pozůstalí řádně přihlášeni jako po-

" jištěnci požívající normálních požitků zaopatřova
cích (po případě jako rodinní příslušníci). -

Spory. 
Spory mezi pojištěnci a Léčebným fondem pro

jednávají se před Rozhodčím soudem pro nemocen: 
ské pojištění veřejných zaměstnanců. ~odle~ne-h 
strana ať částečně nebo úplně, musí pravIdelne hra
diti útraty vzniklé vedením sporu. 

žalobu na rozhodčí soud jest podati do 60 dnů 
od doručení výměru, jinak nárok zaniká. (§ 40 zák. 
č. 221/25.) 
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Nálezy rozhodčího soudu jsou konečné, není do 
nich ani odvolání ani žaloby. (§ 41 cit. zákona.) 

Kolkovné. 
Všechna jednání a listiny, jichž je tře:qa k zalo: 

žení, upravení a projednání právních poměrů meZI 
Léčebným fondem se strany jedné a úřady, zaměst
navateli, po.jištěnci, lékaři a porodními asistentkami 
se strany druhé, dále řízení v pojišťovacím s<;>ud
nictví, knihy a zápisy Léčebného fondu a Jeho 
právních orgánů jsou prosty kolkll a poplatků. 
(§ 44, odst. 1. zák. č. 221/25.) 



Léčebný řád~ 

schválený ve schůzi Ústředního sboru 
Léčebného fondu dne 29. a 30. října 

, 1926 

se znlěnami usnesenými na schůzi Ústředního sboru 
Léčebného fondu veřejných zaměstnanců v Praze, 

konané dne 20. září 1929. 
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Práva pojištěncova. 
(1.) Pojištěnec má nárok: 
a} Na poskytování lékařské pomoci všeho druhu 

praktickým lékařem. 
b ) Na vyšetření odborným lékařem na poukaz 

vydaný okresním sborem pro každý jednot
livý případ, nebo na základě stručně odů
vodněného doporučení praktického lékaře. 
Takového poukazu nebo doporučení není 
třeba k odbornému lékaři dětskému, jde-li 
o dítě do stáří jednoho roku. Při dalším léčení 
odborným lékařem platí Léčebný fond od
borným lékařům pouze sazbu lékařů praktic
kých (za ordinaci 7 Kč, za návštěvu v bytě 
nemocného 14 Kč), při čemž jest věcí po
jištěnce doplatiti rozdíl mezi smluvenou 
sazbou lékařů praktických a odborných (t. j. 
7 Kč na ordinaci, 14 Kč za návštěvu). 

Viz čl. XIX. smlouvy: 
(1) Při zubních výkonech uvedených ve sku

pině })B« připlácí na každých 5 Kč ceny výkonů 
pojištěnec 2 Kč, rodinný příslušník 3 Kč ve znám
kách. 

(2) »U výkonů zubních uvedených ve skup »B« 
č. 3. a 4. (Resekce hrotu, rontgenologický snímek) 
nenalepuje pacient známek na poukázku k zub
nímu lékaři, nýbrž zaplatí u svého okresního sboru 
napřed 50% honoráře lékařského podle směrnic 
o mimořádných výkonech.« 

(3) »Svolení k provedení zubního výkonu sku
piny »C« může okresní sbor vydati teprve na zá
kladě návrhu ošetřujícího lékaře, nevzejde-li Lé
čebnému fondu větší náklad než 50 Kč v jednom 
a témž roce.« 

c} Pojištěnkám, manželkám pojištěnců a ostat
ním oprávněným ženským příslušníkům ro
diny přiznává se jako náhrada vý10h, spoje
n ých s normálním porodem, částka 300 Kč. 
V této částce jest zahrnuta eventuelní pomoc 
lékařská, ošetřování porodní asistentkou i ne
zbytné pomůcky. 

Po skončení porodu nutno Léčebnému fondu 
předložiti: 

1. Potvrzení o členství Léčebného fondu, 
2. doklad o narození dítěte, 
3. potvrzení o vedení porodu. 
Byl-li veden porod asistentkou, stačí jednoduché 

je jí potvrzení. 
Byl-li porod veden lékařem, jest nutno, aby lékař 

vyplnil formulář »Poukázka k lékaři « , který po
jištěnec opatří příslušnými známkami. V tomto 
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případě vyrovná Léčebný fond účet lékaři z uve
dené částky 300 Kč. 

Doklady tyto jsou nezbytny, má-li býti vydání 
s porodem vyúčtováno. 

Kdyby bylo nutno převézti rodičku do porod-
nice před ukončením porodu, možno výkony lékaře 
nebo asistentky až do té doby provedené honorovati 
podle minimálního platebného tarifu komorového, 
event. porodních asistentek. . . 

Místo obnosu 300 Kč může býti poskytnuto umí
stění v porodnici nejdéle na dobu 10 dnů podle nej
nižší místní sazby veřejných porodnic. 

Delší pobyt ústavní bude Léčebným fondem 
placen jen z důvodu nemoci a . podle poslední třídy 
nejbližší veřejné nemocnice. (Podle čl. 1., odst. 5.) 

d) Poukázku k zubnímu lékaři vydává přímo 
okresní sbor a lékař může provésti: 

A. 
Bez zvláštního předběžného svolení členůln 

i rodinným příslušníkům: 
1. Ordinace (bez zákroku) ............ Kč 8,-
2. Odstranění zubního kamene včetn~ 

s čištěním (jako samostatný zákrok " 10,-
3. Zastavení krvácení (jako samostatný 

zákrok) .............................. " 10,-
4. Vytažení zubu neb jeho kořenll 

včetně anaesthesie .................. " 
5. Léčení dásní (za celý případ) " 

B. 

15,-
15,-

Po předběžném oznámení, které jest povinen 
provésti pojištěnec tím, že návrh zubního lékaře 
na tyto výkony předloží k vidování a záznamu okr. 
sboru ještě před zaplombováním zubu. 
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1. Komplik~v~név ošetření zubu, to jest 
umrtvenI drene, desinfekce průduchů 
se,:a~lon:bováním .................. Kč 30·-

2. LecenI zanětu okostice neb léčení 
zubu gan~'raenosniho i s plombou .. " 35,
Dopravneho k zubnínlu lékaři Léč. fond neplatí. 

c. 
l'k PJ pře('!běžné,~ svolení okresního sboru může 
e ar denunl Lecebného fondu provésti na účet 

fondu následující výkony na které člen hotově 
zaplatil 50% ceny. ' 

1. Plomby (cementové, porculánové, 
amalgamové) ........ . . . . . . . . . . . . . . Kč 20,-

2. Umftlý chr:up v kaučuku včetně spon 
z na~radnIho kovu a ssací komory za 
prvnI dva zuby po 35,-
za každý další po :::::::::: : : : : : : :: . " 25·-. 

3. Oprava zlomené prothesy .......... 15·-
4. Náhrada zlomeného zubu " 20,-
5. Správka prothesy s náhra'd~~' 'i~d~ " 

noho .zubu . 
za každý dalŠí' ~~'b"'''''''''''''''' 

25,-
15,-

6. ~ áhrada spony z n~~~~ ~éh~' . k~~~ " 
(Jako samostatný výkon) ............ 20·-

7. Přepracování kaučukového umělého " 
chrupu, p<?čínaje ~řemi zuby, včetně 

R
se sponamI, za kazd Ý zub .......... 20--

8. esekce hrotu kořenu (o>ranulOlny- " 
cysty) ................. tl 140--

9. Roentgenologický snÍlnek '(~'~t~~ '~d~~ " 
vzdati ~éčebnému fondu) . . . . . . . . . . . . . . 50·
Na prace ve zlatě Léčebný fond nepřispívá. 
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Podrobnější pokyny udělí okresní sbor Léčeb
ného fondu.":) 

e) Otázka přípustnosti lninlořádných výkonů 
a honoráře za ně jest upravena zvláštní do
hodou s lékaři. 

(2.) Pojištěnec má právo voliti si volně ze sezna
mu lékařů, kteří uzavřeli s Léčeb. fondem smlouvu 
o léčenÍ. Tyto seznamy jsou vyloženy u okresních 
sborů nebo v místech ,jimi určených. 

(3.) Dá-li se pojištěnec ošetřovati lékařem, se 
kterým nebyla smlouva uzavřena, náleží pojištěnci 
náhrada výloh nejvýše podle tarifních sazeb Léčeb. 
fondu, platných pro praktické lékaře, po srážce pře
depsaných příspěvků známkových, jakož i náhrada 
povolených mimořádných výkonů podle sazby 
platné pro Léčebný fond. 

(4.) Viz čl. XI. snllouvy: 
Pojištěnec má nárók na poskytování potřebných 

léků event. léčebných pomůcek podle těchto pra
videl: 
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a) Předpisovány mohou býti všechny oficinelní 
a neoficinelní léky ve způsobu a množství, 
jak je lékařská věda uzná vá k léčení za 
vhodné a postačitelné v jednoduché formě a 
kombinaci. 

b) Předepis~vány mohou býti lékárnické pří
pravky (speciality), které jsou úředně k vše
obecnému prodeji připuštěny a které k docí- -
lení léčebného úspěchu jsou nutné, nemo
houce býti úspěšně nahrazeny předpisem 
léků oficinelních; tyto recepty musí lékař 
opatřiti bezpodminečně vlastní rukou klau
sulí »necesse « • 

*) Viz příslušný odstavec v prvním díle této knihy. 

c) Předpis lihových nápojů (víno, malaga, šam
paň.ské víno, cognac atd.) jest dovolen jen 
v případech zcela naléhavých a lékařem 
zvlášť odůvodněných, a to jen předpis ro
zepsaný v dávkách nejvýše do 200 gr, nikdy 
však jako všeobecný prostředek sílící. 

d) Předpisování organopreparátů v původním 
balení jest dovoleno bez předběžného povo
lení okresního sboru jen 
a) pokud nejde výslovně o dlouhodobé sy

stema tické léčení, 
{J) opatří-li lékař předpis vlastní rukou klau

sulí »necesse«. 
Lékárna vydá pojištěncům náležitě předepsané 

organopreparáty bez jakéhokoliv příplatku. Ro
dinní příslušníci na organopreparáty přispívají ho
tově lékárně 50% na detailní cenu, účtovanou lé
kárnou Léčebnému fondu. 

Vůbec nesmějí býti předpisovány na účet Lé-
čebného fondu. 

1. tyto speciality v původním balení: 
a) všechny syrupy~ 
b) všechny tinktury, soluce, elixíry a vína se 

železem, arsénem a jinými léčivými přísa
dami, 

c) emulse s rybÍln tukem, 
d) linimenta včetně francovek, 
e) výživné dietetické přípravky všeho druhu (vi

taminy jen v případě avitaminos, nebylo-li 
možno s úspěchem využíti ú pra vy ve stravě 
nebo jiných účinných léčiv magistraliter ro
zepsaných, 

f) veškerá species, 
g) léčivá mýdla; 
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2. léky a injekční a obvazový materiál pro or
dinaci lékařskou; 

3 toiletní a kosmetické přípravky všeho druhu 
(zub~í pasty, vody, prášky, pomády, toiletní krémy 
a pudry, vody na vlasy, kartáčky n~ zuby at~.); . 

4. stolní vody; za stolní. vody, Je~t pov~zovat~ 
minerální vody, pokud neJsou lekarem vyslovne 
předepsány k systematické léčebné kuře pitné, pr~
váděné pod stálým vedením a stálou kontrolou le
kaře, a pokud není napřed -vxžádá~<? povo~e~í okr. 
sboru (vyjímajíc hořke vody SarahcI. a ZaJeclCkou; 
které možno jednotlivě předepisovatI bez povolenI 
okresního sboru); 

5. léky ve formě léčivých přípravků lékárnic
kých specialit a patentovaných přípravků v pů
vodním balení: 

a) pokud nejsou nlinisterstvem, zdravotni~.tví,,~ 
tělesné výchovy k všeobecnemu prodejI prl-
puštěny, 

b) neznámého složení a původu, 
c) tak zv. domácí speciality, 
cl) klinicky dosud nevyzkoušené; 
6. kapací lahvičky (místo kapacích lahviček na 

léčiva I. a II. tabulek předepsaná ve formě kapek 
jest předepsati vitrum simplex s kapátkem). . 

(5.) Vyžaduje-li toho ráz, nebo" pr~běh ?e~OSI 
anebo nemá-li doma nemocny potrebneho osetrenI, 
či nedbá-li lékařských nařízení, má h~!i odkázá~ 
do nejbližší veřejné nemocnice, nebo J~ n~ ~ovnl 
stojícího léčebného ústa;u. T~~oto ?~etrov~nl ne
mocničního nebo ústavnlho muze by tl pouzlto po
jištěnci nebo příslušníky jejich rodiny nejdéle F~ 
dobu 2 měsíců pro tutéž chorobu a podle poslednl 
platové třídy nejbližší veřejné nemocnice. Po
ukázku ku přijetí do nemocnice vydá ku poukazu 
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léčícího lékaře okresní sbor a v případech naléha
vých sám lékař. 

(6.) Léčí-li se pojištěnec nebo příslušník jeho ro
diny v nemocnici, nebo jí na rovni stojícím jiném 
léčebném ústavě bez předchozího poukazu okres
ního sboru Léčebného fondu a prokáže-li se pak 
dodatečně absolutní nezbytnost tohoto léčení, ob
drží nejvýše příspěvek podle poslední platové třídy 
nejbližší veřejné nemocnice za dobu, již k ústavní 
léčbě bylo třeba, avšak nejdéle za dva měsíce. Ne
budou mu však hrazeny jakékoliv jiné výdaje s oše
třováním spojené. 

(7.) Úhrada za dopravu do nemocnice eventuelně 
z nemocnice, za povolené cesty k odbornému léčení 
mimo bydliště nemocného bude stanovena podle 
místních obvyklých a nejnižších sazeb komunikač
ních, bude-li lékařem nezbytnost a způsob dopravy 
zdůvodněn. Zvláštní nutnost průvodce jest třeba 
výslovně lékařem označiti. 

. (8.) Onemocní-li člen nebo příslušníci jeho ro
diny mimo obvod svého bydliště, žádají o léčení 
okresní sbor nejbližší místu onenlocnění, avšak 

-IDusí prokázati, že jsou členy (rodinnými přísluš-
níky) Léčebného fondu. 

(9.) Léčebný fond neplatí těchto výkonů: 
Lékařských konsilií, k nimž nedal souhlasu, 
oznámení nálezů a vysvědčení o úrazech, 
nálezů a vysvědčení pro soudy, úřady, školy, 

spolky a jiné soukromé účely pojištěnců. 
Ochranného očkování a jiných praeventivních 

zákroků, ke kterým nedal souhlasu předem. 

II. 
Povinnosti pojištěncovy. 

(1.) Viz čl. XV. a XXIV. smlouvy o službě lékařské: 
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1. Denní ordinací rozumí se ordinace od 7 hodin 
ráno do 19 hodin večer. 

2. l)enní návštěvou rozumí se: 
a) návštěva lékaře v bytě nemocného od 7 hod. 

ráno do t9 hod. večer, 
b) návštěva lékaře v bytě nemocného, vykonaná 

od 19. hod. večerní do 7. hodiny ranní, bylo-li 
o ni požádáno v době denní od 8. do 18. hod.; 
připadají-li ordinační hodiny lékařovy na 
dobu po 17. hodině, jest návštěvy takovéto 
hlásiti nejpozději 1 hodinu před skončením 
ordinace, 

3. Noční ordinací rozumí se ordinace od 19. hod. 
večerní do 7. hodiny ranní. 

4. Noční návštěvou rozumí se návštěva lékaře 
vykonaná od 19. hodiny večerní do 7. hodiny ranní 
kromě případů uvedených pod bodem 1-2-b. 

5 . Nedělní ordinací a nedělní návštěva rozumí 
se ordinace příp. návštěva vykonaná v neděli, ve 
svátky a v památné dny zákonem určené (1. ledna, 
6. ledna, 1. května, Nanebevstoupení Páně, Božího 
Těla, 29. června, 5. a 6. července, 15. srpna, 28. září, 
28. října, 1. listopadu, 8. prosince a 25. prosince), 
případně zákonem nově ustanovené, pokud ovšem 
až dosud lékař neměl v neděli případně ve svátek 
a památných dnech stanoveny ordinační hodiny. 

(2.) Při návštěvách na vzdálenost větší než 2 km 
od bytu lékařova dodá pojištěnec povoz k cestě tam 
i zpět nebo zaplatí na útraty .za povoz 3 Kč za 
každý ujetý kilometr. Na úhradu cestovních ná
kladů přispěje Léčebný fond částkou 2 Kč za každý 
kilometr tam i zpět, měřeno vsak od bytu nejbliŽ
šího lékaře. Rovněž náhradu za ztrátu času po
skytne pojištěnec lékaři v částce 2 Kč zal každý 
ujetý kilometr (tam i zpět). Vyžadují-li toho místní 
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poměry, může za souhlasu obou smluvních stran 
tato sazba býti zvýšena až na částku Kč 2·50. Na 
úhradu těchto nákladů zaplatí Léčebný fond po
jištěnci 2 Kč za každý kilometr od bytu nejbližšího 
lékaře. 

(3.) Poškodí-li pojištěnec Léčebný fond přetva
řováním se nebo jiným způsobem, jest povinen 
škodu nahraditi ve výši určené Ústředním sborem 
Léčebného fondu s výhradou práva stížnosti k roz
hodčímu soudu. 

III. 
Pravidla pro nemocné. 

(1.) Dožaduje-li se pojištěnec lékařské pomoci, 
koupí si u okresního sboru Léčebného fondu nebo 
v místě jím určeném poukázku k praktickému lé
kaři. Potvrzení poukázky opatří si pojištěnec vak
tivní službě (nebo jeho rodinný příslušník) od za
městnavatele - přednosty úřadu služebního místa 
.- nebo od okresního sboru, v jehož obvodě v době 
onemocnění se zdržuje. 

Pensista (jeho rodinný příslušník) opatří si 
potvrzení buď od úřadu, pensijní požitky vy-

. plácejícího (příspěvek strhujícího) nebo přímo 
u příslušného okresního sboru. Okresní sbor může 
určiti úřad, který potvrzení za něho bude vy
dávati. Zaměstnavatel - okresní sbor - nebo 
úřad jím určený jest oprávněn požadovati před
ložení dokladů, osvědčující nárok, zejména na 
léčení rodinných příslušníků (občanská legitimace, 
křestní, domovský, konskripční list, jmenovací, pen
sijní dekrety a pod.). Nemůže-li pojištěnec (rodinný 
příslušník) poukázku zavčas opatřiti, prokáže se 
podobným dokladem lékaři sám, jest však povinen 
dodatečně poukázku i s příslušnými známkami lé
kaři dodati. Neučiní-li tak, jest lékař oprávněn po-
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žadovati od něho zaplacení honoráře podle sazeb 
pro soukromé pacienty. 

(2.) Viz čl. IV. a XXV. smlouvy: 
»Poukázka k lékaři ,( platí pro jednu a tutéž 

osobu, a to pro poskytnutí lékařské pomoci pro 
jedno a totéž onemocnění, nejvýše však na účetní 
čtvrtletní období stanovené pro ošetřujícího lékaře; 
přesahuje-li jedno a totéž onemocnění do nového 
účetního období stanoveného pro ošetřujícího lé
kaře, musí býti lékaři předložena nová poukázka, 
na níž se pokračování v léčení téže choroby vyznačí. 

(3.) Viz čl. IV. a XV. smlouvy: 
Při dožadování se lékařské pomoci u praktic

kého lékaře jest pacient povinen přispěti ze svého. 
Příplatek tento činí: 

a} za každou prvou denní ordinaci ve všední 
den 4 Kč ve známkách, 
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b} za každou další denní ordinaci ve všední den 
2 Kč ve známkách, 

c} za každou prvou denní návštěvu ve všední 
den 8 Kč ve známkách, 

d} za každou další denní návštěvu ve všední 
den 4 Kč ve známkách, 

e} za každou denní ordinaci nedělní 6 Kč ve 
známkách, 

f) za každou denní návštěvu nedělní 10 Kč ve 
známkách, 

g) za každou noční ordinaci ve všední den, 
v neděli, ve svátek a památný den 6 Kč ve 
známkách, 

h} za každou noční návštěvu ve všední den, 
v neděli, ve svátek a památný den 10 Kč ve 
známkách. 

Viz. čl. IV. a XVI. smlouvy: 
, 1. Pojištěncům (oprávněným rodinným přísluš

nlkům) Jest ponecháno na vůli, aby se dali ošetřo
vati smluvním lékařem odborným na místě smluv
ním lékařem praktickýnl, při čemž použijí závazně 
formuláře ~) Poukázka k lékaři « (jako při ošetřování 
smluvním lékařem praktickým). Při tomto způsobu 
ošetřování zaplatí Léčebný fond smluvnímu lékaři 
odbornému za ordinaci a za návštěvu vždy jen ho
norář smluvního lékaře praktického, pacient pak 
kromě příplatku (ve známkách) stanoveného pro 
ošetřování smluvním lékařem praktickým (podle 
ustanovení čl. II. shora) hradí ošetřujícínlu lékaři 
odbornému hotově přímo ze svého rozdíl mezi ho
norářem smluvního lékaře odborného a slnluvního 
lékaře praktického, vyplývající ze čl. XVI. smlouvy 
o úpravě lékařské služby. 

2. Tento rozdíl mezi honorářem smluvního lékaře 
odborného a smluvního lékaře praktického činí: 

a) za denní o'rdinaci ve všední den v ordinač
ních hodinách 8 Kč, 

b} za denní návštěvu ve všední den (hlášené 
obdobně jako u lékaře praktického, viz odst. 
I.-2-b) 15 Kč, 

c} za denní ordinaci ve všední den mimo ordi
nační hodiny nebo při denní návštěvě ne
ohlášené ve stanovenou dobu může odborný 
lékař požadovati od pacienta další doplatky 
za ordinanci 8 Kč, další doplatek za návštěvu 
15 Kč, 

d} za nedělní denní ordinaci 16 Kč, 
e} za nedělní denní návštěvu 30 Kč, 
f) za noční ordinaci ve všední den, v neděli, 

svátek a památný den zákoneln stanovenÝ 
16 Kč, . 
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g) za noční návštěvu ve všední dell, v neděli, 
ve svátek a památný den zákonem stanovený 
30 Kč. 

(4.) Lékař budiž vyhledává:p. vždy ve svých ho
dinách ordinačních a návštěvy, o něž jest žádán, 
buďtež mu rovněž hlášeny pokud možno v .době 
hodin ordinačních, nejpozději do 3. hod. odpolední. 

(5.) Vyžaduje-li se lékařský výkon v době denní 
mimo hodiny ordinační, nebo návštěva neohlášená 
ve stanovenou dobu, může lékař požadovati od po
jištěnce (příslušníka rodiny) doylatek Kč 3·50 za 
ordinaci a 7 Kč za návštěvu. Jen když se jedná 
o případ 1uimořádné okamžité pomoci vyžadující, 
nahradí tyto doplatky Léčebný fond. 

(6.) V době od 7. hodiny večerní do 7. hodiny 
ranní, dále v neděli a svátky i památné dny záko
nem stanovené platí se sazba dvojnásobná. Za noční 
návštěvu nepovažuje se návštěva vykonaná sice po 
7. hodině večerní, bylo-li však o ni požádáno do 
6. hodiny odpolední. . . 

(7.) Příspěvek na léčení klimatické, sanatornÍ, 
lázeňské atd. může býti přiznán jen Léčebnýnl 
fondelu, a to na žádost předem a prostřednictvím 
okresního sboru podanou a vysvědčením ošetřují
cího lékaře na stanoveném formuláři doloženou 
(v zalepené obálce). Za vyhotovení tohoto vysvěd
čení platí pojištěnec lékaři 10 Kč. 

Okresní sbor a ústředí Léčebného fondu mají 
právo před rozhodnutím o žádosti povolati ža
datele k lékařské prohlídce. 

Cestovné k této prohlídce zaplatí Léčebný fond 
pouze v tom případě, potvrdí-lil lékařská revise 
oprávněnost žádosti. 

(8.) Lékařské ošetření budiž poskytováno do
statečnou měrou a směřuj k uzdravení co možná 
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nejrychlejšímu. Má-li býti léčení ambulantní: či 
domácí, rozhoduje léčící lékař. Nárok na léčení 
domácí má pouze ten, kdo jest upoután na lůžko 
anebo komu lékař nedovolí opustiti příbytek. 

(9) Od lékaře ne, buďtež požadovány výkony, 
kterych tento neuznavá za nutné. 

IV. 
Všeobecné. 

. N.emocní č~e~ové i rodinní příslušníci jsou po
VInnI podrobItI se případné kontrole lékařské 
(prohlídce, doplňujícím vyšetřením atd.) · podle 
směrnic Léčebného fondu. 

Za tím účelem budou i léčící lékaři určitá 
onemocnění hlásiti okresním sborům Léčebného 
fondu. Laické kontroly nebude zpravidla použÍ
váno. 

Vydáním tohoto léčebného řádu pozbývá plat
nosti léčebný řád vydaný v srpnu 1926. 

Za Léčebný fond veřejných zaměstnanců: 
Dr. L u k á š v. r., předseda. 

. Kapitol'!l. J, odst. 1, písm. d) C. za první větou 
Jest doplnItI: . 

»Okresní sbor může vydati toto svolení teprve 
na ~ákl~dě tohoto návrhu ošetřujícího lékaře, ne
vzeJde-lI okresnímu sboru větší náklad nežli 
50 Kč. « 

5 

Za Léčebný fond veřejných zaměstnanců 
v Praze: 

Dr. L u k á š v. r., předseda. 
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Zákon o nemocenském pojištění 
veřejných zaměstnanců 

z 15 .. října 1925, č. 221 Sb. z. a n. 

I. O pojistné povinnosti, o přihláškách, 
odhláškách a oznámeních. 
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Kdo jest pojištěn. 
§ 1. 

(1) Pro případ nemoci jsou pojištěni: 
a) civilní zaměstnanci ve službě státu, státních 

podniků a veřejných fondů státem spravo
vaných, jakož i příslušníci četnictva, 

b) učitelé obecných a občanských škol, na něž 
vztahuje se zákon rovnostní z 23. května 
1919, č. 274 Sb. z. a n., 

c) zaměstnanci zemí, župních svazů, žup, 
okresů, obcí a fondů a ústavů jimi spravo
vaných, 

d) osoby, kterÝlll stát, země, župní svazy, župy, 
okresy, obce a fondy a ústavy jimi spravo
vané vyplácejí norlllální odpočivné nebo 
zaopatřovací požitky~ 

pokud mají v republice československé 
bydliště a nepodléhají nemocenskému po
jištění podle zákona ze dne 9. října 1924, 
č. 221 Sb. z. a n., nebo podle zákona ze dne 
11. července 1922, č. 242 Sb. z. a n., 

e) pojištěni jsou dále pro případ nemoci za
městnanci korporací, kteří podle § 5, lit. a) 
zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n. 
byli ministerstvem sociální péče po dohodě 
s příslušným odborným ministerstvem pro
hlášeni za rovnocenné zaměstnancům státu 
a jiných nucených svazků územních. 

(2) Po.jištění duchovních státem uznaných (reci
povaných) náboženských společností, pokud vy
konávají úkony veřeJné správy duchovní, .jakož 
i učitelé veřejných škol obecných Cl občanských, 
kteří nejsou pojati pod ustanovení b), ať jsou 
v činné službě nebo požívají normálních požitků . 
odpočivných nebo zaopatřovacích, bude upraveno 
vládním nařízením. 

§ 2. 

N emocenské po jištění státních zaměstnanců 
republiky československé, kteří jsou zaměstnáni 
ve službě mimo hranice republiky, bude upraveno 
vládním nařízením. 

§ 3. 

Nárok na dávky podle tohto zákona počíná se 
nastoupením služby a zaniká zastavením výplaty 
služebních, odpočivných nebo zaopatřovacích po
žitků. 

o přihláškách a odhláškách. 

§ 4. 

(1) Zalllěstnavatelé osob uvedených v § 1, 
písm. c), cl) a v § 1, odst. 2 jsou povinni osoby ty 
přihlašovati a odhlašovati způsobem předepsaným 
ve stanovách. 

(2) Zaměstnavatelé, kteří nedostojí této povin
nosti, jsou povinni nahraditi Léčebnénlu fondu 
náklad, který byl spojen s poskytovánínl pojist-
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ných dávek pojištěncům včas neohlášeným nebo 
neodhlášen ým. 

§ 5. 
Stanovami může býti i pojištěncům uložena 

povinnost, aby ohlašovali předepsaným způsobem 
a na místě k tomu určeném poměry, jež mají vý
znam pro nárok na pojistné dávky. Na nesplnění 
této povinnosti mohou býti uloženy pořádkové 
pokuty. 

II. O pojistných dávkách. 
Nemocenské ošetřování. 

§ 6. 
Pojištěnec má nárok na poskytování lékařské 

pomoci, čítajíc v to pomoc při porodu, přispění 
porodní asistentky, jakož i potřebných léčiv a 
jiných therapeutických pomůcek (nemocenské 
ošetřování), dálPv na nemocenské ošetřování pří
slušníků rodiny. (§ 7.) 

§ 7. 
(1) Za příslušníky rodiny podle § 6 tohoto zá

kona pokládají se osoby, které, žijíce ve společné 
domácnosti s pojištěncem, jsou převážně odká
zány výživou na jeho služební, odpočivné nebo 
zaopatřovací požitky a nemají nároků na pojist
nou dávku z vlastního veřejnoprávního pojištění, 
a to: 
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a) manželka (manžel), 
b) děti manželské a nemanželské, nevlastní, 

osvo jenci a schovanci - do dokonaného 
17. roku, 

c) starší děti, vnuci, dále sourozenci, rodiče, 
děd a bába, tchán a tchyně, kteří s pojištěn-

í ' 

celU žili ve společné domácnosti aspoň šest 
měsíců, nežli nastal pojistný případ. 

e) Požadavku společné donlácnosti není na 
újmu, když manželka (manžel) nebo děti žijí od
děleně za příčinou výchovy dětí z důvodů bytové 
tísně, zdravotních, hospodářských, vzdělávacích 
a pod., nesouvisejících s jejich osobními vztahy. 

Ústavní zaopatření. 
§ 8. 

NIísto dávek uvedených v § 6 může býti poskyt
nuto bezplatné léčení a ošetřování v nemocnicI nebo 
v jiném léčebném ústavě podle poslední třídy. V ta
kovém případě jest nemocného zdarma dopraviti 
do nemocnice nebo do jiného léčebného ústavu a 
pokud je to nutno také nazpět. 

§ 9. 
Osobě, jíž bylo povoleno odborné léčení a jež 

musí za tím účelem dojížděti do místa mimo své 
bydliště, nahradí se nezbytné dopravné, a potře
boval-li nemocný průvodce, i dopravné jeho. 

Léčebný řád. 

§ 10. 
Podrobnější ustanovení o tom, v jakém rozsahu 

a za jakých podmínek bude poskytována pomoc 
lékařů odborných, výkony zubolékařské, specielní 
léčiva a sanatoriální léčení, jakož i ustanovení 
o ošetřování v nemocnicích a jiných léčebných 
ústavech a o dopravě do nich (§§ 8, 9), dále pravidla 
o hlášení nemoci, o chování se a kontrole nemoc
ných . budou uvedena v léčebném řádě, jejž vydá 
ústřední sbor Léčebného fondu (§ 20, bod 6.). 
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Lékařská služba a léčebná péče. 

§ 11. 

(1) Pojištěncům jest ponechati ,volnou volbu 
lllezi praktickými lékaři obvodu okresního úřadu, 
kteří se zaváží, že poskytnou nemocnénlu ošetření 
za podmínek smluvených s ústředním sborem Lé
čebného fondu (organisovaná svobodná volba lé
kařů). 

(2) Ze závažných důvodů může ústřední sbor 
v jednotlivých okresech organisovati lékařskou 
službu jiným způsobem. 

(3) Dá-li se pojištěnec ošetřovati lékařem, se 
kterým nebyla smlouva uzavřena, náleží pojištěnci 
náhrada výloh jen podle tarifních sazeb. 

§ 12. 

Kdo poškodil fond přetvařováním se nebo jiným 
způsobem, jest povinen k ,náhradě. Ústřední sbor 
určí výši náhrady; příslušná částka může býti po
jištěnci sražena z vyplácených služebních, odpočiv
ných nebo zaopatřovacích požitků. 

III. Organisace pojištění. 

Léčebný fond veřejných zaměstnanců. 

§ 13. 

(1) Pojištění podle tohoto zákona provádí Léčeb. 
fond veřejných zaměstnanců se sídlem v Praze. 

(2) Léčebný fond jest právnickou osobou, může 
svým jménem nabývati práva zavazovati se, může 
žalovati a býti žalován; ve sporech jej zastupuje 
finanční prokuratura. 
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§ 14. 

Orgány fondu jsou ústřední sbor a jeho před
stavenstvo a okresní sbory. 

§ 15. 

(1) Léčebný fond spravují ústřední sboi' a jeho 
předsta venstvo. 

(2) Ústřední sbor se skládá ze 24 volených zá
stupců pojištěnců a 4 zástupců státní správy, 
z nichž po jednom jmenuje ministerstvo vnitra, mi
nistersvo financí, ministerstvo sociální péče a mi
nisterstvo veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy. Za každého člena ústředního sboru zvolí, 
pokud se týče jmenuje se náhradník. 

(3) Představenstvo skládá se z předsedy, dvou 
místopředsedů a dvou dalších členů ústředního 
sboru. Předsedou jest zástupce ministerstva sociální 
péče. Oba místopředsedy a dva další členy, jakož 
i dva jejich náhradníky zvolí ze svých členů ústřed
ní sbor. 

§ 16. 
(1) Pro obvod každého okresního úřadu zřídí se 

okresní sbor Léčebného fondu. Sbor jest 5členný. 
V čele stojí přednosta okresního úřadu nebo jeho 
zástupce; ostatní 4 členy a jejich náhradníky volí 
pojištěnci. Okresní lékař zúčastní se schůzí okres
ního sboru s hlaseIn poradním. 

(Z) Kancelářské práce sboru okresního obstará 
okresní úřad na náklad Léčebného fondu. 

§ 17. 

(1 ) Volba do okresních sborů je přímá, tajná 
a osobní a děje se podle zásady skupinového za
stoupení. 
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(2) Členy ústředního sboru volí členové okres
ních sborů. 

(3) Volební řády budou vydány nařízením. 

§ 18. 

(1)" Úřad členů okresního a ústředního sboru jest 
čestný. 

(2) členům sboru okresního a ústředního, rov
něž členlolm soudu rozhodčího (§ 40), bydlícím mimo 
sídlo sboru, hradí fond výlohy spojené s účastí při 
schůzi sboru (soudu rozhodčího), jakož i cestovné 
a stravné podle usnesení sboru ústředního. 

§ 19. 

činnostní období členů okresního a ústředního 
sboru trvá 4 leta. Odstupující členové sborů okres
ních a ústředních setrvávají v úřadě až do jeho 
odevzdání nově zvoleným členům. Odstupující čle
nové těchto sborů mohou býti znovu voleni. 

§ 20. 

Ústřednímu sboru jest vyhraženo: 
L voliti členy představenstva; 
2. zřizovati potřebné kanceláře, systemisovati 

míst?- zaměs!nanecká a upravovati služební poměry 
zamestnancu; 

3. usnášeti se. o roční účetní závěrce a o výroční 
zprávě představenstva; 

4. stanoviti odměny představenstvu a předsedovi 
rozhodčího soudu; 

5. usnášeti se o nabytí, zavázání, jakož i zcizení 
nemovitostí ; 

6. vydávati směrnice (léčebný řád) ku provádění 
léčebné péče a bdíti nad prováděním péče okres
ními sbory; 
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7. uzavírati smlouvy s léčebnými ústavy, s lé
kaři a s lékařskými organisacemi; 

8. rozhodovati o sporných případech, ve kterých 
byl Léčebný fond poškozen (§ 12); 

9. rozhodovati s konečnou platností o stížnostech 
do opatření okresních sborů; 

10. rozhodovati o zvýšení pojistného (§ 34) neb 
o jeho snížení (§ 35, odst. 2.); 

11. poskytovati podporu ze zvláštních podpůr
ných fondů (§ 35, odst. 3.); 

.12. vésti statistiku; 
13. podávati ministerstvu sociální péče návrhy na 

změnu stanov a řádů volebních; 
14. usnášeti se o jednacích řádech. 

§ 21. 

e) Ústřední sbor jest dozorčím orgánem nad 
okresními sbory. Jest oprávněn vyžadovati, aby 
jeho orgánům byly předloženy veškeré knihy, li
stiny a zápisy a doklady a aby jim byla dána vy
světlení potřebná ku provádění dozoru. 

(2) Zdráhají-h se okresní sbory vykonávati své 
povinnosti, může je vykonati ústřední sbor svým 
zástupcenl. Odepřou-li voličové zvoliti členy okres
ního sboru a přísedící rozhodčího soudu, jmenuje je 
ústřední sbor. 

(3) Ústřední sbor může rozpustiti okresní sbor, 
nedbá-li tento ve svých usneseních opětovně usta
novení zákona, nařízení nebo stanov, nebo je-li čin
nost jeho zřejmě na úkor Léčebného fondu a jeho 
úkolů, a může přenésti oprávnění a povinnosti 
okresních sborů na okresní úřady. 
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Zvláštní fondy pro nemocenské pojištění pro 
" zaměstnance státních podniků. 

§ 22. 

(1) U státní správy poštovní, železniční nebo 
správy jiného státního podniku může býti pro vý
kon pojištění (léčebné péče) podle tohoto zákona 
zřízen zvláštní fond anebo může býti ministerstvem 
sociální péče v dohodě se zúčastněnými minister
stvy vysloveno, že příslušní zaměstnanci jsou na 
dávky podle tohoto zákona pojištěni u nenlocenské 
pokladny, která jest zřízena u příslušného podniku 
státní správy. Organisace tohoto pojištění se upraví 
stanovami, jež schválí ministr sociální péče. 

(2) Stanovami může býti určeno, že určitá část 
těchto pojištěnců zůstává pojištěna u Léčebného 
fondu. " 

§ 23. 

(l) Představenstvo vykonává usnésení ústřed
ního sboru, vyřizuje běžné správní věci, zastupuje 
Léčebný fond vůči třetím osobám a úřadům, při
jímá a propouští zaměstnance. 

(2) Jmenování vedoucího úředníka a zodpověd
ného účetního podléhá však schvále"ní ministra so
ciální péče. 

§ 24. 

Do oboru působnosti okresních sborů Léčebného " 
fondu přísluší: 

L bdíti nad prováděním léčebné péče v okresu; 
2. účtovati čtvrtletně pozadu s lékaři a lékár

níky, nemocnicemi "a léčebnými ústavy a předklá
dati účty ke schválení a k výplatě představenstvu 
ústředního sboru; 

3. spolupůsobiti při provádění voleb do ústřed~ 
ní ho sboru a rozhodčího soudu; 
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Stanovy. 
§ 25. 

Stanovy Léčebného fondu vydá ministerstvo so~ 
ciální péče. Stanovami jest upraviti zejména: 

1. kdy jest představenstvo schopno jednati a 
usnášeti se; " 

2. jak se povolávají náhradníci na uprázdněná 
místa; 

3. jak se sestavuje a zkouší roční účet; 
4. zastoupení Léčebného fondu na venek a for

my právně závazných aktů; 
5. svolávání ústředního sboru a jednání jeho; 
6. forInu leg'itimací členů ústředního a okres

ního sboru; 
7. způsob vyhlášek vydávaných ústřed. sborem; 
8. dO' jaké míry a jak má po jíštěnec ze svého 

přispívati při dožadování se lékařské pomoci; 
9. do jaké Iníry Léčebný fond poskytuje ná

hradu za povozy lékařům. 

§ 26. 
Léčebný fond a fondy podle § 22 mohou se spo

jiti s jinými sociálně pojišťovacími ústavy k urči
tým úkolům, jež byly jim uloženy zákonem. 

IV. Státní dozor. 
§ 27. 

(1) Ústřední sbor podléhá dozoru státní správy, 
jejž vykonává ministr sociální péče. 

(2) Ministr sociální péče může vůči ústřednímu 
sboru použíti obdobných práv, jaká jsou dána 
v § 21 ústřednímu sboru. 
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(8) Vláda nrl1že rozpustiti ústřední sbor nebo 
pře?sta venstvo ústředního sboru, nedbají -li tyto 
organy ve svých usneseních opětovně ustanovení 
zákona, nařízení stanov a jednacího řádu nebo 
vzpír!ljí-li se příkazůln směřujícím ku pro~ádění 
~ta!nlh~ dozoru, a přenésti správu i zastupování 
ust!ednlho sboru na komisi, kterou současně jme
nUJe. 

(4) Tat? komise musí opatřiti, aby nové volby 
mohly býtI provedeny v šesti měsících ode dne, kdy 
rozhodnutí o rozpuštění nabylo právní moci. 

§ 28. 
(1 ) Usnesení o nabytí, za vazení a zcizení nemo

vitostí mimo nabytí nemovitostí v řízení exekučním 
a konkursním k odvrácení škody, podléhá schválení 
ministerstva sociální péče a ministerstva financí. 

(2) . Nařízením může býti stanoveno, do jaké výše 
i mimo tyto případy může se představenstvo usná
šeti o nabytí, zcizení a zavazení nemovitostí. 

(3) Ministerstvo sociální péče schvaluje též roční 
uzávěrku a výroční zprávu představenstva. 

(4) Hospodaření Léčebného fondu podléhá vše
obecným předpisllm o kontrole hospodaření stát
ního. 

v. O pojistném a peněžním hospodářstVÍ 
Léčebného fondu. 

O pojistném. 
§ 29. 

(1) Prostředky potřebné podle pojistnětechnic
~ých zásad k úhradě pojistných' dávek, jakož 
I správních nákladů opatří se pojistným. 
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(2) Prostředků získaných pojistným nesmí býti 
použito k jiným účelům než k těm, pro které byly 
určeny podle tohoto zákona. 

§ 30. 

(1) Pojistné činí 2% ze stálých požitků služeb-
ních, odpočivných nebo zaopatřovacích.. v 

(2) Z pojistného hradí zaměstnavatel I zamest
nanec po jedné polovině. 

(3) Zaměstnavatel hradí ze svého celé pojistné 
za zaměstnance, kteří nemají mzdy na penězích 
(volontéry, aspiranty, praktikanty). 

§ 31. 

(1) Zaměstnavatel jest povinen při výplatách 
služebních, odpočivných nebo zaopatřovacích po
žitků zaplatiti celé pojistné Léčebnému fondu. 

(2) část pojistného připadající na zaměstnance 
může zaměstnavatel při výplatě požitků služebních, 
odpočivných nebo zaopatřovacích sraziti, částko~, 
která připadá poměrně na toto platebnl ?~dobl. 
Neužije-li zaměstnavatel tohoto práva, nemuze tak 
učiniti při žádné výplatě pozdější. 

§ 32. 

Vládním nařízením může býti stanovena mInI
mální i maximální výše pojistného. 

§ 33. 

Způsob, jakým bude pojistné zapravováno a jak 
bude účtováno, určí nařízení. 

§ 34. 

(1)' Ukáže-li se, že pojistné nestačí k úhradě zá~ 
konných dávek (§ 6), může býti ústředním sborem 
přiměřeně zvýšeno. 

77 



(2) Usnesení ústředního sboru o zvýšení pojist
ného podle odst. 1. podléhá schválení ministerstva 
sociální péče a ministerstva financí. 

Reservní a zvláštní londy. 
§ 35. 

(1) Léčebný fond nashromažďuje z přebytků re
servní fond alespoň částkou středního vydání po
sledních tří let a bude jej doplňovati do této částky. 

(2) Ústřední sbor nesmí snížiti pojistné dříve, 
dokud nebude nashromážděn reservní fond podle 
ustanovení odst. 1. . 

(3) Dosáhne-li resevní fond výše té, může býti 
zřízen zvláštní podpůrný fond pro poskytování 
peněžitých podpor v případech zvláštního zřetele 
hodných podle předpisů schválených ministerstvem 
sociální péče. 

Uložení jmění. 
§ 36. 

(1) Peníze, jichž není bezprostředně třeba ku pro
vádění pojištění, buďtež výnosně uloženy. 

(2) Uložení může se státi jen: 
!; v c~nných papírech, v nichž lze ukládati si

rotcI peulze; 
2. v hypotékách a sirotčí jistotě; 
3. v tuzemských peněžních ústavech~ za jejichž 

veškeré závazky ručí stát, země, župy, okresy nebo 
obce. 

(3) Peníze, které nutno míti pohotově pro běžná 
vydání, mohou býti uloženy u důvěryhodných do
mácích peněžních ústa Vll. 

(4) Jiný způsob uložení přípustný je jen se svo
lením ministerstva sociální péče a ministerstva Ii
nancí. 
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§ 37. 
(1) Vláda se znl0cňuje, aby přispěla Léčebnému 

fondu na zřizování lázní, odborných léčeben, ozdra
voven, útulen a pod. ústavů podle postupu zařizo
vání jeho humánních institucí částkou 5,000.000 Kč. 

(2) Náklady spojené s počátečním zařízením a 
působením Léčebného fondu hrazeny budou zá
lohou státu, jež bude vrácena bez úroků. Způsob 
splácení bude určen nařízením. 

VI. O řízení a soudnictví pojišťovacím. 
Ohlašování nároků. 

§ 38. 

Nároky na pojistné dávky podle tohoto zákona 
jest přihlásiti u příslušného okresního sboru. 

§ 39. 
(1) Nebyl-li nárok na pojistné dávky uznán, 

vydá se o tom straně písemný výměr. Rozhodl-li 
okresní sbor~ možno si stěžovati u představenstva 
ústředního sboru ve lhůtě 15 dnů od doručení vý
měru. 

(2) Ústřední sbor může pověřiti okresní sbor, aby 
v zastoupení jeho rozhodovalo žádosti za poskyt
nutí pojistných dávek. 

Rozhodčí soud. 
§ 40. 

(1) Spory mezi Léčebným fondem a pojištěnci 
o poskytování léčebných dávek rozhoduje rozhodčí 
soud. Tento rozhoduje též o stížnostech do opatření 
ústředního sboru, jímž byla pojištěnci uložena ná
hrada podle § 4 tohoto zákona. 
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(2) Rozhodčí soud zřídí se v Praze. Nařízením 
mohou býti zřízeny rozhodčí soudy také v jiných 
městech. 

e) Žalobu na rozhodčí soud jest podati do 60 dnů 
od doručení výměru; jinak nárok zaniká. 

§ 41. 

(1) Rozhodčí soud rozhoduje v 5členném sboru. 
Předsedou a jeho náměstky jsou soudci z povolání. 
Dva přísedící a jejich náhradníky volí členové 
okresních sborů na dobu -4 let, druhé dva z nichž 
jeden musí býti lékař a jejich náhradníky' jmenuje 
Ininisterstvo sociální péče. 
. (2) .~řed~e~u rozhodčího soudu a jejich náměstky 
Jmenuje mInIsterstvo Rpravedlnosti v dohodě s mi
nisterstvem sociální péče. 

(3) Řízení před soudem rozhodčím a volební řád 
upraví se nařízením. 

(4) Nálezy rozhodčího soudu jsou konečné; není 
do nich ani odvolání ani žaloby. 

(5) Členy rozhodčího soudu nemohou býti čle
nové správních orgánů ani úředníci fondu. 

§ 42. 
(1) Spory, které vzniknou mezi Léčebným fon

dem a nemocnicemi a jinými léčebnými ústa vy 
o nárocích na náhradu podle § 7 tohoto zákona, roz
hoduje pojišťovací soud podle ustanovení § 220, 
bod. 4, písm. c), dále odst. 2. a posledního odstavce 
téhož paragrafu, jakož i podle § 222, odst. 2. zákona 
z 9. října 1924, Č. 221 Sb. z. a n. 

Exekuce. 
§ 43. 

(1) Pravoplatná rozhodnutí orgánů Léčebného 
fondu (§ 14) a rozhodčího soudu jsou exekučními 
tituly podle řádu exekučního. 
80 

(2) K povolení a výkonu exekuce jest povolán 
příslušný exekuční soud. . . V'" • r 

(3) K žádosti za exekucI Jest prI~OJltI vyhotovenI 
titulu exekučního, opatřené dolozkou vykonava
telnosti, již připojí okresní úřad. 

VII. Ustanovení všeohecná, přechodná 
a závěrečná. 

§ 44. 

(1) Všechna jednání a .listi~y~ jichft j~ třeba k ~~: 
ložení, upravení a proJednanI :praV:~llc~ v pomel U 
mezi Léčebným fondem se strany Jedne a ur,ady, z~
městnavateli, po.jištěnci, l,éka~i av,pOr?dnImI .. ~sl
stentkami se strany druhe, dale rIZenI v POJ1sťo
vacím soudnictví, knihy a zápisy Léčebného fondu 
a jeho správních orgánů jsou prosty kolků a po-
platků. . b 

(2) Movité jmění Léče~ného fondu },~~t ,?SVO 0-

ze no od poplatkového ekvIvalentu; v prIClI~e neIn~
vitého jmění pak platí úlevy na poplatkovem ekvI
valentu potud, pokud jso~ .sté;lnov~nr. pr,? ,spolky 
zakládající se na zásadě vzaJemnosh.' JIC~Z u,kolem 
je pojišťovati nemocenské, pense InvahdnI" sta
robní, vdovské a sirotčí pro dělníky, pomocnIky a 
učedníky. , . 

(3) Léčebný fond a fondy jím spravovane JSo,u 
osvobozeny od daně výdělkové podle II. hlavy za
kona z 25. října 1896, č. 220 ř. z. (na Sl?vensk~ ~ 
v Podkarpatské Rusi od daně zárobkove ,podplk~ 
veřejně účtujících), jakož i daně !entove (v5etn~ 
rentové daně podle zákona z 27. kvetna 1919, c. 29 .... 
Sb. z. a n. a z 8. dubna 1920~ č. 2?,0 Sb. z:., a n), 
na Slovensku a v Podkarpatske RusI od dane kapI
tálové a rentové. 
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(4) Budovy, pokud slouží trvale a skutečně úče
lům v tomto zákoně vytčeným a nejsou pronajaty, 
jsou z domovní daně vyňaty; tato výhoda vztahuje 
se též na služební byty zaměstnanců v těchto bu
dovách, pokud jsou ve spojitosti s účely, které vy
nětí z daně odůvodňují, v míře, jaké tato spojitost 
vyžaduje. 

(5) Uvedené úlevy finanční vztahují se též na 
fondy podle § 22 tohoto zákona. 

§ 45. 
e ) Ustanovení tohoto zákona o nároku na po

jistné dávky a o placení pojistného nabudou účin
nosti 9 měsíců, ostatní ustanovení 6 měsíců po jeho 
vyhlášenÍ. 

(2) Ministru sociální péče se ukládá, aby Jej 
provedl v dohodě.se zúčastněnými ministry. 
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