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Petr “Ďéda“ Mužíček 
 

Základní ustanovení 

Výnosu zdravotních dávek a pokut vybíra-

ných zdravotní, námořní a karanténní radou 
nesmí býti v žádném případě užito k jiným 

účelům než k účelům řečené rady. 

 
Článek 1. 

Zdravotní, námořní a karanténní rada jest 

pověřena tím, aby učinila opatření, jichž jest 

zapotřebí k zamezení zavlečení nákažných 
chorob a nemocí zvířecích do Erinu. 

 

Článek 2. 
Veškeří členové rady musejí býti úředníky 

s důvěryhodnou pověstí a nejméně desetiletou 

praxí ve službách městu. 
 

Článek 3. 

Cizí i keledorské kolonie, města a osady, 

jakož i vlády cizích států zasílají radě, mají-li 
to za vhodné, zdravotní zprávy o svých zemích 

a ohlašují ji epidemie a nakažlivé nemoci zví-

řecí, jakmile se objeví. 
 

Článek 4. 

Zdravotní, námořní a karanténní rada pře-
svědčuje se o zdravotním stavu Jižní dálavy a 

vysílá inspekční komisi všude tam, kde to po-

kládá za potřebné. 

 
Článek 5. 

Rada činí preventivní opatření k tomu cíli, 

aby se zamezilo zavlečení epidemií a nakažli-
vých nemocí zvířecích do Erinu. Také určuje 

místa, kde mají býti zřízeny prozatímní tábory 

a stálé karanténní ústavy. 

 
Článek 6. 

Rada dohlíží a dozoruje provádění karan-

ténních opatření, která nařídila. 
Sestavuje veškerá pravidla  týkající se ka-

ranténní služby a bdí nad jejich přesným pro-

váděním. 
 

Článek 7. 

Rozhodnutí rady nepodléhají žádnému dal-

šímu schvalování. Všechny vnější hlasy mohou 

býti brány v potaz pouze jako poradní či dopo-

ručující. 
 

Článek 8. 

Rada budiž i nadále uspořádána takto: 
hlavními a nejvyššími činovníky (radními) 

budiž sedm zástupců erinských velkorodů, tři 

zástupci hlavních podílnických gild a jeden 

zástupce dalších erinských občanů. Křeslo 
radního nechť náleží také jednomu služebníku 

Dunril, jednomu siaronovci a jedné služebnici 

Estel. Mandát jest radním dán na pět let. 
 K poradě a doporučením nechť jsou zváni 

felčaři, mágové, alchymisté i představení špitá-

lů, zdravotní zřízenci, úředníci lékařské a 

správní služby. 
Řádným radním, nechť je rovněž Koloniál-

ní radou zvolen zkušený a prověřený doktor 

medicíny (odstavec doplněn novelizací z roku 
826 k.l.) 

 

Článek 9. 
Radní sami si ze svého středu volí předse-

dajícího, tento musí být zvolen dvoutřetinovou 

většinou (tedy 11 hlasů). Volen jest na pět let, 

avšak dvoutřetinovou většinou může býti od-
volán, což přirozeně znamená i odvolání celé 

rady. 

Jest právem předsedajícího, vybrat a jme-
novat správce komisí a výborů, leč, tento výběr 

musí mu rada schváliti nadpoloviční většinou 

(8 hlasů). 
 

Článek 9a. 

(doplněn novelizací z roku 838 k.l.) 

Jest na vůli a uvážení velkorodů a gild, ko-
ho vyberou si ze svého středu na místo radní-

ho. Stejně tak i kněžské řády mohou samy si 

vybrat své zástupce. Rody, gildy a řády mohou 
též svého zástupce kdykoliv odvolat na základě 

svých vlastních, vnitřních mechanismů rozho-

dování. 

Zástupce erinských občanů i doktor medi-
cíny jsou do zdravotní, námořní a karanténní 

rady vybráni těmi radními Koloniální rady, jež 

nezastupují velkorody, ani hlavní gildy. 
Člen zdravotní, námořní a karanténní rady 

nemůže býti zároveň členem Koloniální rady 

(odstavec doplněn novelizací z roku 841 k.l.) 
 

Článek 10. 

Rada může sestavit inspekční a disciplinár-

ní komise (anebo jimi sama býti) k potrestání 



těch, kdo nákazu šíří, nebojují s ní, či ji přivle-

čou. 
O trestech však rozhoduje jen a pouze rada. 

 

Článek 11. 
Poplatky zdravotní a karanténní jsou vybí-

rány pověřenci náležejícími k zdravotní, ná-

mořní a karanténní službě. 

 
Článek 12. 

Zdravotní, námořní a karanténní rada vlád-

ne sama svými peněžními prostředky. poklad-
nice  její naplňuje se pravidelně, každý měsíc, 

z peněz přidělených jí Koloniální radou dle 

dekretu o financování Zdravotní, námořní a 

karanténní rady (včetně jeho novelizací). 
 

Článek 13. 

 (doplněn novelou z roku 832 k.l.). 
Předsedající radní jest povinen naříditi tajné 

hlasování, kdykoli o to požádají tři členové. 

Tajné hlasování jest obligatorní pokaždé, kdy-
koli jde o volbu delegátů do komisí a když jde 

o jmenování, propuštění, změnu neb povýšení 

vyššího personálu. 


