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Cis. 230.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 23. dubna 1919
o nové úpravě poštovních sazeb a prodejních cen
poštovních a telegrafních cenin.

ve styku mezinárodním:
za psaní do 20 gramů...................50 h,
za každých dalších 20 gramů nebo
jich část . . . ............................ 30 h.

2. Dopisnice (§ 50 p. ř.):
v tuzemské dopravě a ve styku s NR, U.
§ 1.
SHS, P, ZU a N:
za jednoduchou dopisnici nebo kaž
V území Československé republiky vybírají se
dý díl dopisnice dvojité.................. 15 h,
následující poštovní poplatky:*)
ve styku mezinárodním:
za jednoduchou dopisnici nebo kaž
A. Obyčejné zásilky listovní bez udané ceny.
dý díl dopisnice dvojité...................20 h.
Podání vyplacené.
3. Tiskoviny (§ 56 p. ř.):
1. Psaní (§ 48 p. ř.):**)
v tuzemské dopravě a ve styku s NR, U,
SHS, P, ZU a N:
tuzemské a ve styku s NR, U,
StlS, P, ZU a N:
a) za tiskoviny nespěšné za každých
za psaní do 20 gramů....................... 25 h,
50 gramů poplatek obyčejný . . . 5 h,
za každých dalších 20 gramů nebo
b) přeje-li si odesilatel dopravu spěš
„jich část....................................
5 1,
nou, k poplatku pod a) příplatek 2 h,
bez zřetele na váhu zásilky (popla
z
zíti Zrí)ei6UVz'^ ř*1^ V317^^ 56 ^ po^ov11'lml řádu
tek zvýšený);
ve styku mezinárodním:
iíd,^kevOni'1Ít-‘PTOJ,ei!!10tiiv! drub-v Doolatků uvedeny
a) za každých 50 gramů................... 10 h.
3 SíjKSU?. SSL iteTsB:
Ustanoveni odstavce b) neplatí pro styk mezi
národní.
X b). Příplatek musí se žapraviti spěšnou
zem'1 WíLDÍÍ Dr° i?10st0V1)1 zásilky určené do ostatních
Ws ^lěí. h0 spolku Dost°vního nebo do území sool- známkou, k tomu cíli zvláště vydanou. Jiných
ílejSOU stanoveny sazby zvláštní, platí pon á,r « Íyt° 1 Dr0 postovni zásilky ye styku mezí- poplatků spěšnými známkami zapravovati nelze.
« 4 i o u n i m.
4. Zásilky s tiskem pro slepce (§ 56 p. ř.):
Platná zákonkiá osvobození úřadů atd. (zákon
v dopravě f u z e m s k é a ve styku s NR a N:
poštovná -8f’ Z’ r>.
.I0?> 0 bezplatném užíván"
do
(00 gramů.
............................... 5 h,
hození od° nní?VU
^ákonná ustanovení o osvose nwL^í. Došto'7n?ho) pd. dopravnélio a doporučného
» 1000
„
10 h,
osvobozen V ?6měnl: P11 h^ých poplatků jsou úřady
» 2000
................................ .... . 20 h,
Sv°no" v fá’^-Ux osv°hoizen,; takové íe výslovně
» 3000
„
30 h;
známky’
mě Se poukazuie na následující po
ve styku s U, SHS, P a ZU:
robeni Sjní sou'rJní a železniční návěští isou podjsou podrobeny obyčejným poplatkům za
robeua poplatkovým ustanovením pod 1.
tiskoviny.
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5. Obchodní papíry (§ 60 p. ř.):
v tuzemské dopravě a ve styku s NR, U,
SHS, P, ZU a N:
za každých 50 gramů . . . i . 5 h,
nejméně však.......................
25 h;
ve styku mezinárodním:
za každých 50 gramů..................... 10 h,
nejméně však...................................50 h.
6. Ukázky zboží (§ 62 p. ř.):
v tuzemské dopravě a ve styku s NR, U,
SHS, P, /ZU a N:
za každých 50 gramů...........................5h,
nejméně však.................................. 15 h;
ve styku mezinárodním: ,
za každých 50 gramů.................... 10 h,
nejméně však..................................20 h.
7. Zásilky smíšené (složené z tiskovin, obchod

ních papírů nebo ukázek zboží) (§ 64 p. ř.):
v tuzemské dopravě a ve styku s NR, U,
SHS, P, ZU a N:
ít
za každých 50 gramů . . . . . 5 h,
nejméně však............... ... . . . 15 h,
skládá-li se zásilka z tiskovin a
ukázek zboží,
a nejméně................................ .... 25 h,
obsahuje-li mimo tiskoviny neb
ukázky zboží i obchodní papíry;
ve styku mezinárodním:
za každých 50 grarnů . . . . , 10 h,
nejméně však . ............................20 h,
skládá-li se zásilka z tiskovin a
ukázek zboží,
a nejméně.........................................50 h,
obsahuje-li mimo tiskoviny neb
ukázky zboží i obchodní papíry.

K a) a b). Při dvojitých dopisnicích se zatíží
nejprve nedostatečně vyplacený nebo nevypla
cený lístek hlavní; s odvětkou nakládá se při
zasílání zpět samostatně jako s jednoduchou
dopisnicí.
c) Nároku na spěšnou dopravu nemají tisko
viny, při nichž není zvýšený poplatek zapraven
úplně a příplatek není zapraven známkou
spěšnou.
K a)—c). Upozorňuje se zvláště na to, že se
zásilkami, které byly podány jen částečně vy
placeny nebo nevyplaceny, dlužno hned od
15. května 1919 nakládat! přesně podle ustanovení
p. ř. a tohoto nařízení; přechod snad takový, že
by se po určitou dobu při závadách výplatních vy
bírala chybějící částka jen jednoduše, při
puštěn n e n í.
B. Doporučené zásilky listovní bez udané
ceny.
8. Doporučné (§ 66 p. ř.);
za každou zásilku.......................50 h.
Doporučné a jinaké poplatky musí býti
zapraveny při podání.
C/l. Cenná psaní,
9. Cenná psaní podaná uzavřeně (§ 68 p. ř.):
Za ně se zapraví:
I. v tuzemsku a ve styku s NR, U, SHS,
P, ZU a N:
1° poplatek jako za doporučená psaní stejné
váhy (Aj, B8) a
2° poplatek podle ceny, a to za každých 300 K
udané ceny nebo jich část . . . . 20 h;
II. ve styku mezinárodním!
1° poplatek jako za doporučená psaní stejné
váhy a.
2° poplatek podle ceny, a to za každých
300 franků udané ceny nebo jich část pro
každou správu zúčastněnou
ct) na dopravě po souši ...... 20 h,
f5) na dopravě po moři....................... 40 h.

K 1. až 7. Částečné vyplacení; nevyplacené
podání:
a) Psaní, dopismce, nespěšnč tiskoviny, zá
silky s tiskem pro slepce, obchodní papíry, ukázky
zboží a zásilky smíšené mohou se podati též čá
stečně vyplaceny. Takové zásilky se Zatíží d v o jnásobnou částkou toho, co chybí na poplatku
za zásilku úplně vyplacenou; není-ii tato dvoj
násobná částka dělitelná pěti, zaokrouhlí se na čí
slici nejblíže vyšší, pěti dělitelnou.
b) Psaní a dopisnice lze podati také nevy
placeny. Zásilky takové se zatíží dvoj
násobnou částkou poplatku za vyplacené
zásilky stejného druhu.*)

10. Cenná psaní podaná otevřeně (přípustná jen
v tuzemské dopravě a jen pro cenná
psaní neúřední) s udanou cenou větší ríež
1200 K (§ 68 p. ř.):

*) Za nevyplacená, poplatku podrobená služební
psaní úřadů (ve způsobě psaní, dopisnic nebo tiskovin)
se v tuzemské dopravě vyměří jen poplatek jako za vy
placenou zásilku stejného druhu.
....

Za ně se platí:
1° poplatek jako za cenná' psaní podaná
uzavřeně a
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2° k poplatku podle ceny příplatek, a to
za každých 300 K udané ceny nebo
jich část......................................... ... h.
K 9. a 10. Cenná psaní musí býti podána
vyplaceně.'
C/2. Cenné krabice.
(Přípustné jen ve styku mezinárodním.)
Za ně se zapraví:
I. poplatek dle váhy, a to pro každou správu
zúčastněnou:
“) na dopravě po souši . . . . 1 K 50 h,
P) na dopravě po moři , . . . 3 K — h.
II. Poplatek podle ceny, a to za každých
300 franků udané ceny nebo jich část pro
každou správu zúčastněnou:
a) na dopravě po souši ...... 20 h,
P) na dopravě po moři....................... 40 h
D. Balíky.
Balíky jakéhokoli druhu musí podány býti
vyplaceně.'1')
11. Balíky bez udané ceny (§ 80 p. ř.):

3° v dopravě mezinárodní:
za poštovní balíčky (colis postaux) do
5 kilogramů
a> pro každou správu na dopravě po souši
zúčastněnou....................... . 1 K 50 h,
//) pro každou správu na dopravě
po moři zúčastněnou, pokud se
týče za každé spojení námořní
poštou, za každou traf:
do 500 mil námořních ...
75 h,
přes 500 až do 2500 mil námořních 1 K 50 h,
„ 2500 „ „ 5000 „
„
3 K - h,
„ 5000 „ „ 8000 „
„
4 K 50 h,
„ 8000 mil námořních . . . 6 K — h.
b) Zvýšený poplatek podle váhy (§ 80 p. ř.}:
Za balík neskladný zvyšuje se poplatek
podle váhy vždy o polovici (při poštov
ních balíčcích tedy o polovici poplatku po
dle váhy pro každou správu ná dopravě
zúčastněnou).
12. Balíky s udanou cenou (§ 80 p. ř.):
Za ně vybírá se poplatek podle váhy a podle
ceny:
3° v tuzemské dopravě a ve styku s NR,
U, SHS, P, ZU a N:
a) poplatek podle váhy jako pod čís. 11,
b) poplatek podle ceny:
za každých 300 K udané ceny nebo jich
část
. . . . . 20 h
c) při balících s udanou cenou přes 300 K,
jež dlužno při dopravě zvláště vykazovati, za každý kus jednotné p r ůkazné
........... 50 h;

Za ně zapraví se poplatek podle Váhy:
a) Obyčejný poplatek podle váhy:
1? v tuzemské dopravě a ve styku s NR,
U, SHS, P a ZU
do 5 kilogramů . . . . . 1 K 20 h,
2 K 60 h,
>»15
„
................... 3 K 80 h,
»20
„
. . o . . 5 K — h,
2° v dopravě do N
2° v dopravě mezinárodní:
do 5 kg na všecky vzdálenosti 1 K 20 h,
Za
poštovní balíčky (colis postaux) do
do 10 kg na všecky vzdálenosti 2 K 60 h.
5 kilogramů:
za balíky těžší než 10 kilogramů:
a) poplatek podle váhy jako pod čís. 11,
do území bývalých pruských provincií
b) poplatek podle ceny, a to za každých 300
Slezska a Saska, království Saského,
franků udané ceny nebo jich část pro
Durynských států, vévodství Anhalťskéhb,
každou
ručící správu zúčastněnou
velkovévodství Badenského, zemí Hohena)
na
dopravě
po souši....................... 20 h,
zollernských, království Bavorského (s vý
jimkou Rýnské Falce) a království WiirtP) na dopravě po moři....................... 40 h.
temberského:
c) u balíčků s udanou cenou přes 100
Přes 10 do 15 kg........................3 K 80 h,
f r a n k ů, jež dlužno při dopravě zvlá
Přes 15 do 20 kg....................... 5 K_h,
ště vykazovat!, za každý kus jednotné
tuzemské průkazné . . . . 50 h.
do ostatního Německa:
Přes 10 do 15 kg....................... 4 K 40 h,
11. a 12. Sazby za dopravu poštovních zá
pres 15 do 20kg . . . . . 6 K 20 h. silekKnákladních
(balíků těžších než 5 kg neb pod
5=^-------mínkám pro poštovní balíčky stanoveným ne
( Pokud není zvláštních výjimek (zákon o osvo- vyhovujících) budou vyhlášeny, až se sjednají pří
wzem od poštovného, smlouvy s cizími státy a nod.). slušné smlouvy.
51*
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E. Poštovní poukázky.*)
13. Obyčelné poštovní poukázky (§ 83 p. ř.):
Poplatek čini:
a) v tuzemské dopravě a ve styku s NR, U,
SHS, P a ZU do 50 K . . . . . . 25 h,
za každých dalších 50 K nebo jich část 5 h,
b) ve styku s N za každých 50 K nebo jich
část ....................................................... 25 h.
Ve styku mezinárodním, pokud se té
doby poštovní poukázky' připouštějí, platí pro
zatím sazby uvedené v tarifu V., pokud se týče VI.
na stránce 84. sazebníku listovního.
14. Poštovní poukázky telegrafické (§ 83 p. ?.):
Za ně se vybírá:
a) poplatek jako pod čís. 13,
h) poplatek telegrafní a
c) spěšné jako při zásilkách listovních, nezní-li
poštovní poukázka poste restante (ponechati
na poště).
K čís. 13. a 14. Poštovní poukázky musí býti
podány vyplaceně.
F. Složenky šekového úřadu poštovního.
15. Při složenkách (plátno jen v tuzemsku) se ;
vybírají tyto poštovní poplatky:
a) za písemná sdělení na rubu složenky . . 15 h,
b) za úřední stvrzenku, o kterou vplátce
žádá při placení daní nebo poplatků. . 15 h
nebo 25 h,
podle toho, má-li se příjem stvrditi dopisnicí
nebo psaním.
Poplatek dlužno zapraviti vždy při podání.

17. Poplatky, vyplalí-li se dobírka:
a) V dopravě tuzemské a ve styku s NR, U,
SHS, P, ZU a N vybéře se u veškerých druhů
zásilek za zaslání vybrané částky obyčejný
poplatek za poštovní poukázku. Sráží se
z vybrané částky dobírkové;
b) ve styku mezinárodním srazí se:
a) u zásilek pošty listovní (čítajíc v to i cenná
psáni a cenné krabice) mimo poukazné
pod a) uvedené ještě poplatek za vybrání
dobírkové částky (výborné) . . . 20 h,
P) u zásilek balíkových zašle še vybraná
částka celá, aniž se srazí poukazné, pokud
se týče výběrné.
11. Poštovní příkazy.*)
18. Poplatky při podání (§ 93 p. ř.):
a) Za psaní s poštovním příkazem poplatek jako
za doporučené psaní stejné váhy;
b) za poštovní příkazenku (přípustná jen.v tu
zemsku a ve styku s U, SHS a NR) 20 h,
c) v dopravě do U za každé psaní příkazní
a za každou příkazenku poplatek za
předložení (předložné)........................... 20 h.
19. Poplatky, vyplatí-li se příkaz:
a) v dopravě tuzemské a ve styku, s NR,
SHS, P, ZU, N a ostatním cizozemskem po
platek za vybrání (výběrné) .... 20 h,
(Ve styku s U vybírá se místo výběrného
předložné, a to již při podání.)
b) za zaslání vybrané částky obyčejný poplatek
za poštovní poukázku.
K a) a b). Poplatky se srazí z vybrané částky.
J. Zvláštní poplatky při podání nebo po

G. Doporučené zásilky listovní, cenná psaní,
(
cenné krabice a balíky s dobírkou.**)
16. Poplatky při podání (§ 88 p. ř.):
a) poplatek za zásilku jako za zásilku stejného
druhu bez dobírky,
b) v dopravě tuzemské a^ve styku s NR, U,
SHS, P, ZU a N poplatek za předložení zá
silky (předložné)............................... . 20 h,
c) v balíkovém styku mezinárodním pro]
vise nejméně jednoprocentní z části dobír
kové (podrobnosti viz v sazebníku balíko
vém).
K b) Také poplatek tento dlužno zapraviti
vždy při podání.

podání.
20. Za zásilku zmeškanou (§ 38 p. ř.):
poplatek za zmeškání............................50 h.
Platí se při podání hotově.
21. Za návratku**) nebo za výplatní stvrzenku
(§§ 95 a 110 p. ř.)................................ 50 h.
Poplatek se zapraví při podání, byla-li však
žádost učiněna teprve později, v době této.
22. Za zásilku, jež se má doručiti spěšným po
slem, spěšný poplatek (§ 97 p. ř.), a to:
a) za doručení v užším spěšném okresu doručovacím dodacího poštovního úřadu příplatek
místní, a to:

*) Té doby se poštovní příkazy připouštějí pouze
*) Té doby připouštěli se poštovní poukázky jen v tuzemsku.
▼ tuzemsku.
**) Za zprostředkování návratek, které přidávají
j.
**) Té doby se zásilky s dobírkou připouštějí pouze státol úřady ke svým služebním psaním pro strany, se
tuzemsku.
‘poplatek nevybírá.

za každý balík....................... IX___ h,
ve styku s NR, U, SHS, P, ZU, N a ve styku
za každou jinou zásilku ...
60 h!
mezinárodním poplatek jako za doporu
b) za doručení v širším spěšném
čené psaní nejnižší váhy.
okresu doručovacím dodacího po
29 má-li se státi telegraficky, poplatek za
štovního úřadu (platí jen pro do
telegram.
ručení v tuzemsku) příplatek
Chce-h odesilatel žádat! zároveň několik zá
vnější, a to bez zřetele na vzdá
lenost odevzdacího místa . . . 2 K — h. silek určených pro téhož adresáta zpět nebo změ
Do užšího spěšného okresu doručovacího nit! zároveň adresu několika takových zásilek
spadá vlastní doručovací okres místní úřadu do- -stejným způsobem, vybírá se jen jednoduchý po
dacíbo (§ m p. ř.) a přilehlý pás z vnějšího okresu platek.
v šíři 1 km; zbývající část vnějšího okresu tvoří
27. Žádá-li odesilatel balíku, aby byl zpraven
širší spěšný okres doručovací.
o tom, kterému z několika příjemců byl balík
K a). Poplatek zapraví odesilatel při podání.
doručen (§ 104 p. ř.):
K b). Odesilatel může zapraviti poplatek na
v tuzemské dopravě a ve styku s NR,
před; při tom odpadá poplatek podle a).
U, SHS, P a ZU . . . ....................... 50 h;
K a) a, b). Obyčejné zásilky listovní, pro něž
ve styku s N a ve styku mezinárodním
se žádá spěšného doručení, nesmějí býti podány
nepřipustilo.
částečně vyplaceny nebo nevyplaceny.
23. Za zásilky pošty potrubní (platí jen v tu
zemsku pro místa, kde pošta potrubní je
zařízena) (§ 98 p. ř.):
K obyčejnému poplatku příplatek za poštu
potrubní ...................................................60 h
za každou dopravu potrubní poštou.
Odesilatel musí při podání zapraviti aspoň pří
platek za potrubní poštu.
24. Za pilné balíky (zavedeno jen v tuzemské
dopravě a ve styku s NR a N) (§ 100 p. ř.);
K jinakým poplatkům přistupuje ještě:
a) zvláštní1 poplatek za pilnou dopravu, a to
za každý balík ................................ 1 K 20 h,
b) spěšné, (čís. 22), nezní-li zásilka poste restante
(na poště ponechati).
25. Za psaní nádražní (platí jen v dopravě tu
zemské) (§ 102 p. ř.):
Za zvláštní nakládání s jedním psaním denně
musí zaplatiti předem . . . měsíčně 10 K,
a to bud odesilatel nebo příjemce, podle toho,
kdo žádost činí.
Nádražní psaní musí býti podána vyplaceně.
26. Za žádost za vrácení poštovní zásilky, změnu
adresy, změnu neb zrušení dobírky nebo
změnu poštovního příkazu (§ 107 p. ř.):
aj činí-li se žádost u podacího úřadu poštovního
a ještě tam se vykoná, za každou zá
silku ..................................... , . , , 20 h;
za obyčejné zásilky listovní neplatí se ničeho;
b) jinak za zaslání žádosti dodacímu úřadu po
štovnímu,
1° má-li se státi písemně,
v tuzemské dopravě . , . . . , 50 h;

K. Vedlejší poplatky při dodání.
28. Př! obyčejném doručení *) (§ 134 p. ř.) se vy
bírá:
a) Za cenné psaní nebo za cennou krabici s uda
nou cenou do 20 K................................ 10 h.
za cenné psaní nebo za cennou krabici
s udanou cenou přes 20 K až do 1000 K 20 h,
přes 1000 K zvyšuje se tento poplatek
za každých dalších 1000 K nebo jich
část o.................................................. 3Q ]a;
b) za balík bez udané ceny nebo s udanou
cenou do 1000 K
1° v místech s více než 50.000 obyvateli 50 h,
2° v místech s více než 5000 obyvateli 30 h,
3° v ostatních místech........................... 20 h.
Zařazení míst řídí se výsledkem posledního
úředního sčítání lidu.
Je-li udána cena větší než 1000 K, zvyšme se
poplatek za každých dalších 1000 K »ebo lích
část o................ ............................. . , 30 h,
c) za peníze k poštovní poukázce nebo po
ukázce platební do 20 K.......................10 h.
přes 20 do 1000 K........................... 20 h **)
U platebních poukázek přes 1000 K
zvyšuje se poplatek za každých dalších
1000K nebo jich část o....................... 30 h;
d) za navěš tění cenných psaní, cenných
krabic nebo balíků odběrkou (listem
odběrním).............................................. iq h
za každé psaní, každou krabici nebo každý
balík.
*) Pokud pošta doručuje cenná psaní, cenné kra
bice, balíky a poukázkové částky, doručuje je úřadům
jen na jích žádost a zapraví-li doručné.
**) Poštovní poukázky připouštějí se jen do 1000 K.
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29. Za spěšné doručeni zásilky (§§ 97 a 140 p. ř.):
a) které se děje k žádosti odesilatelově, bydlí-li
příjemce v širším spěšném okresu doručovacím dodacího úřadu poštovního, za každou
zásilku příplatek vnější*) . . . . 2 K — h,
pokud nebyl zapraven odesilatelem;
b) děje-li se k žádosti příjemcově:
1° v užším spěšném okresu doručovacím
místní příplatek *), jaký zapraviti jest odesi
lateli při podání (čís. 22 a),
2° v širším spěšném okresu doručovacím
příplatek vnější *), a to v obou případech za
každou zásilku;
c) při zásilkách a obnosech přes 1000 K ceny
mimo to příplatek................................ 30 h,
za každých dalších 1000 K nebo jich část (čís.
28 b), posl. odst. a c).
K a) až c). Poplatky zapraVí příjemce, vyjí
majíc příplatek vnější v případě a), zaplatil-li jej
odesilatel napřed (čís. 22 b).
Příplatek místní, podatelem zaplacený, vpočítá se do příplatku vnějšího k dobru.
Donáší-li týž doručovatel témuž příjemci
v okresu vnějším několik zásilek zároveň, počítají
se v případě a) všechny předem zapravené pří
platky místní do příplatku vnějšího, v případě
b) 1° toliko jednoduchý příplatek místní, podle
okolností dle vyšší sazby, v případě b) 2° pří
platek vnější jen za jednu zásilku.
30. Za uschování a pohotovost zásilek při vý
hradě odnášky (§ 148 p. ř.) :**)
a) vztahuje-li se výhrada na obyčejné a doporu
čené zásilky listovní, na cenná psaní a na
cenné krabice nebo jen ná jednu nebo dvě
skupiny těchto zásilek, přihrádeěné
listovníato:
není-li přihrádka zamykatelna,
měsíčně . ‘ . 2 K — h,
za obyčejnou zamykatelnou
přihrádku
.... měsíčně . . 3 K — h,
*) Ve výměře odměn vyplácených doručovatelům
dle platných dosud předpisů nenastane prozatím změny.
**) Úřady a vojenské mužstvo neplatí poplatku
za uschování a pohotovost zásilek k odnášce. Závody
novinářské neplatí peněžního přihrádečného.
Vyhradí-li si příjemce jen odnášku novin, neplatí
přihrádečného. Rovněž se neplatí přihrádeěné ani skla
dištné, vyhradil-li si příjemce odnášku svých zásilek
jen pro jednotlivé případy; podléhají-li však zásilky
tyto doručnému nebo návěštnómu, vybéře se i v těchto
případech.
Příjemcům v okresu přespolního listonoše,. kteří si
jen výjimečně vyhradí odnášku některé zásilky,
jest zapraviti doručné (návěštné) i tenkráte, odnesou-li
si zásilku v den, kdy přespolní listopoš nedoručuje.

za větší zamykatelnou při- .
hrádku
.................. měsíčně . . 4 K — h;
b)vztahuje-li se výhrada odnášky
na poštovní a platební poukáz
ky nebo jen na jednu skupinu
poukázek těch, přihrádeě
né peněžní, a to . měsíčně . . 5 K —• h;
č) vztahuje-li se výhrada na ba
líky, vybírá se
1° přihrádeěné
baiík o v é, a to . . . . měsíčně . . 5 K — h,
2° mimo to p o p 1 a t e k z a k u s . . . 10 h.
Poplatek za kus počítá se v místech, kde
balíky doručují se bez zřetele na jich váhu, za
každý balík, v ostatních místech jen za balíky,
jež by se jinak doručily.
Příjemci v okresu přespblního listonoše nebo
v obvodu poštovny, kteří si vyhradí odnášku ba
líků, neplatí ani balíkového přihrádečného ani po
platku za kus.
K a) až c). Přihrádeěné zapravuje se předem,
poplatek za kus při každém odběru balíků.
31. Poplatky za obstarávání služby brašnové
(§ 157 p. ř.) :
a) poplatek činí ....
měsíčně 4 K — h,
. nédopravuje-li se brašna vícekrát než jednou
denně;
b) dopravuje-li se častěji, platí se poplatek to
likrát, kolikrát si strana přeje, aby se jí braš
na denně dopravovala.
32. Úschovné (§ 123 p. ř.); *)
Za každý balík a každý den úschovnému poddrobený................................ .... 1 . ,10 h,
33. Při žádosti příjemcově za změnu nebo zru
šení dobírky (přípustno jen y tuzemské
dopravě) :
a) má-Ii se zaslati písemně.......................50 h,
b) když však telegraficky, poplatek za telegram.
K a) a b). Poplatek se zapraví, když se
o změnu žádá.
34. Žádá-li odesilatel psaní s poštovním příka
zem, aby byl vyrozuměn o tom, že příkaz
nebyl vyplacen (přípustno jen v tuzemské
dopravě) (§ 170 p. ř.):
poplatek za vyrozumění '................... 50 h.
Zapraví se při vyrozumění.
35. Za vyrozumění o nedoručitelných balících
(§ 186 p. ř.):
Poplatek činí
50 h.
Zapraví se při vyrozumění.
*) Balíky pro úřady a vojenské mužstvo jsou od
tischftvného osvobozeny. ,íý
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Bylo-li několik balíků, jež pocházej! od téhožodesilatele a mají tutéž adresu, současně podáno,
odešle se pouze jedno oznámení nedoručitelnosti.’
36. Za opatření výplatního zmocněni při ztrátě at
pod. poštovní poukázky (§ 209 p. ř.):
vybírá se pouze v dopravě tuzemské po.
platek ....................................................... ... h,,
jenž se zapraví při ohlášení ztráty a pod.
L. Jinaké poplatky.
I
L|| .
H

37. Za poštovní průkazenky (§ 118 p. ř.):
poplatek.................................................... 50 h,
jenž zapraví se při žádosti o poštovní průkaženku.
38. Za pátrání po správném dodání zapsané zá
silky (§ 179 p. ř.)*):
poplatek...................................................... h,
Poplatek se zapraví, když se o pátrání žádá.
'v< Koná-li se poptávka po několika balících pa
třících k téže poštovní průvodce, zapraví se pouze
jednoduchý poplatek. **).
39. Za pátrání po obyčejné zásilce listovní vybeře sevtuzemskuave styku s N:
dodatečně poplatek................................ 50 h
zjistí-li se správné vydání zásilky příjemci.
Ve styku s ostatní cizinou se poplatek ne
vybírá.
40. Při jinakých žádostech za zprávu o poštov
ních zásilkách, které způsobují velké práce
vyhledávací, se zapraví náklad (§ 6. odst. 3.
P. ř\).

41. Za dosažení náhradní stvrzenky za ztracenou
stvrzenku podací (§ 46 p, ř.):
za každou náhradní stvrzenku poplatek 50 h.
Způsobuje-lt vyhotovení větší práce vyhledá
vací, -zapraví se náklad poplatkem tímto nekrytý.

M. Poplatky v řízení celním.
1- Celné za odbaveni poštou (§ 6, odst. 1 a) *):
a) za každou listovní zásilku se clem . . 20 h,
b) za každý balík a každou cennou krabici 50 h.
Při poštovních balíčcích (colis postaux) jest
však tímto poplatkem uhrazeno také již doručné
(návěštné).
2. Záznamné za výhradu vlastního odbavováni
celních balíků a cenných krabic příjemcem
(§ 6, odst. 2 b):
ža každý kalendářní rok předem 10 K — h.
3. Přenosné za dodáni balíků a cenných krabic,
podrobených clu, k celnímu úřadu pro samoodbavitele (§ 6, odst. 2 a):
za každý balík a každou cennou krabici 20 h.
4. Poplatek za doručeni návěští o takových ba
lících a cenných krabících samoodbaviteli:
za každý balík nebo cennou krabici . 10 ly
5. Vyhradí-li si samoodbavitel odnášku tako
vých návěští místo jich doručení:
za každý kalendářní měsíc předem úhrnkový
poplatek.................. ....
4 K — h.
6. Celní výplatné za provedení celního řízení
výplatného (při balících došlých s celní výplatkou) (§ 6, odst. 1 b):
za každou zásilku.................................50 h.
7. Záznamní zprostředkovné za zprostředko
vání celního řízení záznamného při balících
určených do cizozemska se zbožím k opravě,
na ukázku a na neurčitý prodej (§ 22, odst. 2):
za každý balík.....................................50 h.
8. Výstupní zprostředkovné za zprostředkování
celního řízení výstupního' při zaznamenaném
zboží (zboží k opravě, na ukázku a na ne
určitý prodej), jdoucím zase zpět do cizozem
ska (§ 22, odst. 3):
za každý balík..................................... 50 h.
9. Obalné jako pod L čís. 43 (§ 6, odst. 4 c).
N. Poplatky ve službě novinové.

I. V tuzemsku:
Při _ objednávce tuzemských novin poštou
předplatitel zapraví mimo cenu odběrní ještě
zprostředkovné
.
................................ 20 h,
a to kupní cenou poštovní poukázky novinové.
43. Obalné (§ 204 p. ř.):
Objedná-li předplatitel současně několik vý
Za přebalení zásilky, jehož pošta nezavinila, tisku týchž novin neb téhož časopisu, jichž doba
odběrní stejně začíná a stejně končí, zprostředse nahradí výlohy za obal.
<, kovné vybéře se jen jednou.
*) Ořady neplatí za pátráni poplatku.
*) Paragrafy zde uvedené vztahují se k Předpisům
**) Tou dobou lze jednou průvodkou zaslat; pouze pro poštovná službu celní (IV. svazek, 2. odd. služeb
leden balík.
ních předpisů pro poštovní ústav).
42. Za odpovědky (přípustné pouze ve styku
mezinárodním):
za kus (prodejní cena)....................... 90 h.
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(■:
II. Za dopravu objednaných novin V t u z e m8 k u a ve styku s NR, U, SHS, P a ZU;
j
1° zásilečné:
a) za každý výtisk jakékoli váhy, vvcházeji-Ii
noviny vícekráte týdně....................... 2 h,
b) za každý výtisk do 250 gramů, vyeházejí-li noviny alespoň dvakrát měsíčně 2 h,
c) za každých 100 gramů nebo jich část,
převyšuje-li váha výtisku 250 gramů,
(
anebo vycházejí-li noviny řidčeji než
dvakrát měsíčně . .
f
................... 2 h;
)
2° Příložné {za přílohy poplatkům pod
léhající):
a) v tuzemsku a ve styku s NR, SHS,
P a ZU za každou přílohu
/ do 10 gramů........................... , . . lU h,
přes 10 gramů do 20 gramů . ! ! ! V» h,
přes^ 20 gramů do 30 gramů.................. 1 h,
při čemž se zlomky haléřů zaokrouhlují
do výše na celé haléře,
b) do Uher za každých 100 kusů neb jich
část a za každých 25 gramů rteb jich
část jednotlivé váhy přílohy . . . . 1 K.
III. Ve styku mezinárodním:
Při novinách, jichž předplacení pošta zpro
středkuje, se vybírá (mimo nákupní cenu a zásiíečné, po případě i průchodné) zprostředkovné-........................................................... 20 h.
Objedná-Ii předplatitel současně několik vý
tisků týchž novin nebo téhož časopisu, jichž doba
odběrní stejně začíná a stejně končí, zprostředkovné vybéře se jen jednou.
a) Noviny v tuzemsku vycházející dodávají se
cizozemským správám poštovním za náhradu
nákupin ceny, zásilečného, zprostředkovného
L a po případě i průchodného.
Zásiiečné činí:
'
1° vychází-li časopis týdně několikráte, za
každých 100 g průměrné váhy každého čísla až
do počtu 7 čísel týdně ... v .... 1 h,
a za každé číslo další
bl h*
bez zřetele na yáhu.
„2° vychází-li časopis týdně jednou neb
řidčeji, za každých 100 g průměrné váhy
každého čísla ■
2 h
nejméně však . . . .* . ” ’ ’ ’ ’ ’ 40 h’
ročně za každý časopis.
: b) Noviny vycházející -v cizině dodávají se
předplatitelům v tuzemsku za náhradu ceny
r,
odběrní a za zprostředkovné.
. Zásiiečné za cizozemské noviny, jež tuzem
ska správa poštovní dodává, rovná se zásiiečnemu vybíranému za dopravu novin v tuzemsku
m
1° a), b) c).

nejmenšf poplatek však činí . , ,
ročně za každý časopis.
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IV. Překazné za překázání novin poštou v ci
zině objednaných:
a) Za překázání v t u z e m s k u a ve styku
s NR, SHS, P a ZU se nevybírá ničeho;
b) ve styku s U a ve styku mezinárodním
s cizími správami poštovními, jež překazní
službu novinovou připouštějí, vybírá se za
" Překázání novin do území republiky Ceskoslovenské
..................................... 1 K - h.
O. Přehled
prodejních cen poštovních a telegrafních cenin.
I. Ceniny poštovní.
A. Známky výplatní:
Vydány jsou:
po
1 ii,
3 h,
5 h,
10 h.
15 h,
20 h,
25 h,
30 h,
40 h,
50 h.
60 h,
75 h,
80 h,
1 K - h,
2 K
h,
3 K
h,
4 K
h,
5 K
h.
10 K
h.
B. Známky doplatil
Vydány jsou
po
5 ii,
10 h,
15 h,
20 h,
25 h,
30 h,
40 h,
50 h,
— h,
h,
10 K — h.
C. Známky novinové
Vydány jsou
po
2 h,
6 Ix,
10 h,
20 h.
30 h.

D. Známky spěšné:
j a prodejních cenách poštovních a telegrafních
| cenin, pokud jsou tímto nařízením změněna,
Vydány jsou:
po.......................
2 h.
§ 3.
i
E. a) Jednoduché dopisnice po 15 h a dvojité
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
dopisnice (se zaplacenou odpovědi) po nistr pošt a telegrafů.
15 + 15 h pro styk tuzemský;
b) Jednoduché dopisnice po 20 h a dvojité do
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
pisnice (se zaplacenou odpovědí) po
Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. t.
, 20 +-20 h pro styk mezinárodní.
Dr. Zahradník v. r.
Staněk v. r.
F. Zálepky po 30 h. *)
Habrman v. r.
Dr. Soukup v. r.
Q. Potrubní dopisnice po 75 h a potrubní zálep
Prášek v. r.
Stříbrný: v. r. .
ky po 85 h.
:
Dr.
Winter
v.
r.
Dr. Vrbenský v, r.
H. Odpovědky, nyní po 90 Íi.**)
Kloíáč
.
r.
J. Poštovní poukázky pro styk tuzemský
i mezinárodní po 5 h.
K- Novinové poukázky po 20 h. *)
Cis. 231.
L. Přikazní archy po 5 h.
M. Přikazní seznamy po 5 h.
Mavíseiií vlády republiky Československé
N. Přikazní obálky po 5 h. ~)
ze dne 28. dubna 1919
O. Píikazky po 20 h.
o
pojmenování
bohoslovecké fakulty v Olomouci.
P. Průvodky s finančním kolkem (ve čtyřech
druzích) po 15 h.
I '
§ 1.
Q. Celní přehlásky a statistické ohlášky pro
Bohoslovecká fakulta v Olomouci bude se
styk s cizinou po 2 h.
nadále nazývati „C y r i 11 o - M e t h o d ě j s k á'
R. Obálky na cenná psaní po 5 h.
fakulta bohoslovecká11.
S. Berní plátěnky po 5 h.
T. Úřední dopisnice (bez známek výplatních)
§ 2.
jednoduché, 25 kusů za 50 h, a úřední dopis
Ustanovení toto působí ode dne vyhlášení a
nice dvojité (s odpovědí), 25 kusů za 1 Kjeho
provedení přináleží ministerstvu školství
U. Úřední průvodky (bez finančního kolku), 25
a národní osvěty.
kusů za 1 KŠvehla v. r.. v zast. min. předsedy
Poznámka. Za výměnu poštovních cenin
Dr, Stránský v. r.
vybere se poplatek (výměnné) 1 h za každou jed Dr. Rašín v. r.
notlivou ceninu; za celiny polepené výplatními Df. Zahradník v. f.
Staněk v. /r.
..i
známkami poštovními započítá se tudíž mimo vý Habrman v. r.
Dr. Soukup v. r.
měnné za celinu také výměnné za každou jednot Dr. Winter
Stříbrný v. r.
livou výplatní 'známku poštovní,
Dr. firuban v. t.
Prášek v. r.
Dr.
Vrbenskv
vv r.
II. Ceniny telegrafní.
1. Slohy (po 100 kuších) výplněk pro telegra
my na účet. Cena slohy 10 K (za kus 5 h zaúčfovacího poplatku a 5 h za výplňku);
2. Podací výplňky pro soukromé telegramy a
poplatné telegramy státní, kus za 5 h;
3. Podatky telegrafní po 15 h.
^ Nařízení toto nabývá působnosti dnem 15.
května 1919. Týmž dnem pozbývají platnosti ve
škerá dřívější ustanovení o poštovních poplatcích
*) Vydají se podle potřeby.
**) Změní-li se kurs tuzemské měny, prodejní cena
Odpovědek bude změněna.

Čís. 232.
Vyhláška ministra sociální péče
ze dne 16. dubna 1919
o mzdách za šití v konfekci textilního zboží ob
jednaného vojenskou správou.
Komise pro krejčovské práce zřízená na zá
kladě ministerského nařízení ze dne 16. listopadu
1917, -z. ř. č. 448, pokud se týče ministerského
nařízení ze dne 9. března 1918. z. ř. č. 91, stano
vila nejmenší mzdu za šití v konfekci níže uve
dených součástí uniforem a prádla dodaných na
přímou nebo nepřímou objednávku vojenské sprá
vy takto :
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