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Čís. 110.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 17. února 1920

o nové úpravě poštovních sazeb.

§ 1.

Nařízení vlády republiky československé ze 
dne 23. dubna 1919, čís. 230 Sb. zák. a naň, o nové 
upiavě poštovních sazeb a nařízení vlády ze dne
25. listopadu 1919, č. 619 Sb. z. a naň, jímž bylo 
uvedené vládní nařízení č. 230 částečně změněno, 
se zrušují a nahražují těmito ustanoveními:

§ 2.

V území republiky Československé vybírají 
se následující poštovní poplatky:*)

A. Výplatné.

I. Doprava tuzemská.
1. Psa-ní (§ 48 p. ň):

do 20 g ............................

a za každých dalších 20 g

2. Dopisnice (§ 50 p. ň):
za jednoduchou dopisnici nebo každý díl 
dopisnice dvojité . . „ . . . . . 20 h

3. Tiskoviny (§ 56 p. ň):
tiskoviny ncspěšné za každých 

SU g poplatek obyčejný.................. 5 h a,
k) přeje-li si odesilatel dopravu spěš

nou, k poplatku pod a) příplatek . . 5 h 
bez zřetele na váhu zásilky.

Tento 
známkou k

příplatek musí se zapraviti spěšnou 
tomu cíli zvlášf vydanou. Jiných po-

uvcdené vztahují se ku po- 
s rovni mu radu ze dne 22. září 1916. čís. 317 ř. z.

■j plátků těmito spěšnými známkami zapravovati 
nelze.

4. Zásilky 
P. ň): 

do 100 g 
do 1000 g 
do 2000 g 
do 3000 g

s tiskem pro slepce (§ 56

5 h, 
10 h,

........................... 20 h,

......................................... . 30 h.
5. Obchodní papíry (§ 60 p. ň):

za každých 50 g.................................... 5 j1>
nejméně však.................................... 30 h.

6. Ukázky zboží (§ 62 p. ř.):
za každých 50 g.............................................5 j1>
nejméně však................................! 20 h'

7. Zásilky smíšené (složené z tiskovin, 
obchodních papírů neb ukázek zboží) (§ 64 
p. ň):
za každých 50 g.................................... .....
nejméně však...........................................20 h'
skládá-Ii se zásilka z tiskovin a ukázek
zboží, a nejméně ................................. 30 h,
obsahuje-Ii mimo tiskoviny neb ukázky zboží 
též obchodní papíry.

8. Doporučné (§ 66 p. ň):
za každou doporučenou zásilku listovní 50 h.

9. Cenná psaní podaná uzavřeně (§68 
P. ň):

a) poplatek jako za doporučená psaní 
stejné váhy (A, I, 1 a 8) a

b) poplatek podle ceny, a to za každých
300 K udané ceny nebo jich část . . 30 h.

10. Cenná psaní p o d a n á o t e v ř e n ě (§ 68 
p. ň) (přípustná jen cenná psaní neúřední s tu
zemskými penězi papírovými hodnoty větší 
než 1200 K>:
a) poplatek jako za cenná psaní podaná 

uzavřeně a
b) k poplatku podle ceny příplatek, a to

za každých 300 K nebo jich část . . 15 h.
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11. Baliky bez udané ceny (§ 80 p. ř.): 
poplatek podle váhy:
do 5 kg ............ 2 K,
do 10 kg . . . . . . . . . . . . 4 K,
do 15 kg........................... .... 6 K,
do 20 kg............................................. . 8 K.

Za balík neskladný zvyšuje se příslušný , po
platek o polovici.
12. B a 1 í k y s udanou cenou (§80 p. ř.):

a) poplatek podle váhy jako pod čís. 11,
b) poplatek podle ceny, a to

1° základní pojistné za každý balík
s udanou cenou . ............................50 h,
2° mimo to pojistné podle udané ceny 
za každých 300 K nebo jich část . . 30 h.

13. Poštovní poukázky obyčejné (§ 83 
P. ř.):

do 50 K . . ...........................................30 h,
za každých dalších 50 K nebo jich část 5 h.

14. Poštovní poukázky^ telegrafické 
(§ 83 p. ř.):
a) poplatek jako pod č. 13,
b) poplatek telegrafní a
c) spěšné jako při jinakých spěšných zásil

kách listovních (pod C, 3) nezní-li poukázka' 
poste restante (ponechati na poště).

ÍS. Složenky šekového úřadu poštov
ního:
a) za písemné sdělení na rubu složenky 20 h,
b) za úřední stvrzenku, o kterou yplátce 

žádá při placení daní, poplatků a pod. 20 h,
nebo..................................................30 h,
podle , toho, má-li se příjem stvrdit! dopis
nicí nebo psaním.

16. Doporučené zásilky listovní, cen
ná psaní a balíky s dobírkou (§ 88 
P. ř.}:

a) výplatné jako za zásilku stejného druhu 
bez dobírky,

b) předložné.........................................20 h,
a mimo to, v y p 1 a t i -1 i se dobírka, 
za zaslání vybrané částky, obyčejný po
platek za poštovní poukázku (§ 164 p. ř.), 
který se srazí z vybrané částky dobír
kové.

17. P o š t o v n í příkazy (§ 93 p. ř.):
a) za psaní s poštovním příkazem výplatné 

jako za doporučené psaní stejné váhy;
b) za poštovní příkazku.......................20 h,

a mimo to, v y p 1 a t í -1 i se pří
kaz (příkazka):

1° výběrné .....................................20 h a
2° za zaslání vybrané částky obyčejný po
platek za poštovní poukázku.

K 1° a 2°. Poplatky se srazí z vybrané částky 
(§ 168 p. ř.}.

II. Doprava mezinárodní.

1. P s a n í; do 20 g.....................................50 h,
a za každých dalších 20 g nebo jich část 30 h.

2. D o p i s n i c e: . za jednoduchou dopis
nici, nebo každý díl dopisnice dvojité . 20 h.

3. Tiskoviny:
za každých 50 g........................... .... . 10 h,

4. Obchodní papíry;
za každých 50 g . ................................ 10 h,
nejméně však......................................... ,50 h.

5. Ukázky zboží:
za každých 50 g.................................... 10 h,
nejméně však .......... 20 h.

6. Z á s i 1 k y smíšené (složené z tiskovin, 
obchodních papírů neb ukázek zboží):
za každých 50 g.....................................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 
též obchodní papíry.

7. Doporučné:
za každou doporučenou zásilku listovní 50 li.

8. C e n n á psaní, cenné krabice a po
štovní balíčky (c o 1 i s p o s t a u x) b e z 
udané ceny nebo s udanou cenou.

Výplatné za tyto zásilky upraví poštovní 
správa zvláštními ujednáními se zúčastněnými 
cizími správami poštovními na základě pří
slušných ustanovení mezinárodních smluv a 
úmluv poštovních a vyhlásí je.

9. P o š t o v n í zásilky nákladní (balíky 
těžší než 5 (3) kg nebo podmínkám pro po
štovní balíčky stanoveným nevyhovující).

Výplatné za tyto zásilky upraví poštovní 
správa zvláštními ujednáními se zúčastněnými 
cizími správami poštovními a vyhlásí je.

10. Poštovní, p o u k á z k y o b y č e j n é:
za každých 100 K nebo jich část ... 50 h.

11. Poštovní poukázky telegrafické:

a) poplatek jako pod číslem 10,
b) poplatek telegrafní a, žádá-li poda

tel doručení zvláštním posleU, 
poselné.
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12. Doporučené zásilky listovní, cen
ná psaní, cenné krabice a balíky 
s dobírkou.

a) Při podání:

1° poplatek jako za zásilku stejného druhu 
bez dobírky,
2° v balíkovém styku provise z do
bírkové částky, a to za každých 20 K 
nebo jich část................................ 20 h

b) Poplatky, vyp 1 atí-1 i se dobírka:

1° u zásilek listovních (čítajíc v to 
i cenná psaní a cenné krabice) za za
slání vybrané částky dobírkové oby
čejné výplatné za poštovní poukázku 
(poukazné) a minu? to poplatek za 
vybrání dobírkové částky (výběrné) 20 h 
(poplatky tyto se srazí z vybrané částky, 
čl. 7, 2 světové smlouvy poštovní),

2° u zásilek balíkových se zašle podavateli 
vybraná částka bez jakékoli srážky.

13. P o š t o v n í příkazy.
a) Při podání :

poplatek jako za doporučené psaní stejné 
váhy.

b) Poplatky, výplat í-li se příkaz:

1° výběrné (za každou vyplacenou
listinu příkazní)................................20 h,
2° za zaslání vybrané částky obyčejný po
platek za poštovní poukázku.

K 1° a 2°. Poplatky se srazí z vybrané částky.

B. Výplatní povinnost; dopiatné; bezplatná 
doprava.

1. Obyčejné zásilky listovní, vyjímajíc tisko
viny spěšné, mohou se podati i částečné vypla
ceny; obyčejná psaní a obyčejné dopisnice lze 
podati též nevyplacené.

Veškeré ostatní zásilky, pod A, I a II uve
dené, podléhají povinnosti výplatní. Jen poštovní 
zásilky nákladní (A, II, 9) lze podati též nevy
placené nebo částečně vyplaceně, byla-H přípust
nost. takového, podání s příslušnými cizími sprá
vami poštovními sjednána a poštovní správou 
vyhlášena.

2. .Nevyplacené, nebo Částečně vyplacené zá
silky listovní zatíží se doplatným ve dvojnásobné 
Částce chybějícího výplatného. Není-li tato dvoj
násobná částka dělitelná pěti, zarovná se na čís
lici nejblíže vyšší, pěti dělitelnou.

3. Zvláštní předpisy stanoví, které zásilky 
lze dopravovat! poštou bez poplatků (osvobození 
od poštovného, smlouvy s cizími správami po
štovními a pod.).

C. Zvláštní poplatky při podání nebo po 
podání.

1. Za zásilku z m e š’k a n o u (§38 p. ř.}:

poplatek za zmeškání........................... 5tl h.
Platí se pří podání hotově.

2. 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.

3. Za zásilku, jež se má doručit! spěšným 
posle m, spěšnostní poplatek (§ 97 p. ř.) a to:

a) za doručení v užším spěšnostním okresu 
doručovacím dodacího poštovního úřadu 
příplatek místní, a to:
za každý balík . . . . . . 1 K 50 h, 
za každou jinou zásilku ... 60 h;

b) za doručení v širším spěšnost
ním okresu doručovacím doda
cího poštovnímu úřadu (platí jen 
pro doručení v t u z e m s k u) 
příplatek vnější, a to bez zřetele
na vzdálenost odevzdadho místa 3 K — h.

4. Za zásilky pošty potrubní iplatí jen 
v tuzemsku pro místa, kde p o š t a. po- 
t r u b n í 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 
příplatek za potrubní poštu.

5. Za p-i 1 n é b a I í k y (zavedeno jen v tuze m- 
s k é dopravě a ve styku s Rakouskem 
a Německem) (§ 100 p. ř.):

K výplatnému přistupuje ještě:
a) zvláštní poplatek za pilnou do

pravu, a to za každý balík . . 1 K 50 h,
b) spěšné (C, 3), nezní-li zásilka poste restante 

(na poště ponechat!).

6. Za psaní nádražní (platí jen y dopravě 
tuzemské) (§ 102 p. ř.):
Za zvláštní nakládání s jedním psaním 
denně musí zaplatiti předem měsíčně . 15 K, 
a to buď odesilatel nebo příjemce, podle toho, 
kdo žádost činí.

Nádražní psaní musí býti podána vyplaceně.
27*
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7. Za žádost za vrácení poštovní zá
silky, změnu adresy, změnu nebo 
zrušení dobírky nebo změnu po
štovního příkazu (§ 107 p. ř.):
a) činí-li se žádost u podacího úřadu po

štovního a ještě tam se vykoná, za 
každou zásilku................................20 h;
za obyčejné zásilky listovní neplatí 
se ničeho;

b) jinak za zaslání žádosti dodacímu úřadu 
poštovnímu,
1° má-li se stati písemně, 

v t u z e m s k é dopravě i ve styku mezi
národním poplatek jako za doporučené 
psaní nejnižší váhy,

2° má-li se státi telegraficky, poplatek za 
telegram.

Chce-li odesilatel žádati zároveň několik zá
silek určených pro téhož adresáta zpět nebo změ- 
niti zároveň adresu několika takových zásilek 
stejným způsobem, vybírá se jen jednoduchý po
platek.

8. Z á d á -1 i odesilatel balíku, aby
b y 1 zpraven o tom, kterému z ně
kolika příjemců byl balík doručen, 
(připustilo jen v tuzemské dopravě 
a ve styku s Rakouskem) (§104 p. ř.) 50 h.

D. Vedlejší poplatky při dodání.

1. Při obyčejném doručení") (§ 134 
p. ř.) se vybírá:
a) za cenné psaní nebo za cennou kra

bici $ udanou cenou za každých 
1000 K nebo jich část.......................30 h;

b) za balík bez udané ceny nebo s uda
nou cenou do 1000 K (za poštovní ba
líčky (colis postaux) s udanou cenou 
bez omezení její výše)
1° v místech s více než 50.000 oby-
vate,i......................................... . 1K,
2° v místech s více než 5000 obyva-
tdi.......................................................60 h,
3° v ostatních místech.......................40 h.

Zařazení míst řídí se výsledkem posledního 
úředního sčítání lidu.

Je-li udána cena větší než 1000 K,
?Vf^,Uíe /se Poplatek, vyjímajíc poštovní 
baličky (colis postaux) za každých dal
ších 1000 K nebo jich část o . . . . 30 h;

Kin/Lu?-1^ Mšta, doměuie cenná pS,aní_ cenni ^
hÍu a rnikové částky, doručuje je ňřadůr 

jen oa jich žádost a zapraví-li doručné.

c) za peníze k poštovní poukázce, 
nebo poukázce platební do 20 K 10 h;
přes 20—1000 K........................... 30 h *);
za každých dalších 1000 K nebo 
jich část zvyšuje se poplatek o . 30 h;

d) za n á v ě š t ě n í cenných psaní, 
cenných krabic nebo balíků od- 
běrkou (listem odběrním) . . . 15 li 
za každé psaní, každou krabici, 
nebo každý balík.

2. Za spěšné doručení zásilky (§§ 97
a !•)> které se děje k žádosti příjem
cově, zapraví příjemce za každou zásilku 
spěšnostní poplatek, jaký by byl zaplatil po
datel, kdyby byl Zásilku jako spěšnou podal 
(C, 3).

^ Zapravil-li podatel při podání jen příplatek 
místní a zásilka má býíi doručena v okresu 
širším, vybéře se od příjemce rozdíl mezi 
poplatkem vnějším a zapraveným již poplat
kem místním, a to za každou jednotlivou 
zásilku.

Při zásilkách s udanou cenou přes 
1000 K, vyjímajíc poštovní balíčky (colis 
postaux), a obnosech přes 1.000 K, vy
bírá se mimo to za každých dalších 
1000 K nebo jich část příplatek . . . . 30 h.

3. Z a uschování a pohotovost zási
lek při výhradě odnáškv (§ 148
P. ř.) **):

a) vzlahuje-lí se výhrada na obyčejné 
a doporučené zásilky listovní, na 
cenná psaní a na cenně krabice, nebo 
jen na jednu nebo dvě skupiny těchto 
zásilek, přihrádečné listovní, 
a to:
není-li přihrádka zamykatelná, mě
síčně .......................................................
za obyčejnou zamykatelnou při
hrádku měsíčně................................6K,

) Poštovní noukáaky se uřipouštějí zatím jen 
v tuzemsku a jen di.i 1000 K.

) přady a vojenské mužstvo neplatí poplatku za 
uschovaní a pohotovost zásilek k odnášce. Závody no- 
vm airske neplatí peněžního přihrádečnélro.
... si Příjemce jen odnášku novin, neplatí

pnhiradecntliio. Rovněž sc neplatí přihrádečné ani skla
dištné, yyhradll-li si příjemce odnášku svých zásilek 
len pro jednotlivé případy; podlfihadí-li však zásilkyi 
tyto aorucnémiu, nebo navěšíme nul, wbéře se i v těch
to případech.

. Příjemcům v okresu ořeispolníhb listonoše, kteří 
si len výjimečně vyhradí odnášku některé zásilky, 
jest zapraví ti dioručné (návěštné) i tenkráte, odhesou-11 
si zásilku V. den, kdy přespolní listonoš nědoruouje.



za větší zamykatelnou přihrádku mě
síčně ..................
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8 K;
b) vztahuje-li se výhrada odnášky na 

poštovní a platební poukázky, nebo 
jen na jednu skupinu poukázek těch, 
přihrádečné peněžní, a to
měsíčně.................................... . 10K;

vztahuje-li se výhrada na balíky, vy
bírá se
lu Přihrádečné balíkové, a to 
měsíčně......................................... 10 K,
2° mimo to poplatek za kus. . 15.h.

Poplatek za kus počítá se v místech, kde se 
balíky doručují bez zřetele na jich váhu, za 
každý balík, v ostatních místech jen za balíky, 
jež by se jinak doručily.

Příjemci v okresu přespolního listonoše, 
nebo v obvodu poštovny, kteří si vyhradí od
náším balíků, neplatí ani balíkového přihrádeč- 
ného', ani poplatků za kus.

K a) az c). Přihrádečné zapravuje se pře
dem, poplatek za kus při každém odběru balíků.

4- Poplatky za obstarávání služby 
brašnové (§ 157 p. ř.):

a) poplatek činí měsíčně.......................4 K,
nedopravuje-li se brašna vícekrát než 
jednou denně;

b) dopravuje-li se častěji, platí se poplatek 
tolikrát, kolikrát si strana přeje, aby se jí 
brašna denně dopravovala.

5- Úložné (§ 123 p. ř.) *):

Za každý balík a každý den úložnému 
podrobený............................................. 15 h.

6. P i i žádosti příjemcově za z rtí ě n u 
nebo zrušení dobírky (připustilo jen 
v tuzmmské dopravě):
a) má-li se zaslati píseniriě, poplatek jako za 

doporučené psaní nejnižší váhy,
b) když však telegraficky, poplatek za te

legram.
> změnu)žáadáb)' PwIatCk Se zapraví> když se

poplatek za vyrozumění.......................50 h;
zapraví se při vyrozumění.

8. Za vyrozumění o nedoručitelných 
balících í§ 186 p. ř.):

poplatek činí .  ................................50 Ir
zapraví se při vyrozumění.

Bylo-li několik balíků, jež pocházejí od téhož 
odesilatele a mají tutéž adresu, současně po- 
cláno, odešle se pouze jedno oznámení nedo
ručitelnosti.

9. Za opatření výplatního zmocnění při 
ztrátě a pod, poštovní poukázky (§ 209 p. řj:
vybírá se Pouze v dopravě tuze m- 
s k é poplatek............................................ p
jenž se zapraví při ohlášení ztráty a pod.

E. Jinaké poplatky.

1. Za poštovní p r ů k a z e n ky (§ lis p. ř.):
poplatek za vyhotovení.................. 1 K 50 h,
jenž se zapraví při žádosti o poštovní prň- 
kazenku.

2. Za p á t r á n í po správném dodání 
zapsané zásilky (§ 179 p. ř.}*):

Poplatek.................. ............................... 50 h;
poplatek se zapraví, když se o pátrání žádá.

Koná-li se poptávka po několika balících, 
patřících k téže poštovní průvodce, zapraví se 
pouze jednoduchý poplatek.**)

0

o. Za pátrání po obyčejné zásilce listovpí 
vybéře se v t u z e m s k u a ve styku s Mě
ní e c k e m

dodatečně poplatek................................50 h,
zjistí-li se správné vydání zásilky příjemci.
Ve styku s ostatní cizinou se poplatek ne
vybírá.

4. Při jinakých žádostech za zprávu 
o poštovních zásilkách, které způ
sobují velké práce vyhledávací, se zapraví 
náklad (§ 6, odst. 3 p. ř.).

. a'iI> 0 d e s i 1 a t e I psaní 
m p 1 1 k a z e m, a ,b y b y I v; 

že příkaz nebyl 
“-11 ^ 111 z e m s k

ou t o m, 2 
(připustilo jen

170 p. ř.):

úložtíého^osvobozeny?^ a vojenské :nil,žstvo jsou od

5. Za dosažení náhradní stvrzenky z a 
ztiacenou stvrzenku p od ac í (§ 46 
P. ř.):

za každou náhradní stvrzenku poplatek 50 h.

) Úřady neplatí poplatku za pátrání.

• 1 K dobou lze iedtiou průvodkou zaslati pouze 
jeden balík.
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Způsobuj e-li vyhotovení větší práce vyhle
dávací, zapraví se náklad poplatkem tímto 
neuhrazený,

6. Za převzetí a další projednání 
každé poštovní plné moci a každé 
o dnáš ecí pr ohlášky (§ 114 p. ř.) 1 K;

• mimo to, není-li plná moc nebo odnášecí 
prohláška již ověřena soudně nebo no
tářsky, za ověření každého podpisu po
štovním úřadem . . . ....................... 50 h.

F. Poplatky v řízení celním.

1. Celné za odbavení poštou (§ 6, 
odst. 1 a) * **)):

a) za každou listovní zásilku se
clem.........................................20 h f),

b) za každý balík a každou
cennou krabici ..... IKSOhf).

2. Zázamné za výhradu vlastního 
odbavování celních balíků a cen- 
nýchkrabicpříjemcem (§6, odst. 2b):

za každý kalendářní rok předem . . . 20K.

3. P ř e n o s n é za dodání balíků a cen
ných krabic, podrobených clu, 
k celnímu úřadu pro samoodba- 
v i t e 1 e (§ 6, odst. 2 a):

za každý balík a každou cennou krabici 20 h.

4. Poplatek za doručení návěští ptá
kových balících a cenných kra
bicích samoodbaviteli:
za každý balík nebo cennou krabici . . 15 h.

5. V y ttr a d í-1 i si s a m o o db a v i t e 1 o tí
ná š k u takových návěští místo jich 
doručení:

za každý kalendářní měsíc předem úhrn- 
kový poplatek.........................................10 K.

6. Celní výplatné za provedení celního ří
zení výplatního (při balicích došlých s celní 
výplatkou) (§ 6, odst. 1 b):

za každou zásilku....................... .... . 50 h.

*) Paragrafy zve uvedené vztahují se k Předpi
sům uro poštovní službu celní (IV. svazek., 2. od cíl 
Služebních předpisů pro poštovní ústav).

**) Je-li zásilka nedoručitelná, poplatek se ode
píše.

t) Mimo to se vybírá za doručení (návěštční) zá
silky obyčejné doručné (návěštaé). To platí také o po
štovních balíčkách (colis postaux).

7. Záznamní zprostředkovné za zpro
středkování celního řízení záznamního při ba
lících určených do cizozemska se zbožím 
k opravě, na ukázku a na neurčitý prodej 
(§ 22, odst. 2):
za každý balík ......... 1K.

8. Výstupní zprostředkovné za zpro-' 
středkování celního řízení výstupního při za
znamenaném zboží (zboží k opravě, na ukázku 
a na neurčitý prodej), jdoucím zase zpět do 
cizozemska (§ 22, odst. 3):
za každý balík .......... 1 K.

G. Poplatky v poštovní službě novinové.

I. Za dopravu novin v tuzemsku:

1° z á s i 1 e č n ě:
a) za každý výtisk jakékoli váhy, vychá- 

zejí-li noviny vícekráte týdně .... 2 h,

b) za každý výtisk do 250 gramů, vychá- 
zejí-li noviny alespoň dvakrát měsíčně 2 b,

c) za každých 100 gramů nebo jich část,
převyšuje-li váha výtisku 250 gramů, 
anebo vycházejí-li novinj^ řidčeji než 
dvakrát měsíčně................................2 h;

2° p ř í 1 o ž n é (za přílohy poplatkům podlé
hající):

za každou přílohu
do 10 gramů....................  1/.! h,
přes 10 gramů do 20 gramů . . . . 2IS h,
přes 20 gramů do 30 gramů .... 1 h,
při čemž se zlomky haléřů zarovnávají do 
výše na celé haléře.

II. Ve styku mezinárodním:

Při novinách, jichž předplacení pošta 
zprostředkuje, se vybírá (mimo nákupní^ 
ceny a zásileěné, po případě i průchodné) 
zprostředkovné.............................20 h.

Objedná-li předplatitel současně několik vý
tisků'týchž novin nebo téhož časopisu, jichž doba 
odběrní stejně se začíná ,a stejně se končí, zpro
středkovné vybéře se jen jednou.

a) Noviny v tuzemsku vycházející dodávají se 
cizozemským správám poštovním za náhradu 
nákupní ceny, zasilečného, zprostředkovného 
a po případě i průchodného.

Zásileěné činí:
1° vychází-li časopis týdně několikráte, za 

každých 100 g průměrné váhy každého čísla až
do počtu 7 čísel týdně................................ 1 h,
a za každé číslo další................................V2 ů,
bez zřetele na váhu.
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2° vychází-li časopis týdně jednou nebo řid
čeji, 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 před
platitelům v tuzemsku za náhradu ceny od
běrní a za zprostředkovné.
Zásilečné za cizozemské noviny, 

jež tuzemská správa poštovní dodává, rovná se 
zásilečnému vybíranému za dopravu novin v tu
zemsku (viz I, 1° a), b), c),

nejmenší poplatek však činí .... 40 h 
ročně za každý časopis.

III. Píekazné za překázání novin poštou v cizině 
objednaných.

a) Za překázání v tuzemsku se nevybírá 
ničeho;

b) ve styku mezinárodním s cizími sprá
vami poštovními, jež překazní službu novi
novou připouštějí, vybírá se za překázání 
novin do území republiky Československé 1 K.

Čís. 111.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 24. února 1920

o prodloužení promlčecí Ihůty pro některé
Pohledávky.

Dle zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z. se nařizuje:

Článek I.

Pohledávky uvedené v §§ 1480 první větě 
a 1486 ob. záko-na obč., pro které byla zkrácena 
promlčecí Ihůta třetí dílčí novelou k ob. zákonu 
obč. (§§ 192 a 194 cis. nař. ze dne 19. března 
1916, č. 69 ř. z.), mohou se promlčet! nejdříve 
dnem 1. dubna 1921, pokud nebylo do toho dne již 
dokonáno jejich promlčení projitím delší pro
mlčecí lhůty v zákoně dříve stanovené.

Při pohledávkách, které dospěly před 1. dub
nem 1918, počítá se tříletá promlčecí lhůta od to
hoto dne; pro pohledávky později dospělé nebo 
dospívající počíná tříleté promlčení dnem do
spělosti.

§3.

Poštovní správa se zmocňuje, aby — uzná-li 
toho potřebu — sjednala se sousedními správami 
poštovními tuzemské výplatné za jakékoliv zá
silky.

§ 4.
Poštovní známky se prodávají (účtují) za 

cenu na nich vyznačenou.
Poštovní správa, přihlížejíc k vlastním ná

kladům výrobním, stanoví a vyhlásí prodejné 
ceny poštovních celin a vzorců (výplněk); rovněž 
tak upraví a vyhlásí výši výměnného za poštovní 
ceniny zkažené obecenstvem. Poštovní a tele
grafní vzorce (výplňky) se vůbec nevyměňují; 
rovněž tak se nevyměňují neupotřebené bezvadné 
ceniny.

§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem

15. března' 1920. Jeho provedením se pověřuje 
ministr pošt a telegrafů.

kb'. Beneš v. r. 
Sonntág v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
KíoJáč y. r. 
Staněk v. r.

Tusar v. r.
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Hampl v. r. 
Houdek v. r.

Článek 11.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provést! je náleží všem ministrům.

Dr. Veselý v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.

Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.

Dr. Heidler v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Hampl v. r. 

Houdek v. r.

Čís. 112.

Nařízení vlády republiky Československé 
se dne 24. února 1920,

kterým se mění § 7 nařízení ze dne 20. ledna 1920, 
ě. 43 Sb. z. a n., o jednotné organisaci přesných 

výškových měření.

Článek I.

Odstavec 2. §u 7 nařízení ze dne 20. ledna 
1920, č. 43 Sb. z. a n., mění se takto:

Dohled nad neporušeným stavem výškových 
značek náleží politickým úřadům I. instance a


