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Cis. 433.

Nařízení vlády re; ubliky Československé 
s;e dne 13. července 1920

o nové úpravě poštovních sazeb.

Na základě Poštovního zákona z 5. listopadu 
1837, čís. 47 S. z. p. z roku 1838, čís. 240 S. z. s. 
z roku 1838, se nařizuje:

§ 1.

Nařízení vlády republiky Československé ze
17. února 1920, č. 110 Sb. z a n., o' nové úpravě 
poštovních sazeb, se zrušuje, mimo § 2, oddíl G, 
a nahrazuje těmito ustanoveními:

l §2.

V území republiky Československé se vybí
rají tyto poštovní poplatky:*)

řÁ. Výplatné.

1. Doprava tuzemská.

1. Psaní (§ 48 P. u\:
do 20 g . .......................'..................... 60 h
a za každých dalších 20 g.................. 20 h.

2. D o p i s n i c e ’(§ 50 P. ř.):

za jednoduchou dopisnici nebo každý
díl dopisnice dvojité ....... 40 h.

3. T i s k o v i n y (§ 56 P. ř.) :

a) za tiskov ny nespěšné za každých
50 g poplatek obyčejný..................10 li,

b) přeje-li si odesilatel dopravy spěšné,
k poplatku pod a) příplatek . . . 10 h 
bez zřetele na váhu zásilky.

Tento příplatek musí se zapraviti spěšnou 
známkou k tomu cíli zvláště vydanou. Jiných po
platků těmito spěšnými známkami zapravovati 
nelze.

*) Paragrafy uvedené v závorkách se vztahují 
k Poštovnímu řádu z 22. září 1&10, čís. 317 ř. z.

4. Zásilky s tiskem pro slepce (§ 56
P. ř.):
do 50 .................................................... 10 h,
do 100 .................................................... 20 h,
do 1000 .................................................... 40 h,
do 2000 .................................................... 60 h,
do 3000 g...............................................80 h.

5. Obchodní p a-p í r y (§ 60 P. ř.);
za každých 50 .......................................... 10 h,
nejméně však.......................................... 60 h.

6. U k á z k y z b o ž í (§ 62 P. ř.):
za každých 50 g...................................... 10 h,
nejméně však.......................................... 40 h.

7. Zásilky smíšehé (složené z tiskovin, 
obchodních papírů neb ukázek zboží) (S 64 
P. ř.):
za každých 50 g..................................... 10 h,
nejméně však......................................... 40 h,
sk!ádá-li se zásilka z tiskovin a ukázek 
zboží, .
a nejméně.............................................. 60 b,
obsahuje-li mimo tiskoviny neb ukázky zboží 
též obchodmí papíry.

8. Doporučné (•? 66 P. ř.):
za každou doporučenou zásilku li
stovní ............................................. 1 K 25 h.

9. Cenná psaní podaná uzavřeně 
{§'68 P. ř.):
a) výplatné jako za doporučená 
psaní stejné váhy (A,^I, 1 a 8) a
b) pojistné, a to za každých 1000 K
udané ceny nebo jich část . . . 1 K — h-

10. Cenná psaní podaná otevřeně 
<§ 68 P. ř.) (přípustná jen cenná psaní ne
úřední s tuzemskými penězi papírovými hod
notí^ větší než 1200 K):
a) výplatné a pojistné jako za 

cenná psaní podaná uzavřeně a
b) k pojistnému příplatek, a to za ^ 

každých 1000 K nebo jich část 1 K — h.
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11. B á 1 ik y b c z u d a n é ceny (§ 80 P..ř.): 

poplatek podle váhy:
Bližší pásmo: Další pásmo:

do 5 kg .... 3 K — h, 4 K — h,
do 10 kg .... 6 K — h, SK — h,
do 15 kg . . . . 9 K — h, 12 K — h,
do 20 kg . . . 12 K — h, 16 K' — h.
Až do dne, kdy nabudou platnosti podrobná 

ustanovení o rozsahu bližšího a dalšího pásma, 
jež poštovní správa vydá, jest vybírat! za ve
škeré balíky do tuzemska poplatky stanovené pro 
pásmo bližší.

Za balík neskladný se zvyšuje příslušný po
platek o polovici.

12. Balíky 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 . . . . 2 K — h,
2° mimo to pojistné podle udané 
ceny za každých 1000 K nebo 
jich část ................................1 K — h.

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

za každých 200 K nebo jich část ... 50 h.

14. Poštovní poukázky telegrafické 
<§ 83 P. ř.):
a) poplatek jako pod čís. 13.
b) poplatek telegrafní a

c) spěšné jako při jinakých spěšných zásil
kách Tstovních (pod C, 3), nézní-li po
ukázka poste restante (ponechat! na 
poště).

15. Složenky šekového ii řadupošto v. 
n í h o:
a) za písemné sdělení na rubu složenky 40 h,
b) za úřední stvrzenku, o kterou vplátce

žádá při placení daní, poplatku a pod. 40 h, 
■nebo..................................................60 h,
podle toho, má-li příjem se stvrditi dopis
nicí nebo psaním.

16. D o p o r u č e n é z á s i 1 k y 1 i s t o v n í, c e n_ 
n á psaní a balíky s dobírkou (S 88 
P. ř.):
a) výplatné jako za zásilku stejného druhu 

bez dobírky,
b) předložné.........................................50 h

a mimo to, vy p 1 a tí-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. Poštovní příkazy (§ 93 P. ř.):

a) za psaní s poštovním příkazem výplatné 
jako za doporučené psaní stejné váhy,

b) za poštovní přikazku (výplatné) . * 30 h 
a mimo to, v y p 1 a t í-1 i se pří
kaz (p ř í k a z k a).:
1° výběrné .................................... 50 h,
2° za zaslání vybrané částky .obyčejný 
poplatek za poš*ovní poukázku.

K 1° a 2°: Poplatky se srazí z vybrané částky 
(§ 168 P. ř.).

II. Doprava mezinárodní.

1. Psaní:
do 20 g . . . ...... . . •

a za každých dalších 20 g nebo 
jich část ....................................

2. D o/ p i s n i c e:
za jednoduchou dopisnici nebo 
každý díl dopisnice dvojité . . .

3. Tiskoviny:

za každých 50 g .........................................

4. Obchodní papíry:
za každých 50 g ...........................
nejméně však................................

5. Ukázky zboží:
za každých 50 g ...........................
nejméně však................................

6. Z á s ! 1 k y smíšené (složené z tiskovin, 
obchodních papírů heb ukázek zboží):

za každých 50 g........................... 25 h,
nejméně však................................ 50 h,
skládá-li se zásilka z tiskovin a 
ukázek zboží,
a nejméně.................................... ] K 25 h,
obsahuje-li mimo ťskoviny neb ukázky zboží 
též obchodní papíry.

7. Doporučné:
za každou doporučenou zásilku li
stovní .........................................1 K 25 h.

8. Cenná psaní, cenné krabice a po
štovní balíčky (colis postaux) 
bez udané ceny nebo s udanou 
cenou: x

Výplatné za tyto zásilky upraví poštovní 
správa zvláštními ujednáními se zúčastně
ným' cizími správami poštovními na základe 
příslušných ustanovení mezinárodních smluv 
a úmluv poštovních a vyhlásí je.

1 K 25 h 

75 h.

50 h.

25 h.

25 h, 
1 K 25 h.

25 h, 
50 h.
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9. P o š t o v n í zásilky nákladní (balíky 
těžší než 5 (3) kg neb nevyhovující podmín
kám stanoveným pro poštovní balíčky)i:

Výplatné za tyto zásilky upraví poštovní 
správa zvláštními ujednáními se zúčastně
nými cizími správami poštovními a vy
hlásí je.

10. Poštovní poukázky obyčejné: 
za každých 200 K nebo jich část 1 K — h.

11. Poštovní poukázky telegrafické:
a) poplatek jako pod čís. 10,
b) poplatek telegrafní, a ž á d á-1 i podá

váte! doručeni zvláštním po
slem, poselné.

12. D o p o r u č e n é z á s i 1 k y 1 i s t o v n í, c e n- 
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 dobírkové čás‘ky, a to za 
každých 100 K nebo jich část . 1 K — h.

b) Poplatky, vyplatí-li se dobírka:
1° u zásilek listovních (čítajíc 
v to i cenná psaní a cenné kra
bice) za zaslání vybrané částky 
dobírkové obyčejné výplatné 
za poštovní poukázku (poukaz- 
né) a mimo to poplatek za vy^ 
brání dobírkové částky (vý-
běrné) .................................... 50 h
(poplatky tyto se srazí z vybrané částky, 
čl. 7, 2 světové smlouvy poštovní),
2° u zásilek balíkových se zašle podava- 
teli vybraná čás'ka bez jakékoli srážky.

13. Poštovní příkazy:
a) Pří podání:

poplatek jako za doporučené psaní stejné 
váhy.

b) Poplatky, vyplatí-li se příkaz:
1° výběrné (za každou vyplacenou
li stihu příkazní)............................... 50 h,
2° za zaslání vybrané částky obyčejný 
poplatek za poštovní poukázku.

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

B. Výplatní povinnost, doplatné, bezplatná 
doprava.

1. Obyčejné zásilky listovní, vyjímajíc tisko
viny spěšné, mohou se podatí i částečně vypla
ceny; obyčejná psaní a obyčejné dopisnice lze 
podat! též nevyplaceně. '

I Veškeré ostatní zásilky, uvedené pod A, 
i 1 a II* jsou podrobeny povinnosti výplatní. Jen 

poštovní zásilky nákladní (A, II, 9) lze podat! též 
nevyplaceně nebo částečně vyplaceně, byla-li 
sjednána přípustnost takového podání s 'přísluš
nými cizími správami poštovními a poštovní 
správou vyhlášena.

2. Nevyplacené nebo částečně vyplacené zá
silky listovní se zatíží doplatným ve dvojnásobné 
částce chybějícího výplatného. Není-li tato 
dvojnásobná částka dělitelná deseti, zarovná se
na číslici nejblíže vyšší, deseti dělitelnou.♦ * v

3. Zvláštní předpisy stanoví, které zásJky 
lze dopravovali poštou bez poplatků (osvobo
zení od poštovného, smlouvy s cizími správami 
poštovními a pod.).

C. Zvláštní poplatky při podání nebo 
po podání.

1. Za zásilku zmeškanou (§ 38 P. ř.):
poplatek za zmeškání..................1 K 25 h.
Platí se při podání hotově.

2. Za návratku nebo za výplatní 
stvrzenku ©§ 95 a 110 P. ř.): 1 K 25 h.

Poplatek se zapraví při podání, byla-li 
však žádost učiněna teprve později, v době 
této.

3. Za zásilku, jež se má doručiti 
spěšným poslem, spěšnostní poplatek 

’(§ 97 P. ř.). a to:

a) v tuze m s k u:
1° za doručení v užším spěšnostním okresu 
doručovacím dodacího poštovního úřadu 
příplatek místní, a to:
za každý balík...................... 2 K, — h,
za každou jinou zásilku . . . 1 K — h, 
2° za doručení v širším spěš
nostním okresu doručovacím 
dodacího poštovního úřadu 
(platí jen pro doručení v t u- 
z e m s k u) příplatek vnější, a to 
bez zřetele na vzdálenost ode- 
vzdacího místa...................... 5 K — tí;

b) do c : z o z e m s k a (jen pokud 
se připouštějí spěšné zásilky)
za každý balík...................... 5 K __  h,
za každou jinou zásilku . . . 1 K — h.

4. Za zásilky pošty potrubní (psaní a 
dopisnice) (platí jen v t u z e m s k_u pro místa,

, kde pbšta potrubní je zařízena) (§ 98 P. ř.):
K obyčejnému výplatnému přípla
tek za každou dopravu poštou 
potrubní.................. .... 1 K — h.
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Odesilatel musí při podání zapraviti aspoň 
příplatek za potrubní poštu.

5. Za pilné balíky (zavedeno jen v tu
ze m s k é dopravě a ve styku s Rakouskem 
a Německem) (§ 100 P. ř.):
Kromě výplatného ještě:
a) zvláštní poplatek za pilnou do

pravu, a to za každý balík . . 3 K — h,
b) spěšné (C 3), nezní-Ii zásilka poste re

stante (na poště ponechati).

6. Za p-s u n í nádražní (platí jen v do
pravě t u z e m s k é) (§ 102 P. ř.):

Za zvláštní nakládání s jedním 
psaním denně musí zaplatit' bud 
odesila^l nebo příjemce, podle 
toho, kdo žádost činí, předem 
měsíčně .................................... 30 K — h.

Nádražní psaní musí býti podána vyplaceně.
7. Za žádost za vrácení poštovní

zásilky, změnu adresy, změnu
nebo zrušení dobírky nebo změnu 
poštovního příkazu (.§ 107 P. ř.):
a) činí-li se žádost u podacího úřadu 

poštovního a ještě se tam vykoná,
za každou zás lku.......................50 h;
za obyčejné zásilky listovní se neplatí nic;

b) jinak za zaslání žádosti dodacímu úřadu 
poštovnímu,
1° má-li se státi písemně, 
v tuzemské dopravě i ve síyku mezi
národním poplatek jako za doporučení 
psaní nejnižší váhy,
2° má-li se státi telegraficky, poplatek za 
telegram.

Chce-li odesilatel žádati zpět zároveň něko
lik zásilek určených pro téhož adresáta, nebo 
změniti zároveň adresu několika takových zá
silek stejným způsobem, vybírá se jen jedno
duchý poplatek.

8. Ž á d á-1 i odesilatel balíku, aby byl 
zpraven o tom, kterému z něko
lika příjemců byl balík doručen 
(přípustno ien v tuzemské dopravě)

104 P. ř.)................................1 K 25 h.

b) za balík bez udané ceny nebo 
s udanou cenou do 1000 K [za 
poštovní balíčky (colís po- 
staux) s udanou cenou bez 
omezení její výše] . . . . 1 K — h,
Je-li udána cena větší než
1000 K, zvyšuje se poplatek,
vyjímajíc poštovní balíčky
(colis postaux), za každých
dalších 1000 K nebo jich část o 50 h(

c) za peníze k poštovní poukázce
nebo poukázce platební do 20 K 20 h,
přes 20—1000 K.................. 50 h,
za každých dalších 1000 I< nebo
jich část se zvyšuje poplatek o 50 h,

d) za návěštění cenných psaní, cen
ných krabic nebo balíků od-
běrkou (listem odběrním) . . 30 h
za každé psaní, každou krabici nebo 
každý balík.

2. Za spěšné doručení zásilky (§Š 97 
a 140 P. řJ, které se děje k žádosti příjem
cově, zapraví příjemce za každou zásilku 
spěšnostní poplatek, jaký by byl zaplatil po
dáváte!, kdyby byl zásilku jako spěšnou 
podal (C, 3)i.

Zapravil-li podavatel při podání jen pří
platek místní; a zásilka má býti doručena 
v okresu širším, vybéře se od příjemce roz
díl mezi poplatkem vnějším a zapravenýrn 
j z poplatkem místním, a to za každou jed
notlivou zásilku.

Při zásilkách s udanou cenou přes 
1000 K, vyjímajíc pošfovní balíčky (colis 
postaux), a částkách přes 1000 K se 
vybírá mimo to za každých dalších 
1000 K nebo jich část příplatek ... 50 h.

3. Za úschovu a poho + ovosí zásilek
p ř i v.ý hradě o d n á,š k y (§ 148 P. ř.):*)

a) vztahuje-li se výhrada k oby
čejným a doporučeným zásil
kám listovním, k cenným psa
ním a k cenným krabicím, nebo 
jen k jedné nebo několika sku
pinám těchib zásilek p ř i h r á-

D. Vedlejší poplatky při dodání.

1. Při obyčejném doručení*) ('$ 134 
P. ř.) se vybírá:
a) za cenné psaní nebo cennou 

krabici, za každých 1000 K 
;/ udané ceny nebo jich část . . 50 h,

*) P^kud nošta doručme cenná psaní, cenné kra
bice', balíky a poukázkové částky, doručuje je úřadům 
len na jich žádost a zanraví-Ii doručné.

*) Úřady a vojenské miužstvo nepláli poplatku za 
.schování a noihiotoVost zásilek k odnášce.

Vyhradi-li si příjemce ien odnáškn novin, neplatí 
iřihrádečného. Rovněž se neplatí pnnTáď.ečne ani s[í a" 
lišfné, vyhriadi!-li si příjemce odnášku svých M-iie 
en pro jednotlivé případy: podléhají-li však zašiv, 
yto doručnému nebo návěštnému. výběre se PHSiu 
►oplatek i v těchto případech. .

Příjentcúm v okresu přespolního listonoše, kteří 
cn výjimečně vyhradí odnášku některé zaSiPy- 
est zaprafviti doručné (rrávěštné) i temiráte, ddii - 
;] zásilku v den. kdy přespolní listonoš nedoručme.
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d e č n é listovní, a to:
iiení-li přihrádka zamykatelná,
měsíčně................................... 5 K — h,

za obyčejnou zamykatelnou 
přihrádku měsíčně..................10 K — h,

za větší zamykatelnou přihrád
ku měsíčně.......................... 20 K — h,

b) vztahuje-li se výhrada odnášky
k poštovním a platebním po
ukázkám, nebo jen k jedné sku
pině poukázek těch, p ř i h ř á
de č n- é peněžní, a to mě
síčně ........................................30 K — h,

c) vztahuje-li se výhrada k balí
kům, vybírá se:
1° přihrádečné balíko
vé, a to měsíčně..................30 K — h,

2° mimo to poplatek za 
kus.................................. 30 h.

Poplatek za kus se počítá v místech, kde^ se 
doručují balíky bez zřetele na váhu. za každý 
balík, v ostatních místech jen za balíky, jež by 
bylo nutno doručit!, kdyby nebyla vyhrazena 
jich odnáska.

Příjemci v okresu přespolního listonoše nebo 
v obvodu poštovny, kteří si vyhradí odnášku ba
líků, neplatí ani balíkového přihrádečného, ani 
poplatků za kus.

K a) až c): Přihrádečné se zapravuje předem, 
poplatek za kus při každém odběru balíků.

4. Poplatky z á službu brašnovou
(§ 157 P. ř.}:
a) měsíčně poplatek . • • • • 20 K h. 

nedopravůjc-li se brašna vícekráte nez
■ jednou denně,

b) dooravuje-h 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 ............................................ á0

6. Při žádosti p ř í j e m c o v č_ za s ní
žení nebo zrušení^ dobí r ky tPr';
pustno jen v tuzemské dopravě) (,v loo
P. ř.):
a) má-li se zaslati písemně, poplatek jako za j 

doporučené psaní neinižši váhy,
b) když však telegraficky, poplatek za tele

gram.
K a) a b): Poplatek se zapraví. když se

žádá o změnu.

**) Balíky pro úřady a vojenské mužstvo jsou od 

úložného osvobozeny

7. Ž á d á-1 i odesilatel psaní s poštov
ním příkazem, aby byl v y r o z u m ěn 
o tom, že příkaz nebyl vyplacen 
(přípustno ien v tuzemské dopravě) 
(§ 170 P. ř.):
poplatek za. vyrozumění . . . . 1 K 25 h, 
jenž se zapraví při vyrozumění.

8. Za vyrozumění o nedoručitelných 
balících (§ 1Š6 P. ř.):
poplatek......................................... 1 K 25 h,
jenž se zapraví při -vyrozumění.

Tento poplatek se nevybírá při vyrozumění 
o nedoručitelných poštovních balíčcích 
(colis postaux) styku světového.

Bylo-li zároveň podáno několik balíků, jež 
pocházejí od téhož odesilatele a mají tutéž 
adresu, odešle se pouze jedno oznámení ne
doručitelnosti.

9. Za výplatní zmocnění při ztrátě 
a pod. poštovní poukázky (§ 209 P. ř.) 
vybírá se pouze v dopravě tuzemské
poplatek......................................... 1 K 25 h,
jenž se zapraví při ohlášce ztráty a pod.

E. Jinaké poplatky.'

1. Z a poštovní p r ú k a z e n k y (§ 118 
P. ř.):
poplatek za vyhotovení . . . . 5 K — h, 
jenž se zapraví při žádosti o poštovní prňka- 
zenku.

2. Za pátrání po.správném dodání 
zapsané zásilky (§ 179 P. ř.).:

poplatek...................................... 1 K 25 h;
poplatek se zapraví, když, se žádá o pátráni.
Koná-li se poptávka po několika bájících, ná

ležejících k téže poštovní průvodce, zapraví se 
pouze jednoduchý poplatek.* **)")

3. Za pátrání po obyčejné- zásilce 
listovní
se vybéře v tuzemsku doda
tečně poplatek...........................L K 25 h,
zjistí-li se správné vydání zásilky příjemci.
Ve styku s cizozemskem poplatek, se ne
vybírá.

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

*) Úřady neplatí poplatku za pátrání.
**) Tou dobou lze jednou průvodkou zasla t pouze 

tedeu balík.
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5. Za dosažení náhradní stvr

zenky za ztracenou stvrzenku 
podací (§ 46 P. ř.):

za každou náhradní stvrzenku po
platek .................................... 1 K — 25 h.

Způsobuje-li vyhotovení větší práce vyhle
dávací, zapraví se náklad poplatkem tímto 
neuhrazený.

6. Za převzetí a další projednání
každé poštovní plné moci a 
každé odnášecí pro hlášky (§ 114 
P. ř.)............................................. 2 K — h,

mimo to, není-li plná moc neb 
odnášecí prohláška již ověřena 
soudně neb notářsky, za ověření 
každého podp su poštovním úřadem 1 K — h.

F. Poplatky v řízení celním.*)

1. Celné za odbavení poštou (§6, 
odst. la):
a) za každou listovní zásilku

se clem........................... 50 h, **) ***)
b) za každý balík do 5 kg a

za každou cennou krabici . 1 K 50 h, ***)
-c) za každý balík přes 5 kg . 3 K — h. ***)

2. Záznamné za výhradu vlastního
odbavování celních balíků a cen
ných krabic příjemcem <§ 6,
odst. 2 b):

za každý kalendářní rok předem 50 K — h.

3. Přenosné za dodání balíků a cen
ných krabic k celnímu úřadu pro 
samoodbavitele (§ 6, odst. 2a):
za každý balík a každou cennou krabici 50 h.

4. Poplatek za doručení návěští 
o takových balících a cenných 
krabicích samoodbaviteli:
za každý balík nebo každou cennou kra
bici .................................................. 30 h.

5- Vy hradí- li si samoodbavitel od- 
nášku takových návěští místo 
jich doručení:

za každý kalendářní měsíc předem úhrnkový 
poplatek..........................................30 K — h.

*) Paragrafy zde uvedené se vztahují k Předpisům 
poštovní služby celní (IV. svazek, 2. odd. Služebních 
předpisů pro poštovní ústav).

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

. Mimo to se vybírá za doručení (návěštění)
zásilky obyčejné doručné (návěšlné). To platí také 
o poštovních balíčcích (colis postaux).

6. Celní výplatné za provedení celního 
řízení výplatního (při balících došlých s celní 
výplatkou) (§ 6, odst. 1 b):
za každou zásilku...................... 1 K 25 h.

7. Záznamní-zprostředkovné za zpro
středkování celního řízení záznam
ního při balících, určených do cizo
zemska se zbožím k opravě, na
ukázku a na neurčitý prodej (§ 22, 
odst. 2.):
za každý ba|ík................................2 K — h.

8. Výstupní zprostředkovné za zpro
středkování celního řízení výstup
ního při- zaznamenaném zboží
(zbo,ží k opravě, na ukázku a na 
neurčitý prodej), vráceném do 
cizozemska (§ 22, odst. 23.): 
za každý balík............................. 2 K — h.

§ 3.

Poštovní správa se zmocňuje, aby — uzná-li 
tobo potřebu — sjednala se sousedními správami 
poštovními tuzemské nebo snížené mezinárodní- 
výplatné za jakékoliv zásilky poštovní.

§ 4.

Poštovní známky se prodávají (účtují) za 
cenu na nich vyznačenou.

Poštovní správa, přihlížejíc k vlastním nákla
dům výrobním, stanoví a vyhlásí čas od času 
prodejní ceny poštovních celin a vzorců (výplněk); 
rovněž tak upraví a vyhlásí výši výměnného za 
poštovní ceniny, zkažené obecenstvem. Poštovní 
a telegrafní vzorce .(výplňky) vůbec se nevymě
ňují; rovněž tak se nevyměňují neupotřebenč bez
vadné ceniny.

.\ 5.

Poštovní správa jest oprávněna, aby uhla
dila zvýšené místní náklady dopravní, vybírati 
určitými úřadly poštovními dočasnou místní při
rážku dopravní za veškeré balíky, podané u těch
to úřadů nebo jimi dodané. Za balíky od poštov
ného osvobozené tato přirážka se nevybírá.

§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti 1. srpnem 
1920. Jeho provedením se pověřuje ministr pošt 
a telegrafů.

\ Švehla v. r„
v zastoupení ministerského předsedy.

Dr. Beneš v. r. 
Habnnan v. r.
Dr. EngHš v. r. 
Sorantág v. r..
Dr. Melssner v. r. 
Johanis v. r.

Stříbrný v. v. 
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
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