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449.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. prosince 1921
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 dne 13. července 1920, čís. 433 Sb. z. a n., 
o nové úpravě poštovních sazeb, se zrušuje a 
nahrazuje těmito ustanoveními:

§ 2.
V území republiky československé vybírají 

se tyto poštovní poplatky:*)

A. Výplatné.
I. Doprava tuzemská.

1. Psaní (§48 P. ř.):
do 20 g: a) doprava místní . • 60 h

b) doprava další . 1 Kč — h
a za každých dalších 20 g 
(doprava místní i další) . . 30 h

2. Dopisnice (§ 50 P. ř.):

za jednoduchou dopisnici nebo kaž
dý díl dopisnice dvojité . . . . 50 h

3. T i s k o v i n y (§ 56 P. ř.):
za každých 50 g............................. 20 h

4. Tiskovinyproslepce (§ 56 P. ř.):
do 100 g . .......................................... 5 h
do 500 g........................................10 h
a za každých dalších 500 g . . . 10 h

*) §§, uvedené v závorkách, vztahují se k Poštov
nímu řádu z 22. září 1916, čís. 317 ř. z.

5., Obchodní papíry (§ 60 P. ř.) : 

za každých 50 g .... . 20 h
nejméně však ........................... I Kč —• h

6. U k á-z k y z b o ž í (§ 62 P. ř.) :

za každých 50 g . . . . . . . 20 h
nejméně však ........ 40 h

7. Z á s i 1 k y smíšené (složené z tisko
vin, obchodních papírů neb ukázek zboží) 
(§ 64 P. ř.) :

za každých 50 g .... . 20 h
nejméně však . ..... 40 h
skládá-li se zásilka z tiskovin a ukázek 
zboží,
a nejméně................................1 Kč —- h
obsahuj e-li mimo tiskoviny 
neb ukázky zboží též obchodní 
papíry.

8. Doporučné (§ 66 P. ř.):

za každou doporučenou zásilku
listovní.....................................2 Kč — h
(kromě příslušného obyčejné
ho výplatného).

9. Cenná psaní, podairá uzavřeně 
(§ 68 P. ř.) :

a) výplatné jako za doporu
čená psaní stejné váhy a stej
ného určení (A, I, 1 a 8) a
b) pojistné, a to za každých
1000 Kč udané ceny . . . 2 Kč .— h

10. C e n n á p s a n í, podaná otevřeně 
(přípustná jen cenná psaní neúřední s tu
zemskými penězi papírovými hodnoty 
větší než 3000 Kč) (§ 68 P. ř.) :

a) výplatné jako za doporu
čená psaní stejné váhy a stej
ného určení (A, I, 1 a 8) a
b) pojistné, a to za každých
1000 Kč . . . . . . . 5 Kč — h
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11. Balíky bez 
P. ř.):

poplatek podle váhy:

do 1 kg . 
do 5 kg » 
do 10 kg . 
do 15 kg „ 
do 20 kg ,

udané

Bližší pásmo: 

2 KČ — h 
4 Kč — h 
8 Kč — h 

16 Kč — h 
20 Kč — h

Další pásmo:

2 KČ 50 h 
5 Kč — h 

10 Kč — h 
20 Kč — h 
25 Kč — h

Za neskladný balík se zvyšuje příslušný 
poplatek o polovici.

12. Balíky s udanou cenou (§ 80 
P. ř.):

a) poplatek podle váhy jako 
pod čís. 11,

b) výpravné, za každý balík
s udanou cenou . . . . . 2 Kč 50 h

a
c) pojistné podle udané ceny, 

a to za každých 1000 Kč . . 2 Kč — h

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

do 100 Kč........................... . 50 h
do 200 Kč . . . . , . . 1 Kč — h 
a za každých dalších 200 Kč 50 h

14. Poštovní poukázky telegra
fické (§ 83 P. ř.) :

a) poplatek jako pod čís. 13,

b) poplatek telegrafní a

c) poplatek spěšnostní jako při jinakých 
spěšných zásilkách listovních (pod C,
3), nezní-li poukázka poste restante 
(ponechati na poště).

15. Plátěnky poštovního úřadu 
šekového:

a) za písemné sdělení na rubu plá
těnky ...........................................50 h

b) za úřední stvrzenku, o kterou vplátce 
žádá při placení daní, poplatků a pod., 
příslušné výplatné za dopisnici nebo 
psaní, podle toho, má-li se stvrditi pří
jem dopisnicí nebo psaním.

16. Doporučené zásilky listovní 
a cenná psaní s dobírkou (§ 88 
P. ř.) :

a) výplatné jako za zásilku stejného 
druhu bez dobírky a

b) poplatek dobírkový......................50 h
Kromě toho, vyplatí-li se dobírka:

lo výběrné........................................... 50 h

2° obyčejné poukazečné za zaslání vybra
né částky (13). Poukazečné se vypočte 
podle částky, zbývající po srážce výběr- 
ného. Poplatky, uvedené pod 1° a 2°, srazí 
se z vybrané částky.

17. B a 1 í k y s dobírkou (§ 88 P. ř.):

a) výplatné jako za balík stejného druhu 
bez dobírky,

b) poplatek dobírkový podle dobírkové 
částky, a to za každých 100 Kč . 50 h

Vybraná částka se zašle odesilateli bez 
jakékoli srážky.

18. Poštovní příkazy (§ 93 P. ř.):

a) za psaní s poštovním příkazem vý
platné jako za doporučené psaní stejné 
váhy a stejného určení,

b) za poštovní příkazku (výplatné) 30 h

Kromě toho, vyplatí-li se příkaz 
(příkazka) :
1° výběrné................................ 1 Kč — h

2° obyčejné poukazečné za za
slání vybrané částky (13).
Poukazečné se vypočte podle 
částky, zbývající po srážce 
výběrného. Poplatky, uvedené 
pod 1° a 2°, srazí se z vybrané 
částky.

Za každý příkaz nebo pří
kazku, předloženou straně a 
nevyplacenou, vybírá se od 
odesilatele předložné . . . 1 Kč — h
když se mu vrátí příslušný doklad pří- 
kazní (příkazka).

Vrací-li se příkaz (příkazka) pro něja
kou nepravidelnost, předložné se nevy
bírá.

19. Zásilky, adresované poste re
stante;

za každou zásilku poštovní, podanou 
do tuzemska a adresovanou poste re
stante (ponechati na poště), výplat- __ 
ní příplatek 50 h

Tento příplatek (za obyčejné zásilky li
stovní) , nezapraví-li ho. odesilatel při po
dání, vybéře se od příjemce (u zásile 
nedoručitelných od odesilatele).
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II. Doprava mezinárodní.
1. Psaní:

do 20 g ..................................... 2 Kč 50
a za každých dalších 20 g . . 1 Kč 25

2. Dopisnice:
za jednoduchou dopisnici nebo
každý díl dopisnice dvojité . 1 Kč 50

3. Tiskoviny:

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

4. Tiskoviny pro slepce:
za každých 500 g . . . . 25

5. Obchodní papíry:
za každých 50 g . . . . . 50
nejméně však ...... 2 Kč 50

6. Ukázky zboží:
za každých 50 g . . . .. . 50
nejméně však ...... 1 Kč —

7. Zásilky smíšené (složené z tisko
vin, obchodních papírů neb ukázek zboží): 
za každých 50 g .... . 50 h
nejméně však . , . . . . i Kč — h
skládá-li se zásilka z tiskovin
a ukázek zboží,
a nejméně . . . . . . . 2 Kč 50 h
obsahuje-li mimo tiskoviny neb ukázky 
zboží též obchodní papíry.

8. Doporučné:

za každou doporučenou zásilku
listovní..................................... 2 Kč 50 h
(kromě příslušného obyčejného výplat
ného) .

9. Cenná psaní:
a) výplatné jako za doporučené psaní 

stejné váhy (A, II, 1 a 8),
b) pojistné . . . . . 50 centimů
(přepočtených na měnu československou 
podle poměru, stanoveného správou po
štovní) za každých 800 frankův udané 
ceny.

10. Cenné krabice:
a) poplatek podle váhy, a to 1 Kč — h 

za každých 50 g, nejméně
však.......................... ..... . 5 Kč — h I

b) doporučné . . . . . . 2 Kč 50 h
c) pojistné . » . . . 50 centimů 

(přepočtených na měnu českosloven
skou podle poměru, stanoveného sprá
vou poštovní) za každých 300 frankův 
udané ceny.

11. Poštovní balíčky (colis po- 
staux) a poštovní zásilky ná
kladní:

Výplatné za tyto zásilky upraví poštov
ní správa podle příslušných ustanovení 
Světové smlouvy o výměně poštovních 
balíčků nebo zvláštními ujednáními s ci
zími správami poštovními a vyhlásí je.

Výplatné se skládá z poplatku podle 
váhy a kromě toho, je-li udána cena zá
silky, z výpravného 250 h a z pojistného 
50 centimů za každých 300 frankův 
udané ceny.

12. Poštovnípoukázkyobyčejné:

do 50 Kč................................ 50 h
do 100 Kč................................ 1 Kč — h
a za každých dalších 100 Kč 50 h

13. Poštovní po u k á z k y t e 1 e g r a f i- 
c k é:
a) poplatek jako pod číslem 12,
b) poplatek telegrafní, a žádá-li odesi

latel doručení zvláštním poslem (při
pustilo jen, bydlí-li příjemce mimo 
místní obvod poštovního úřadu doda
cího), telegrafní poselné (XPT nebo 
XPP).

Doručuje-li se spěšně částka z cizo
zemska, poukázaná telegraficky, vybírá 
se od příjemce příslušný spěšnostní pří
platek (C, 8), nezapravil-li odesilatel při 
podání telegrafního poselného — po pří
padě příplatek další, převyšuje-li pouká
zaná částka 1000 Kč (D, 1, c).

14. Doporučené zásilky listovní, 
cenná psaní a cenné krabice 
s dobírkou:'
a) výplatné jako za zásilku stej

ného druhu bez dobírky,
b) poplatek dobírkový. . . . . 50 h

Kromě toho, vyplatí-li se dobírka 
z cizozemska v Československu:
1° výběrné................................ ..... . 75 h
2o obyčejné poukazečné za zaslání 

vybrané částky (12). Pouka
zečné se vypočte podle částky, 
zbývající po srážce výběruého. 
Poplatky, uvedené pod 1° a 2°, 
srazí se z vybrané částky.

15. Poštovní balíčky (colis po
st a u x) a poštovní zásilky ná
kladní s dobírkou:
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a) výplatné jako za zásilku 
stejného druhu bez do
bírky,

b) poplatek dobírkový podle 
dobírkové částky, a to:

do 50 Kč 50 h'
do 100 Kč 1 Kč — h 

a za každých dalších 100 Kč 1 Kč — h

Vybraná částka se zašle odesilateli bez 
jakékoli srážky.

16. Poštovní příkazy:

Výplatné jako za doporučené psaní 
stejné váhy.

Kromě toho, vyplatí-li se příkaz z cizo
zemska v Československu,

1° výběrné.......................... „ 1 Kč 50 h
za každý doklad (papír 
příkazní),

2« obyčejné poukazečné za 
zaslání vybrané částky, a 
třeba-li, také

3° předložné ...... 1 Kč — h
za každý doklad, který, 
byv předložen, nebyl vy
placen.

Poukazečné se vypočte podle částky, 
zbývající po srážce výběrnélío (třeba-li, 
také přeďložného). Poplatky, uvedené 
pod 1°, 2o a 3°, srazí se z vybrané částky.

Vracejí-li se však odesilateli veškeré 
příkazní doklady jako nevyplacené, vy- 
béře se předložné dodatečně od odesi
latele.

Vrací-li se příkazní doklad pro nějakou 
nepravidelnost, předložné se nevybírá.

B. Výpíaíní povinnost, tíopiaíné, bez
platná doprava.

1. Obyčejné zásilky listovní mohou se po- 
dati i částečně vyplaceny; obyčejná psaní 
a obyčejné dopisnice lze podati též nevy
placené.

Veškeré ostatní zásilky, uvedené pod A, 
I a II, jsou podrobeny povinnosti výplatní.

2. Nevyplacené nebo částečně vyplacené zá
silky listovní, čítajíc v to i zásilky doporu
čená, tuzemské i styku mezinárodního, zatíží 
se doplatným ve dvojnásobné částce chybě
jícího výplatného. Není-li tato dvojnásobná 
částka-dělitelná deseti, zarovná se na číslici 
nejblíže vyšší, deseti dělitelnou.

Nejmenší doplatné v Československu činí 
za zásilky tuzemské 50 h, za zásilky z cizo
zemska 150 h.

3. Zvláštní předpisy stanoví, které zásilky 
lze dópravovati poštou bez poplatků (osvobo
zení od poštovného, smlouvy s cizími sprá
vami poštovními a pod.).

C. Zvláštní poplatky při podání nebo 
po podání.

1. Z a zásilku zmeškanou (§ 38 
P. ř.):

poplatek za zmeškání . . 2 Kč 50 h
Platí se při podání hotově.

2. Zanávratkunebozavýplatní 
stvrzenku (§§ 95 a 110 P. ř.), vy
žádanou

a) při podání zásilky . , . 2 Kč 50 h

b) po podání zásilky . „ . 5' Kč — h

3. Za zásilku, jež se má doručiti 
spěšným poslem, spěšnostní po
platek (§ 97 P. ř.), a to:

a) v tuzemsku:

1° za doručení v užším spěš- 
nostním okresu doručova- 
cím- poštovního úřadu do
dacího příplatek místní, 
a to:

za každý balík . . „ . 2 Kč —■ h
za každou jinou zásilku . 1 Kč — h

2° za doručení v širším spěš- 
nostním okresu doručova- 
cím poštovního úřadu do
dacího příplatek vnější, 
a to beze zření ke vzdále
nosti odevzdacího místa,
za každý Balík . . . . 6 Kč — h

za každou jinou zásilku . 5 Kč — h
b) do cizozemska (jen pokud se 

■připouštějí spěšné zásilky),
za každý balík (poštovní 
balíček) . . . . . SOcentimů

(přepočtených na měnu 
československou podle po
měru, stanoveného sprá
vou poštovní),
za každou jinou zásilku . 5 Kč — h

K a) a b). Tyto poplatky odesilatel 
musí zapraviti předem zároveň s přísluš
ným výplatným.
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4. Zásilky potrubní pošty (psa
ní a dopisnice) (platí jen v tuzemsku pro 
místa, kde potrubní pošta je zařízena) 
(§ 98 P. ř.):

K obyčejnému výplatnému 
příplatek za každou dopravu
potrubní poštou..................... 1 Kč •— h
Odesilatel musí při podání za- 
praviti aspoň příplatek za po
trubní poštu.

5. Za pitné balíky (§ 100 P. ř.):

a) trojnásobné obyčejné výplatné (pří
padný příplatek za neskladné zásilky 
a případné ostatní poplatky vedlejší 
se vybírají v částce jednoduché),

b) poplatek spěšnostní (C, 8), nezní-li 
zásilka poste restante (ponechat! na 
poště).

6. Z a p s ani nádražní (platí jen v do
pravě tuzemské) (§ 102 P. ř.):

Za zvláštní nakládání s jed
ním psaním denně musí za
platit! buď odesilatel nebo 
příjemce, podle toho, kdo žá
dost činí, předem měsíčně . 30 Kč — h

Nádražní psaní musí býti podána vypla
ceně.

7. Za žádost za vrácení poštov
ní zásilky, změnu adresy, sní
žení nebo zrušení dobírky 
nebo změnu poštovního pří
kazu (§ 107 P. ř.):

a) vznese-li se žádost na po
dací úřad poštovní ještě 
před výpravou zásilky, za
každou zásilku . . . . 1 Kč — h
za obyčejné zásilky listovní se neplatí 
nic,

b) jinak za zaslání žádosti dodacímu úřa
du poštovnímu,

1° má-li se státi písemně,
v tuzemské dopravě i ve sty
ku mezinárodním poplatek 
jako za doporučené psaní nej nižší 
váhy stejného určení;

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

Chce-li odesilatel žádat! zpět zároveň ně
kolik zásilek, Určených pro téhož adresáta, 
nebo změniti zároveň adresu několika tako
vých zásilek stejným způsobem, vybírá se jen 
jednoduchý poplatek.

nařízení, č. 449.

8. žádá-li odesilatel balíku, aby 
byl zpraven o tom, kterému 
z několika p ř í j emců byl balík 
doručen (přípustno jen v tuzem
ské dopravě) (§ 104 P. ř.) 2 Kč 50 h

D. Vedlejší poplatky při dodání.
1. Při obyčejném doručení*)

(§ 134 P. ř.):

a) za cenné psaní, za každých
1000 Kč udané ceny . 50 h

b) za balík bez udané ceny 
nebo s udanou cenou do
1000 Kč...........................1 |čč — h

Je-li udána cena větší než 
1000 Kč, zvyšuje se popla
tek za každých dalších 
1000 Kč o........................... 50 h

Za cenné krabice a poštovní balíčky 
(colis postaux) doručné se nevybírá 
(je zahrnuto v celném [F, 1]),

c) za peníze k poštovní po
ukázce (platebee) nebo 
šekové poukázce platební 
do 100 Kč ........................... 50 h

přes 100 do 1000 Kč . . 1 Kč — h
a za každých dalších
1000 Kč . . . . . . 1 Kč — h

2. Za obyčejné návěštění cenné
ho psaní nebo balíku (§ 184 
P. ř.) . . . ........................... 40 h

za návěštění cenných krabic nebo po
štovních balíčků (colis postaux), poštou 
celně projednaných, návěštňé se nevybírá 
(je zahrnuto v celném [F, 1]).

3. Za každou poštovní zásilku 
(poukázku), adresovanou po
ste restante (ponechat! na 
poště),
doplatní příplatek , , , . 50 h

Za zásilky tuzemské tento příplatek se vy
bírá jen tehdy, nezapravil-li ho odesilatel.

Příplatek se škrtne, dosílá-li se nebo vrací-li 
se zásilka do ciziny.

4. Poplatky, jež s e vybírají při 
dodáníspěšnýchzásilek (§ 140
P. ř.):

*) Pokud pošta doručuje cenná psaní, cenné kra
bice, balíky a poukázkové částky, doručuje je úřa
dům jen na jich žádost a zapraví-li úřady doručné.
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a) Za spěšné doručení k žádosti příjem
cově zapraví příjemce za každou zá
silku příslušný spěšnostní příplatek 
místní nebo vnější podle ustanovení 
C, 3.

b) Vybral-li poštovní úřad podací jen 
spěšnostní příplatek místní a zásilka 
má býti doručena ve vnějším okresu 
doručovacím, vybéře se od příjemce 
rozdíl mezi příplatkem vnějším a zá- 
praveným již příplatkem místním, 
a to za každou jednotlivou zásilku, jež 
byla doručena.
Návěští-li se spěšně té
muž příjemci ve vnějším 
okresu doručovacím něko
lik zásilek zároveň, za něž 
byl při podání zapraven 
jen příplatek místní, vy
béře se od příjemce rozdíl 
mezi příplatkem vnějším 
a příplatkem místním jen 
za jednu zásilku, tedy . . 4 Kč — h

c) Za spěšné doručení částky 
z ciziny, poukázané tele
graficky, vybírá se od pří
jemce příslušný poplatek 
spěšnostní (C, 3).

d) Při zásilkách s udanou 
cenou přes 1000 Kč, vy
jímajíc cenné krabice a 
poštovní balíčky (colis po- 
staux), jakož i při část
kách poukázkových přes 
1000 Kč, doručených spěš
ně, vybírá se za každých 
dalších 1000 Kč příslušný 
příplatek, stanovený pod 
číslem 1.

5. Za úschovu a pohotovost zá
silek při výhradě odnášky 
(§ 148 P. ř.):*)

a) vztahuje-li se výhrada 
k obyčejným a doporuče

*) Úřady a vojenské mužstvo neplatí poplatku za 
úschovu a pohotovost zásilek k odnášce.

^ Vyhradí-li si příjemce jen odnášku novin, neplatí 
přihrádečného. Rovněž se neplatí přihrádečné, vy- 
hradil-li si příjemce odnášku svých zásilek jen pro 
jednotlivé^ případy; jsou-li však podrobeny zásilky 
tyto doručnému nebo návěštnému, vybéře se přísluš
ný poplatek i v těchto případech.

Příjemcům v okresu přespolního listonoše, kteří 
si jen výjimečně vyhradí odnášku některé zá
silky, jest zapraviti doručné (návěštné) i tenkráte, 
odnesou-li si zásilku v den, kdy přespolní listonoš ne- 
doruěuje.

ným zásilkám listovním 
a k cenným psaním, nebo 
jen k jedné nebo ke dvěma 
skupinám těchto zási
lek, přihrádečné li
stovní, a to:

není-li přihrádka zamyka-
telná, měsíčně . . . . 10 Kč — h

za obyčejnou zamykatel-
nou přihrádku měsíčně . 20 Kč — h

za větší zamykatelnou při
hrádku měsíčně . . . c 40 Kč — h

b) vztahuje-li se výhrada od
nášky k poštovním a pla
tebním poukázkám, nebo 
jen k jedné skupině po
ukázek těch, přihrá
dečné peněžní, a to
měsíčně................................ 60 Kč — h

c) vztahuje-li se výhrada 
k balíkům (cenným kra
bicím) vybírá se:

1° p ř ř h r á d e č n é ,ba- 
l í k o v é, a to měsíčně . . 60 Kč — h

2o mimo to poplatek 
zakus........................... 50 h

Poštovní balíčky (colis postaux) a 
cenné krabice jsou od poplatku za kus 
osvobozeny.

Poplatek za kus se počítá v místech, kde 
se doručují balíky beze zření na váhu, 
za každý balík, v ostatních místech jen 
za balíky, jež by bylo nutno doručiti, 
kdyby nebyla vyhrazena jich odnáška.

Příjemci v okresu přespolního listo
noše nebo v obvodu poštovny, kteří si vy
hradí odnášku balíků, neplatí ani balíko
vého přihrádečného, ani poplatků za kus.

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

6. P o p 1 a t k y za službu brašno
vou (§ 157 P. ř.):
a) měsíčně poplatek . . . 30 Kč -—'n

dopravuj e-li se brašna
jen jednou denně;

b) dopravuje-li se častěji, 
platí se poplatek tolikrát, 
kolikrát si přeje strana, 
aby se jí brašna denně 
dopravovala.
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7. úložné (§ 123 P. ř.) :*)

Za každý balík (poštovní ba
líček) a za každý den, podro
bený úložnému..................... 50 h

8. Při žádosti příjemcově,^aby 
byla snížena nebo zrušena 
dobírka (připustilo jen v tuzem
ské dopravě) (§ 165 P. ř.):
a) má-li se zaslati žádost písemně, po

platek jako za doporučené psaní nej- 
nižší váhy a stejného určení,

b) když však telegraficky, poplatek za 
telegram.

K a) a b) : Poplatek se zapraví, když se 
žádá o změnu.

9. žádá-li odesilatel psaní s po
štovním příkazem, aby byl 
vyrozuměn o tom, že příkaz 
nebyl vyplacen (připustilo jen 
v tuzemské dopravě) (§ 170 P. ř.): 
poplatek za vyrozumění , . 2 Kč 50 h
jenž se zapraví při vyrozumění.

10. Za vyrozumění o nedoručitel
ných balících (poštovních balíč
cích) (§ 186 P. ř.):
poplatek........................... ..... 2 Kč 50 h
jenž se zapraví při vyrozumění.

Bylo-li zároveň podáno několik ba
líků, jež pocházejí od téhož odesilatele 
a mají tutéž adresu, odešle se pouze jedno 
oznámení nedoručitelnosti.

11. Z a výplatní zmocnění, vyžá
dané příjemcem, při ztrátě a pod. poštovní 
poukázky (§ 209 P. ř.) :
vybírá se p o u z e v dopravě 
tuzemské poplatek . . 2 Kč 50 h
jenž se zapraví při ohlášce ztráty a pod.

E. Jinaké poplatky.
1. Za poštovní průkazky (§ 118 

P. ř.):
poplatek za vyhotovení . . 5 Kč ^— h
jenž se zapraví při žádosti o poštovní prů
kazku.

2. Za pátrání po osudu obyčejné 
zásilky listovní nebo zapsa
né zásilky (§ 179 P. ř.) :**)
poplatek o . . , . . . 5 Kč — h

Sbírka zákonů a

*) Balíky pro úřady a vojenské mužstvo jsou od 
úložného .osvobozeny.

**) Úřady neplatí poplatku za pátrání.

nařízení, č. 449.

Tento poplatek se zapraví, když se žádá 
o pátrání, a vrátí se, byla-li poptávka za
viněna poštou.

3. Při jinakých žádostech za zprá
vu o poštovních- zásilkách, 
které vyžadují namáhavějších (delších) 
úkonů pátracích, zapraví se náklad za 
tyto úkony (§ 6, odst. 3., P. ř.).

4. Za náhradní lístek podací, 
ztrát i 1-1 i odesilatel původní 
lístek p o d a c í- (§ 46 P. ř.):

za každou náhradní stvrzenku 2 Kč 50 h

Vyžaduje-li vyhotovení větší práce vy
hledávací, zapraví se náklad, neuhrazený 
tímto poplatkem.

5. Z a převzetí a další projed
nání každé poštovní plné mo
ci a každé odnášecí prohláš- 
ky (§ 114 P. ř.) . . . . 2 Kč — h

mimo to, není-li plná moc neb 
odnášecí prohláška již ově
řena soudně nebo notářsky, 
za ověření každého podpisu 
poštovním úřadem .... 1 Kč — h

F. Poplatky v řízení celním. )
1. Celné za odbavení poštou (§6, 

odst. 1 a):

a) za každou listovní zásilku,
byla-li proclena .... 50 h**)

b) za každý balík, poštpvní 
balíček (colis postál) a za
každou cennou krabici . 6 Kč — h

U cenných krabic a poštovních balíčků 
v tomto poplatku je zahrnuto také do
ručné (návěštné).

2. Záznamné za výhradu vlast
ního odbavování celních ba
líků a cenných krabic pří
jemcem (§ 6, odst. 2 b):
za každý kalendářní rok pře
dem ........................................... 50 Kč — h

3. Přenosné za dodání balíků, 
poštovníchbalíčků a cenných 
krabic k celnímu úřadu pro

*) Paragrafy, zde uvedené, vztahují se k Před
pisům poštovní služby celní (IV. svazek, 2. odd., Slu
žebních předpisů pro poštovní ústav).

**) Je-li zásilka nedoručitelná, poplatek se ode
píše.
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samoodbavitele (§ 6, odst. 2a): 
za každý balík, poštovní balí
ček a každou cennou krabici 50 h

4. Poplatek zado ruče ní návěští 
o takových balících, poštov
ních balíčcích a cenných kra- 
bicích samoodbaviteli:

za každý balík, poštovní ba
líček, nebo každou cennou 
krabici........................... ..... . 40 h

5. Vyhradí-li si samoodbavitel 
odnášku takových návěští 
místo jich doručení:

za každý kalendářní měsíc
předem úhrnkový poplatek . 40 Kč — h

Poštovní správa sjedná, uzná-li toho po
třebu, s jinými správami poštovními pro ja
kékoliv zásilky výhodnější sazby.

§ 4.

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

Poštovní správa, přihlížejíc k vlastním ná
kladům 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 obe
censtvem. Poštovní a telegrafní vzorce (vý- 
plňky) vůbec se nevyměňují; rovněž tak se 
nevyměňují neupotřebené bezvadné ceniny.

6. Celní výplatné za proyedení cel
ního řízení výplatního (při balících, po
štovních balíčcích a cenných krabicích, 
došlých s celní výplatkou) (§ 6, odst. 1b): 
za každou zásilku . . . . . 2 Kč 50 h

7. Záznamní zprostředkovné za 
zprostředkování celního řízení záznam
ního při balících, určených do ciziny, se 
zbožím k opravě, na ukázku a na neurčitý 
prodej (§ 22, odst. 2.):

§ 5.
PoštoVní správa jest oprávněna, aby uhra

dila zvýšené místní náklady dopravní, vybí
rat! určitými úřady poštovními dočasný míst
ní příplatek dopravní za balíky, podané 
u těchto úřadů, nebo jimi dodané.

§ 6.
Nařízení toto nabývá účinnosti 1. lednem 

1922 a provede je ministr pošt a telegrafů.

za každý balík nebo poštovní
balíček . . . . . . „ . 5 Kč — h

8. Výstupní zprostředkovné za 
zprostředkování celního řízení výstupního 
při zaznamenaném zboží (zboží k opravě, 
na ukázku a neurčitý prodej), vraceném 
do ciziny (§ 22, odst. 3.):

za každý balík nebo poštovní
balíček ........ 5 Kč — h

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r.

A. Novák v. r. 

Staněk v. r. 
Srba v. r.

Dr. Dérer v. r. 

Habrman v. r. 
Šrámek v. r.

Dr. šrobár v. r. 

Tučný v. r. 

černý v. r.

Dr. Dolanský v. i'. 
L. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 

Dr. Mičura v. r.

Státní tiskárna v Praze.


