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Obsah- 66, Nařízeni, jimž se snižuji některé poštovní poplatky.

66,

Viádm nařízení
ze dne 7. dubna 1923, 

jímž se snižují některé poštovní poplatky.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle Poštovního zákona ze dne 5. listopadu 
1837, čís. 47 S. z. p. z roku 1838, čís. 240 S. z.
s., toto:

Článek I.

Nařízení vlády republiky československé ze 
dne 9. prosince 1921, čís. 449 Sb. z. a n., 
o nové úpravě poštovních sazeb, mění se 
takto:

11. Balíky bez udané ceny (§ 80 
P. ř.) :

poplatek podle váhy:

do 1 kg . 
do 5 kg . 
do 10 kg . 
do 15 kg . 
do 20 kg . 
do 25 kg .

Bližší pásmo:

. 2 Kč — h 

. 3 Kč — h 

. 6 Kč — h 

. 9 Kč — h

. 12 Kč — h 

. 15 Kč — h

Další pásmo

2 Kč 50 h 
4 Kč — h 
8 Kč ~ h 

12 Kč — h 
16 Kč — h 
20 Kč — h

Za neskladný balík se zvyšuje příslušný 
poplatek o polovici.

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

§ 2, A, T.
a) poplatek podle váhy jako 
pod čís. 11,

3. Tiskoviny (§ 56 P. ř.):
za každých 50 g............................. 10 h

9. Cenná psaní, podaná 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 Kc udané ceny . . . . 1 Kč — h

10. Cenná psaní, podaná otevřeně 
(přípustná jen cenná psaní neúřední 
s tuzemskými 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........................ ■ . . 2 Kc — h

b) výpravné, za každý balík
s udanou cenou................... 1 Kč 20 h
c) pojistné podle udané ceny,
a to za každých 1000 Kč . . 1 Kč — h

18. Poštovní příkazy (§ 93 P. ř.):

a) za psaní s poštovním pří
kazem výplatné jako za dopo
ručené psaní stejné váhy a 
stejného určení,
b) za poštovní příkazku (vý
platné) .................................. 30 h
Kromě toho, vyplatí-li se pří
kaz (příkazka) :
1° výběr né............................. 1 Kč — h
2° obyčejné poukazečné za za
slání vybrané částky (13),
Poukazečné se vypočte podle 
částky, zbývající po srážce 
výběrného. Poplatky, uvedené
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pod 1° a 2°, srazí se z vy
brané částky.

Za každý příkaz nebo pří- 
kazku, předloženou straně a 
nevyplacenou, vybírá se od 
odesilatele předložné ... 50 h

když se mu vrátí příslušný doklad pří- 
kazní (příkazka).

§ 2, E, 2.
Za pátrání po osudu obyčejné 
zásilky listovní nebo zapsa
né zásilky (§ 179 P. ř.) :*)
poplatek............................. 2 Kč 50 h

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

Vrací-li se příkaz (příkazka) pro ně
jakou nepravidelnost, předložné se ne
vybírá.

19. Zásilky/adresované poste re
stante:

za každou poštovní zásilku, podanou 
do tuzemska a adresovanou poste 
restante (ponechati na poště), vý
platní příplatek........................ ....  80 h

Tento příplatek (za obyčejné zásilky li
stovní), nezapraví-li ho odesilatel při po
dání, vybéře se od příjemce (u zásilek 
nedoručitelných od odesilatele).

§ 2, D, 3.
Za každou poštovní zásilku 
(poukázku), adresovanou p o
ste restante (ponechati na poště) :

doplatní příplatek  ................... 30 h
Za zásilky tuzemské tento příplatek 

se vybírá jen tehdy, nezapravil-li ho ode
silatel.

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

§ 2, F, 1.
Celné za odbavení poštou (§0, 
odst. 1 a):
a) za každou listovní zásilku,

byla-li proclena .... 50 hrv)
b) za každý balík, poštovní 

balíček (colis postál) a za
každou cennou krabici . . 50 centimů
(přepočtených na měnu českosloven
skou podle poměru, stanoveného sprá
vou poštovní).

Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti 1. květnem 

1923 a provede je ministr pošt a telegrafů.

Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Tučný v. r.
Bečka v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Novák v. r. 
Srba v. r. 
Dr. Hodža v. 
Udržal v. r. 
Habrman v.

Dr. Markovič v. r.

r.

r.

*) Úřady, osvobozené od poštovného, neplatí poplatku za pátraní. 

**) Je-li zásilka nedoručitelná, poplatek se odepíše.

Statni tiskárna v Praze.


