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(185. a 188.) 185. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n.,
o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (dávkové řády). — 186. Nařízení, kterým se
rozšiřuje platnost nařízení presidenta zemské správy politické v Praze ze dne 11. července 1925,
č. 165 Sb. z. a n., jímž zavedeno bylo dopravní osvědčení na zásilky vajec do pohraničních
politických okresů Kraslice, Výprty a Liberec v Cechách.

185.
Vládní nařízeni (II.)
ze dne 4. září 1925,
kterým se provádí zákon ze dne 3. dubna
1925, č. 53 Sb. z. a n., o dávkách za úřední
úkony ve věcech správních (dávkové řády).
Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb.

č.

5.

Úkon, oprávnění, výhoda

Za

fytopathologickou prohlídku
bramborů a za fytopathologické
osvědčení [vládní nařízení ze
dne 17. července 1925, č. 167
Sb. z. a n., o opatřeních proti
rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum) ] za 100 q

čl. II.
Další sazby zvláštní pro obory ve vl. nař.
č. 163/1925 Sb. z. a n. neobsažené, pro něž

z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech
správních.
ČI. I.
Ustanovení položky 5. dávkového řádu E.
(Sazby zvláštní v oboru ministerstva zeměděl
ství), připojeného k vládnímu nařízení (I.) ze
dne 18. června 1925, č. 168 Sb. z. a n., se mění
takto:

Dávka

Poznámka

od 100 do 150 Kč,
nejvíce však 5000 Kč

mimo režijní náklady,
spojené s výkonem pro
hlídky a přezkoušením
osvědčení

platí všeobecná ustanovení vl. nař. č. 163/1925
Sb. z. a n., j akož i sazby všeobecné dávkového
řádu A., připojeného k témuž vládnímu naří
zení, se stanoví takto:
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J. V oboru ministerstva školství a národní osvěty.
č.

Úkon, oprávnění, výhoda

1.

Za aprobaci knih a učebných po
můcek :
a) za každý třeba jen započatý ti
skový arch knihy .....

Dávka

Poznámka

30 Kč

Dávka u pol. 1 a) a 1 b)
nesmí úhrnem přesaho
vat! 1000 Kč

b) má-li kniha obrázkové tabulky
nebo mapky, které nejsou v tex
tu- stránkovány, zvyšuje se
dávka za každou tabulku
aa) pokud nepřesahuje formát kni
hy, o . . .............................

5 Kč

bb) při formáte větším, než jest
formát knihy, o ..... .

10 Kč

cc) za mapku o . 0 .

. .

.

.

c) za učebnici podanou v rukopise
nebo psanou na stroji ....
d) při atlantech za každou mapu
nejméně však za atlas
e) za nástěnnou mapu

2.

3.

. .

.

dávku dvojnásobnou než
jak je uvedeno při aa)
a bb)
od 200 do 1000 Kč

K pol. 1 c): podle rozsa
hu a úpravy

20 Kč
200 Kč a nejvíce 2000 Kč

....

500 Kč

f) za obrazy, diagramy, drobné
mapky a pod. učebné pomůcky
za kus................... ....

100 Kč

Za povolení soukromé školy s vý
jimkou živnostenských škol pokračovacích a škol hudebních .

1000 Kč

Za povolení soukromé školy hudební
v obci:
do

4.

K pol. 1 a)—1 f): počítájíc v to hotové výlohy
podle § 3 zákona

5.000 obyvatel . „ .

.

50 Kč

—

„ 20.000

„

....

100 Kč

„ 50.000

„

....

od 100 do 500 Kč

přes 50.000

„

....

od 100 do 1000 Kč

—
podle pravděpodobného
rozsahu školy
5>

.

1000 Kč

—

b) je-li časově omezené ....

500 Kč

Za udělení práva veřejnosti soukro
mým školám:
a) je-li časově neomezené .

.
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Č.

Dávka

Poznámka

500 Kč

—

Na školách vysokých:
a) za nostrifikaci lékařského di
plomu doktorského ...................

1500 Kč

Při torn odpadá poplatek
(písm. ch) za uznání ci
zozemských semestrů.

b) za nostrifikaci ostatních doktor
ských diplomů ......

500 Kč

Při tom zaplatí se i po
platek (písni, ch) za
uznání ev. cizozemských
semestrů, nebyl-li již dří
ve zaplacen anebo nebyl-li
zároveň anebo dříve za
placen poplatek (písm. e)
za uznání závěrečné stát
ní zkoušky.

c) je-li pro dosažení hodnosti
doktorské předepsána více než
jedna přísná zkouška doktor
ská; platí se za uznání jednot
livé přísné zkoušky, vykonané
na cizozemské vysoké škole . .

200 Kč

nejde-li zároveň o nostri
fikaci doktorského diplo
mu; kromě toho zaplatí
se poplatek (písm. ch) za
uznání případných cizo
zemských semestrů.

Úkon, oprávnění, výhoda

5. Za udělení titulu mimořádného pro
fesora, přináší-li takové udě
lení titulu hmotný prospěch .
6.

877

.

{ d) za uznání vědeckého pojednání
(disertace), předloženého a při
jatého na cizozemské vysoké
škole.......................................

200 Kč

nejde-li zároveň o nostrifikaci diplomu; kromě
toho zaplatí se poplatek
dle písm. ch), nebyl-li již
dříve zaplacen.

e) za uznání cizozemské závěrečné
(diplomové, hlavní, poslední,
druhé, pokud se týče třetí)
státní nebo podobné zkoušky
samotné nebo za uznání této
zkoušky zároveň se všemi před
cházejícími státními nebo po
dobnými zkouškami za rovno
cenné s příslušnými státními
zkouškami na československých
vysokých školách...................

1000 Kč

Při tom odpadá poplatek
(písm. ch) za uznání pří
padných cizozemských se
mestrů.

f) za uznání jednotlivé cizozemské
státní nebo podobné zkoušky .

200 Kč

nejde-li při tom zároveň
o uznání zkoušky závě
rečné (diplomové, hlavní,
poslední a pod.)

1
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Úkon, oprávnění, výhoda

g) za uznání části přísné zkoušky
nebo části státní zkoušky, pokud
se týče jedné nebo několika díl
čích zkoušek v cizozemsku vy
konaných, dále za uznání jedné
nebo několika prospěchových
zkoušek anebo předběžných
(přípravných) zkoušek . . ,

h) uznávají-li se dílčí zkoušky
nebo prospěchové zkoušky, spa
dající do několika přísných nebo
státních zkoušek....................

Poznámka

Dávka

’ ‘

í

stejný poplatek jako za
uznání celého j ednotlivého rigorosa nebo celé
státní zkoušky

—

tolikrát poplatek uvede
ný pod písm. g), kolik
přísných nebo státních
zkoušek bylo tím do
tčeno

—

ch) za uznání cizozemského studia
bez zkoušek, jakož i za započtení
semestrů z jiného domácího
nebo cizozemského studia
za každý jednotlivý semestr. .

100 Kč

i) za výjimečné prominutí návště
vy j ednotlivých povinných před
nášek na právnických fakul
tách, za každou přednáškovou
hodinu semestrální, prominutou
nad počet, který jest profesor
ský sbor oprávněn sám prominouti . ..................................

20 Kč

j) za povolení třetího konání, ja
kož i třetího opakování (čtvrté
ho konání) kterékoli zkoušky,
pokud jest podle příslušného
zkušebního nebo rigorosního
řádu vůbec přípustno ....
k) za povolení dodatečného zápisu
na vysokou školu ...................
1) za povolení jakékoli výjimky
z ustanovení příslušného studij
ního, zkušebního nebo rigoros
ního řádu, pokud takové výjim
ky jsou vůbec přípustný a
pokud se jich netýká některé
z předchozích ustanovení, za

100 Kč
50 Kč

—
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Úkon, oprávnění, výhoda

každou j ednotlivou povolenou
výjimku . .......................... .....

7.

Na školách středních a odborných:
a) za přijetí žáka cizozemce . . .

b) za dispens věku na ústavech
učitelských.......................... .
c) za povolení hospitace ročně . .
d) za připuštění k mimořádné
zkoušce . .....................................
e) za připuštění externistů ke
zkoušce dospělosti . . . . .
f) za úlevu při jakékoli zkoušce
co do jejího rozsahu ....

g) za dispens od některého učebného předmětu, kromě tělo
cviku, na dobu 1 roku ....
h) za touž dispens na dobu studií
eh) za nostrifikaci vysvědčení do
spělosti
....................................
1
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Dávka

Poznámka

100 Kč

Vztahuje-li se povolená
výjimka na více seme
strů, platí se tolikrát
100 Kč, kolik semestrů
jest jí dotčeno.
K pol. 7 a: Dávka se vy
bírá jen potud, pokud
není mezinárodními
smlouvami cizincům za
ručeno stejné nakládání
jako s tuzemci.
Je-li státní příslušnost
sporná, považuje se žák
do konečného rozhodnutí
za domácího, má-li on,
resp. jeho zákonný živitel
stálé bydliště v Československé republice.

50 Kč

50 Kč
50 Kč

—

50 Kč
50 Kč
50 Kč

-

■

20 Kč
50 Kč
100 Kč

K pol. 7 f):
pokud nejde o úlevy vý
slovně stanovené platný
mi předpisy, nýbrž o ú'evy individuálně poskytovane
_
—

K. V oboru ministerstva financí.
c.

Úkon, oprávnění, výhoda

i. Za povolení daněprostého odběru
lihu, cukru a minerálních olejů
2. Za přiznání hospodářské povahy
lihovaru..................................
3. Za povolení k prodeji výpalků líhovarských ........
4. Za povolení k přestoupení připusťné denní výroby v hospodářských lihovarech .....

Dávka

Poznámka

od 10 do 10.000 Kč

—

50 Kč

—

od 10 do 100 Kč

—

od 10 do 200 Kč

—
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Úkon, oprávnění, výhoda

5. Za přidělení uvolněného výrobního
oprávnění anebo za převod vý
robního oprávnění, za každý
hektolitr lihu ......
6. Za povolení ke zřízení nového lihovaru nebo nové rafinerie lihu .
Za
povolení
k provozování soukro
' 7.
mého svobodného skladiště
cukru nebo lihu ......
8. Za povolení k používání lihovar
ského zařízení k jiným účelům
než ohlášeným .........................
9. Za povolení úlev a výjimek od před
pisů zákonů o dani z lihu, cukru
x a minerálních olejů ....
10. Za povolení daněprosté rektifikace
lihu v produkčních lihovarech .
11. Za povolení ku přechovávání ovocných šťáv, kvasů a vína v destilaturách zdaněného lihu anebo
v místnostech s těmito destilaturami přímo spojených . . .
12. Za povolení k vyskladňování čisté
přiboudliny z rafinerie lihu nad
přípustnou mez 0 25% . . ..
Za
povolení
maloprodeje nebo velko
13.
prodeje všeobecně denaturovaného lihu .........
14 Za povolení k provozování mísírny
všeobecného denaturačního pro
středku .........
15. Za prodloužení dostavovací lhůty
poukázaného nezdaněného lihu,
cukru, minerálních olejů nebo
zásilek vývozních tovarů lihovitých nebo cukernatých . . .
16. Za úřední dozor při daněprosté rektifikaci lihu, při používání daněprostého lihu, cukru a mine
rálních olejů k různým účelům,
jakož i vůbec za každou úřední
intervenci podmíněnou výděleč
nou činností strany, za každou
hodinu
.
.....
17. Za úřední dozor při denaturaci a
charakterisaci
daněprostého
i

Dávka

Poznámka

1 Kč, nejvíce však
20.000 Kč
od 200 do 20.000 Kč

—

od 500 do 20.000 Kč
od 50 do 100 Kč
od 20 do 1000 Kč
od 10 do 100 Kč

_

od 10 do 500 Kč
od 50 do 100 Kč
od 10 do 100 Kč
od 100 do 1000 Kč

10 Kč

8 Kč

včetně obou cest; hodina
započatá čítá se za celou.

Sbírka zákonů a nařízení, č. f!@5.

č.

Úkon, oprávnění, výhoda

cukru, zmíněného v § 1, č. 1. a
2., zákona ze dne 21. prosince
1923, č. 260 Sb. z. a n., za kaž
dou hodinu .......
18. Za úřední výkony spojené se schvá
lením
podniků
zmíněných
v § 21, odst. 2., zákona ze dne
20. června 18,88, č. 95 ř. z., ve
znění II. dílu cis. nař. ze dne
17. července 1899, č. 120 ř. z.,
příp. v § 19, odst. 2., uh. zák, čl.
XXVIII z r. 1908 ...................
19. Za povolení úvěru spotřebních daní
a dávek z lihu, cukru a mine
rálních olejů.............................
20. Za povolení úvěrním ústavům pod
léhajícím státnímu dozoru, aby
mohly zaručovali spotřební
daně a dávky z lihu, cukru a
minerálních olejů .....
21. Za přijetí ručení úvěrního ústavu
za clo........................ ....
Za
udělení
dovolóvacího listu nebo
22.
t. zv. zvláštního povolení k od
běru zboží beze cla nebo za nižší
sazbu ... ........................
23. Za posudek celní rady v celních
sporech nebo v dotazech, nebylo-li straně vyhověno . . .
24. Za udělení závazného výkladu sa
zební příslušnosti určitého
zboží, a to za každý celní úřad,
jenž má býti vyrozuměn (pří
padně vedle dávky ad 23) . .
25. Za udělení povolení k provozování
soukromého celního skladiště
nebo soukromého svobodného
skladiště vína........................
26. Za povolení uložiti celní zboží
v soukromé místnosti ....
27. Za generelní povolení vstupu nebo
výstupu zboží přes celní hranici
po vedlejších cestách ....
28. Za povolení jednotlivého Výstupu
nebo vstupu zboží přes celní
hranici po vedlejších cestách .

881

Dávka

Poznámka

8 Kč

včetně obou cest; hodina
započatá čítá se za celou

1000 Kč

od 50 do 1000 Kč

od 1000 do 20.000 Kč
od 50 do 5000 Kč

_

od 50 do 5000 Kč
50 Kč

50 Kč

od 400 do 10.000 Kč
od 50 do 5000 Kč
od 50 do 400 Kč
10 Kč

_

Sbírka zákonů a nařízení, č. §85.
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č.

Úkon, oprávnění, výhoda

29.

Za zvláštní povolení průvozu zboží
celním územím nebo přepravy
zboží přes cizí celní území . .
Za generelní povolení domácích cel
ních prohlídek........................
Za povolení přibalování nebo pře
balování (dělení) zboží v cel
ním řízení .......
Za povolení záznamu zboží k dočas
nému použití v celním území .
Za prodloužení záznamní lhůty
v celním řízení ......
Za posudek poradního sboru za
účelem povolení slevy cla za
dovezené stroje ......
Za nezávazné ztotožnění zboží cel
ním úřadem .............................
Za úřední dozor při úpravě zboží
na vzorky, při denaturaci, deklasifikaci a při použití tuků
k výrobě umělých tuků, za
každou třeba jen započatou
hodinu:
a) u celního úředníka ....

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

b) u příslušníka pohraniční fi
nanční stráže ........................
37. Za povolení nebo rozšíření povolení
k obchodování s akciemi na tu
zemské burse ......

Dávka

Poznámka

od 50 do 2000 Kč
od 200 do 3000 Kč
od 200 do 3000 Kč
od 20 do 5000 Kč

__

od 10 do 500 Kč

__

od 20 do 5000 Kč
od 20 do 150 Kč

—

12 Kč

Doba potřebná k cestě
úředního orgánu na místo
dozoru se včítá.

8 Kč

W

od 50 do 5000 Kč

i

L. Y oboru ministerstva zahraničních věcí.
Č.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

Poznámka

1.

Za zakročení u vlád, úřadů a orgánů
cizích států.............................

od 50 do 5000 Kč

podle majetkového vý
znamu pro stranu a podle
obtížnosti případu

od 50 do 1000 Kč

podle obtížnosti případu

2. Za vyjádření, vydaná k žádosti
strany v právních otázkách,
majících vztah k cizině . . .
3. Za ověření úředního podpisu a
úřední pečeti vedle kolkového
poplatku podle § 5 zákona ze

,
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č.

Úkon, oprávnění, výhoda

dne 3. dubna 1925, č. 54 Sb. z.
a n. .........

4. Za doručení peněz, cenných papírů
a jiných cenných předmětů
z doručované částky nebo z hodnoty doručovaného předmětu .

1/2%,

Dávka

Poznámka

50 Kč

Od příslušníků cizích stá
tů, jejichž diplomatické
misse nebo konsulární
úřady vybírají od čsl. pří
slušníků za ověření vyš
ší dávku nežli uvedenou
v této sazbě, se vybírá
dávka stejnou částkou;
vybírají-li úřady cizího
státu za ověření nižší
dávku, nežli ravedenou v
této sazbě, nebo není-li
0 výši dávky, jimi vybí
rané, dat po ruce, a ve
všech pochybných přípa
dech se vybírá dávka po
dle této sazby.

nejvíce však
5000 Kč

M. V oboru ministerstva železnic.
Č.

1.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

Poznámka

Za udělení souhlasu ku povolení
staveb v požárním obvodu
dráhy:
a) je-li spojeno s majetkovou vý
hodou .......................................

od 500 do 20.000 Kč

podle rozsahu stavby a
majetkových poměrů interesentů

od 50 do 5000 Kč

b) jinak.......................................
2. Za intervence železniční správy podnikané ve prospěch soukromých
stran v mezinárodních vztazích

od 100 do 5000 Kč

podle prospěchu strany a
rozsahu intervence

Za písemná oznamování statistic
kých dat stranám s výjimkou
státních úřadů, vědeckých kor
porací, členů čsl. ústřední rady
železniční a zahraničních interesentů doporučených minister
stvem zahraničních věcí . . .

od 10 do 1000 Kč

podle rozsahu dotazu a
práce k zjištění žádaných
dat potřebné
K pol. 4.: Tuto dávku nelze u místních drah po-

3.

4. Za povolení přípravných prací těchnických pro stavbu nových drah

ff
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C.

úkon, oprávnění, výhoda

a) veřejných . .
b) neveřejných .

Za prodloužení povolení příprav
ných prací technických pro
stavbu nových drah
a) veřejných .
b) neveřejných

6.

Za projednání generelního
návrhu drah veřejných i ne
veřejných, a to:
a) za přezkoušení generelního
návrhu .........

b) za rozhodnutí o přípustnosti
revise trasy, případně i staniční
komise spolu s rozhodnutím
o jejich výsledku . . . . .

7.

Za projednání podrobných
návrhů drah veřejných i neve
řejných, a to:
a) za přezkoušení podrobného ná
vrhu ....... o . .

b) za povolení k výkonu pochozí
komise, včetně případného vyvlastňovacího řízení a ostatních
souvisej ících
úředních j ednání ..........

Dávka

Poznámka

600 Kč
základní poplatek 100 Kč
a mimo to podle délky
za každý i započatý km
20 Kč, nejvíce však
úhrnem 5000 Kč

kládati za příspěvek interesentů místních, ani ji do
tohoto započítávati.

Poznámka u pol. 4. platí
obdobně i pro pol. 5.

300 Kč
základní poplatek 50 Kč
a mimo to podle délky
za každý i započatý lan
10 Kč, nejvíce však
úhrnem 2500 Kč

základní poplatek 200 Kč
a mimo to podle délky
za každý i započatý km
20 Kč, nejvíce však
úhrnem 5000 Kč

základní poplatek 200 Kč
a mimo to podle délky
za každý i započatý km
20 Kč, nejvíce však
úhrnem 5000 Kč
K pol. 7.: Projednává-li
se podrobný návrh záro
veň s generelním ve zkrá
ceném řízení, platí se po
platek toliko podle pol.
7., nikoli také podle pol. 6.

základní poplatek 500 Kč
a mimo to podle délky
za každý i započatý km
50 Kč, nejvíce však
úhrnem 5000 Kč

základní poplatek 500 Kč
a mimo to podle délky
za každý i započatý km
50 Kč, nejvíce však
úhrnem 5000 Kč

K pol. 7 a): Mimo to také
poplatky uvedené pod
pol. 8., 11., 12. a 13., jsouli podmínky pro ně dány.
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C.

c) za konečné rozhodnutí o těchto
j ednáních včetně případného
udělení stavebního povolení .

Za přezkoušení, případně i včetně
schválení podrobných návrhů !
staveb železničního spodku a
mostů, dále jednotlivých kon
strukcí železničního svršku, po
zemních staveb a mechanických
i elektrických zabezpečovacích
zařízení.......................................

8.

a) Za technickou revisi a technicko-policejní zkoušku, případně
včetně udělení provozního po
volení u drah veřejných i ne
veřejných ..................................

b) za povolení zatímního provozu .
10

.

11.

Vlečky:
a) za projednání generelního ná
vrhu včetně případného míst
ního šetření .............................
b) za přezkoušení podrobného ná
vrhu ............................................
c) za povolení k výkonu pochozí
komise, včetně případného vyvlástňovacího řízení a ostatních
souvisejících úředních jednání .
d) za konečné rozhodnutí o nich,
včetně případného udělení sta
vebního povolení...................
e) za technickou revisi včetně
případné
technifeko-policej ní
zkoušky a udělení užívacího
povolení..................................
Za projednání generelních a po
drobných návrhů rozšiřovacích
a doplňovacích staveb, případně
přestaveb na provozovaných

Dávka

Poznámka

základní poplatek 500 Kč
a mimo to podle délky
za každý i započatý km
50 Kč, nejvíce však
úhrnem 5000 Kč

od 50 do 3000 Kč

podle jejich rozsahu, dů
ležitosti a způsobu kon
strukce

základní poplatek 200 Kč
a mimo to poplatek podle
délky za každý i zapo
čatý km 20 Kč, nejvíce
však úhrnem 5000 Kč
polovice poplatku uvede
ného v pol. 9 a)
K pol. 10.: podle rozsahu
práce a prospěchu strany

od 200 do 2000 Kč
od 1000 do 3000 Kč

od 500 do 5000 Kč

od 500 do 5000 Kč

od 200 do 5000 Kč

Poznámka u pol. 7 a)
platí obdobně i pro pol.
10 b).
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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drahách, včetně potřebných
úředních jednání a případného
udělení stavebního a užívacího
povolení ........

od 50 do 5000 Kč

Za projednání generelních a po
drobných návrhů staveb a růz
ných zařízení pro jiné zájemníky než sub 10. a 11. na želez
ničním pozemku, jakož i je
jich přestaveb a rekonstrukcí,
včetně potřebných úředních j ednání a případného udělení sta
vebního a užívacího povolení:
a) je-li spojeno s majetkovou vý
hodou .......

podle rozsahu a významu.
Poznámka u pol. 7 a) pla
tí obdobně i pro pol. 11

od 50 do 20.000 Kč

podle rozsahu a význa
mu.

b) jinak

.........

od 50 do 5000 Kč

Za přezkoušení a schválení vzoro
vých a^typových plánů staveb
železničního spodku a mostů,
konstrukcí železničního svršku,
staveb pozemních a mechanic
kých i elektrických zabezpečo
vacích zařízení ......

od 50 do 5000 Kč

Za opětné projednání přepracova
ných návrhů .......

polovina poplatků uvede
ných v pol. 6 až 13

Za projednání žádosti o prodloužení
stavebního povolení . . . . polovina sazeb uvedených
v pol. 7 c, 10 d, 11, 12
Za jiná zvláštní stranami vyžádaná
úřední šetření při intervenci
v záležitostech, důlního provozu
od 50 do 5000 Kč
Za koncesní jednání o zajištění
nových drah po stránce finanční
nebo také o zvýšení zařizovacího kapitálu, a to za každé rneritorní vyřízení........................
od 100 do 5000 Kč
Za udělení koncese ke stavbě a pro
vozu soukromých drah (jen
drobných), za každý i začatý
milion Kč schváleného zařizovacího kapitálu . . . . . .

podle jejich rozsahu, důležiiosti a způsobu kon
strukce

1000 Kč, nejméně však
3000 Kč a nejvíce
20.000 Kč

podle rozsahu a obtíž
nosti jednání; poznámka
u pol. 4. platí obdobně
i pro pol. 17.
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19. Za prodloužení lhůty stanovené
koncesní listinou pro dostavění
koncesované železnice, za každý
i začatý rok prodloužení . . .
20. Za projednání žádosti o schválení
provozních a přípoj ových smluv
soukromých drah, pokud se
děje na jejich vlastní žádost
anebo pokud se schvalovanou
smlouvou snižuj e dosavadní
náhrada za vedení provozu
k dobru místní dráhy, za každé
schválení ..................................
21. Za schválení změny společenských
stanov místních drah na Slo
vensku .............................

Dávka

1000 Kč

od 500 do 5000 Kč
200 Kč

22. Za stanovení podmínek posečkání
provozních schodků, pokud za
ně žádá koncesionář místní
dráhy .......................................

500 Kč

23. Za projednání žádosti o převzetí
drah do vlastnictví nebo do pro
vozu státu:
a) povolí-li se převzetí ....
b) jinak.......................................

od 1000 do 20.000 Kč
od 500 do 5000 Kč

24. Za výpočty rentability projektova
ných místních drah, podle dél
ky za každý i začatý km . . .
25. Za projednání žádosti o schválení
železničních tarifů a tarifních
změn:
a) jsou-li spojeny s majetkovou
výhodou ........
b) jinak.......................................
Za projednání žádosti o schválení
odchylek od dopravního řádu:
a) jsou-li spojeny s majetkovou
výhodou........................ .... .
b) jinak .........

26.

i

—
—

■

100 Kč, nejméně však Poznámka u pol. 4. platí
500 Kč a nejvíce 5000 Kč obdobně i pro pol. 24.

od 1000 do 20.000 Kč
od 50 do 5000 Kč

od 1000 do 20.000 Kč
od 50 do 5000 Kč

Za projednání žádosti o schválení
typů vozidlových, a to:
a) u projektů lokomotiv a moto
rových vozů za každou nápravu ' 200 Kč, nejvíce však
2000 Kč

27.

Poznámka

—

—

—

~~
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b) u projektů vozů nebo každého
jiného vozidla než ad a) za
každou nápravu . . . . . .
c) při přepracovaném nebo doplně
ném projektu, ať celém nebo
jen částečném, za každé doda
tečné jednání ......
28.

Za projednání žádosti o schválení
jízdních řádů a jejich změn
u drah soukromých...................

Dávka

Poznámka

100 Kč, nejvíce však
1000 Kč

polovice sazby sub a),
resp. b)

od 50 do 5000 Kč

podle rozsahu práce.

N. V oboru ministerstva pošt a telegrafů.
Č.

Úkon, oprávnění, výhoda

Za udělení koncesí pro soukromé
drátové telegrafy (telefony
jsou vyňaty).............................
2. Za propůjčování koncesí zřizovati,
udržovati a provozovat! sou
kromé radiotelefonní stanice
vysílací
........

Dávka

Poznámka

1.

.

od 100 do 500 Kč

od 50 do 3000 Kč

—

0. V oboru Státního úřadu statistického.
Č.

Úkon, oprávnění, výhoda

Za udělení písemných informací
podle § 22, odst. 3., statutu
Státního úřadu statistického
(vládní nařízení ze dne 28. li
stopadu 1919, č. 635 Sb. z. a n.)
2. Za vypracování dobrozdání podle
ustanovení téhož paragrafu
statutu
..................................

Dávka

1

.

od 10 do 5000 Kč
od 10 do 5000 Kč

Poznámka

K pol. 1. a 2.: podle roz
sahu a obtížnosti před
běžných prací nutných k
opatření žádané informa
ce nebo dobrozdání.
Od dávky jsou osvoboze
ny odborné organisace
zaměstnanecké.

