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187.

Vládní nařízení 
ze dne 4. září 1925 

o nové úpravě poštovních poplatků.

Vláda republiky československé nařizuje podle § 28 rak. poštovního zákona ze dne 5. li
stopadu 1837, č. 47 sb. zák. pol. z r. 1838 a podle § 17 lili. poštovního zákona ze dne 26. pro
since 1850, č. 4 ř. z. z r. 1851:

§ 1.

V území republiky československé se vybírají tyto poštovní poplatky:*)!)

A. VÝPLATNÉ.

1. Tuzemská doprava.

1. Psaní:

do 20 g: a) místní doprava.................................. . • •
b) další doprava ............................................

a za každých dalších 20 g (doprava místní i další)

2. Dopisnice:

za jednoduchou dopisnici nebo každý díl dvojité dopisnice .

50 h 
1 Kč — h 

30 h

50 h

8. Tiskoviny:

a) úplné, za každých 50 g. .  .................... .... ................................................. 10 h

b) částečné, za každých 50 g ....  ........................................................... 20 h

Nové zasílací podmínky pro úplné a částečné tiskoviny vyhlásí poštovní správa.

*) Poplatky uvedené v centimech (zlatého franku) přepočtou se na měnu československou podle po
měru stanoveného poštovní správou.

•j-) Změny jsou vyznačeny kursivním tidcem.
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4. Tiskoviny pro slepce:
do 100 g ......
do 500 g ......
a za každých dalších 500 g

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

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

7. Smíšené zásilky (složené z tiskovin, obchodních papírů neb ukázek zboží):
za každých 50 g . . . . ....................................................................................
nejméně však .................................................................................... ....
skládá-li se zásilka z tiskovin a ukázek zboží, a nejméně ..................................
obsahuj e-li mimo tiskoviny neb ukázky zboží též obchodní papíry.

8. Doporučné:
za každou doporučenou listovní zásilku........................ ......
(kromě příslušného obyčejného výplatného).

9. Cenná psaní podaná uzavřeně:
a) výplatné jako za doporučená psaní stejné váhy a stejného místa určení 

(1 a 8) a
b) pojistné, a to za každých 1.000 Kč udané ceny . . ........

10. Cenná psaní podaná otevřeně (přípustná jen cenná psaní neúřední s tuzem
skými papírovými penězi hodnoty větší než 3.000 Kč) :
a) výplatné jako za doporučená psaní stejné váhy a stejného místa určení 

(1 a 8) a
b) pojistné, a to za každých 1.000 Kč .................................................. . . . .

11. Balíky bez udané ceny:
poplatek podle váhy: Bližší pásmo:

do 1 kg .....  ..................................... 2 Kč — h
do 5 kg .............. . 3 Kč — h
do 10 kg . . . . .................................................6 Kč — h
do 15 kg . . ... .................................. .... . 9 Kč — h
do 20 kg . . . . . .   12 Kč — h
do 25 kg. . . . . . ........................................... 15 Kč — h

Za neskladný balík se zvyšuje příslušný poplatek o polovici.

Dali

12, Balíky s udanou cenou:
a) poplatek podle váhy jako pod číslem 11,
b) výpravné, za každý balík s udanou cenou přes 500 Kč ........ .

a
c) pojistné podle udané ceny, a to do . . . 500 Kč ........

do , . . 1.000 Kč ........
a za každých dalších ........ 1.000 Kč ........

5 h 
10 h 
10 h

20 h 
1 Kč — h

20 h 
40 h

20 h 
40 h, 

1 Kč — h,

2 Kč - - h

1 Kč — h

2 Kč — h

i í pásmo: 
2 Kč 50 h 
4 Kč — h 
8 Kč — h 

12 Kč — h 
16 Kč — h 
20 Kč -- h

1 Kč 20 h

50 h 

1 Kč — h 
1 Kč — h
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13. Poštovní poukázky obyčejné:
poukázeěné, a to
a) základní poplatek ..................................................................... ....

a
b) poplatek podle poukázané částky, za každých 200 Kč ....... .

14. Poštovní poukázky telegrafické:
a) poplatek jako pod číslem 13,
b) poplatek za telegram a
c) poplatek za spěšné doručení jako při jiných spěšných zásilkách (viz C, 3), 

nezní-li poukázka poste restante.
O poplatcích, které se vybírají od příjemce při dodání, viz D, d-

15. šekové vplatní lístky:
a) za písemnou zprávu na zadní straně složenky . . .........
b) za úřední stvrzenku, o kterou žádá vplátce při placení daní, poplatků a pod., 

příslušné výplatné za dopisnici nebo psaní, podle toho, má-li se stvrditi 
příjem dopisnicí nebo psaním.

16. Doporučené zásilky, cenná psaní a balíky s dobírkou:
a) výplatné jako za zásilku stejného druhu a stejného místa určení bez do

bírky,
b) základní dobírkový poplatek ............................................. ...
c) poplatek podle dobírkové částky (provise), a to za každých 200 Kč . . .
Vybraná, částka se zašle odesilateli a pod. bez jakékoli srážky,

17. Poštovní příkazy:
a) za příkazní psaní výplatné jako za doporučené psaní stejné váhy a stej

ného místa určení,
b) za poštovní příkazku výplatné..........................................................................
Kromě toho, vyplatí-li se příkaz (příkazka):
1° výběrné ...................  ...... ............................................................
2° poukázeěné za zaslání vybrané částky (13). Poukázeěné se vypočte podle 
částky zbývající po srážce výběrného. Poplatky uvedené pod 1° a 20 se srazí 
z vybrané částky.
Za každý příkaz (listinu o pohledávce) nebo příkazku předloženou straně a
nevyplacenou se vybírá od odesilatele předložné.................................................
když se mu vrátí příslušná příkazní listina (příkazka).
Vrací-li se příkaz (příkazka) pro nějakou nepravidelnost, nevybírá se před
ložné.

18. Zásilky adresované poste restante:
za každou poštovní zásilku (poukázku), podanou do tuzemska a adresovanou
poste restante, výplatní příplatek ...................................................
Tento příplatek (za obyčejné listovní zásilky), nezapraví-li ho odesílatel při 
podání, vybéře se od příjemce (u zásilek nedoručitelných od odesilatele).

II. Mezinárodní doprava,
1. Psaní:

do 20 g ....... ......................... ....
a za každých dalších 20 g . , , . _, . . . . . .

50 h 

50 h

50 h

Kč — h 
50 h

30 h 

Kč — h

50 h.

30 h

2. Kč 50 h 
1 Kč 50 h 

110*
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2. Dopisnice:
za jednoduchou dopisnici nebo každý díl dvojité dopisnice . . „ . „ . . 1 Kč 50 K

8. Tiskoviny:
za každých 50 g ........ s .... . , ............................. 50 h
Za, noviny a časopisy, které lze vypláceli v tuzemsku novinovými výplatními 
známkami, odesílající je přímo jejich vydavatelé do určitých cizích zemí, vy
bírá se poloviční výplatné. Příslušné' cizí země vyhlásí poštovní správa.

4. Tiskoviny pro slepce:
za každý 1 kg .. ............................. ...................................................... .... 50 h

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

6. Ukázky zboží:
za každých 50 g....................................................................................................... 50 h
nejméně však ............................................................................................................ 1 Kč___ h

7. Smíšené zásilky (složené z tiskovin, obchodních papírů neb ukázek zboží):
za každých 50 g....................................................................................................... 50 h
nejméně však ............................................................................................................ 1 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 listovní zásilku.................................................................2 Kč 50 h
(kromě příslušného obyčejného výplatného).

9. Cenná psaní:
a) výplatné jako za doporučené psaní stejné váhy a stejného místa určení

(1 a 8),
b) pojistné . . . ^.................................................................................................. 50 centimů
(do sousedních zemí 20 centimů) za každých 800 franků udané ceny.

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

za každých 50 g, nejméně však ..............................................................................7 Kč _ h
b) doporučné ............................................................................................................... 2 Kč 50 h
c) pojistné................................. ............................................................................... 50 centimů
(do sousedních zemí 20 centimů) za každých 300 franků udané ceny.

11. Poštovní balíčky (colis postaux) a poštovní nákladní zásilky (colis de messa- 
gerie):
Vyplatím za tyto zásilky upraví poštovní správa podle příslušných ustanovení 
světové úmluvy o poštovních balíčcích nebo zvláštními ujednáními s cizími po
štovními správami a vyhlásí je.
Výplatné se skládá z poplatku podle váhy a kromě toho, je-li udána cena zá
silky, z výpravného 2 Kč 50 h a z pojistného 50 centimů (do sousedních 
zemí 20 centimů) za každých 300 franků udané ceny.
Za ba.líkové zásilky s udanou cenou do 500 Kč se nevybírá, výpravné.
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12. Poštovní poukázky obyčejné:
poukázečné, a to:
a) základní poplatek ............................................................................... ... 1 Kč __ h

a
b) poplatek podle poukázané částky, za každých 100 Kč ........ 50 h

13. Poštovní poukázky telegrafické:
a) obyčejné poukázečné jako pod číslem 12,
b) poplatek za telegram a kromě toho, je-li poukázka určena do místa mimo 

obvod, v němž doručuje telegrafní úřad příchodu zdarma, poplatek za další 
dopravu telegramu (buď poštou „Poste“ nebo schválním poslem „XPT“ 
nebo ,,XPP“).

O poplatcích, které se vybírají za telegrafické poukázky došlé z ciziny 
k dodání, viz D, U, b), 3°.

14. Doporučené zásilky, cenná psaní, cenné krabice, poštovní balíčky (colis post-
aux) a poštovní nákladní zásilky (colis de messagerie) s dobírkou:
a) výplatné jako za zásilku stejného druhu a stejného místa určení bez dobírky,
b) základní dobírkový poplatek ............................................................ .... 2 Kč __ h
c) poplatek podle dobírkové částky (provise), a to za každých 100 Kč . . . 50 h

Vybraná částka se zašle odesilateli a pod. bez jakékoli srážky.

15. Poštovní příkazy:
Výplatné jako za doporučené psaní stejné váhy a stejného místa určení.
Kromě toho, vyplatí-li se příkaz z ciziny v Československu,
lo výběrné............................. .... .......................................................... .... 2 Kč — h
za každou listinu o pohledávce,
2o poukázečné za zaslání vybrané částky (12) a, třeba-li, také
3° předložné ..................................................................... ............................. . 1 Kč 50 h

- za každou listinu, která, byvši předložena, nebyla vyplacena.
Poukázečné se vypočte podle částky, zbývající po srážce výběrného (třeba-li, 

také předložného). Poplatky uvedené pod 1°, 2° a 3° se srazí z vybrané částky,
Vracejí-li se však odesilateli veškeré příkazní doklady (listiny o pohledávce) 

jako nevyplacené, vybéře se předložné dodatečně od odesilatele.
Vrací-li se příkazní doklad (listina o pohledávce) pro nějakou nepravidel

nost, nevybírá se předložné.

B. VÝPLATNÍ POVINNOST; POPLATNÉ; BEZPLATNÁ DOPRAVA.

1. Obyčejná psaní a obyčejné jednoduché dopisnice lze podati vyplaceně, částečně vypla
ceně nebo nevyplacené.

2. Veškeré ostatní zásilky uvedené pod A, I a II, jsou podrobeny výplatní povinnosti.
3. a) částečně vyplacené nebo nevyplacené listovní zásilky, čítajíc v to i doporučené zá

silky, tuzemské i styku mezinárodního, zatíží se doplatným ve dvojnásobné částce scházejícího 
výplatného. Není-li tato dvojnásobná částka dělitelná deseti, zarovná se na číslici nejblíže vyšší 
deseti dělitelnou.

b) Nejmenší doplatné v Československu činí za zásilky tuzemské 50 h, za zásilky 
z ciziny 1 Kč.

4. Které zásilky lze dopravovat! poštou bez poplatků, stanoví zvláštní předpisy nebo Svě
tová poštovní smlouva a příslušné úmluvy, jakož i zvláštní smlouvy s cizími poštovními 
správami.
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C. ZVLÁŠTNÍ POPLATKY PŘI PODÁNÍ NEBO PO PODÁNÍ.

1. Za zmeškalou zásilku:

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

2. Za zpáteční lístek (výplatní stvrzenku):
a) při podání zásilky (poukázky) .... ..... o ....... 2 Kč 50 h
b) po podání zásilky (poukázky) ................ 5 Kč — h

3. Za zásilku (poštovní poukázku), která se má doručiti sehválním poslem,
poplatek za spěšné doručení, a to:
a) v tuzemsku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Kč — h

za doručení jakékoli spěšné zásilky (poukázky) v užším okresu dodávacího 
poštovního úřadu, stanoveném poštovní správou pro doručování spěšných 
zásilek.

Je-li zásilka určena, do širšího doručovacího okresu pro spěšné zásilky, 
vybírá se od příjemce poselné v částce stanovené poštovní správou po srážce 
1 Kč zapravené odesilatelem při podání [srovnej s D, í, b)].

Kromě toho se vybírá při každém spěšném doručení od příjemce také oby
čejné doručné podle D, 1, d.oručí-li se skutečně příslušná zásilka [poukázaná 
peněžní částka']; avisuje-lv se, vybírá se návěštné podle D, 2.

b) do ciziny (jen pokud se připouštějí spěšné zásilky)
za každ.ou balíkovou zásilku ..... ............ 50 centimů
za každou jinou zásilku (i poukázku) . . ............ 5 Kč — h
K a) a b). Tyto poplatky musí odesilatel zapraviti předem zároveň s pří

slušným výplatným.

4. Zásilky potrubní pošty (psaní a dopisnice) (platí jen v tuzemsku pro místa, 
kde potrubní pošta je zařízena) :
K obyčejnému výplatnému příplatek za každou dopravu potrubní poštou . . . 1 Kč — h
Odesilatel musí při podání zapraviti aspoň příplatek za potrubní dopravu.

5. Za pilné balíkové zásilky:
a) poplatek podle váhy s příslušnými příplatky v trojnásobné částce, případné 

vedlejší poplatky se vybírají v jednoduché částce,
b) poplatek za spěšné doručení (3), nezní-1: zásilka poste restante a
c) za pilné balíkové zásilky s udanou cenou kromě poplatků pod a) a b) vý

pravné a pojistné podle udané ceny (srovnej s A, I, 12 a A, II, 11).

6. Za nádražní psaní (platí jen v tuzemské dopravě):
Za zvláštní nakládání s jedním psaním denně musí zaplatili buď odesilatel nebo 
příjemce, podle toho, kdo žádost činí, předem, měsíčně . , . . . . . . . 30 Kč — h
Nádražní psaní musí býti podána vyplaceně.

t
7. Za žádost o vrácení poštovní zásilky (poukázky), změnu adresy, zrušení nebo 

snížení dobírky nebo změnu poštovního příkazu:
a) vznese-li se žádost na podávači poštovní úřad ještě před výpravou zásilky,

za každou zásilku ........ ............ 1 Kč — h
za obyčejné listovní zásilky se neplatí nic,
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b) jinak za zaslání žádosti dodávacímu poštovnímu úřadu, 

lo má-li se státi písemně,
v tuzemské dopravě i ve styku mezinárodním poplatek jako 
za doporučené psaní nejnižší váhy a stejného místa určení;

2« má-li se státi telegraficky, poplatek za telegram a kromě toho poštovní 
poplatek (1°), běží-li o změnu adresy, snížení dobírky nebo změnu 
poštovního příkazu.

Chce-li odesilatel žádati zpět zároveň několik zásilek, určených pro 
téhož adresáta, nebo změniti zároveň adresu několika takových zásilek 
stejným způsobem, vybírá se jen jednoduchý poplatek.

8 žádá-li odesilatel balíku, aby byl zpraven o tom, kterému z několika příjemců
byl balík doručen (přípustné jen v t u z e m s k é dopravě) . . . . . 2 Kč 50 h

D. VEDLEJŠÍ POPLATKY PŘI DODÁNÍ.

1. Obyčejné doručné*):
a) za cenné psaní . . do 1.000 Kč udané ceny ......... 50 h

do 5.000 Ke udané ceny . . . . . . . . . 1 Kč — h
do 10.000 Kč .udané ceny ......... 2 Kč — h

a za každých dalších 10.000 Kč udané ceny . . . . . . . 2 Kč — h

b) za balík bez udané ceny nebo s udanou cenou
do 1.000 Kč: do 5 kg.................................. ....  ■ • ........ 1 Kč — h

do 15 kg . . . . . . . . • • • • • • • • • ■ 2 Kč — h
do 25 kg . . . . . . . . . .     . 3 Kč — h

je-li udána cena vyšší než................................... 1.000 Kč,
zvyšuje se příslušný poplatek při udané ceně do 5.000 Kč o ..... 1 Kč — h

při udané ceně do 10.000 Kč o . . . . . 2 Kč — h
a za každých dalších 10.000 Kč o . . . . . 2 Kč — h

Za cenné krabice a poštovní balíčky (colis postaux) nevybírá se doručné 
(je zahrnuto ve vyclívaeím poplatku [F, 1, b)]),

c) za peníze k poštovní poukázce nebo k poštovní a šekové platební poukázce
do 100 Kč................................................................ - 50 h
do 1.000 Kč . . . . ................................................. 1 Kč — h
do 5.000 Kč ................................................. .... 2 Kč — h

do 10.000 Kč........................................................... .... . í Kč — h
a za každých dalších 10.000 Kč................................................. .... ... í Kč — h

2. Za obyčejné avisovásií cenného psaní nebo balíku, jakož i za doručení poštovní
nebo šekové platební poukázky přes 3.000 Kč bez peněz, návěštné ... 40 h

Za avisování cenných krabic nebo poštovních balíčků (colis postaux) poštou 
celně projednaných se nevybírá návěštné (je zahrnuto ve vyclívaeím poplatku 
[F, l,b)]).

3. Za každou poštovní zásilku (poukázku) adresovanou poste restante: 
doplatní příplatek . c . . . . . . . ......... 30 h

*) Pokud doručuje pošta cenná psaní, cenné krabice, balíky a poukázkové částky, doručuje je úřadům 
jen na jejich žádost, zapraví-li úřady doručné.
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Za tuzemské zásilky se vybírá tento příplatek jen tehdy, nezapravil-li 
ho odesilatel. Za platební poukázky zaplatí restantní příplatek vždy příjemce.

Příplatek se škrtne, dosílá-li se nebo vrací-li se zásilka do ciziny, jakož 
i vrací-li se platební poukázka.

4. Poplatky, které se vybírají při dodání spěšných zásilek (poukázek):
a) Za spěšné zásilky (poukázky) vybírá se od příjemce obyčejné doručné 

nebo návěštné, jsou-li mu podrobeny (srovnej s D, 1), podle toho, doru- 
čují-li se nebo avisují-li se. příslušné zásilky (peněžní částky).

b) Má-li se doručili spěšná zásilka (poukázka), za kterou byl vybrán při 
podání poplatek za spěšné doručení (srovnej s C, 3), v širším okresu dodá- 
vacího poštovního úřadu pro doručování spěšných zásilek, vybéře se od pří
jemce poselné, stanovené poštovní správou, po srážce poplatku za spěšné 
doručení, zapraveného odesilatelem při podání zásilky (poukázky), a to po
srážce ..................................................................................................................1 Ke — h,
běží-li o zásilku (poukázku [spěšnou nebo telegrafickou)) z tuzemska, nebo
joo srážce až ...... ..................................................................... . 5 Kč — h,
běží-li o obyčejnou nebo doporučenou listovní zásilku, cenné psaní, cennou
krabici nebo poštovní poukázku z ciziny, nebo až ......... 80 ceniimú,
běží-li o balíkovou zásilku z ciziny.
2° Doručuje-li se témuž příjemci v širším okresu pro doručování spěšných 
zásilek několik zásilek (poukázek) zároveň, vybéře se poselné jen v jedno
duché částce po srážce nejvyššího poplatku zapraveného při podání (80 cen- 
timů, 5 Kč nebo 1 Kč).
30 Za spěšné doručení peněz k telegrafické poukázce z ciziny se vybírá od 
příjemce poplatek za spěšné doručení v užším okresu dodávacího poštovního 
úřadu pro spěšné zásilky nebo poselné (u telegrafických poukázek bez XPT 
nebo XPP [srovnej s A, II, 13)).

c) Za sjjěšné doručení k žádosti příjemcově zajiraví příjemce poplatek 
za spěšné doručení v užším okresu dodávacího poštovního úřadu pro spěšné 
zásilky (C, 3) nebo poselné (b, 1°) a třeba-li také obyčejné doručné nebo 
návěštné (D, 1 nebo 2), jsou-li mu příslušné zásilky podrobeny.

5. Za úschovu a přichystání zásilek při výhradě odnášky*):
a) vztahuje-li se výhrada k obyčejným a doporučeným listovním zásilkám 

a k cenným psaním nebo jen k jedné nebo ke dvěma skupinám těchto zá
silek, přihrádečné listovní, a to:
není-li přihrádka zamykatelná, měsíčně........................................ .... 10 Kč — h
za obyčejnou zamykatelnou přihrádku měsíčně . . . . . . . . . . 20 Kč — h
za v*ětší zamykatelnou přihrádku měsíčně....................................... .... 40 Kč — h

b) vztahuje-li se výhrada odnášky k poštovním a platebním poukázkám, 
nebo jen k jedné skupině poukázek těch, přihrádečné peněžní,
a to měsíčně.......................................................................................................60 Kč — h

c) vztahuje-li se výhrada k balíkům (cenným krabicím), vybírá se:
1° přihrádečné balíkové, a to měsíčně................................. . 60 Kč —- h
20 mimo to poplatek za kus...................................................... .... • 50 h

*) Úřady osvobozené od poštovného a vojenské mužstvo neplatí poplatku za úschovu a přichystání zá
silek k odnášce.

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

Příjemci v okresu přespolního listonoše, kteří si jen výjimečně vyhradí odnášku některé zásilky, 
zapraví doručné (návěštné) i tenkráte, odnesou-li si zásilku v den, kdy nedoručuje přespolní listonoš.
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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, které 
by se doručily, kdyby nebyla vyhrazena jejich odnáška.

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

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

G. Poplatky za brašnovou službu:
a) měsíčně poplatek....................................... ........................................................... 80 Kč __ h

dopravuje-li se brašna jen jednou denně;

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

7. úložné*):
Za každý balík (poštovní balíček) a za každý den podrobený úložnému ... 50 h

8. Při žádosti příjemcově, aby byla zrušena nebo snížena dobírka (přípustné jen 
v tuzemské dopravě):

®e asiati žádost písemně, poplatek jako za doporučené psaní nej- 
nižší váhy a stejného místa určení,

b) má-li se zaslati telegraficky, poplatek za telegram.
K a) a b) : Poplatek se zapraví, když se žádá o změnu.

9. žádá-Si odesilatel poštovního příkazního psaní, aby mu bylo oznámeno, že pří
kaz nebyl vyplacen (přípustné jen v tuzemské dopravě) :

poplatek za oznámení.............................................................................................. 2 Kč 50 h
který zapraví odesilatel, když se mu vydá oznámení.

10. Za oznámení o nedoručitelnosti balíků (poštovních balíčků):
poplatek . ..................................................................................................................2 Kč 50h,
který zapraví odesilatel, když se mu vydá oznámení.

Bylo-h zároveň podáno najednou několik balíků, které pocházejí od téhož 
odesilatele a mají tutéž adresu, odešle se pouze jedno oznámení.

11. Za výplatní zmocnění vyžádané příjemcem při ztrátě a pod. poštovní po
ukázky :
poplatek..................................................................... ................................................2 Kč 50 h
který se zapraví při ohlášce ztráty a pod.

E. JINÉ POPLATKY.
1. Za poštovní průkazky:

poplatek za vydání .....

O Balíky pro úřady osvobozené od poštovného a vojenské mužstvo jsou od úložného osvobozeny.
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2. Za pátrání (poptávku) po osudu obyčejné listovní zásilky nebo zapsané zá
silky*) :
poplatek .............................................................................................. .... .... "2 Kč 50 h

Tento poplatek se zapraví, když se žádá o pátrání, a vrátí se, byla-li po
ptávka zaviněna poštou.

3. Za náhradní podací stvrzenku, ztratil-li odesilatel původní podací stvrzenku:
za každou náhradní stvrzenku ..... ............ 2 Kč 50 h

Stejný poplatek se vybírá za zvláštní podací potvrzení na zapsané zásilky 
(poštovní poukázky, šekové vplatní lístky), žádá-li je strana pro účel nepoštovní.
Bylo-li podáno najednou několik zásilek a pod. téhož druhu, vybírá se poplatek 
2 Kč 50 h za každých deset zásilek a pod. nebo jejich část.

4. Za převzetí a projednání každé poštovní plné moci a každé odnášecí
přehlásky .................................................................................................. .... 2 Kč —- h
mimo to, není-li již ověřena plná moc neb odnášecí prohláška soudně nebo no
tářsky, za ověření každého podpisu poštovním úřadem ................................... 1 Kč — h

F. POPLATKY V CELNÍM ŘÍZENÍ.

1. Yyclívací poplatek za odbavení poštou:
a) za každou listovní zásilku, byla-li vyclena ............ 2 Kč — h**)
b) za každý balík, poštovní balíček (colis postál) a za každou cennou kra

bici ................................................ .... ................................................................ 50 centimů
U cenných krabic a poštovních balíčků je v tomto poplatku zahrnuto také 

doručné (návěštné).

2. Záznamné za výhradu vlastního odbavování celních balíků a cenných krabic 
příjemcem:
za každý kalendářní rok předem .... ......................................................50 Kč — h

3. Přenosné za dodání balíků, poštovních balíčků a cenných krabic k celnímu 
úřadu pro samoadbavovatele:

za každý balík, poštovní balíček a každou cennou krabici........................ 50 h

4. Poplatek za doručení návěští o takových balících, poštovních balíčcích a 
cenných krabicích samoodbavovateli:

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

5. Vyhradí-li si samoodbavovatel odnášku takových návěští místo jejich doručení:
za každý kalendářní měsíc předem paušální poplatek........................ .... . 40 Kč — h

6. Celní výplatné za provedení celního výplatního řízení (při balících, poštovních 
balíčcích a cenných krabicích došlých s celní výplatkou):

za každou zásilku ........ ............ 1 Kč 75 h

7. Záznamní zprostředkovné za zprostředkování celního záznamního řízení 
při balících, určených do ciziny, se zbožím k opravě, na ukázku a na neurčitý 
prodej:

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

*) Úřady osvobozené od poštovného neplatí poplatku za pátráni po zásilkách poštovného prostých.

**) Je-li zásilka nedoručitelná, odepíše se poplatek.
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8. Výstupní zprosíředkovné za zprostředkování celního výstupního řízení při 
zaznamenaném zboží (zboží k opravě, na ukázku a neurčitý prodej) vraceném 
do ciziny:

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

§ 2.
Poštovní správa jest oprávněna, aby uhradila zvýšené místní dopravní náklady, vybírali 

u určitých poštovních úřadů místní dopravní příplatek za balíky podané u těchto úřadů nebo 
jimi dodané.

§ 3.

Poštovní správa sjedná, uzná-li toho potřebu, s jinými poštovními správami pro jaké
koliv zásilky výhodnější sazby.

§ 4.

Vládní nařízení ze dne 9. prosince 1921, č. 449 Sb. z. a n., o nové úpravě poštovních sazeb, 
a vládní nařízení ze dne 7. dubna 1923, č. 66 Sb. z. a n., jímž se snižují některé poštovní po
platky, se zrušují.

§ 5.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1925 a provede je ministr pošt a telegrafů.

Dr. Franke v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.

Švehla v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Novák v. r.
Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r.

Malypetr v. r. 
Srba v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praze, ni*


