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ú vod. 

Na vehký vJÍ"!znam dopr;avy v . náro!Clrohoopodářsikém ž,ivotě 

poukáz.áno jí'ž čalsto v dilech př0dníoh nár'odo!holspodálřú. Ze 
SltJa,liší CLOIby, Ic.dy !llebylo ještě alIli žel BZin1i\c, <lil1i parO'l'odí, j i,ž AdJa1m 
Smith ve svém », iV'ewlJth 'uf na.holl1s« ,pĎedvidá přesun národoho
spodái;. života vEvem zdolkollialení dop.ravy. DOIpra:Vlní pr'ostřeJC1ky 

(tehdy cesty, kamály a spla:vné řeky) označuje za rmjvétší ze v&oh 
pokroků, ježto zmirňují náklady .s .doPT<lVioJU spoj'ené i navzáJjem 
S\pajuj í od~ehlá mista. 

Jaké Ziluěilly a přesuny naJstaly ,od té doib,y v dOiJriav:rr1ctví! ' 
Spedeln€ v uroi'iÝ.ch druzích dopra,yy zvěS1tí, O' nÍJŽ, tu tO' pojtec1Jná 
no, Zll'a111lenají technické poiluo,ky a vy,nál,ezy, dalek'OlSáhlé pře
sUlIly ve způsobu dopravy 2;vě Ití. 

Doprava zvěstí (zpráv) ISltala se během 0asu předlně,tem ,sa
mos.twtných pojednání. Abych Ise zmÍlÚll jen 'O nejvýznačll1ějších 

»k~alsiokých« autorech tohot/o 'Odvětví národoho,spodářského, uvá
dim KII1~eSe, Baxa a v . . d. Borghta. Vš~chni uvedení a,ubohpojed
náJvají ve svýeh dílech - »Postbeíorderung(, »Te1egr,~ph ,a,1s Yer
kehrtSmittlel«! » Verkehr'Sm~UP.il in Y'oH\:ls- lLn'cl Staat:svvirtslchaf.t«: 
»Da/s y ,erkehrsw,esen« - buď oe1e nebo \'e zv1áštní stati o dopravě 
zvěsti, pošt.~, t.elegrafu a tle}e~OInu . Y jednom Is'e ,shodují zmíněni 
a'q.,tořá: v pochopení vehJ\:é dú1e~itost i této .dopravy pro stát i :jed
n()thvoe, jakož i proQ státní hospodářský živ Olt a ve vY'8/~wení vý
v'ojovéhlo (evlOlluoního) zákOlna v dopr,8,vě zv,ěstí. N"ebO'ť njj!{!de 
není, řekl by,oh názorněji, j[1~'rováll1 zákon evúiluoe, j ak'O' právě 
v pOlš·távní, telegra,nní a telefO'runí dopravě zvěstí. 

O vý/znamu poštovního" telegra;fll1Íbo a ,telefoQln,ního LÍstavu 
proQ mOC1eT!llí stát ne'bude za.j~sté pochybovati 'n ikclo. Pošta a. te
legraf .spj,ruty jsou úzce s ,orgainismem ,stáh1ím. Kde je vyjÍIneč
ně j.eště telegraf a tele-fo:n v ruk'olli sOIukroa:ných (na př. ;:)~poj. 

státy ISffiTHroa:merické), ta,m jest soukro1mý provoz, naléZlající se 
ovš,em jedilně v ruk'ou ve1i:ký,oh lS'po/1eČil1'OIstí (alkc1ových), podr,o
ben růziným peguJ·8Jcí'lTl 80e strwny státu. ' 

I ve Spojen1Teh s/tátech sever'oam,e,ti'okých srpěj'e však vývoj 
k pOls,tátnění telegra:Iuú a t.el,efonu. Neholť 'PŤiicház.í se k pOZlIl;ánÍ : 
že j ,ednortIDým stlli1m1m provozem těchto dorpDaJvních prost:f'edků 

docíbJ'0 b-y se, s t,ejné j'ako u Isrt.áitllli dopr8:vy POŠbOV!l.1í, leiplšili'O a 
laoimějšiho spojení jedrnlak úpl1n)Í1m spojen:ÍJm teille:gra,fních a te-
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le.fon,ních sití v jedněch rukou, jednak zrušením z!by1,ečný.ch (k{Yu
kurlljídch) dopr.avnkh tr,aH a současně účel!\1ý.rn využilt.11n ,po
třebného perso1llálu. Dosáhlo by se zruačných ÚJsIPiQIr a -- C€1t.erhs 
pa,l"itbu - Í -snižení t,elef.ol1íních a telegrafll1Ích pop-la,tkú. V zá.jmn 
né srpoj'enÍ dopravy poštovní, :teleg1rafní ate~efl{)lruni má v-elký 
,-hy na č'Íls,tý výnos 1échto d"olpTavrnÍJch prostředků pro státn.í po
klalClInu_ Y,e Spojemých stártech oov'er'Oa'l11€'ritGkých jest čj/Srtý výnos 
z 'Pošty 111l8'l1šj, n8IŽ ,ku př .v Noomcku, ve Fr,alnoii a Velké Bri,tla
nii, prot'00e výnosněj ,ší telleg:ra,fya te,1efon y , j-ež jlsou v posléz 
uvedených z,emkh spojml.y ,8 pošt.OU, jslOu ,tlU v SI{);ukr'Ol11ýdl rukou, 
,-ed!l'estáJtJIlí pošty (srov. K'olorušok, N áTodní hospodář tví, III. 
díl, str. 170). 

Dřívější l\.1Onho'overlSÍ o fitátnlm éi. S'OIukr-omém IJ(){lnllkání jest 
pOSluzovati dn,els, čilsrtě se zře118ll€illl k úkOllúm moderního státu . 
U 'Poš,ty od počát,ku jejího Y"Sí,nOlje shlBdálvá,me tenJCteii11ci po stáLnÍm 
])f'OVozu. Neb0'ťsl1aha po c8lntralhsaci a jednot[l,ostrL jelst poště 

\,léls[ní. Než i u tE'legr,af'll a t'eflefoll1u. mluví pr{) Istá.tlní provO'z,o
"álllí j ,m ta ,olkolnosrl, že Zlař:i .zová.ní SlL8'j l[lloměrné sítě dorpr:a:v.ní -
ku kterému úče'lu ,sJloužÍ výhr:ad'a z,o.;ř]:z{)lvámí - múžc 'nejlépe oh
sta.rávc1Jti s-tát. .l'IfOlnopo[ní prlOlv,o,zová,ní dopralvy tel].egT'a.LnÍ a te
"lefolIlní tá:tenl -- a con.tr. 'pri'váh1ilio mUlnopOIlru, kt.erý jesrt j1l1.ak 
ilutný, -nenlá-li dojíti .k -neiho\Spotdái;,skému budO'vání lm.nlkurem.-
cl1kh tellegr:afnÍch Fltlel;e~Olnních li,n,ek pro táž mís,ta (jdeť u (10-

]Jrlalvy ZVěiSÚ po výtce ,o dJi,1ema: s1.átrnÍ či , prirvá,tní monopOll) - 
dálno j'eiSlt n.U:ŤiUIOlStí jed'lliO'tlné org.anisace a .spreáJvy ,celé sJužlby te
]eg;r1a[ní a telefonnÍ. V zájmu hospodárného i účelného vybudo
vání .(1o[J'l°.a,v~nÍ sHě jefS.t, jak již na'ZrlJalČenO, spojemí jedn:ot1ívých 
dorpra""]J:í.ch prOls.tř,edkú v jedněch l'ukou. Pr,oto setkáváme se ve 
vět,š,]lJJ.ě Isrtátú se spojenÍln s-právy pošty, t.€,IBgr,afu i t,e.lefOlnu. 'I'ínr 
docílí sle zna,cné 11spolry ~1ákllaldů , !Spec . .p 'e r s o. n á ln í ch, jež 
tvoří největší PO'l1ožkunákJadtl v dopraivé zvěstí vúbec ~ i z,o..
ručuje ,se ,dO' jj,sté miry rent'ahllilHa pří.~lu6!llého podnikání, záro
ypň však ,i. .S'nÍŽelní dopDavmJ.ch ,CetL Tím možno snáze c1ocil~lhi i - 
v uróitý'ch 11lezÍch - Ďečené již výhody, p'OU~dltí př'eibytku, z jed
noho dorp,ra,v.ního prolS,tř'edku vypJýva.jíciho, ku krytí ddi'Citu dru
hého dlOlpraJvního pr'Olsrti,edku. 

Sou~u.Qill1Ý po cl niikatel nu,tmě veden jest. především snahv'U 
po dlQól,enl co' ,n8jvě1šího ús]\:u. Akc,jlové Ispoweč[l'os;{li " jež u oopra-' 
vy zv-ě-stí hy v úvahu přilchá:z,e.Jy, ma.ji ,na zŤeJt€H přeclevštm ni-
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koE zaJem vefej ný, llýbl"ž výnloolllost a pří~nivé dÍJvLd€/l1Jcly. ~ e'ž 
dOIJ)TaVa zvěstí ,slou,ží národohospodiÍ:TIskýnl, . soci.álnÍll1 i poli
hOkÝ111 ú,kolům státu. Těm může dostáJbi j;edJiJné IS~éÍJt. 

00 lze z'a d,aných 0lkloln.IC1,stí mm:acibi za »,obeené111U zájmu 
s.l'oužkí«, dá sle určiti pouz,e cest,ou ,emiprl'riiC1kou. vývoj 111usí b~ti 
předevIŠÍll11 l"elStpeM'O'váJl1. \T cLopravě zvěstí možno ]J'OlzoT'Ova,ki dva 
pro~,~lChlkllné snlěry: >byly dohy, kdy hledělo sle na tyt,o dopravní 
pLrÚlstřerdky j,a!lm na ZJdr-oj srtátních bn an'CÍ , jark'o na čilstě fiskální 
'prostř,edek ,s,táltní, kdy zejména Ip~aty poštovní přeJC1s.t'a:vo,v,aly pří

J:iJšnou a tížrv,ou etan z ~km·,esp();lllden'ce. ~álZlor te.n~Q. mél arlOi svojn 
odůvodnéní v Hel"o,zvinutjch ještě poměr8oh d>olp.r'a'vních a záro
veň zln,étlč,ný,ch nákl,arcLech provozu, kdy d01Jr'aI\"a, Zlejména 'Ha. vět š í. 

yzdálenOlsM, byla oprav'du luxusní věd. Techn;jrcké vymoženos-Li 
i nové vynálezy v'edly k náZíoru Zl0011a 'opa;čnéll1u, k j.akéll11llli'3i 0pti
milStmu v 'n3Jz~rání iHa dJOPJ';a.vu zvěstí. Tuto j eSlt dle zn1í'l1ěnéhO' ná
ZJoru porolárdatti za v,eř'ej-ný :statJsk, všem pHsturpný, když ne beZ'8 
v,ší úpLarty, t'edy i(l'SlJo-ň zla úplatu mLnm.11>ál}ní, jdoucí ,i, plOd výr,ob
ni nákrl3Jdy . K Ť'<)(mu dhlŽlno v:š,c:dcprod'Oltkl1'oub , ž,e t!echndrc.ká str á,ll
ka nemí při ,dlOrprav,ě zvěsti j·edině a výlUČfl1ě Srmér'oda,tln:a. Tato 
musí jHi ,pa.r'3J1el,ně s nár·odohospadářskými i fjnan6nimi, s,měr

ni1ce:m.i ,statní dopravní p0l1i/Bky. A z,ejmé[l1la pro tl3,rifní p011itiku 
musí býtli státu směrlnicí: n-alé-Zlti. pří drOlprl3:vě zvěstí plné úhnudy 
veškerých nákladů a přípa,dně dodhti jakéhos,i př'E'bytficu . 

Pokud se vl3JStt.l1'O'sti »cen za dopravu zvěatí« týOE:, nutno uvá·
mrti, ~e se j,ed1ná tu tO ceny n~OInrolpúllm.í, ,a BiICe- i tam., kde provQ.z 
ponechám j'8Ist vÝj'Íme'čně soukromému podnikáJl1í. Till1 jest dáno 
jejilch jedno:stl"anné uróování, (1.oheoenlst:vo musí se tomuto jed
nrosrŤ!r,an,né:mu s,tanov.ení s,a~eb podr'O'bHi. ]\fOlnopollní podnikatel 
může ,nvšem cuocíhti twkO'vé vJ7še ceny, jalcá dá se je'ště s rovnati 
3e zájmy kupujícioh, rt. j. monopOll dovoluje tvoření cell, jelž za
ručují co největší n~ntétlbjJ~t.u podmuku. TO' vildíme u sOLl\l~r'Oll}lo-· 
h ospodá:ťsik ého 111JO/ll O!pUhl , tud í ž také v d o'p r a v ě zv ě.stL v ru:k Oll 

soukromých ,spolocl1\ostí Ca,kci,O'výtch) se ,l)ré\;chá,Zlející. Při s1átl1hn 
mOl1'opolu dropra,vy zvěstí určují vš,ak výšá s.aze1p j jiné mon1.ent.y: 
Teřejné mínění, hájící zájmy veškerenstva, projcve.né tírskGL1l 
:i v pa,rla,mentBch, vylko[Ilává nespo-rrný vliv ,na. výši s.a,n8lb. J,eCLl1'o
stJr8JI1llému prot~ová:Dí Urr'0it.~ch por1jrtický<ch tříd 111phude se lze 
a rci někdy vyhnouti, p'aJ~c,1ri tytO' - v pa:r]a,m8'l1til1ím státě - - vy
ka.zují majoritu. 
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V ll10 cLer níll11s1iátě lllusí .saiz!by dO':pNuvy z VBstí vyk'a,zovati jed-
-1iocluchO'Gt, v'eřej :nost, tejIl<O'rmérnost, vš,eobecnou pl,atnost :a PO'lzud 
možnlO 1evlll'O,slt. TO' SO'liVÍ,sí S mocLérn'Íln pojÍ'lll.áJllím účelů {]opravy 
zvěsti. Zejména h~st:oóe PO'lŠty 'názorně uka,zujre nlzné pO'jímác.i 
jejího }}osllání v rúzill~7ch dO'hádi :O'd pouhéhO' pPOIsrHedtku váleč
néhO', k pr'Olsrtř8lctku ,státní sprá~y a: d:i,pllOmaaj1e, dáQe k prlOlSrtře'dku 
fj lskálnihO' vyuŽli\tí státníhO' »dO'll'Iwn'l,a« a pOIsléz1e Je prostředku ~ 

·.slouž.ícinvu všeobecnéplOtřebě podle daň·ové ,aprocLukčll1í sohop.Iw
.sili náf'óclJa, le v,e:řrejnému Ú'stav'u. Tralké II t,ellegra,fu a telefO'nu 18,8- . 
tká váill1 1e se IS vý.voj·em -od ~nstirtuce, ČíSIt.ě :stát!ním (djJplOimwtick-ýlm) 
úoelům ,sl'()fUžící, le Í!nstiltn.eÍr, uroené nerjšÍlršínl zrá.jmŮlm' pl"'i1vátního 
živlota. 

Zv.lá lště y eřej . n :oslt, j-ak,OIž Í stlejlný pDs~rup vúči všem, j'est zú
k.lú.dní právní ZáSaCLO'U mloderrních ta.l',llfú v dlOrpT'd..v ě zvěstí (srov
nej Torquruto C. G:iia.nin,i, TraUato ch chiri,u1O pOIs.ta..1e str. 185 a n.) . 
Puillllinky .dopravy z:věsrti jsou s tejné vúči všem, i :llleIlTIo!h<ou hy ti 
sniad zvláštnlJl11.i úm~uYami rS jOd1l1'O'tlivoi: ZJrně1llěny . JakékoLi pi'ed-
11 'O'ISLní ·p.rávo jest ll1repřípustn'O'. Z toho rn e'č1ní výj:illTIku zvláštní 
postup při ul'či ,tých druzkh depeší ,stát.ních i soíUJkrolTIých »Il'llt
nýd1«, odúvO'dněllý zvl,áJMní pnva;houpřislušných zásilek 

V moder nich ,s:tá tech jest lÍpra va tariJú POl'18Chána cestě zá
knl1iO'd<irnéan,oo allBsPO'n ll'ař1ZlOvací, chráněn,a JSO'UC před náhlý
m,i a pHpladně neodl'n;'O'ldiněnými Zména3:11rÍ cestO'u parla.n1entní. 

Každé nedO'patře'ní při výměře sř1rz,eh. i ·kd 'Y'ž se sta10 '8e stl a
ny poštovního nebO' 1Jelegr,afníhlO zaméstll'a,l1JCe, má býti naprave
.ilO' : bud' jde <O vrácení 'přeplatku neb vy lnáII éÍ.ni clopl.a.tJku. 

Z'dáštni poplatky p:ř.i nedos't,atečné frrunkatuř'8 lnají svO'je 
o dúvO''Clnění v,e zv,láštních nákla.clech , případně i risiku při dO'
pravě (,pří,pa;dné .Jle.zalpla.oe'ní ,oelny). PO'uze dle sazeb, nálež,itě ·pu·
hliJw1vra.ný,ch, je.st .se v dO'pr,avě zvě:srtí Ť'Ícliti Při organisaci své
tnvé PO'štovní dopravy SpBC. tak zv. SvětD'véhO' 'poštovníhO' spolku ~ 

kdy šlO' O' vytvoření jedinéhO' 'PoštovníhO' území, SltanO'venO' -
kr.oil11é SVO'hody 'prúv,ozLl přip_ bezplat'l1osti t.r anlsitu1

) a jednO'rt
'I ého ,svěrbO'rvého 'PO'lšioVl1 ího pTa VEL j'aJm základní zásada, svěi 0'7é 
.::~'Opravy zvělstí též jed:notnoot PO'lda a je{lnotnO'st ,izáje!111ného v \7_ 

1) T ato idea, .jež do sud však nedoznala u skut ečnění , byla n a pro-
g ramu témě!- všech světový,lJ pošt. lz.onp.Teslt resp. konfer encí , bylla 
zc1 úraznčnQ ji ž na prvním pošt . kongre sll v Bernu ( r87.!!) · 
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účlování mezi .sú6astněnýJmi státy. Specirelně pro světovuu do
})ravu z;věstí jest j,edrl'otrný tarÍ[ dúlež1tý, a značí - - zároven :'38 

snížením sazeb - vlastn í podstatu a ú'čel rD'oderll1 ích intern,acio
ná1n:ich styků . Byť i ve slu'tE'l6nosh nedOlš,lo se dosucf) k pi'D'Ve
dení idej-e bezpl'atnosti tl' allis:ÍJtJu a 'Siban1ov,emí j edll'O't.l~ ého s vč t 0:

,-ého po'rt a (t. j. ,pla!tného netolniiko v j,edrnotlivý.ch státníchuz,e
mí-ch, nýbr'ž i v oolé ,světové Oiblmst.i dOlpravlní), přec.e dodlpno 
nl'8JSrp'Oň znia;Cnooo sniooní tak zv. ,tr.amsitní-oh poplélJtků, j:a.k!)ž 
~ stanov'ení jednotný,ch sa.zeb, pokud jde <O dopr;avú urči1ých z:=t
.sHe-k v oibla.sti, 1l1á!1e0ej:icl k s,větovému spolku poš,tov,nimu. ' 

Strručně demolThstrovaM dnešní .st,av i pordsta,tu tlarifů v do
prave zvěsti - ,se Zř~81l.ell1 k vývoji - ~ejméllia obj'asn,it1, jal\:é 
m'Oi[nenty nárÚldohospodář.ské, pokud ,se týče finamóní, i které 
vlivy s'Odállrne p,oilj,t:ÍJc.ké Ul"čují vý,m,ěru télJrjfů, tudíž naznačiH z/;-
~l:ady 'pro ,st:áltlní ta.rifní p'ohhku v clJopra,vě zVělstí, bude úkolem 
j-,ohoto poÓ'edn.ální. 

§ 1. Sp r á v n í p l' i ~nc i p y P 'O Š ty, te l e g r a f u 
a tel e f on u. 

V'e dvojínl slluěru dozlfiala poMa - v dohě vytvoření se dlleš-
1uho 'P()lš,toiVního úSltavll - zrusardní změny. Bylo to j,ednark l')ře-

tyoŤ'ení -oeilé etTuktury její orgamjsra,oe, v dů,sJedku č,ehOlŽ byly 
značně zvýšell1Y j,ejí dopravní výkony. Dřívější r1ecentráNlsoYUllá 
zařízení, S10iUŽ~cí do,pr,aJVě zvěstí, h"Yi1a nahl'ažena jed:notnrou oon
tralisovarnlOiu :S(právou státrlí v :iJntencíohmlorcLer,niho státu. A Já-le 
11lS1DO'upjJ,0 .se v pOlži1davcich pošty IstJ."an úp1a,ty za, dopravní vý
kOlny od obeoelnstva ve ,s111éru rpr,o užív,ate'le ;příznivém. Zde dala 
Anghe pralillhcký ,náv,ocl. 

Zá,s.ady p!oŠrtovmí re:f.olrnly, ohsa,ž,ell1é ve slav.ném spisu HO\í~

lall1da H 'i'lla »PJ()lsrtoffilce reform, i\ts impolrta:ne8 ancl pra.ct:itCIahi
hty« z r. 1837, jl80u tyt,o: 1. Velmi zmačné ISln1žemí lj,srbo;vního POr:bl 
pr'O tuzemskou kor.esp'Olndenci j.est nejen po,ža.d.a:vk8'l11 ls,prla.v,ecll-
11101s-ti a s'lurŠln'Ols{j, il1 ýhrž lize je d'oporučiJt,i vzhledem le jm;te.nis1ivllímu 
přirús~lku dopravy z'věsH (psa,ní). 2. Jediná nÍZrká sl3.;zbra (1 Petl.-

2) An.i na posledním pošt k ::mgresl1 v MadridLl (v r. 1920) nebylo 
možno bezplatnost transitu uskutečniti, ba nacpak: desolátní hospodář
:-;ké poměry jednc t liv.<' ch státi't uskLltečnění myšlenky této ještě více od
dalují. 
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11y, odtud Penny-system), tudíž pří&tupnos;t doprav.y levnolSltí ta
.l'cúfů 11lá býti zlav'edelJ1ap.ro jednoduchá psaiIli ,helz Othledu n ,a vzldá
le:nols>t míst uroeni. 3. Tř'eba za;vésti předchozí f.l·laill~ovámí (vy
j)Jácemí) .p\SEUnÍ, pos101u dop.r'aNlOlVlall1 ýoh, poš\tOlvnÍ'mi známka\lui. 

R:adikáJn:ootli [éto re-f,O'rmě ·nedá se upříti. Ty,tlo zásady, třeba 
ne v .té il11íře j'ako v Angbii, rozšÍ!řiJly se záhy ÍJ dOl jllnýJch kultur
ních zemí. ,Jednotnost Isazeb arci :předem závis,el'a na rOlzlehJ'O'st,i 
té které zenlě a pTO'ved~nra by.l,a úplně pouze v JThenšÍch terá,tlorjích 
(Švýcary, Belgie a pod. na rozdH od RUBika.). Ve snížení 'Pori,a, 
rovněž nenáslE.'doval y ihned oSltartnÍ z8Iillě v zor u Anglie. P orrto 
snÍIŽerno, ne v,š'ak do té mrry, jako v Anglii, kde ·osta.t.ně SH brzy 
l)řesvědčih, že zamÝ.šl1ené n :,ithlern vYlfOlVlnání snižení pOif:Ť,a zvý
šením intensity dOipra"y hstovní se v rprvnkh de!s~:t.iletíoh nooo-
. tlavhl,o. A třeba až dO' počátku 70tých let zůstal čistý vÝ'no6 pod 
f:ilDJan.onlm staven1 jak hy,l pi'ed Hil[,o"vou reformou) setrvala. přece 
Anglile při novém 'Sll'něru v 1){))š{OIvnJÍ:0tví a brzy i olslt.atní zl8mě pří
](11adu jejilw ná.s~8JdovaJy zna.6n~TJll :s.n~~{)Ivánhlll })o·StOYIl1íúh po
:pl1atků (tak Fr.alJ1cie, Belgie, Prulsko v r. 1849, S.podené s,táiy . 
.severIOIail11elrické v T. 1851, úz,emí býv. r·aikousko-něrmeckého POi
.štovniho spolku v r. 1868 a ,p.) 

Skutečnost tato ZillH!čí zároveň z&slaid!ní 'ohra,t v na,zj;rání na 
paštov:nictví. Dřívější názlOr iHa paM u jako na státní podni'k, 
výhr,adou provozlOvální nadaný, jehož -c'lJkot}em jest docílelní co 
111JOiŽ,IlJO l1!ej'VěŤiŠ~ho čistého z.íJs'ku, u:s,tQrupil pojímání pošty jlako 
st.áJŤiní il11 t,irt:.uoe, která j,e určena ,piiede:vší'Jll pro nejšj,rší a. ne,j'ro1z
y·ětv,enější, all,8 zároveň i - 00 do levnlOsti úpllaiy Z{l přislušné 

dopr1avní vJ7:kony -- llejpř'~sltU'pněj ,ší dopravu listovníclI zásilek. 
JYHsto výdělečného podniku na,storupi.l v€řejn~- .ústav. Pošta n.e
zů&tau.a však pouze :sltártn í .in.srt[rtucí. EX'lJ.élIl1Isle dopl' a v y zvěstí i přes 
hranice srtátu vedly k vytvoř'ení svét,ového poštovního srpouku, 
j emuž spec. v NěJ1l>ecku púdu .při ·pr1avovall Stephan. V r. 1874 
dochází v Berlnu k vy,tvOiření »V'šeahelonéhJo syětového spolku ·po
st{);vJ)~ho« , k1terý v r. 1878 - na druhém pošt,mTlním kongresu -
y P'aH~i ohchie,l název: )~Svěi'Ový poštovní .spolek (Unjnll pos.t,all:e 
LU1iÍvler.s 8l118 ~( ). Vytvoř'8Il1Í!m l111ezinárodmí poš,toVlllí ini8t:ituce dosa
žono i zállda(lnh~h d USlad mloderlIlí poštlOlvní dopra:vy: jednoltnoortli, 
lm nosrti a jed!noduchoort:i dopl' a:vy. 

P.OIMiOU 'i' dnešním 8.10'v:a ,smyslu I'o<zumí se yeřejlný (S.t.á,t\l1í) . 
úSltav k pra.vilde,lné cloljJr:avě zv ě,Sltí (zpráv) - pómérní úk,oll 
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P06t.y,-- a haiíkú, peně,z, přJ.p. , i,'OISlOlb -- sekunderní llk01 p'ošty-, 
j'ehož ln úžepouží v rub k1aid Ý . z'a , uróitý porp/1a:bek. Poštou v užším 
s}av:a sm-yisllu vyrozlLl,mívá se pou1ze poršlbl hs:t'ovní, .sloužkí výlučně· 
dopravě z, vělS,tí (zpráv). Plyn,e ·bo ze slk'utečn~olslti, že právě org8JlllÍ
sova,ná ,dopr·ava zvě:stí má G.llej-vyš,sí ná.roldohospodář.ský vý·znam -

··Vté . příči,ně Inemá dnes pošta kO'nJnu8n:ta. 

Boš'ta n ení dopravmí prostředek toho d,r 'uhu, j'(l,kO' 'na, př : že
l'8zmice, 's~lni,oe, vodní cesty a p. Pošta j,est dle K,aizla »spiše or ga

. JÚSWbOl"l8'l'l1 awž v laJstrn:Ílm s,trúj oem dopr,avy« . (I( ,a,iizll, FinaJl1,ční vě

da sltr.28.) 
Skutečnost , že :pošt,a lc v1la!srtní dopravě zásrirlek PO'llŽívá' po

nejvke jill1ýdl d'Opravnich .prOlstředků , H'a ,př. ž,elezn~c, n ení vŠaJk 

na úkOlr její právní povaZie (ve iSmy,silu ciyi ~'l1:ÍJho práva) pOV1oz
ní'ka (tr,a,l1spOlrtér,a) . Není srpráJvným, lnlu-viJt,i'O poště jako '0 kya
hfrijkova~ém zasilarteli (speditéru). ú této věci hlíže pojednáváJm 
v »Právni 'povaze smlolUvy -o pošt. dopravě« (čas,opi,s »F{)št.a.~ 

Ť·el'egra.f a tel,efon, 192~2). 

. ' Pošta jest dnes ve výhradnéJ.l1 PTolvoOJzováJní s tá tním Cs-tárt::ní 
1110nopOl1) . V lMJeratuŤ.e miluví Ise -o poštlovním (a pO'dolhně t.elegraf
n~m ,a ,teJ,efOinrním) regá'l:u. POlŠhovnínl f'egálem vyrozThmíváse 
výhl'ladné prá:,no IStátu zři:zO'v'ah, ,spravovati 'a pr:ovlOzlO'v<8.lŤJt Ipošty_ 
Dle Ncl'\ivia,SkyhO' jde tu ''0 ',státní výhradu ku pr·O'vO'z.ování ús ta.vú,. 
s10ružícich k vyl(!OI:lávání urói!tých dOpT'aynich výkonú. SliQ'vem~ 

regáille vy rozumí vá :se ve středověkém něnwcké'l11 ,Sit.áJtn:ÍJm pr á vu 
výsostné právo, pa'lliQ'v'níku vyhra :ž,e1né. Poštovní r egál byl jedm:ÍJm 
z řrudy rúz:ných regálů. Dnes '0 výlsOis1,néln ,právu státu nemúže 
se ·při provlOl~ování ,pošt nlJluv,irti ( r'Ovnej T. G. Gi:anini T'raM:atl0 
j. d. p. lstI'. 50 CL n.). Stát, lJrOV1ozuj,e PO:ŠŤlLl, n evyk,OInává tím ně

j ruké V:fichnosrtenské mlOoi vú či ObČéWďt1m (což předpo klá dá lcaž.dé 
vý1slOstn.é právo). Sr:OIv. Eger-Golf'Cťa.n, P ,0lsltr ed1t ,stilO. 9. Z toho 
ruečin-Í výjjtmku tak zv. dOlpr.a,V'ní p'OlU.c;ie, kt€'rá též k vl,a:stníniu 
pod·mu dopr,avy l1Jepatřj , jež cláma jeSlt tou ,slkruIt,eónos.tÍ, ž,e do
prava zalS1alhuj1e dmje8 dO' n ,l 'z:nÝ'ch, 'právně chráněných ,sfér 0·))
čanú. Stát, pr'oyozuje poštovní ústa~v, neukládá poctcla:ným j8.
ký,chlklOrl:Íl Ip-ŤÍl11"fch j ,mprrr..Evů. 

V b118l°-atuře uv'áldě.n.á laik z,v. »A.nstalt,sg8\~T a lt « z,akládá Cle 

'pouze na zvláJštnÍ. pova,ze ,státního prov'OIzO'vání morlerních rlú

pravníoh úst'a.Vú 00 llsrtavtt vfliř,ej :nýcb , zájmúm VŠlch ·loužicíeh. 
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PodJollll1ě -telegraf a lJelefon J1Ia:eháJzí se většinou ve výhradnénl 
prolv-ozO'vání ,sltátním. Ta;!( zvaný telegrafní 'a telef-ollulí regál spo;.. 
čívá tu více n:a technické ',siráJnce: j-de tUH -.státn-í výhradu k Z,(1-

řiZ)(lváni teJlegr:afnich a tleJ efolllJ1i:ch v,edení (ilill1lek). 3 ) 

IIlecl:úc k hist'orickému výzmamu pojmou rega.lity, ~naJ.n0ná 

tý.ž l)1iuft<opol státu k účeJu vybirání urótých v(~řejných drlv-ek. 
Dnes není třeba této fOtrmy 'k 'naznačený'In úk,oh\m, nehú, ť 11l~;Ž11.0 
stej,ně vybíl"cttl H'j-'ej'l1é dávky (daně) i 'od SOU1UOlúých podnikl:t. 
Pro kGilstru!kci. státního monopolu do'pr,avy zvěstí mluví jiné dCl
vody, jež pTaVt:' tkVI ve veřejnopráJv.ním vÝZinamu tě.ohtn dopra,v
ních pr'ostř8cllc'Jpro vf'lškerensrtv'o. Regál ná~eži dóuf-l nl, V8 1:te
rýeh vyvíjejkí se úkoly s tátu by.ly po výtce icl-entLťikov{wy oS pra·
meny p.cijrnú státních. To 00 dnes považováno jest za pO'Vl::1l1'OSt 

státu, tylo dI-ive ,osobním právem pano-vn:Í'k'Ovtm. \T tom směru 
mA d ll e-s regál Y1~í',na'm vke ·hi:81orlcko-právní. T)J)'z.hDllujíclm jest 
dnes pro státní regalis'Ování dopravy Zlvěsití njlkold. prwmen příjJUŮ ) 

nýbrž 'pOUZle - v € ř e j 11 0- h 'o tS 'P od á ř s lk á povaha techtc~ 

příjnlů: hucle se jednati huď '0 p.opl<alt.ek neb úplatu po vzoru 
8orukrtomého podnj[mlte~e. y ,e višech OIs-taltnÍch p.řípadeoh j,eCLná B,e 
o daň. J cleť zásadně 'o tři druhy .slp,rávní forul1 v dop·rtavě, ,Sltá
tem provozované. J ednalc platí 'pr!Índ·p ,0he.cn'0:Stt.i (k-0ll1Ul1lilS-n1u) 
též prilncip da,ňový, při Merém v-ir.claj e ja.k,OiŽ.to vŠ2tOhe'cné s tátní 
n.ákl3Jdy II a1léz:étjí opě,t vé 11hrlaldy ve vlšlBotbe.cnýeh clávlkáJch oibča
nú - tedy v dall:1ch. -- - JeCLl1'a;k ·platí indiv.iJ(l'ualisb cký prinoi'P, 
dle něhož -- po vz'oru hospodář,8tví soukromého - ŽáCLá se ocl 
jedJnoť1ivců za kaž,clé plněni zvláštní p&něř/ená úplata., -balcž.e pří
mo plYITI!e Ist.áitmÍ -pakla.dně i L:;ilsJc, ovš,em .S výhradou (jež ,souvisÍ 
StB s1.á:tnÍn1 pr1ovozovámím), ahy t.akovým ú&ta:vúm ráz vše'oibec
nlQ~s/ti byl za.chová/ll. KOInečné setJkáváil11e se s útvarem, kCLe p.ro 

3) Pi'-i p')užití poštovní a t elegrafní dopravy se strac.y o becenstva 
platí tak zv_ nuc ená doprava ( »Kontrallierungszvva.ng "), což j est ko
relátem státní v:)Thrady této dopravy, pi-íp . kde této n ení (ku př. u pošty 
balíkové) , jest dltsledkem povahy )) veřejného ú stavu « d otyčného d,) prav
ního prostředku . Naproti tomu u t ellefont1 pozltstává nucená doprava 
pouze při .i edn ) tliv:)Tch hovorech (telefonní styk hovorový), Pro stál :)T 
pOl1lěr účastnický j es t však p o v i n ln o s t státu k poskytnutí dopravy 
pl-ímo odepřena. Dúvod této anomalie jest hledati v nedostatečném je ště 

roz š íření t elefonní s ít ě (srov. N awiasky, Verwaltungsgerichtshof t1nd 
rech llicÍle N atur des Verhi:iltnisses zwischen Telepbomll1stalt u. Pu
bl'ikum) . 
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z:vlálŠ~.Il1í výklony ,obecného hospodái'ství hlreda!ti j'tlS,t úhradu v »pO

plaitcíoo«. Sax užívá pro tyto ,tři útvaTy iQznaoelllí (t1el'llúlluS t€'0h
lÚCUlS): 1. IlJrilnlCÍlp obeoného 'S~ata\.u už'1tečného, 2. p:rÍindrp v fiřej
ného podn·acu a 3. pr'ilIloi!p veřejného ústavu Čli p6ncip popllaJt
kový. Kr.iterileID pro 110to rOlzhišorvá:ní j·est dle S:axa rovil1Ost, 
rovn,om.ěrlll'ost, či nerovnost \používání toho kLeTého dnpr:av.n~ho 

pf'olstřeCLku, j alkož i způsnb dilstrihuoe uži!t!ku, -kt~rý dOprav.ll í pr1o
stř1edky j ec1nootlivclll1l , pi'ipadně veškerenstvu, skytají. 

Kromě .tlO.ho konstruuj·e Sax ještě tak. zva.ný státně regulo
,~3Jný dopravní podl1iiik, t. j. !podnilk s'Úlukr!()fl11 ohúspodář ský, ktlelrý 
vzhLedem k účelu syému úemá hýltli pon.eohán vedení z hl:ed:rS1(a 
čistě .srOukrolTIohOiS1P01dář,ského, nýbrž Ise zřetelfHTI k zajištění orp'a
tření, kt.erýoh vyžaduj'e obeClně-hospotdářsJqr jeho výzrl1,am, pod
léhá urč~tým ·olTI,ez811ím n ebo r 'egulacim se s tTany ,státu. Ralnk 
už~vá s pe.c. pro želeZJlrice - je.šf.ě 4. formu sp-rávnÍ, taJe zvan:ou 
»Grrundsad:.z der off.entl1ohelIl Gebarung :< . 

V dotpra vě zvésH j.evi .se p'rirn c~tPy oib e'cného srt-a.tku užri1etČIného 
a pri.11'oipy v'eřejného podniku j aaco extrmnní slměry, je~ se tu 
nedají dnes .aplikovati. 

I POŠt.:l HIS~.ovní -- pře,s svoje rozšíření - n e:ní dOlsllld na.
pros,ttO s tejnou lllÍrou použÍválIla všemi thdanl.i obyva.tpll'3ltv-a. TÍlu 
méně jj,ž post,a pOyo,zll1á a rovněž t.ail.c není s.tejl1IOU11ě.rnosrLi. v po
užívání telegrafu a: tel efon'u. Užívá!l1í dopr'a,vy zvě,stí n emůže bfrt~ 
chlYOIdmé poro·vnávál1'o s uŽÍváll1ím na př . . v·eřej ných ceSit (,sáwrl'ÍJc). 
Odstra,ně"lí 7:v1láštlní úplnty 71a poslkytnrutí výkonú Ipoš,toVil1ího a 
tHleg1J.°afníhú ústavu vedlo by k ne·eik0rJ1D1lni ckém.u používání tědlltrO 
doprra;v:ních prostředků. Toho dŮlkazen1 j ~lOu ZkUŠ,8Ill'Olst i .s "Os:vobo
ZEtllín1 od :po-rta. Zavedením ZlD ám.ek došllO ,se k S:l1'aclné 'a j'edno
cluché formě p~3JCtmí poplwttkú, j1ež ai1i poš,t. Is!právě anri 'obecen
stvu nějakých t.echnilckých ohtíži nemůž'e půsohilt,i. 

S druhé str.alny n elze všaJc ani princip v'e'řej·n ého podnlilku, 
kl erý vr,choli ve fiskállnirn využi~i lHolno1p'Olu veřejnýeh doprav
nich ú.st1avů, beze VŠclH vz~'a.hova;b na cl·opr avu zvo:~IŤÍ. FiskáLní 
správa dupr.a.vy zvěstí ·měla kdysi .svoj1e odův'OIdn ěrní, kdy hyl a 
při velilkých nálda,dech dopra,va. na vMsí vzdá leli.101sltl :opravdu 
věcí luxusnÍ. Třehas dnes treil.egra.fu a ,Slpe1C. t,(?ilef.olnu -používají 
zvláště un: i,té kruhy 'Obchodní a průmysJoyé , pře/c,e by vy.soké 
dopravní cl?'ny značně pOtškoz,ova~y také z;nač,ně r'ozšiřené kruhy 
hospodářsky slabšJ,oh jodnotliv ců Neslllí se 7.ClJ)'OTnínat'i též na tu 
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OkOJ'I10&t, že OIbehod a pnh1lYsl slo,uží i zájnlůnl v šeoooaným: 
taJkže by znaoné zaiežovánídopfia,vin :ÍJrni cenami by~o v posleclJni 
řádě i ipřímoproti \',eřj,nému ZJáljlIll1U. Forrm,(l, správy, j,ež hl'edí po 

~pú8'obu scmkrorl1ohospodář,ském doeUÍibi ur.č~tého zj~ku, dána 
j,8St pouz,e ialn, kde při s}abé dosud intensitě dopravní jde 'O z:a
kláJdáJní fiOiIJÝ'ch lilnek. k čem.už bucm sloužiti právě dJOicHený 
čilstý ,TÝ.nJ03. ~ ) Samozřejmě jest dámla talto fo;rma správy Ita:ké 

tam, kde ae teprve ,tvoří i za,kláJdá nový dOlpravní prosaedek, pří
padI1ě kde jc1e ,o ,millmoEádné rná~lady (n'a př. pod11l'ořs.ký kabel). 
Všude, kde j,de .o dopr1avu r'OZlšiřien;ou, j'aJk 00 mo šířky (t.eritoria) 
wk CD :clJ9 'h[ouhky (t'říd ob6anský,ch) :a použí v,anou, kel yž ne zcela, 

tedy ,převážn'ou mírolu .stejnlOměr'llě,dám j'Bst p,nÍJnclrp lJopla1bkový, 
kde na docil~ní člistého výnosu (podnma:tJe1ského) s.e přim:n 11'e
refltekt:uje i spokojuje ,se pOUize s beZlpodml:nečnou úhr:élJmou ná

klaJdú . 

ÚhIíélJdy nem.ají ,tu převyšovah soulu-ll veškerý,c.h nálklaldů a 
to jruk nákla.dú za!ř,j !2)OIvacÍtch (.s piř:ís,lušnou kvotolU na z,úl"'očemÍ 

a U'llltOlřo'vání ,z,ařizo'V'a:cího k &JpitáluJ truk i nákl,a,dů pr,ovOlzních: 
úhr:élJda vyměřuje iSte pak v poplélJtcích J)JÍ1ko,]i od připa:du k pří

padu, nýbrž ceilikově a dlE~ jl,stého IPifůmtě.rru. 

Pošta -Jj,stlOvuí a částeč,ně i telegraf vnih"o2)8mský mají býti 
vZlhlernem k účelu i pOlsláJní svému vživoiě veřejném, .s.praV1ovány 
zásadně dle iprinci'P'U popl'aŤ,kového.

5 ) Na jli,&térn přechodu k'8' 
sDrávě veřejného pDdniku jest .pošta bal:ÍJková a teilefotl1, 'élJre~ j1en 
lJotud, Ipokud Il1lej,sou ,tyto dopravní jp(I'iolstř:edJky rozší-ř,eny m eZli 

š i'roké VT,S.tvy .00byvateliS.tvR, s'pe.c. ·kde .se t,elefOlrrní sítě, dIOls,t:i.d n ,e
clostaltečné ):'Ozvétvené, IHově r'oz6'iřují Cin vestfÍJoní pújčky dorpriav
ní!) a plOIsléz,e pošt1ovní 8utlOmohjllový prov,oz; tu ji,ž jest přeehod 
k Isprá vním form:á,m žel.E~z:nic. ' 

4) Tento V)T110S li ší se .však zá::adně od s o u k ť o Ol .0 pod n i k a
t e l s k é h o zisku, j ežto s louží státu ·pouze jako re servní fond pro dal šÍ' 
bu dování dopravní s ítě, a to i pI-íp. za nepříznivých podmínek, kde by 
j inak soukrom ý podnikatel se vúb ec neodváž1 l zaříd iti proV'Jz. 

5) Dosáhne-li pošta li s tovní za určité sp r ávní období jis't ého mír-
. ného přebytku, pot1žív~ se ll) obyčejně ke k rytí dd icitu jiného pI-íbuz
ného odvětvi dopr avy zvěstí , méně prosverujícího(ku pi·. poš ty balíkové, 
jež neodúvodilěně jest mnohdy spravována dle principu pJplatkového,). 
Jestliže 1 y ovs erh dosáhL pI-ebytek značnějš í ~.',T še, pi'-ikročí se ke snížen í. . 
s azeb . 
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§ 2. P O cLs t a t a p op II a ,t l ú v cl o. ,p 1' <:1, -v ě , z v ě IS t í. . 

Každý, k,elo choe býti úča {en dopra.vy z,věstí, musí z.apLatiti 
]JiredepSlainé 'popla,tky, t. j. úpLa.tu povahy veřejno'P'rávlní za výkon 
dopravního ús~a:vu.6) Tenlto p:oLŽ<adavek ply,nc z .din.ešní stpioávní 
foiolny po:š:tovního a telegraflníllo úlSt,a\'u. Je'ž,lo p ak tu jde o ve
ře:jnir,všem 1)řistuplllý dopra,vní ús.ha,v, jest nut'no, ahy ' bylo všem 
111b fenlO stejúÝl111 lolkte1l11, ttidiž alby s t.a.noveny byly 'jedna[c po.
l) Ila~ky pro všechny ,s,tejně, jediJ1'a.lc ,alby Dé bylo poskytnuto těchto 
s lu-žeb , niko'l11l1, kdo nezaplatí př·ede'ps.aných po'pla.tků. POll,zle 
zá,}mu múžle z ur~itých v,eřHjrn~ch dl1V«)ldú poskyt:rwuta úplné nebo 
čás~eoné úlevy oď plHcení pOl]Jll:art\kú. Na rO'zdil od úp]<aty ,za ISOIll 

K-r-o,mé s.lužby, .při níž Il1UJtm.OI, má-li b~r,tj dosaže:n'O soukr'OIlTIloipod
n~ ikJat,eils:kého z1.sku, přihJj,žeti ke vš,em cenotvorným s~OIžkám, z,e
jména těm, je-ž in kon[cre:to přim'o i 'ne-přímo mají vliv n 'a V~TŠ:i 
přislušných nákla,dú, j,est pří PIQIP]g,tdoh zde pro,jednárv.aillýoh 
vliti za základ ceJk'Ový nákl,ad pr'O'vozu, t. j. stalLlo'víti jakýtSí pří
spěv'ek ke 'spo!l:ečné úhradB '~áJkl,adú, generelnícll i speci'e,lnÍch . 
Vy,lea,zují t.edy popIla,tlky za -diOpr,a:vu zvěsH podobny ráz" jako po
l)ll,wtJky f,ln.anční. 

OZlnaóeni x·poštovní, téleg'ra.fní, příp . te.l<efonní pO'platl::ky« . 
'vz;at,o jest 7,e správní formy 'př:ÚsJ.ušného dopravníhO' ú\S'ta,vu 
{pr~n-oi'p popl.atik:ový - a eont'r. prinóp veř-ejného pOIcllúku). Pr,o 
l)OlŠtu j,e,st specile.}ní OIznaó8iní "porto«, souvjsející se z,vláštním po
.stalven:Lnl tohoto doprarv,ního prr'OlStř,edku. 

P 'Olstrádá věoného dúvodu, Ilišití tyto pop1at,kyod jiný'ch fi
na1nčnícll popla,tkú Ca comtr . dainf). Popla,tky z,a· dopra:vu zv-ětStí 
jsou t'olliko S'pedeJním LiTu11em v ,SlQ<ust:~vě pO'pla:tkú vúbe,c (po.
p l'a1Jcy Y ohor'Ll s'p.rávy fi\l1anční, ,správy vojell1ské a zahramiční, 
,správy soudní, 'vniltřní ,správy 'a tSprávy ná,r:odohoiS'Podář,slké) ; vy
kalzlUjíť velškery ztIlHky 'poplatikú, jakožlto veřejných dávek, j'e!ž 
"veřejné iJ.1B'btuoe uklácliají jednothvcrnn zipúsobern a mirou a,utor
T'i /talti,nně staJ1oveltlou j,a.ko 1S[l'e1cÍ'eJ31í příspěvky k úhra,dě v,e'řej:ných 

Oj Vúejnoprávní p ovaha pošt, lJoplatků vypi'ý'vá již z pří :; lu šný'ch 

z nění pešto zákona. Není pak věcnehJ dltvodu, aby i telegrafní a t elefon
ní poplatky byly jinak posuzovány. I o stanoveni posléz uvedených po
-platklt rozhodu'jí v prvé i'-adě vei'-ejné zújmy, O právní povaze pošt., te
legraf, a telebnních popllatkú STe,v. spec. pojedllání Otto :~v:rayeTa a N a
wiaskyho (v jebo )) Postrechh:). 
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zařÍZ!elní (cloprlavních ústavů) ) j ,ej~ciliž výkony účastnění jednot
]ivei vyv01ávají. V tom směru - j,elStlišeni -Scha.llovo (D~eGe
bi.ihren v Schonberg Handbuch der pohitjlscnen O:ekoll'Ol'nie« stl' . 
81) lllTlélé a zbytečné. 

Pojmem )~ta:óf« jelSrt r'ozUiměti 'pri;n.dpi/e1ní rOlzhodování <O kon
Krertnkh doprav1l11ch ,c8'1l<ÍJeh.TartiflIlí system není p 'rojev ,subjek
-tivní vůle nebo vo~ného llváženi, n ýhr,ž j,est podroben národo-
11tOSpodářský'lTl » zálkonům« . Dl'e -[)olho jl8lSlt 'Ita,rií sta:núve:nÍ:m dbrpra,v~ 

ntch een podLe speoielnich »ce nlOvýeh zálkonů«" v , dqrplra,vni'otví. Zá-
1dadem tarifu je,st ,pi~ed.ev6ím sám dopravní ' výkvln či vzta:hdOt
})ravorvaného 'pŤ'edmětu Je výkon u clorp;t 1aWlí'l11U' CL pak uži,tek, který 
dopravní V-ýkOlll při11áší toiťnu , kdO' dDpravy -po,u,žije,či pormě:r 

11Žátiku k obě,tli , pozůs1távajlcí v dO!pra,vnÍ ceně. Souhrn zás:ad pro 
stall10velní t.ari ,fů a praiktiLcké jejich .použití v dDiPT1a,vnictví se, zře
t ellelm k ho\spo:clářským pométú'm ve ,státě, tvo,ří tarÍ!:mí poliJtri[ni. 

U soutkrolJ.11rul,0lSpodář1ských IPodniků , tedy i u clopra:v.nkh 
}JodniJkú toho druhu j1e.st nedvy'šším ci1em při~ s 'tá nO'viení oern srnaha 
dOldhlbi co možno nejvyššiho čistého ziÍisku. J 8111' vyjil1ll0čně nastá
v ají v .tom sm.ěru 'O'me-zení. Pokud jde O' veřej1né , (Sltálttlí) ' pOIdmiky 
dopra:vní, mleúJ1ěž pa.th též poštla" telegraf a teldGn, rozhodují 
'Ú staIlJovení trurifů -- kromě zásélJd ryze ekonO'm';lckých - t.éž jiné 
v tiJvy, zlejména veřej,né zájmy. 

Otáztka., komu přísluší úpr'ava poštovních Isalzleb, je/st ř,eám,a 

v j-edJnotlivý{'h státech n\zrnýun zrpůsOIbem. P'OIŠ:t:o.vní zákon z r 'oku 
1837 prověřuje v § 23 bez výhrady poštovní ,správu úpra;Yloupošt. 
aZleb. V jinýcb zemíoh (ve Švýca.rsku, Ném elcJku , B elgii) jsou 

vym1az'Emy tyto dOlpr:aV1l1Í popla,tky, ovšem v různém rozsahu, zá
K'onůnl. 7 ) Bude věd připravovaného nového 'polŠtovlního zákona. 
aby ,k této 'o1áJzce, zda tot,:i,ž a pHp. v jakém rOZ1s,ahu pHsluší srtn
novení po'šL poplaťků c8sM z ákO\Iltllé , zaujéIJl def:iJnirbilVní ,s,t.am.;o'
y-j,s,ko. Otáz.ku tuto bude nUlt.no :řešiif:':Ů jak teoreticky, tak i zvlálště 
.s ohledem u a úč,elnos,t a v hodJnlOlSlt ,pr'o pošt:OVtní ústla,v. 

Z uyedeného ji1ž m1oniopoJn:Ílho postav'elIlí dopravních prostřed-

7) Zvláště pi-i stanovení poplatků za dopra,vu zásilek, jež jsou 
p 1· e d m ě t e 111, . s tát n í V)· hra cl y do p r a Vll í, mluví věcné důvody 
{ »ius cogens «) pro to, aby poplatky byly stanoveny zákoi1em_ I kdyi 
děje se tak llúí zenÍm, vykonává ve státech s parlamentní vládou (ku pi·. 
v Československu) veřejné mínění, projevené v parlamentu, značný vlliv 
na stanovení poplatků za dopravu zvěstí. 
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ků ~de projec1n;ivrun1!OO plyne i monopoLni ka,rakter cl0pravnich 
cell1, 8 )ted y j ec1moour:anné .j ieh stall1ovení. Uži v,aJ1Jelé Il1!US,Í se těm,t,Oo 

oenám podrobiti, OVŠ€.ll~. pnDevadž j-de 'o stát,ní ~ , n 'Sihtuci, n1ůže 
se tu veřejné minění . llpl'rutn iti. Po0a.dave,k všeobelcn,é pla1mosi,i 
byl :oejil11éll'1 v dřívějších dobách 'pl"91101m,Bn četlllýtmi. 'osVlob()lZle'nílll'i 
od poštovného, kt,eré p.ro ,sebe r ť)klam'ova-ly rúzné korpor:ruce a 
ústavy. NYDj ·OIlnez,eno OSW)!bOZ8.1í ·od pošt.ovného pouze !IlJa kore
spondenci ,stá.tní · ·pEp. kor.es,pO-DJcUelíoe- veř·ej ného ráizu. Om,ez,e'rrí 
OS vobaz;ení od :port a ,na · míru 11Jejmenší jestbEmdend p·řít'Om.né 

doby. Vždy v,šak ,'pla'tí, že ,osv:oiJyození, úplné nebo částečné; ocl 
poštovních ' přip. · 1elegraJfních poplatků, nebo pOlslkyt,nu.tí sazeb
ních výhod !JlE~b úlev, 'lnú1Že .stlanov:iJti. opět jen záklOn. 

Kr·omA pO~Pllat:ků za v la,stní použi,tí sl už:eb poštov,ního a te:le
gr,a~niho (to].ef-omli,ho) ústavu jsou ,s'Íl"a'J.y povÍlnny za.pl'éut,ilti v·e- \ 
škeré výdaje, kniil.11ž · dá p01dn,ě;t d~olpra ,va zá.s.il'e:k, o né.ž běží, na 
př. 010, potr:avní daň, lliO'vá uz:a.vÍ-rka zási,le-k, výJda.je 'za za,hz.enl I . 

hl1avnÍ neb vedleJší telef'onní ,stam:iloe a p'od. 
Stanovit,i d,obu a zpl1'sob pJiacelD.í popl,atků pHsluší, jak olstat 

ně z povahy věoi nutně \'ylJ)l"~Í':\Tá, 'poŠIt. a t,e,legr. ,g.prá,vě. HOVil1.ěŽ 

stanoví )JiQ.stmnní a t'eJ·egr:a f-.oí spráY'é1, po-kud 12e přes-unoruti odesí
laf.e1i z:étiplacelllí po:pla,fků na přijemoe . . V zásadě lnůŽle nastat.i 
p ov:unlliost zcupla,ceni poplaltkú při podáni ,nebo při dOfučen í 

zásiLek Jd8,-J] o úbyčelj,ný výkon do~)ravního úst.avu, pla~.í Ise 'OIby
čejné poplatky. K pOtplatkůn1 z,a zvláštní s}u:žby ná:lež.ejíze
jmén'a pop;r1t/ky S.pěšn.o3tní, re'kOll1!a,nd8Jční, pojistné, porpJ:a:t!ky za 
p rlOrclívání, uschováT,lÍ, náv.ěsrtěni, pop1:altky z,a rúzné dáS'pols':oe' 
odlesHaltole nebOl příjemce během dopravy , poplatUcy r dkla,ma,ční , 

pop1atky za ~ařízení hlaJV1ní neb velUejší .sta:ni'('·e t,e,lefonní, pOlpl,arl:
ky zla koJa.ci,olllování t.el,e-gr'all11ů a pod. 

N esipO'rně j~lou ·l1!ej ·četnější ,Jjilstovní zásál1ky bez udání ceny. 
ProltlO jest důl'8IŽitým ,stanow~ní jejid1 sazb3Jmi, j 'e~ by od:povidaly 
nej,ši,r ,šÍln 'vTlstvám , t~chto zá.s.iil'ek použí",aj1oírn. 

Pož,él,cla.v ek le,vn'o-srti pošt . ,Sla.z eb j asi us'k ut.eól·ě! n t-eprv'e OId 

8) Slova »d)pravní ceny « jest tu pouiívá!1lo pro označení úplaty za 
dopravní v)Tkon v nejširším pojetí, arci jakožto úplaty rázu v .e ř e j n o
p r á v ll. í h o. Poj em »popl at ek c: j es t term.inus techniku ~ pro specieln í 
druh úplaty z a dopravní .v}rl<o n. t edy p,) jem užší. Se ú et elem k vymezení 
tohoto pojmu bude použito Ob Oll o zn ač ení i promiskJ e tam, kde h~ld e 

jednáno p' )v šechně o pl acení za d opravu se strany ohecenstva. 
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dob novějších, v důsledku ZlníJllěiné již reformy Hi.llm'y. Ovšenl 
vyzll1'aóují různ.é druhy poštovn'1ch .sazeb na,vzáj-ern odchyl1ky od 
.stlanmr.ení cen dle druhu dOlpr1avova,néhopředa.11ětu. ,Tedn'o1:nost 

. por,tla be'z ohledu na v,z;dáíLefi'OIst, a - pokud jde o váhu - dile
renooiVání jeho pouze T1a nékl()lliJk málu ,si:u;pnů , vystupují v plné· 
miiíe u · pSIč;lní la ti~kOlp:iJsú. V té př:účirně j'oot důležitým lTIIOIn1.entffiIl' 
právě pro strunovení jedl1l0lt.nosti .poštmr,ného hrom ad n o.s t
d 'o p r a v y. Přece os:vědó1a ,s,e n.a konec 'HiU'ova r~fof':l11.a, toti lž~ 

přilákati níziJwu a j1edl1'otJJ10IU sazbou vehlko'U frekv€n.lci v clorpf'a;vě .. 

J 'ednoit.ná niziká pOleta hSíÍ,OVlDí j.sou dnes postulátem márodo-· 
hOlspodářským i hl1lanú1Írll.l'l) Tlaké př,i dO'pra",ě balíkú, a to pře
devšim do určiité ,nízké váih y (obyóe'jlllě do 5 kg, tak z.v. OOllhi& 
post:a,ux) UPl1stiJ'ose člél.lspm od 1iš,ení cen dopr,av'l1ích dle vzdále
nostiÍ; 'u oS~lc~.tnkh halí/kl; byl ,syist8llTl ,sazby pá,sm:ové a 'odstupňo

vání pOIphtků,podle váhy. HozUs'ování l11,eú balíky (»malÝl11i.~c: 
a ootlalt:n~m.i) veCUo k 'obohálzení se :sJtna.ny oheeen,Sitva: lllísto jedné 
vě~lší zá8'ilkv }JYllo dopriél.,voválnO' v10e m '81nších, čímž se uspohlo nr 
poštovném. PrOito upuš1.ěll1o v lJIO,sled,nich .dobá.ch v HěktBrých 
s.táIteoh ol rQi~]~šování S'Ct;Z,eb za -dolpr-avu ba.1ikú dle vzdálenoiS.ti~ 

Po n ě:kOrlitIDa eta,pw0h došlo ,8'e též u telegra.fu k prill'ld~pu jed_O 
nlO~il1'osti ta,ri fů. Ukáz,a.lo se, ,že náikla.dy, spodené s vBtl8tnÍIn 
(»St,l~81C1kenlcQis.tell«( ) jlSIO'U u ~Iei}egrlafní dopravy z;n.ačn'~ ,nilžši nGJž 

n.rukil'aJdy s v la,sltnÍm expedováním a C.lCll'UČováJl1ím telegrafních 
depe.ší, ,ta,k zv. náklady ISltaničnÍ (»SbatilO,l1lskolSten«). Jinak tomu 
je -- vzllledem kzvlášt,ní:mu rá ziU př:úsh~šrnýcb nákladů - u pod
mořiského IkiabeLu a u bezdrátavé t elegrafi,e, pokud j1est v počá,te'č

n1m. vývoj,], 

Pro vlastní ,stalno.y,ernÍ cen za dopra'vu tele.gra.fní přiehá?:,Í 

v úv,ahu zVlláŠoté nest.e;inQil.něrné užívání jeho rozhčnými třk1aJ.TlÍ 
hOlspodářským:ir; to vzíti j-e,st na zřetel i při t elefOlnnichba,rifech. · 
Tu vš1a[k: - pokud jde o vzdál,8lJ1olSlt - bude poulcáz.a-ti l1'él. r:OIzdÚ 

H) Že příliš vysoké sazby poštovní konec kOnetl nejso u ani příznivy 
pro státní finance , ukazuj e skute čnost, že znaC:né zvýšení pošt. tarifú 
pro,;ázÍ zár,oveň podbudné obcházení placení porta, jevící se zejmén ;-,' 
v tom, že se jednak používá jiný-ch prosti-edkú k d Opl"a.vě li s tovní, jed
nak i podává.ny jsou zás ilky ve velkém k dopravě v tuzemsku za hrani · 
cemi, ve státu, kde jsou sazební podmínky pi-Íznivější. Jakmile nazna 
čené zjevy se vyskytují ve větším rozměru, jest to známkou nezdravé 
a povc1žiivé t<lrifnl politiky státu. 

Sborník Yěd právnich a státních, 5 
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llliezi dOlpravou mÍ8tlIlí a doprarvQlu dálkov0u: př,i poslé-z uv,edené 
·.stofUfpají OBIly progresiNIlě ,se vzdáleností. . 

Uteletollu vystupuje j,eště s:péci'elní vlastnost , j'ež má indi
T,ektně vliy i na ,s,ta\l1ovelIlí cen: telefon múže býti in konkrerto po
užirt pauze od jednoho hovořícího. Hr.omalCtnos,t doprJavy, jaká je 
mQžná ješti3 u te1egraďu, nemúze Ble tu uplatňovati. To má "dů

sledku ZiIla,Č01é omelz'ení Saxova '«relativního max~ma llnt,ensity 
dopramk Pro bezdrátovou telefom!llí dopravu plHit,í totéž co -pro 

JJelzdrát. telegratf. 
POIznáJnka: U poštovní dopravy olBob nastává i ŤJrum, kde 

sillro.ě rozvětvená síť dopravní umožňuje j,ednolbnost sazeb, s[l8cifi
ka,oe cen Z':L dopravu) kile jde 'O 'zvláštni výl,ohy. St,anov;elllí dD
prav~ních cen bude ,se ·tu řkUti v prÍJnoi'Pu dil'e zás,ad prQ 'OIsobní 
dopravu vúbec (~a př. železniční) i bude ceny odstupňovati dle 
poskytnuté hodrrÍoty dopra,vniho výkonu. 

§ 3. Z á s a cl y . . p r ,o s t a n 'O ven í výš ,e p o š t o V .ll í ,c h a 
tel e g r a f ní c h (t e 1 efo [l'l n í c h) pop 1 a t k ů.10 ) 

S y,sterrl tarciďní II doplI" a,vy zvěstí souv,isí se způso.bem jejl 
:správy, ShO-rCl již !na.znalČen.ým, v tom sméru, že bud snaha po 
.aodJení urcitého výnosu má vlilv na ív,O'řenl dopravn:Í1oh cen, 
nebo tato ustupuje i jiným účelům stáJtní ,správy. Tedy buď obec-
11.Ý zákon eenový &e plně ulpl'altiluje: nebo Ql,astá,y,ají úchylky od 
11ěho vlivEml j'iných, z cásti i m~i'lllo národohospodář,ské nebo 
llinaJIl!ční pole ooruacházejíckh momentů. ' ZeLa ten který z 'ObOlU 

-smérů má sle ,jJn kOlnkre,to upLatnri.tfJi, záv~sí poclLe druhu dO/l)raN
:ního 'pr:ostfedtkíu. Pro ta.riJfy dopr'avy zvěstí phcházejí dle i'eče
ného 'v úv·ahu: jednak náíldady s dO[pTavoru spoj-ené, cUle ,nichž Sé 

.pa,k Ndí cenový záJeo\Jl v doprav:ě zvěstí, jednale hoc.lnooeni vý', 
konů pro uživa,tele, j 'ako~ i frekvence a veřej:ný (celosltátnO vý
..zJDJa1ll této dO\pr:avy . 

10) Podotknouti ti-eba, ze »zásady pro stanov ení t él riil~ « nezname
nají snad absolutní měřítk'J, podle néhož jest v konkretním pHpadě 

llrčiti tarify . Žádná teorie nemiiže tu stanoviti pevná pravidla. Otázka 
ta jest do jisté míry quaestio facti. Řešení její spočívá pÍ'edevším na 
:zkušenosti. Proto i tak zv. zásady, jež tu přicházejí v úvahu, vznikly 
'~mpirickou cestou a jako takové hejn je p'Jsuzovati (srov. Dr. Kra
kauer: »Deber der gerechten Preis fi.ir Eisenbahnleistungen, str; 33). 
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A. Náklady dopravy zvěstí . 

Síporno j'e v .lirteraltuŤ<e ,národohoslPodářské vymezení a rozscll~ 
P9dm!U tlak zv. :svésŤJodnýdl nákJlaJdů. . Sertkáváilne se ,tu hkuvll).lě 

s dvojím ná,zo['leu.n. Dle j,ednolho T'OIzumí .se jinli výda6é, ZJpŮ&ObHn~ 
p r.ovolzlováJnÍm do1.yčnooo dOlPr.avního ústavu, j:akolŽ i v-y;d.T'ž'Orvá
ním pří.slušnýoh za,říz8IDí do.pravm.ÍlCh proJS.tř'eďků. Dle druhého 
č ítají se .8<etrrl kromě uvedeného též výdaje, jež nut.ny jsoru. na 
zúr'oč81ní, umořov-ámí i zdanění ,kiajprirtáiu zamorv,aciho. 

Zasrtánci pTvého názoru pou;lmizru.jí hlavlně na tu ok oL nlQlS't, 
ž.e .celkolVá SUillla na umořování a. zúrakoválllí Zlařiz.ovaciho kiéllpi.:.. 
tálu nedá s'e cif,enně stanmriti, tÍln s1)íše na jednotlivé dopr ::l,.V
ní výk·ooy I'iOzJděJů,tll., jedná se tuJdi<ž <O pog,em l,a\biJrní,. nejistý, mě
níci 1818 r 'ok od Toku podle celkavé hospodářské .sit.ulaee. K ZI3o
Slt.áncům tOlhoto názoru pat,ři - m~mo jim.é -- zvlálště W.e:iJOThS
G1oll1 (slrO'v. jeho ISipjl& »Da,s fin3ol1iZJ~ellil.le u. Isodla.ile Vv' ooen d. molC1er
llen V'8l·J.{{~hnsmitt}el« str. 193 ,a 'll.). DI'e :něho má tla,ritní s y:stem 
v dopr1avě terndenci docihtJi m.ejvy;ššmo výnosu. Tam, kde jest to 
př~pU!stno (z 'oihJJedů v1eřejnOlprávnkh) i u.žitsčno, -dodlirti vyso
kýioh jednOlbek ISlaiZl8bních, děje se st!aiI1olveulí těcht'O' bez OIh.lJedu na 
p :JoÍsLu,šnou ikv'ot.u UffilOlřovací a z;úroik<ov1ací, ha i bez ohledu lila 
SVés,bo!jné náklady vůibec; palkiLl v,šaik lI1urtnosnÍ'žirti sa~y alŽ k vý
měře, blíž~cí ,se v~aSttnÍ1n náJk1rudům, děje se t.ak .opět ,z důvodu 
SéU11JOlsltlaitného, dncililti -totiž při m,a,lých ,dopra:vních cenáohši
rokého pOIle 'odbytu (na rtom zakládá se též Hillova Teform3J). Své
si·ojm.ými náJciliady ríOtZrumějí se dl,e "\V. G. po-uze -01111', j€'Ž n 'uttny 
jsou IPII''O pro:vq'z, sf);wávu i 'obrnoQ~-.ování :přiSilušn ýeh dopr'avnich 
z;3JřiZJení , a j€1Ž musí býti llliahlI"3ozoNán 1', 'pa:kli nemá -dojírti .event. 
i k zlasltavení pf'OV'OIZIU. dopravy; kvoiba na umořování ,a zúr,OIko
\-ální kaipd,tlálu z,ařlÍJzlOvadho nmná iS 11.~I1.l1'i .ničeho' spolociného. 

Pro dJolPr,a'vlli vůbec, lS!pec. též dopnaivuzvéstí, nutnlOl v,šlak ,čí~ 

tlati přimo k isvéJsrtojn ým náíklaidům nej'en běvné ná;kJJad y ,na 
I'la,stní prIOIV'Olz, nýbrž 1. k'vlQltru. .na umloř'ová.ní a zúrotk.orvání zaří.
z,o,~a,cíJ1.o kapdtálu, ' uloženého v bud ov áoh , v.QIzivu a.td.l~) 

ll) ~ ázO,'r, že při stanovení nákladů nutno počítati se zúrokováním 
a umořováním zařizovacíh) nákl'adu, zastávají zejména : v. d. Borght, 
eohn, Rank, Sax, Schmoller, Ulrich aj. \ Vagner, Roscher a Kaizl stojí 
na stanovisku, Ze třeba zúrokování, a eventuelně i umoí'ování kapitálu. 
Schiiffle mluví pouze I) nutnosti zúrokování zařizovacího kapitálu. 

fl* 
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Svés,tojJué ~láildé1Jdydopravního vý'konu pozůstávají 'cHe správ
ného názo'ru z ur'čité částtky nákladů , pOItřehnýeh ,pro zúrokování 
i a~Inortt:i,sa:eika,pitálu z a,hzlo v'a.cih o, kte-rý ' zlvlá,ště za dnešnkh 
dob jest Vell1li z,nalčil1Ý - la 81ee tak dlouho, doikud 'pot.ř1eba aU1:OII"
tjls3Jce :a zúrokování '"krapiltrulu jest dáma - jakož i z éálSti náklculú, 
potřebných pro slJ.::>Táy,u .i pr'Olvoz ,dopravy. Náklady u,a z,úroóe;ni. 
a umořovámí zahzJOvacíhO' kapitálu vyskytují ' se- za vše-oh Q1kol
il'OIStí, i nejsou v tOlm sm·ěru odv'Íl.s:ly lod míry intensity do.pr,a,vy 
(poluze nepř:úmo Ipů,siQIbí v tom .směru 'im.teJl'S1~ta: k1e.s<ÍJní míry 
Ú'r>d.klOvé zmenšuje eet'€1rlls pa'r,itbus p.řiISlu.šnou kvO'tu). J ež,t~o ovše(m 
kiaJždý dopr'3Jvní výk,O/n pa,rhojlpuje ma vš,eeh náklatde:ch~ je-st při
rozenÝll1 důs]edtkellTI, že čim v,ě~8í ,počet těch-tv, aktů, tínl j,est 11l'en.ší 
přisllušná: lk-vo1a. Hoz.nodny park jsou tu úroky, j,elž j'8SIt slku1.ečně 
p}!aJt,iJti za l~a,pitáll , oestou , kreditu získaný. Z.působ a JníDa, le.te-
rými se úro'k'ová:ní i aJm'OrtáJsaee kalpitálu děj,e, jeví ',s.e jinaJc tam:. 
kde jde ,O' print.:ll) poplmtJmrvý, a jlln!a,k opět kde jde o prrincjlp 'poc1-
rl'i1IDaltle1ský v dopl' a vě. 

N á!klady, s doprav,olU zv,ěs~í 'SpojelIlé, mOIŽll1:0 hl'eidlc k 'iech
llŮcké ,stránce těcl1tO dopravních pr'OI81: ,řed:kú třícliti na náklady 
man~pula,Čillí, spoj'ené se ,sb~rám.im i rozděJolvánÍim doprlav1nlch 
zá.sill,ek lueů k,nneonýn1i body dO[)'rta,vn:Ílmi CSILam,iJoemi) - u dOI
praJVy ,ellektrickýmpToudmTI IrtOlZUHlí se tru vešk.e.rá z;a,řízení v'e stLa
n:ÍJci >OIdes11,ajkí ,a ,při.jimajíc:í -- a náJklady s[po'jené s vJa.stll1Íil.u 'cUo
pravenÍ!l'll delpeše (srovlnej Sax, Trlanls:pOirt u.ud CO'llTuniklart,io'llIS
WeSIBll v Soho:nherg, H i-llndbuch d. PQil~tt. Oelkonom :,e, str. 477 a 11. 

Ve s'vé »Allgem ejlne V er~ke-hrslehr:e« .ol zll'a .čuj,e Sax pr vní dl'uh 
náJk1aJdů »SúalmiSní ná!ldady« - »Stat:uon:skols:ben«, druhý »tl"aťov é«( 

- » StreclmnkoJS~le.n« ). Z PIOVŠ'BCllJl1ého h!l,ed~lSka národoho'Slpodář
ského jest v dopr,a,vě ZVělSltí - j'a,ko v .c1Oiprav,ě vůbec - r'olz'elzná
'~aJt'Í mez·i náJkl,Rdy vš'eohecný'mi :a nákllady zv.láš,tnimi (rplrve uve.
clené ,dva éLruhy moih.ou l1líti buď ráz ll1ákladů vše-obecných neibo 
ruakwadll. zVllášttnÍ{')h). 

Náklady všeohecnými jle.8lt 'Pak rozm1lě:ti 'OHIa vyd'21l1Í hOtsipo
dáiíský,ch srt,wtků, kt,erá j.s'OiU 'P'řiJv,oděln'a 1111ko,l'ú jedno1hvým, S8Jl1l0-

s.tatntIu aJkrte<m, nýbrž v důel>edku celk.'OIvé, vždy ,se l1\a;siky{,ajÍJGÍ po
tř,eby dopravy. N álkla1dy zvláštní vystupují v éLoprave též jralko 
kvota l::>otřehného výcl:aj·e pro 'jed'l1fotiltirvé dOlpr'a.V1Ilí výkD1ny - - do
jdeme k :ilirill rózděl'8Illjm l'1álda.dů vŠie'nheoný,ch n a j;edn'oHt:vé akt~T 
- i jsúu V tO!lll ' ,měru zvány v theorj,i též l1áJklady dilčÍllli (»An-
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t,elili~osten« -- srov. Sax AlJgemHlnl8 VeleJ\.ehrslehr.e str. 76 a 'll.). 
Pro dílčí nát&lady jeLSt rozhodující po:óet dopf'avnich v)'koll1ů. To' 
vyplý vá l'0g'ÍJcky z totho,ž1e vználGají z I"ozrdél'ení c8:l[korv~eh nákLadů 
na j edno,thv é Č-álSIt]. 

Z jiného hleld·ÍIStka 1'Iolzeznáv'ají se nákJJady 1a:pitál{)lvé a ná-
. klélJdy prolvozni, dle druhu k<l1p.ÍJtál,u , -poltřlebnéhopro za:řizenÍ 

i udržování provozu. Kwpi,tál\OIvÝllni zovou Ise rnákl.ardy stá!lého ka
p]~álu voom k,teréIl1 dopravn:ÍJnl prostřecEku uiLoženéh()l. Ponév:adž 
plak ,potŤl8lbuje 'karp;rtál 11 dOlpr!alvy óasremolh;nQlviJváll'í resp. zúroko
vání, .pĎiipadá 818111 i kVOItana 'orbnO've;ni .nebo zúročení ka.pi,tálu. 
Náklady pr,ovlQizní liší se v theo.rii opěrt -na. re1a:t.iv,ní 'provozn.í ná
klady .a 'éubsOtlu1/ní prr1ov-oZlní nákl8Jdy. Shoria uv'eldelné náklady sta
ll'iólÍ ·a tr,a:ťo-vé j,s'Ou dle Saxa druhy nákllrudů pro-vOIzlních. P ,ro.u 
tmnuto názw'u j·est vy,sJovi:ti pochybL'OSt. N eho-e n81ní přič-rny, proč 
by 11Ia př. nákll<l1dy se za,řiz·e:ní'lTli pr·o. expedorvá;ní zásilek Slpoj8íIlé 
n 0111'O'h1y 111rti též charaktmo 'l1áklC',udů kapriitálový,ch. 

Náklady ka:pitá}ové jsou tudH j,edl1iaik ná,kklldy zař,iIZOVI8Jcí, 

j,ednlak nákla-dy IS ohlJ1oV'ovánímnebozúr·oiko-:váním ka,pi.t.álu s·po
jené. K térnto nátld'adůrn připojují se nutně náklady osobní, t. j. 
nAlklady na potř'e1bný perrsonál k výkOlnu, dozoru i vedení dopra
vy. Bývají paik tyto nákl!ady spo.jo.válny s k'8Jpitálo.vými náklady 
v jecLny, shora uvedené )všeobeené nálklady do.pravnÍ(. 

p o z ,ll.: Hozl:úš,orvání mez.i nák1él!dy pevný·mi a pohybhvými 
j'elSrt sip:ÍJše po-uZle nmlúnelní, pojm'O'vě však ISIB nel'ilší od tříděJní 'ná
ldaJClú kap'Íltál orvÝich a p.r,ovOizlníoh. 

B. rZ'iv nákladit. 11Ct dopTav'ni ceny. 

Pokucl jde IQ' .kclJpitál zla.řizovalCÍ, sle,t:ká váal1e Ise 8e zjevem, že 
':Ýlněrla j,eho není pwr,a1l1e1llní - aleiSpo-ň pro kratší údohí - iS i[]1-
t'e'L1,siltOlU do}) r a.vy. J e.cllliaJ( p řilChá zí ,tru v úvahu doba r o,zv oj BI i ne
j-il8'té bu d-oucl1'o srti , )~doba nla ZJkoušk-u«, j1ednak ulPlatúLl,jIB se tu ll1á
rodohospodářlský zj'erv, v theorii zV8mý »mlax~n'1a r ,e,1ah:vní ,]ntoo
s:ity« (srOlv. Sax, AlLg. \/Brl~elhr[lehre sbl'. 79 a n.), jeví se t'Ohž jistá. 
dolní hrallúce minitlllální ·dopravní Í1mbernsirty, vyžadující urórtýclh 
Ziařízeni, Fl mez horní, až kanl dostalčuje tot'o za.řízení pro ro.
stoucÍ ,dopravu. Jde-li pélJk rntenslita, t. j. 111'nužs,tví Vj,kOiIlŮ do
pra:vy, přes tut:o 'l11.ez, jest tř,ebla opět ,nových z:aříz.ení (.cá,s,tocil1ě 
róz,šíř'8:ní stávajkích z·ařÍl.ení) , tud:úž 'r1'Ú'v)reh výda,jú ka,pi~állu, 
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čímž vzrůstá úhrnný stav oeThových nákladů, kte.rý pak 81e udržu
je 'Při této výši .až do dos,éllŽení ruejbh0ší re1ahvm.í ilIlteOJsirty do
pr1aNIlÍ. St01.l1PáJní :iJntensity doprrlavy jeví tudiž vhv IlJa náIkJJaJdy 
v m8JzÍ!c:h právě na:z!Ila-če'll ýoh. 

Náklady kapmálu z.ařizovacího l8ouv,]S!ejí předevšhn s teC!h
nicklou "Správ.ou dOopravních prraLSt~8Jdků. · Čim dokOonrulej.ší j,eISft dOo
pr;(i;vnÍ prostředek, Hm dárua j·est i m'OoŽIlost větlŠí inJtt:ms ity d~o(prta

vy. ~ tudíž -lTIellJšioo specielnich nákladů. 
, ZdrorkonF.l.1enJ technJÍJcká mají dále vhv na 'Pr'Olv.oZlní nákl1ady, 

~ to ve směru pro tyto phzJ.l'ivém. P.olSléz z.dokonalení techl11Í1cké 
zvyáuje . .uprot:ř;ebift.elnro~t přÍSl1ušného materiálu, čímž se Zlmeněuje 
kv<?ta Oib~l'OVO;yací. Stoup,nutím ,1nrbenls:iJty dopl"lavní - j,ako vůbec 
stoupánim :iJnttellJs:iJty hospodářské - kJlesá úr-okorvá mjr-a. TÍln 
umrožnělllo dOS8.Jdilti větší k'ap:iJtáldo zaŤÍ!zemí. 

Vý.še nálkladů je.st sll18l"odrutno!U pro výn'OOllOrst (rent!ahí,ilitu) 
p,řis,l.ušného .dorpr:avního pros·tlředku. Kde výlThOS kryje s·e ,s nákla
dy anebo docíleno pouz,e ,ne!patrného přebytiku ' k z,&j':iJMěni určité- I 

~o »r:eservního 1cmidi~l«, jehož se použ,ije lm Zldokolllť:LlenÍ dopravy, 
setkává'lYl,e s e s provedením vlast.niho spl'ávnlho principu pOlP'kvt
klOVého. Taik tQffiU jest u pošty listovnÍ. P lokUJd jrC1eo ~.e1egr,af a 
te}'efon, nedá ,se i IJh zásadě veřej:néh:o podníiku v době .zraJkládání 
přhsl1uršnýeh v,edení v18,s,tní vÝ.Jl'OIStl1'oStt rněř~ti, ha a,n:i ,10!nstato
V1ati. Vys·oké náM'ady zaŤizoViarCÍ, zejll'l1érua v d'ooolch dřivějších , 

pohrl,oovaiy č1S1té výnosy těiCJhbo dopTlaV1níeh ,prostředJkú ,anebo byly 
tyto O[) !3lt použ.Írvány jaJ\.o Z3JhZ;OVlélJcí kapitál k úcelu rozš:úření dra>
pr:a'Vní ,sítě, takže nutrno bylo od ·event. dod1eného čils.tého výrmlsn 

. o/pět ty,tlO nové náJklady ·odečísti. U ,privátního podniJkání bylo by 
OVŠelTI - v.wlledenl k jeho jp;QVlaZe -'-- lIlJutmo vždy počírfJati s urči

tým či.srtým výnO's8lITl (p'OdJnriJkatle],skýlm ziskem) Jrromě Ziúrolco'
vání zařj)zovadho ka,pitálu a příslrušnýoh div~dend. Ta.k vy:kaí:o
va1a dLe Knie~se (Telegr af stol'. 148 a .11.) v·ell~ká 8Jnglitcká soukrQ[Yj,á 
spo:h~ónosrt »Elekkik. Te'}egratpll. Com'Pany« v Londýně v 1". lS;),L 
4652 angil. 111il llÍnek ,te]'eg.raf'llích a 25 .233 Im:iJl drM.ového vedení, 
pro něž bylo 374 stamÍJc ·a 1152 úřednÍ!ků, s úroceným kapiJtáJ1em 
48().COO ]Jjiber .sterlinlnl. Výldaj'e v piJ."vn rm pú.1letí 185/1: ob:lrlŠely 
4,-5 .091 - za . oelý r·olle 90.182 - příjmy 61.215 - za oolý rok 
122.430 -, čÍisté příjmy 16.124 - 32.248 - ,cOož odpovídá 7(/6 
ročnllllu ~úr:o:l~ová'l1í za,hz()IVl;t.cihro kia,pj~,áilu (dříve pouze .Jo/c, ča
sem docíle.no R%, 61~2% až 7%). Ve ,skuteónosti "šlak sle ·ren.toval 
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Studie o t a rifech 'v dop ravě pošto vní , t e legrafní a teleflolnní. '7t 

v Arcglii telegraf ještě výše! N.eboť LOlfidÝ·I1ská ,slpol,emwst mě'La s'ÍGO' 

zahzov.ac:Í'ho karpi1álu per 480.000 lilier Ister., z cehož by.lo však. 
25.5.447 1. -co relservní fontel: Efekrtiivně bylllO tedy v pGužiti pouZC" 
2~4.55ij lilier, pro něž se jevioI1en. docílený čistý zisk p'O'loletn~ 
per 16.124 1.. t.udíŽ roční zúrokováni téméř 141!5 !;'~' ! Hlavni polož
ku 11a.dzelmního vedeni 6ini,l drát. Při ·tom. rOL'ilunožení ve-tlení 
melo vž,Q '~ ' za násloedek zrn8i.l1išeni nákLadu 1 l1lí1P, vedení, POll(\

vrudž ná:klad pr10 zařiz,elli .st.aničních hudov a slollJpů, jež m{)!hou 
6 vec1oudoh lin~kstejně 'dohře nésrtJi, j,a:ko 1, téměř zcela prO' daJ1ší 
ro.zšíření sítě dopravní odpádal. Že ,po. .př,ev,zetí telegrafu státtenl 
(totéž muta,tils mutand.iJs u tele.f1011u!) C8!lková výnosnost poklesla,. 
t'oho příčinou js·ou j·ednalc ro,zlšiření délky vledení a dop1raJV'ní sítá 
vúbec Ci do Ikrajin dřive zanedbávamý,~h vz:h1odem k pravdě:podOlb
né m,enší fr,e:kvenci) , jednak paralelně iS tÍlm jdoucí rozmnožení 
~Í.ř'ec1l1!:iJakého IpeDsoll,wlu. '1'-0 vlš,e mélo v zápěti zvýšení výc~ajů, j'6Ž, 

nutné ·,po.hltily everut .. zvýšený příjem , z ro~šiření c10VNlNY ;pily
nOLwí. Souč'asJlě bylo nutno i :zvý.š:iJŤ!Í IPOÓE'lt ,stajfi~c, a s:~ce úměrll1B

dle počtu ,00bywl:telstva . Byly pétik si:a.n:1oe, které pO;skytov1aly na.d
prúmě-rný výnos, la opět. staII1ÍJC:e, j'Ílchž výnos lilJe'8lŤwčill. a:ni ku kr yti 
svéstojll1ých nákladů . ZáJsrudě v,eI'ejIOÉho provozu odlpoITo'v:alo by 
vypmstih rtyt10 sta-nice z .dopravni sítě. 

Zvláštni po.stanvení 'zaujímá do jw,té míry ,polšta bailiková_ 
Při .'j'Ť'anoveni nákl.adú 111utlno z:de vzi~i zřetel zejména k tQlmu ~ 

že výkony 'ž01eznic, ohstarávajickh pO'ŠŤ,ě, j,ruk ználno, bezpl3.it
ně, nebo jen za .po,měrně -nepat.rný 'P,říspěvek, dopravu jejich zá-
'ilek, přirpRJdaji z 'největší části ,právě na· tuto -dopr,8,vu (STOY_ 

}[aa,ss, \Veltpostvei°-ein un.d Eimhed.tspol"10 st.r. 14fi.) Ceny U L 

tUTIO dopl'étvu mu.'3ily by se r'ad'jká1lně změnit.i, kdyby by.ta. pO'ši.CJ_ 
n:uoena železln:ÍIci hr rudit i ,pIntou náhntdu ,příslušných nákla,cbL 
Po-kud se týče sp-eci,sllního pojedmání O' .svés-tojný,chnákl1aéLech 
této cloprwvy, odkazuji lJ1a výlstiŽ1ný spis Ha.alsse 'o této věci )Jdi&, 
Post IUllld .der ChřH.a;kt.er jrhrer Eilnku.Il1He«. Zde bylo by :je-n po
ukáza.ti na jj.s:Íou ne:s'r ,Qlvn:al.olSt, .pokud .se týče výměry tari.fŮ' 

za tak zv. lnaJé ba]iky, VÚČl tarirfům za balíky 'ostatní. Jistojest J . 

ž·ena Ipř. přeprava 10 bailíků :po 5 kg :je-.st .spojena pro poštu. 
s vBtš~m nákla.cloyým zatíž,erlím, .než prepr1ava 1 bal.íku O' váz.e-· 
50 kg (srov. v. d. Borght, das V:erkehrlswroen, .sttr. 622). Vůbec-' 
j1es1t v teoriri' ;práv:em po.ukázáll1!o rua neodůvoclněný názor, ja,k,o by 
pošta ba'likavá ·n.en1uIS11a rp'lně krýti svoje svéstoiné náklady. Jest 
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Zla v\Šech oJGoLntQIstí tl"eha, pokud se ,s:véstojnýdl nátkladú týče -
nehledě .alni Ic účehla výJznamu pŤ':LS'lulŠrné dopr'a:vy ~- r01zhšova.ti 
J11>Bz.i poštou 1 i s t o V 11 í a poštou b ',a 1 í k o V'O u, a ph vý,měře 
ta;rilfú pros'] éz uvedené ,dJOlpra:vy ,plně ipřihlížeti, odpovídá-li st.a
ll'Ovená G8na ,syéstojn1rm l1ák!a:dúm. 

Na tormto mÍlstě bylO' by Ise ~nlínlilh, že výdaje na personál 
tvoří u dopr:avy ZlYootí př-ev.á!žIThCYU položkou. Podle ral(lolUstké po

štovní stlart::iISltiky z r. 1913 obnáš'ely olsJOIbní v1Tda.je 112,581.737 K , 
věcné výdaj,e 58,027.462 K, t. j . .poll~.ěr 66% ku 34~ó . Podle roz
počtu ,l1Ja r. 1921 v če,sk'o,sll'Ov. r,epuhltilce vóetně Po-clkaJrpatsk.é 
Rus:i bylo 2J;:lJměstna,rqT oh l:lidí u pošty ISikor'O 38.000 (Kolorušerk,/ 
Národní h06podál'iství, dll 111., 18tr. 170). Podobně jest tmIl:U u te
leg.mufu a te,lefonu. Nesrporně 'SOUk'fO'lný pr1ovoz prraeuj'e ,s H'i!Žtší
lni 'OsoiblllÍmi lIlákla,d.y než pT'OV'OZ státlní, 'ale i tu prevalllljí osohní 
11ákladY. Z 11011.0' vysvítá dúle.žHost e~olno,m:ilcké 'OIrganiÍlsl<lJoe ,~užiby 

:a zvlálště úče~ného využ:iJtí pra.oov~n:ídl siJ. Sprálva dopflavních 
ÚJs,tavú má b-ýrti netoliko jedmOltlná ke:nt.ra,l5Isova,ná,) , nýb.rž i pokud 
1110Žil10 j,ednoduc:há. Co br'zdí zdra,vý vývoj sltát,ní ,s,právy dOlpr,a,
vy, j'8Slt přHišná k 0l111Plilc-oV'a nOlslt, zt'rnulos-t a těž,kopáldnolstj 00 
'bývá oZll1aČOVálllO bělž.nrě ),byroikrlalti lslll1{~·nl« isrt:ált.ní správy. Zbyte,čné 

vázámí na ř'a;dn př'edp2Isú , mnohdy neordpovídraj~cích duchu doby~ 

v'e1iká j.n,s,t:8 ,nčllí celSta ,j 11'eIg,aimO/S~lartnolsrt rozholdovární ČI8.iStO i v mé-
11ě dúl,e'žitýoh ve-oeeh se,sh:tbují vÝ.konnost i pružnoslt jec1:nortili",ých 
"LÍ.ředn:Úkú. Též ji,nra,k nutná T8vjlse a konrtrolh lTlá býtll, llla l1Bjn:ut.
llějš:í míru 0l11:eZ8llta. Dů lelžitá jest úče1ná di ls~T'jibUrce pra.cOlwlÍch 
sil pod.1,e: vý.zlnamu j,ednotlrivých ,služ,ebon. K t,OlII1U vedla kOlmhj\na
'ce jednotliv1Tch orrh' ět."í dorpra,vlnkh a soustředění hoh v jedněch 
vedourcic:h rukoLl. P-roto j{\st v ID'odern:íeh sltMech j,ednotná ,srpráv,a 
])oš1ovní, t,ele,grafní j tellf?flonní ,s.l ur~by. 

C. »Oe'no'vý znkon( v clOp1'Cl'uě z'uěsií. 

TJ tvář·ení se ,poměrú ,nálkLaldO\'ých má pro dopravu zvěstí , 

zejméll1la pokud jde o st'cLl1ovení doprra",nkh -oell, spec:ilehlí význam. 
Z.de IsetJ\:áváme sle se zla,jímavýnl 1l1árocUohOiSlpiodář:slkýnl zjeveni, 
lcterý karl8.ktel'liisuj'8 prá;vě da.pra;""Ll Ca oOil1Jtr:a!l"l'O prncluk,ce' ,g'La1Jků) 
iortilŽ v pÚiso!h8lní do(pra,vnÍch cen na ná/111a1dy. Jjls,t:o je, že výš'e cen 
':-~,a ,dolpr,avl1í výkony má v určitý,ch mezích vhv na i ln~elll,s'~tu do
J1'ra vní. Jak by,lo j,i,ž ,l1ia,zn8JČeno, j es,t v cloprGtvě snaha, vyšši 1111-
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t e,'l1ts,irtou ztmentš'O\,lati - V ul'ótý:ch n1:etúch - ,nákla.dy . .N ež na 'po
, č et dopravnÍ{ili výkolllů vyikonéJVa:jí opět vEN cHny doprlavní. 8ní
,žením ,cen ,(LOIc:Í;lí s,e v , jitStém sméJru z,es.iletní ,ilIl<teThS~ty dopravy, 
cllnž se zárm"eú para10klě docíll ,sníž,ení :náJ,da,dů, ,a ISClce ,potud, 
polkud ,1118ní snÍJŽ,ena výkoll1nost Cl!olpr,ruvn:íiho z::lřiz8inL Tudíž mu
t!a~rils mut.atlldjlS v .'dopravě neurč'uji pouze n:á11a,dy cell1y, nÝ'brž 
naopaJk též samy c10jprHvní oeny Thróují [lá'ldady (jinak při prlQ'
,duikci statkú urč.ují primérně [lá;k}atdy .cenu vyrobenýdl věcí, 

sr.ov . Sax, Allgem81ne V'erkehrtS,leJ:we, ,str . 90 ta n.).Hostoueí f,r,e:k
,vence dorpr,avy zmensuje dtopravmí nákJady, R, llaJojpak ,zlmenšení 
tatrJÍfů při;v'011ává vvý:šenolU dopravu (poptávku), ,a ,silCe 8 počátku 

(rpřejiJtí od vyso!kýc:h ,sazelb k 3lÍ'nkým) z,n lač,ně vellitkou ;druMí siľli 

.žovánÍ saiveb nemá ,prlOpOlrciornelnÍlllO účinku 'na zvýšení dO'lw'avy, 
aIŽ přijdeme cne Saxa (Ve'rkelhr,sinilttel, 1. dU, stll'. 96) k bodu, ,kde 
,':lÍž,ent s:azeh ,l1'ej,eví již účinku llla zvý,šelní pO'p~.ávky. To platí 
"šeohecně o ,dJoprlavě vůbee, a,rei Ll -jednlOtlirvých druhů dOlpra,vy 
l'l"tzně. Tento »záJk'o'l1«, jehož clo jdelne OOOŤlOíU ernpi-ridcou, dOlznáva 
'ov'šem v k0ll1'kr'erUtlím ž,1Viottě le-ck,terýeh zllněn. Pokud se týče vlivu 
clopr,aviních Cffil v dorpravě zv,ě,s.tí, j,est uvé8tll tortO': N'esporně z.na
mená 1 :tu snilžO'vání 08n v j'jls:tém ISm.e.ru zdoJcGn'a,lO'vání dOlpl"lav
ních prOtstř,edků. Z ,toho dúvo:du př'l'znávala. se gener.elně tomuto 
zjevlu vŠ'8'O'beoná 'pla:tmOlst la hbeděllo se provést,i jej do ch\.s:ledkú. 
S1,anOVelll1a :něJc~erýnli Cllutory zá.sada, že jedilně snrnO'vání dOIP,r'a,v
n:Í!ch celll, pokud se týče do,CÍllení úplné přís,bupnOlsti dopr,avn1ch 
pl"018ltředkú nejširišÍm třidáJmohč:alnkS[cým, jest prjmerní podmín
kOill ,pro dOtpDavnÍa tarjfní .politj[ku stáJtu. Od ne:jkra.j,něj,š:Úho ná
z,olru o hezípla:tnolsti dOlpr'avy a úhradě nákladů v da:nkh bu.d~ ,ž rtu 
'rubstrla!hováno,. 

J alk již Inaz,l1iaJČeno, sn1žoválllí oen j,e'ví ,sle ve z.výšen€ poptávc8 
g,c IstralU y n,ži valteh\ dapra'vlJ1kh výk,on Ů, Zed'111éna při náhlmn sní
ž'e:lí ,oen dOlprwvnk.h je,st pOtp,távka v,ellll'i z'rua,čná . By1'o též poruká
Z,áJll.o, žle při .dalš~C!h snižov6.1l1ich oen 'pOIll'em..áhllU poptá,ťky uhývá. 
V dOipr'avě zvéstí j,eví .se v,šalk - nla rO/zdil od jj,ných dOlpra,v:níeh 

'l)rOlstředln\ - zna ,čná lS ,chop 'L1ost rozpětí po \ptáv ,eJr 
,nlůvem při\f'OZiBné ]}O'Viahy ,přÍfsLušné :port,řeby , j~ž dáll8 s r'Otz,vojem 
OIst,a,tních cl:orpr,a:v,n:ÍJoh prostředků zv,ě,sh j ,e~§tě přibývá. To pl'atí 
př,edevš:ÍJm {) ,poště hstovní, j,ež st:a1a se ča,sem den:ní potřehou, 

TDzlŠíĎenDu mezi všeehny Vll\Sltvy ,oibyvaJtel,stva, u níž, Ipokudm,otž
no, nejn]'ž,ší úpllart:a za dovravmí výlkolny (pO'rt'O) jest p.OIs:tulá,t~m 
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nejen náJrodohospoclilřským, nýbrž i &ociál/ně politickým. Podoh- · 
ně frekv'enoe tel.egr'afní dopra;vy lJaJLlja1a y . plOlSleéLll~ch dobáJch 
.Vedle l~g.tovní pošty dů~eži1.é miJsto. PrO' určilté zvěsti, jež vYlžadují 
zvláštní ry,chl,osti do/p NliV y , pak .platí, že katŽdé zJne-u,šen.Í rozdiJ}u 
mezi 'polplarbky pootovními a tJellegr'a:f1l1iJmi zla.jišEuje telegrafu 'OInlU 
čáslt phslušné koresipOtndence (Kn'Í'E\S, Tel.egra.rph, str. 173 'a Jl.). 
V. .té míře, v jaké .doZlIlá~ají ceny za teweg'ra.fní dopravu -sní-žení,_ 
piíilbývá ·telegrafu 'dopravm:úch výlkolnů. A telegrafu (1)ět -odmoÍmá 
- a tO' v po/slednich desiti!le1í zn ačn,ou mírou. -: c101Jr1avu ' uTči-

tých '~Jráy telefon .. Tu j'edná sle .po výtce O' taková ,sdělení, jelž 
lnají býJti dopravena netJo~iko ry,c1l1e, nýbrlž i sptotlehli~ě (hoiV'or 
na rOlz,díl od depes'e) , led'e - ,Slit venia verbo -Otso(bni rOlz!hoy'or 
zajišťuj,e -otkamžritosrt v rOJzhodovámí. (uz,aviráll1í SIITlhrv te~eťo
Ii~cky ). 

V ý Z n a lm vše .o h 8 C'll é h -o Itl ~ í v á rl í toho kterého do
pravního prostředku zvěstí) který určuje té:ž - m,:imo jiné vli,-y 
- vý;ši t,ét,ri,h'l Oak b1110 jjtŽ u'Vede/no., m/aji v c10pravě zvěstí JlJél. 

výlŠ':i! t/a,r~fů "liJv i lTIeelcolliollTIjlaké mOtffielnlty), j'81st jakýmsi pnro
zEIDý,m regulátorm.n IzmÍněného »)cenového zákOtllla« v dOip,ravě 

zvěs~.í. V dorpnwě 'OIsob n;aoprule jeví s,e menší rl()o~pětí nahídky 
v dů's.1edlcu snížení oen dop,ravlníeh, lllebOť UJSlpokodooÍ potřeb rtm 
dříve nas,tává. Tornu n.eodporuje zjev, z dob vá1eoných známý,. 
~e i při zvjš'ení ,tarifů do:pravn:í:oh pOlprtálviky \]JO dopravě lloohý
valo, nýbe'ž })l'ilbýv,a,lo.. To bylo dlís1edlknm ab[))Q,rIYLálních opomě'rt"r 

hospodářský,ch, vyv'ol'a/oý,ch všeOheC'l10fll nejis,totou i snaholU 'pO' 
. přítomném z,aj~štětlí eXJilSltJ81J1>čních pot Ť.eh , třebas »do zrui?ohy«. 

Ve všech pHpadéch, zde pr oj odnávaných, počírtáfilO j1est.;g oe
nami za dopn.LVlJ v lIli8zÍch národoho,spodá :řsiké i fi,nanční mož
nosti podnikatE'J'8 dop,ra'Vy Cs,táJtuJ, !S'B zásrudau ,speciJelní 1ipl'a,ty za 
dopravní vý;kony, i a,bS!tr,ahuje se, j,allc podorbknuto, 'od ineorlí 
o bez,p'rat'ném nebo jen za u1.]ni:márlní Ú!p1rutu používání dlQipray
ních prostředků (zásady JcOilTIUlTIismu). HOIvněž up.JJatiiuje se »oe-
nový zákon,( v dOlprravězvěstí různě dM 'st~di,í 'Vtvoj,e. Ap1i~ova.ti 
bez druMího zás.rud y teJegr.afu n,a · bezdrátovou telegr!n..fii by,}o ~Y 
stejně nepřípu lsŤ:né i národohosipodářsky neoprávněrné, jaJko :kldy,sT 
přelwrtnéSiIlÍ!Žení pOtrta ,i pod náJkl,rudy .svést'ojné. Pro zdr·av'Ou do-
pTavní poliit:jku j,E\SJt za daných VlOměn'l nejlepším postuLátern do
cílilti, 'dolkud jest to v z8.j.mu :podnikate1e, pokud rnO'žl1'O nízikýoh 
cen. Výšle náldiadů je/si tu meZi, pod let.er'ou nebude lz,e p:l'i ·sI'IHo-
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várú cen ' .- vyjima.jí1c 111ál0 IpřÍ!PaJdů - jiti. Jistý stu,peň jrnt,en
Slity clolPr,avy ZarnČ1.1j'e jiSJtý virnos. J 'e-li snl:iJiOlvání dopra'V·nÍtch 
CHn ta!k·O'vé, ž,e není a:n~ ,oné míry VÝl1IOlSU, rnutné ke ktrytí náikl.adú, 
d03élJženo, alby dOlPlr'avní ústtav byJ soběstačný, ba dotyčný ústav 
pra.covlati musí s def,~ci,tem, jest to př:Í!zna'.k:e,m ruezdravé,' márodJo
hos.podái~.sky álwdljrvé dOlpr,a vmí pohtíky. 

D. VU1) vel'ejného zájn'/ru a fr-ekvence dopravy na stanoveni 

tarifů. 

V ýnos!l1'OIst dopr:wvy zvěstl, státelll :provozOIv,alné, je.st dJáiLe do 
j>ÍlS,té 'll'1Í:ry. regul10iVána vÝZlll'a~nem, jaiký ta,tJo' doprava má lpiro 
vookerens1.V'o. Výmam te-nt-o j,est 'pak i v konkre,trních případech 
vedle výše nruk1<lJdů rozhodující, a:ž ku které nejnižší hY'élJn'ÍJoi 
možno při výměře sazeb sestoupit,i. PO'kud jde .o jednothvé dTl1hy 
dOlpra,vy zvě-stí, ' bu:dilŽ uvedeniQ nrusledrujkí: 

J. Používám-ípošty llleib nékterého poš.úovnihú odvě,tví j '~"ISt. jen 
čáBtlečně omezelfiio ,na určité třídy 'O'byvatelstva případně na určÍJté 
kraje, Tu j,est odúviQd'nan:a výmělI'!a dOlPTravnklh cen přim,n dle 
skutečné hOlSpodá~ské hodnoty, j ·eiŽ d!o[plrlwvní vÝ'kony pošty nwjí 
pro j,ejich už1va:tJe1e (zá!s8Jda veřejného podniku). Za dnešních 
dob j'€l&t ,s,tanov,ení sazeh dle této zálsa,dy :nlaJ)1JlOlZe dánO' u poMy 
povozmé. Tako - na rOlzdíl OId rpo.šrty Hst'ovní - nedoznaJa ilak. 
všeobecného 'a IStejnQlIněrll1éhlO UJžÍváilli .a vÝZlnanl její, nároc1n
hospodái;ský, ku1turní a soQJojáJrní, není toho druhu jlaikn vÝzjna.m 
pošty hs,tovnL V ýj'imku tV{)ří částečně zásiJlky dr·ohnějlší tvoři1cí 

př-echod ·od pošty hstť!ovní k POtštrě pOf\T'ozné (malé poštovní ba:líky 
»00l111s ,ptOIst,saux«). Srov. 'v,š~k též., 00 byliQ O: těoh1!o zásilkách u ve
delniQ v odd. B. 

II. PoužíváJní p-ašty jest všeoib8lcné, třebas ne vždy stejln'O
měrné. T,o jeslt 'odů voc1něno sníž8iIlí sa,zeb až do té míry, že vÝ
té~ek kryje pouze Isvéstojné nákla,dy dopravní (r'OIzsahu ji1ž vylí
čeného.) , eVien,t. ,tyto rQ ,něcO' převyšuj,e. TeIlito přebytek nlúlŽe slou
žirti ,k úhradě .deficitu z dřív~jŘích doh. Ji!llak jeví ,sle co da.ň (po>
pl.a1:ek - p'l",eatC-Ítpíu:um daně). 

Zás,ada popl<lJtJková, potud modJiÍ<]koV1aJllá, ~e výtěžek nest.a;čí 

ani Il1Ia úhradu .s.véstoj,ných -ná~l:adů, Ikde vZll1Hdý schodek hra.dí 
se příplatk8'm ze v'šeohecnýlch damí (sp.ráva fP1říp:la,tková), před
po.kláJdá Q<v'Še'm [\,e1'oudko rO'zB:úření v U'žívánípošty, nýbrž i do j.ilsté 
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míry siej inOil.l1ě.rllost tOhOltO, OOlŽ opětmúž,e ,B'e předpokládarti u stá 
tu, kde Ise .dá kOIlr.s,ta,t'Ov,a:ti UTči,tá výše prúrněrného vzdě.lání ve
š'ker'ého ohyva:telsltvla, jistá :srt 'ejnO'mě,rnoSit oS'olhních .<-1, právních 
pOImé'l'ú a D.'e v'eljlký rezdil hOlSipodářiskýmle'Zi je,dnú,bh vÝlni ttÍ
da.m ,i srpoJ,OCeJDlSkÝlWi. 

III. !\ol1ieóně j,est posta IPov·atŽ'OIváDla z·a obecně užiltlll Ý srtatek, 
čímž se dochází ,k ·požada,~ku úplného odst.rlail1ěnÍ úpla,ty za .po
užívání Q::>osty, 1'I8nrto pož,adavek, zajj:sté radiká,1Jní, Hle.uí pro :d!n-eš
ní poměry vúbec ,pra!kti'cký. P,ře-dpokláda.l by palk :bent'O syJSrténl 
absOllutní stejné používáJl1,Í pošty V1Š8ll11i phs,lušn~ky státu a zda
nění vš-e.ch rpi~esně dle jidl hospodáňSlké ,síly . 

IV. P.o,uživáll11 telegra.fu i telefon·u a tedy i jejich význli,lll, 
je'ví i dlles Ispeoi'elně oprotá poště blSltovní 'l1'eiStejnO\l11ěrll'0,st v roz
l,ičnýich hospodářský'ch ~,řídách 'ohynútelstva. TLI opm vysvltá r ·oz
dil v užívání truzefJ.11Is!ké a d :zozlell1)lSlké dopr,avy. Dop'r'a.vní vý1kony 
te,legrafu a {,eIei-OIllu sloUlŽí pře'Vá,ž:nou mirou určit.ýlm tří:dáim, a 
to hl'a:vně hospodářsky dobi;e ,sjJLuova.ným. Speoi,elnG 'Obchod a 
průmysl př.ůchází Itu v úvahu. Tyto ,třidyovsem dOVOlláw,l.jí !se l.lJe
pHmého už~tku, jEiliOtŽ se zlm7lněnim p.řislu.šných slalzeb prý do
stává voškerelnlstvu. Než ípřes t'O j-dP. tu po výtoe 'Ol zájem urč.jltých 
tříd (s podobným zj·eve:m s'stlcáváme s e II ždezlni'c, kd\~ zej'mén,a 
\' dřívější době poukazovalo s<e nesípor.ně ,t,endenóně na užjt,eJc, 
jaký I"ozvěiv'ená ,síť žele1zniční přináší i doodllehlých sa,mot a 
chaltrčí). Že Zla dne,Šil1:ÍJch p,oměrů bHZ j,nrbmlsivní c1'Orpll't1vy zvěsití 
netní národoholSlpodáňsiký rozlvoj národa nl-y,shtelným; jes1t d.ů

slec1ikel11 změněnýeh pomérů . vývoj dnešní spěje~ 'polkucl jesrt to 
možno, k největšÍJ.nu roz:V'ÍJl1utí c10prarvnich prOIstř,edků, a, v-yšší 
záj,my všeohecného VÝZll1'allliU zatl/ačily dřívějéí fils,kál:ní pojímání 
d op.r!a'Vniot:vL 

Z toho ,ak llevyplývri, že by i b8lZll11yš1en,kovirté 'uitŽOIvání tla.
rifů li těch ,dov.ravlllí(~h pro.st:řrdkú, lCltm'é Ipřece joeu ,slouží v prvé 
řadě urórtýml vrstwí\lU, n1koll~ ISllllad jediJně veřejnén1u zájmu, bylo 
postulátem -nárocloh06podářským . SpTáv'Ilě podotýká Cohn (Fi
na'l1Jzwi,ss ensch aft, str . 609), ž·e j.e,st tu týž omyl, j'aik.o ,když se za
měiíuje j'edl1iOlstranll1} zájem urč.itých Hid siplol'ečen,slcýcll, zpjmé
na , r.elkoohchodu a prrúmyslu sle zájw€tl11 veŠlk,e.r·8,n,s,tva, neboť ])0-' 
kroky ve z~evlfiění t '(l,rjf.u telegrafu a t'el,ef,o\D.u j'8ví se v prvé ř:ulě 
co ,triU\l11f uvedeného jedn.ost.ranmého zájmu, n~koili zájmu veške
renstva. Může-lj Iněk.do - ipra;vÍ Cohn --: za něJlwhJc ,m'arek z N-ě- ' 
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medkJa do Anghe ,tele.fontOv laJŤiÍ (místo dřívéjších tolik,a rloll,a,rů), 

pOlslkytuj'e ,se t:ím bursám v H anmurku, Berll~né ap., přÍJpi},clnč ni
koli m,alén1'u lTIll1'ožS'tví zám,oŽJných rodin přij ,pilnn-ý dal'.UžHek 
však, jejž 'má z toho hO\S[lodářství národa, jes.t dlllem velice ne-' 
přímýn1, dnem pT'OIblmna.tjckým, ba s louží dle Cohna. matně 

rozlš~řená dopr'éiv'éi ,telegr,afní přímo i účeIúm zcela zhytecným. 
Tioto tvl'zle!lí jesrt O'vše'l11 - vzhledem ,k cln1ešnim poměrům -
b1'á,ti CUlm grta,l1'o. :8a1;,'3 . N~cmé.lle jost v něrni. dOtslti pr,aNdy j vzhle
clem, ,k nyn-ěj 1šÍln poměr.ům. 

V doháoh clřívějšioh bylO' uživání telegr/afu je,(ln.ot:livei zti
ženo přiliš vytSoký;mi sazba:m'i. Ne,bylo to vŠlalk vlive-m sncl,d VGli.
kého ka:pi,tálu zalř':UZJov,aciho. V z,emich stá,tního t1elegra.fníhO' pro
VoOlZU dá ,sle tlento zjev \ '1' větht-i Hm, ž,e pritvMI~lí korespondence 
by1a dopr'avován.a ))OIuz·e lwi,ZllVOU mírou a bylo též jen 1l6pat.rné 
mlt1lQlž:s.tví př1s.1uŠlnýoh z,3Jr1zení k tel,egr!a.fní do;pr,avě, . znseně ro
st'OuICÍ .poptáv,ce lúktel'ak 1118VYSltocčuj:ítcí. SOUkrlOilllé ,Sipo~ečil'OI8, ti 

snažily se doc~lih vysokými s laizham,i ,00 ,největšiho z~sku - v. tom 
byly do jj,sté míry podporovány moruopo~nÍln S'v,ýn1 postavením 
- a teprve za.l\íláJdá:ním norvý,ch konlkurečních IÍJn/ek jiných ~.;po

le-onOlstí byly nuceny sníž:iJt:i s.a:?by. Po převzetí telegrafu do sltát
nihoprovo,zlOvimí byly si,ce sazby - 'opl''Otli době sl{)Iukroméhopro
vozování ,.- zllJ3JčněSlní,ž,elny, záhy však stlal se celý potCLnllk pa
sivní i bylo ti'eha h~edruti nové směrn ioe plro tctr,jlfní po.Utdlku. P'O
dotknouf'i všaksluší, ž,e te,}egr,af i t.'eh3Ifon ' ukázaJy.s8 Ča,881l'Il j ako 
poclniká;ní, jéž se dá, 'predpo'k ládajk VhOdJllOíU správu , rentovati. 
Kapitál zlahzO\T!ací není -- li po.r,ovnání s 'kapi1állem j ~n Ý'ch V8-
liJcyoh dlOpr'3Jvnkh podni1ků , ku př. žel'eznilc - ,taJk značný. Při
sp'8ly k 'ŤOiII1U alTci v 'Prvé řa,dě vynálezy na .poE tec:hniakooL 
K iwu:strovální .clřívěj .Šítho stavu , Jccly ,náklad na zařízení č1nj!1 pří

slušnou doprl3Jvu věcí opravdu luxusní, bylo by uvésti, lŽe v rQlc.e, 
lB·l9 stála j '8dl1~0IdUtchá depeše z Ber,ullla do. Cá,ch 16 ,M 10 feniků 
(,SI1' Ol\' . Sehwettle, Tel,elgraph, str. 313). 

VŠ1eobecně be Srtanolvilt,i v doprcuvé lvěstí tuto záHadu: výše 
saz.eb jlest určen:a VJT,ší s.vég,Ťoj ;ných nálkladú ' potud, že tyto udá
vají dolení mez, ke které až mohou dop-raMní ceny kl elEXrlrOut i. 
Jcle~h s:nižovámí ta,rifů. i pod tuto lnelZ (p.ro čež bývá se dovolá
vám'O veřejnéhO' zájmu), nalSŤ.upuje již částečně úhrada v dtaních. 
H'Olrní me z pro sltanovení výtĚle ta,rifů, t. j. jak vysoko má býti &ta~ 
noVen t.aTif, aby - dle mO'ž,nolst~ - z;a.jd . .\Stil nejvyšší výnOSil1,OIS,t 
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dá Ise u.rčiti pouz.e 'cestou empiridwru (srnv. 'vV e.~chSl-GlooiIl, Das 
fiJnan:zielle unrl ISOIZl:úale Welsen der moc1ernen VerkellT"s,mirttel). 
Zde p,řiahází v úvahu hlavHB f rek ven c e v uŽ~váJ.ní toho rote
'réhodopr:alvního PlI'lols,tĎedku ,a, jlak bude dále pOlu.kálzá:nJo, s u b
jek ti V !Jl í u 'ž 'i t ,e k (hodmlOta), který luá clopraI\~ní výk,oln pro 
U:ŽIivlatele dopr,avy.12) Dle toho, v j,aikém rozlpětí porhyhuj'e se výše 
tar]\fů, jest. -pak uroe1na míra f<ťktické rentahihty dorp/ravnilio 
podmrku. 

O vla/st.ní fr,ekv8iIwi u dOipravy zvooití dá se mluv;jJt:~ telprve 
v dóbách novějšÍlch. NehoL :původně slloruŽlrla dopflava zvě/sIÍÍ pouze 

' ú:oelům stáťnún. TI pošty a;rei hyla mlllohem dřív/s - vz:hl,edem 
' k Istarému jejímu h1storicikému původu - př-ÍisltUipn:ost veš,roeré-
111U 'ooyv>a,telstvu z!avedooa. Předchůdce e.lelktr:ického tlellelgrafu, 
telegl',af olptjcký, Sh)IUi.žrhl po vý1tce j'en 'obcielmí k,o,l'8IS:ptond'snci. 
S r'OlZvojenl telegrafní dOipravy stalo se dřívější uvažofVálllí, ' je..:h 
privárVní korespondence vůbec pří'Pus,tna, h8lzipředmětným. Ji~ I 

K:niJes mluví O< kor1e!s,poil1denoi jako 'o činnosti, ve kltl8tré se z.rcadli 
všeobecná č.inlllOls1 životní. SOUikrOlIll'fch te~egramů, podoihně i te-
1ef.onmÍcn hovorú, přibývá v pOls[edníeh dobáJch nnu,c?,néjší měrrou, 
než ,sltá,tJl1Ích, pokud se týče služebníeh. Všeobec.né zlevnění Isa,z,8tb , 
pů,sobÍlcí d-irektně ma zVýlšení privátní lrore-sponclemce, nepř :dlálzí 
oelk,elm v úvahLl pro lroresponden.ci .státní. 

V pr~vátní kor8lSIpolldenci dá s,e pak Jisi.ti mezi ko,r I8lSpolnJden
d vše'obecnou (z,pTávy demníhO' ž,jrvot,a,), k,bm'éÍ jes!t nejvě1,ší mÍr'ou 
Z&,stOluJpen,a v poště mlst,Olvní, kDroolponJd€ll1Jcí, týik,ající 00 novinwř

sk-fcn, z,p.ra.vodajlsikýeh 'Zlpráv, je,ž zastoupena jles,t ve v:Šteeh od-·, 
větvloh dOlpré\ívy zvělstí a kori8s,polndsllIcí s[peoielní; srnu s,padJadí 
jed;nwk depeš'e ohchodní iL hursovní _ . hlavně z,alsto-upen {'elegr.af 
a tellefon, jednak lnimořádné a na1éha,vé událoOlSlb živ'ota 6oukro-
111ého, jež vyž:adu.jí rylchlé dopravy teJ,e.gr:a,frní 'a. Itel18lfonni. StáJtní 
kor:espon:dence používá ovšem - , ,podle IdrJUhu zpráv - t,oho kt.e
Tého dop,ravnÍJho prol8'tře.dku zvěslŤÍ. 

Při této př:íležitOls,ti bylo by se zmil1lÍltli, že vllÍ.'V ve-ř·ejnýd1ohl'e
dů při srt:.a:novemí t':lr'ifů v dOlpr1avě zvěstí jeví SI8 - kromě uvede,
něho - ,též př,i celkovém ystému tarjlfů. Byló, již .na počátlzu n<é\,-

12) Frekvence dopravy pusobi na s1iížení, hodnota do pravního V)' 
konu na zv);šení tarifí1. 
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Zifi'aiČeno, ,že .v 11l'ode,rnÍ>Ch státe:eh SíbaJThOV1ffily jsou ta['i,f-y v dopra,vě 

zvěsrtí oestou zárr\:ollnoru, přÍlp. nař'Ílzovad. · 

Tarify jsou st aI1Q!veny, předpo\kláJdajíc .stejnou míru u~ritku, 
všem ISltejně. Ta.rcify miatjí býti co m'o'Ž1iá jednodUJooé, ,aby i méně
na&vé 08lIlí mohli jim 'p'Úrozuiměti , jakož ahy bylo vyvarlOvmO' růz
hý'm nedopatřenÍ'ln při j:ej:úch pl1acení. O jednotlllém pors,tupOlvám.í, 
pokud se iýče z.pů.slOil:m výměry a plaoe:ní pOpi1a1tlků, O' ,něž jde, 
bude j,eště vzpomenuio zVllášt.ě . 

E. V~iv s'ubj(!/f,bimúho u,zitkn na. dop:r'avní ceny. 

Cena doprlaVIJlÍJho výkornu je ví -s.e v celém procesu vý,roby 
i s-měny hospodářskýoh .srtaltlků. K'až,dé úejpooní dO'pravy má dvojí 
výsl,ed€lk: ztITletn,šuje vlastní niv1}ad, ' kteu.' ýprávě tkvi v sarrnérn 
traIlJsportu, i zlmenšuje, pokud se týče úpllllě nciJveli.suje rozd:ílné 
peny hospodářlskýJoh ,statiků . .J,al\: jinak mus.ily se vyvíje1tiJ p'Olněry 
v clobáJoh, kdy by,10 -třeba k oby6ejné depe,si ,mezÍ! jedllliOíthvý,mi ZB

měm'Í néko1iJka mělsíců n eho roků, a k,dy nákJlady d'olprruvní byly 
zna6ně vysoké, vÝlS1edetk :pak rilSlklantnL V tO!IIl směru mě~a hlavni 
vý,zil1am . doba, plotř.ehná .pro d!oplravní výkon. Přid.1.ázÍJme t1rr. 
k cUalšÍnlu činiteli, ·madiclmu vhv na ·stanovení ·barjtfů, tot~ Časll. 

Č,rus jest v,l'astnÍm měřit}(,em prO' výkonnosrt i účirnnosl\: jednotli
vých dorpravnich 'prostřediků i dává, pokud jde .0. mOŽJliOStt {)tk!él

nlž~tého takřka ,sdělení zvěstí i. na velilkou vZJdálen,oslt zvláštní ráí~ 
dC>lpravě elektriokým 'Proudem. Přiznaoné jest zejména u IStalrškh 
a'utorů nadšené přím~o velebení úČÍilllků telegrafu. i\. nelze se di
vitli, porvážÍm'e-li, jak ·p římo revoluční účinek mě~Lo· vynMezeltí 
i prak,tické upotř.ebení elektri'Okého proudu pro dopravu. V zpo:
lnooeme-li Jlla další z:dokornalování a vynáLezy v tom,to vibo!J.' u lid
s ké ČÍlllID.;OIS~i, zejnléma na beZJc.Lrátúvou (jj~krov'olU) telegT,a,f'ní a 
telefonní dQprra,vu, musíme ip,řriz:nalÍ'Í', že bud()ll1cn'oot př:ůnese v 1I01ll1 

.sm.ěru dat1ší 'Pokrolky i přoouny ve význa,mu d'opTlavy zvělStí. ÚČii ·· 
rmk zj(loiko:il1a,1'ení dO'PTiavy jeví se právě v óase, k dopravě potřeb
ném. Zryohlení dop,ra,vy zrvěsH ve starších d·oibách nemohlO' býti. 
dOlC~18lIlo jintrn zp,ůS1oibem , než jezdc~ neb povozy. Železni,oe--zThaéí 
vehký p'ok-rok ve z.rychlení dOlpravy, i má v tom směru vÝZ1l1iam 
jak pro do;p~avuosoib a zhoží, tak j, dopravu porštovních zásilek 
J.iJsbovních i baJíčkOlVýeh. Zrusilá ní zvěstí mezi nejrúzmějš'Ínlti místy 
a ISQfuča-smě téměř j'eji ch phj,etí ,adresáty docíleno teprv elek.t.dc-
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kÝlll proud8lLll: neboť časový rOlzměr; potřebn ~T k přelml11&ván h 
V2'!dálOO'OIstí, byl tu {éměř l1Ja roveŤl pOls:taven nule. 

Z'sj,ménJa dolCÍlení součalsnlOsti koresl])oln:deneo mě:l'O velik"ir 

vÝ2'!l1J&l11. pro živolt veřejný (d.jlplo!11.1lahcký) i i8oukr'0l11Ý (vy!tvnř8l~lÍ 

»,světovýoh« oen). 
Črus určuj,e hodnotu dJOlpr,a'vního ústa.v'il,; prolto upla.tňuj,e se· 

též při t'voř'Buí dOlpr,a:vil1íoh 'C8l11.. Tu možno .líšÍ't:] j'ednak 'povšHoh
né vyšší -sta:n-ov8lIlí ta'rifů za Is,pDosltřeclkování i&dě~l8Iní zvés,t.í rych
lej ším dopr,a vnim 'Pr)'lolstřec1kem (vyšší základní t.ari,fy Zla tellsgT,a.f
ní pHp . tdef.onní d!O[H'I3JVU, neiŽ za dopravu pOŠ<tOiVlDí; 'O/pět vyšší 
poplartlky za dopr,aJv u poštou ,lleteckou ,než pOIM,ou ·obyčejnou 'atd .. ) 
jedniaik vy'šši s,tanovení téťrifů za zvlá;š'tní vy~ko/ny v tém·že doprav
ním odvětví. 

T,aík j.S'OLl st'aDJoveny vyš'ši pop1atky pro taUc Zl'. ».spě:šlné( zá
s ilky -pošty lis,tov,ní i povozné, pr·o >'pilné :< tele.gral11.Y a .f..e1efmlni 
hovory. ZvlálŠ'tě pak v dOfI;>r-a,vě osob vylstUlpuje čal8 j,a:ko· mOlTIl8nÍ: 
ceny doprav,ní u,r,čující. To 'spadá VBalk specvelně do. jÍJnýoh od
větví dopravy, ZiejlllénkL do·p,ravy železniční ,a automoD'Íllové. 

Cen.a d'orpravnÍho výkolnlu Isamého jes.t pro u:žíva,tele růzllá ~ 

a dle túho růz,ll í se í dopT,a vní POpÚ\;tky. '1'a:k tiIS;kop]lsy, dopisni,ce
ét vzorky zboží vyka~ují zás3Jdně - vůči dop1súnl - 11'Ílž,ší sazby. 
I tu všaik zároveň upLatňuje Ise známý vkv sílné intensity dorp,l'v.v-· 
ní, j,a/kou Ll'vedené zás]]iky se vesměs vyzn.aJČují , na s VésltiOdné ná-· 
k1ady. 

Dále sem Slp3 dají zvláJštní specielní dOipDavní výkQi:1Y, kter-é 
s sebolU n esou i zvláštjoí výhody pro .súčas<tně.né , jež se jeví v pří
pl,aJtcÍloo k základním c8l1'áo'n. Jedná se tu o bezpeČinost do-pravy ~ 

j:iJž g,ara,ntuje zvláJštní z,aříz'ení »zaps,ám]« (reilwn1landování) záslJ-· 
ky. Opomenutí ' ne~ čáSit:eČJné pouzle zéllPlacení 'P'Oil' t,a odesitLa,t,elelll. 
při všeoheCil1.é n'Ulcené frankartmře má za nás.ledek z,vláštľtí popla.t-· 
ky ; ZlcJia jlso\U ·tyto rázu ,Sipíše penáJIIllÍho, j'8!St sporrno. 

U 'poš.,ty povozné JHO-U vedle uvedených mom·elotů i ně\krtElrá 

o,prutření k úče,] U 8'\T!ent. ručení .poštovního Ú,stla.VU za náih,r'3dtr 
škodý, z,t.ráJtou noo :)).o'§ko.zen:Úm záSlÍJlek vlZllllik1é. Tu 'se ,při:po-čítá 

k jednlolduchému port.u čá tka 'otdpO'vk1adíd poj.l ,šť'ova'CÍ prémii' 
(dek,la,r ,ovámí een y zá:silky). 

Při tellJegra,fnídapravě uplaltňuje sle podobně st'anlOv,eni cen: 
dl,e hodnoty z;á,siI1ek Hm, ze jlsou Istanoveny ni'ž1ší Is'aizby TI dBiPéŠr 
s.louŽícíoh s;peóelním účelúm , a:nebo u dopravy v' době slahé 
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Studie o tarifech 'v dopravě pošto vní, t elegrafní a telefo nní. St 

,fr1ekV8lI1Oe. V ,tom 'směru př,icházejí v úvahu na př:ÍJklad telegra
my, jinljž jsou oZlna,mnválllY :meteoraJogiekým ú,s,ta.vům pov8-
t/ruostní :paměry (telegralmy .po:větrnastní, met'Borailogi,oké), tele
graf~aké de'llDi OZll18Jmy v~·sle,dJk.u měřeni srúžek (tellegr8.Jlny deál0-' 
měrné, OImbr0ll11etr lcké), te]:egTaII~ry obsahující <takavé 'pollooiické cr. 
ahohadlní zvrávy, j,ež j,sou určeny k uveřejněrnív oalslOp1sech Cl 

jsou .adresovány dmlJninn lish'lcrn la nov:LnářskÝ1m 'padnilkům (tele
graJny t;;skové) a p. Pro z.li8vněnaIU sa,zibu jest ,tu ,adůvodnění t<~ž: 

v pr:a,vid8l1nOlsti i rOZis~ahu ,~alpravy. Dá1e Is'etkáváme se v někte
l'ýah zemích s přelneohán:Lm užívání určifté lirl1ky k ,zlaiSílánÍ zpl'á T

[ 

během 11Dční dohy za mírrný pnpl,a1t1ek. Odůvodnění Zil,evll1ění . tu 
o'Pě,t :slpa1čivá V ,m,Qiž!no.sti ] 1ľ1temsivněj ,šíha využiH vedelllí. 

Zv1láš1mí pavla.t.ky opět j,sou st<a:lllOve:ny za spedelní výkany 
ph dopr,avě telegr a.fl1í , z rálIllce no.rmáLní cloVTa.vy v ybočuj ic1, 
])QSíkY1tujicí uživatelům z,v!<álštlní výhady. Se'm patří podivání a 
doprava telegralmú ,m/irma úřední hadiny, tell,e'grB ilny, jež mají 
hýti 'l1Ja lžádaist ,odJes~latele pO'ro.vnány ('alp8Jk,ovámy) z,a. úoelem z,a
be.z.pečení SpirálVllé dapra.vy (t.elegramy porovna:né »ConaJt~Qln

ne:mffil,t«), t;elegrslmy ,sozlnán1!kau přriljetí ,adresátem a pad. Zvlášt
ní 'Př~platky mají tu ráz vedlejších pOIpJaltkú, vyhírají se však 
Je vúli Zij 'ednadušení paruzle pOldlp. llrčitýeh průměrných sazeb. 

Tlalké v teleflO/fi,]]í da[plr'alvě 'setlkává;m,e ISI8' v mezliměs,tské do'..-· 
pra:vételefo-nní ,se slD'Íženým:i s.a,zha:mi za teJefaln(ni hnvoey, je,ž se 
l}1!alhOlU ,z,a uTčiltých k3lute,l konati v urč~tých nočn~ch hadinách 
Ctalk zv. objednané noční ha'\lIOlry) a havlOry, jež se - ' rovněž 
" naóní CLobě -kona:jí ·me'zj Thov/irnář:skými., redakcemi a, kare
spondeneeIni (J1Iovj!nář1ské hovory). Dúv,od pT'a sníže.Ill scl<Z<eb jGst 
tll týž, jaký byl uveden při Itelegria/fu. 

§ 4. Z á,s a d y, k.t e I' é I' 'a z h o rel ují při v 'Qi 1 b8 z p ů 6 o- lJ II 

V Y ln e ř a. v á n í ,s a, z e b. 

PN clapr,avě z,-vě:s'tÍ, ~paštovní a ,tl8ilegrlafní (telefOlllni) jaka,ž 
i ,při poMo.vníd'arpravě vécí, případně osalb, ,setkáváme se s n\z·
nými či/n1Itely ,které pŮJsohi přÍ-mo i ne/přímo, na dioprE\Jvni. Llá-· 

kla,dy, čímž dáno je-st dMferencQivámí přis.lušnch tarifů. Činitelé, 
j8lž tu přiJcházejí v úv,ahu, vztahují se I. jerd:n,8.lk na darpr,8Jvov'all1an 
zá,silku samu, II. jednak n.a dopra\vní tl' a.ť (délku a jakOls,t tr ati). 

1. ' A. U 7á.sdillek palšt.y hstmllní jelví sle v pačát,eČlním vývoji,. 
Sb'orník věd právních a státních. 6 
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kdy m;lllOržs,tví 'dopra vovanýiOll Ipi'edmětll jest vůbec lnalé, ná;k,],ady. 
dOVT,aViní však veliké a tudíž i částk!a, připada.j ící na jeclnotll:livé 
dopravní výkOiny, 'Zlnačná, odůvodněným se s t,a,novÍlska národ,oho-
3IPodáI'ského, rpřihlíží-li s,e 'Při výměře pO'stnv ného u každé zásilky 
k j e jínru 'objemu, váz·e ,i, ·ohsahu; ccna dopravní se in d :li v i d u a,-
I i IS U j e. J esrt ,O'v6'em 'takový způsob výú1ě,ry poš,tovnlJch sl3Jzeb 
'Velmi .8'lož i~ý , mohl ,se všruk zla J1ékdejší malé internsÍ!ty dopravní 
bez velikých 'Oibtíží :prnrvéJ8.bi, neboť 'počet, déJ.Jka jo rlolzvěú",en·os,t 

plOIštO'vníoh ISipod ů, počet .aOPDa.:v,Ov.a!l1 ýeh zá!S:i,18lk i r O'zmatnhlns;t j e
ji.ch dle určení -- 'OOlŽ vše imá vliv na dopravní :iJnte,Ths,iltu - jsou 
velmi skrovné. 'Ieprv1e s roz'V'Qije1m jtntelhsity clopr-aivy přichází se 
ke st'3Jl'lJDvení j,ednotného ' ta,6fu - purta - OICLs.bupňov,runéhl'f 
}JOUZH dle váhy zás~,Lky. HO'zd:ítly v tarif-eeh - pokud Is'e váJhy 

tý,če ---: v pošt., d'OvrJa:vě l'iis't'~'V'llí 111):at~ují ~se j~tll v .~ěkotlik'~, má:,o I 
stupnlCh; rÚ'Zidlly ty byly hehem VyV10J10 ruzne. Za,JlmaNo Jest, ze 
ila př. dřívější nénIecký tm"áf ' hš~ll y dopr,avěcláakové potUze 2 
stu :pně a to do 20 g, a od 20 g do 250 g se sa,zhami 10 a 20 
f'81Úků. POIdobně i dřív. ra'k'ouský tia,ri~ vyka,z'Ova.l jednoduchoLSt 
';i době přítmnné shledáváme se s vě.tlŠím pačťmn stupňů. Ta.le 
Ll nás (pošt. sazlehník z r. 1922) jel8,t př,ede,psána pro psamí m,él
x ilmá,1ni váha 2 kg, ,3, porto B,talnoveno v mís,tní dopravě 6u h do 
20 g, a zla ka.žd ýdl dalších 20 g 30 h. V dorpr a,vě dálkové činí 
lJor10 100 h zla -ps,a11í dO' 20 g, za k,aždých dallŠj,ch 20 g p3Jk se
pIa,tí o 30 h vío8'. T;a,ké v mez:i-národmí 'poštovní do:pra,vě j,es,t více 
stupňů co do váhy: ·pr-o ps-a,ní st'art1lovell1a ,satroa, 50 ee.nti,my z,a 
první VMlU 20 g a 25 ,ce'ntimy 7,a 'k aždých dalších 20 g . . 

Přiznačnro j'es1t, že tendelnlO8 sIQučalsné doby Dlpěct; t.íhnl8: k zjerl
nodušelrlí i v tom smě-ru, tedy ,cio jjlsrté ln~ry vráJceuí k dřívějšímu 
sta,vu, aby dOlzna:lo .pošt. por,to úplné tnjvelÍis,ace. · li dá'lJí obs.ahu a 
J)'ř1fulížemí Je němu při stanovení z,vláš,tiních IP.Opla.tlků nooý;vá víc 
;Cl, vÍlc i&alI' ai&telru j,akésj poj.jtŠť'of\TialCÍ fp're:D.li e. 

B. P'OIš:tlOvlIlÍ d!oprav:a. ha1iků liší s'e od h sto'vní poŠity lnat.e
Tie;J1l1ÍJm ,substrátem ,cLoptpavov,a:né zás,j;}ky, tudiž rozhodný yliv nF\. 
l1áldaJdy 'a tedy] na zpústOlb výměry Ipto(P ,laltků .má: 

1. váha; -- jetŽ na rOlzdi~ ,od hstnvní po'š-t-y - jest tu odJs.tup
ňováll'a lna určité třídy Cipod'le kill,ogramů) a. clo jisté miry i 

2. 'O h j e m Cf O' r m a) z á IS i I k y, (srov. t,aik zv. zási1ky )~ne
:SJkladJné). Za pl"LSohnosti pril1'c~pu fpochúkaf.el,s'kého dárrlH byla kJ a 
si fji&ac!e tH.rifů této dorpTla,vy též podlE' hoc1ntOt y záS'jH<:y . V1iveJm 
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. prineilPu p'oplatkového bylo i tu npuštěl10 od tříděn í lSa zeb dle 
hodnoty z,á.s,ilek a v úVlahu vza1:a pouz'e váha.: případně 'otbje!in. 
zás-iillky v na.ztl1ačeném ZlpŮ;SIO!hUI • Od ~tJ()illO jest Liái,t.i slt,a,u'Ovení 
zvlálšr1::niJoh připl,atků při deklar,ovámí záiS'i,ucy. ",1) 

C. Kdežto u pošltoVIDí d1opr·avypřilhlíŽí ISH, j,a,k 'naIZll1laČel1l0 , při 

yýméře Isazeb z.áisaléLně pouze le váze, jes,t u tH1egr.afu a tele-fon II 
zá.kl'adním 'méřírtJkem ;pr~o způsob výměry sa,zleb doba, potřebná 
k oéLt,ele,gr:afOlvá:nÍ, přÍp. k odtelefOlo,ování depešle. U poštoVlní do
pravy ,lÍ1stO'vní la balik,olvé j,e:st prog,r€lSi'v,ní t'a,ri,f dlle váhy , u tele
grafu tarj,f s lovrhí, u t,e-le'fDinu t,aóf ,stainovený l10dlle jedmot,l:iJvY 3h 
hovorů. U vlšech nazlna6ených dopr,alvních ;proetřed_kú ,setkáváme 
se IP'ři rlOlzNoji dO'pravy 1S1lIÍJveldlS.aonÍm pr,ine1pem pří ,st.an'OvenÍ 
tJéltI'ifu ,pře-devéím v tO'm srméru, ~e \Se LuČÍlté jednort:ky (váha, pooet 
&lov, déliIDa hovoru) .s~t.8JnlOvily za zá[klad ,a ,abst'r-ahorv·aln se od ne
patr'ných nák1a;dových 'ruz,dilú. 

J ,a:ko 11 pošiy, setkává:me s,e i u telegr,a.fu s vývojem101d illldi.
vidueln.ího sta:novemí sa\zlebk jednotnému pOlp~atku podle počtu 
s.rov, při čemž byly původně hšeny de.p.p§e podle skupiln s lO'v (de
pe/š,e >O iO, 15, 20 s lovelCh), /pO'zději s tamovena UIl~čitá základní 
taxa r,epres.en,tujicí j,jlSté všeohecné 11áklady, a.· k tmnu pak při
stupuje taxa za k Cl ž d é '0' by č.,e j n é 181 '0 v o zvláště. 

Nevýhoda stl8Jl1io:v8'ní depeší cHe skl1p1n s lOlv hy.la ta) že přímo 
svádélla, k zhyteč:ným vý!ra,z,ům slovním, s dTLlhé stramy nemohl 
zlé.i,sJ.la,t,e,1 O;mezi~i ,se v kores!pondelnlc.i d:le liboviHe. J ež,t,o nělcterá 
slovla olhsahují ~ 'Tha rozdíl od jitnýoh -- 'příhš Zlllačný p.očet 

lJísmen (zejméu,a Isl-ova umělá, málo ,poUižív,aná), bývá Z!a jedJl1'Ot
ku :slllolvní stlanlorve-n přímo uróitý poóet pÍJ81TI1Em (na př. 15) , takž,e 
slovo, lobslahující více, než t,elnt1o sltaíl1;orv,ený rpočeit p~Sim·em, rerpro
SE'nituj,e dvě slova ve smYlSI,u ,t'elelgrafnj depeše. 

Slnvní tla,ri\f v truegr.af,ní :dOlpra,vě zlavec1en i v mez,]lnálI"odní 
telegrafní dopra.vě, tu však platí různé s3Jzby podle, rů~ných míst 
určení. 

D. Při ,srbamovení ,pop1a.t3cu v {le,lef'oDmí d'olPrla:vě t,řeba lišiti: 

13) V poštúvní dopravě balíkové pi-ihlíží se u nás (viz pošt. sazeb
ruík z r. 1922) k r' J7. dílůlll ve váze takto: V bližším páSlllU činí poplatek 
do I kg 2 K, do 5 kg 4 K, dio. 10 kg 8 K, do 15 kg 16 K a do 20 kg 
2 0 K; v další1ll pásmu jsou při shora uvedených datec h tyto poplatky: 
2 K 50 h, 5 K, IO K, 20 K a 25 Kč. 

6* 
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1. mezi t,e1efolJ.mÍ'm ,stykem hovor.ovým, přípaCLně z,prOlStře'd·· 

k ()lVaCÍm , a, 
2 .. mezi tak zvaný·m úč,rustriiokÝ1m 'po'měrem (t8l1ef.ortní sta

nice úč,aslt!ll,:iJoké). 

Ad 1. TO'hO', oeho tC!JolCil'eno u telegr,afu slO'vnÍlll t.arifem, hle
děLo ,s'e dOlsÍó i v ,te'lef,Olll1ní dorpr,a,vě: sŤJa:ntOlven pOlp13Jtek zla hovor, 
COlŽ se losved.čilo j'a'k z dův,odů doprav nich, tak i eikolnlolmidcých. 
Za jednotku, pod,loe tlderé Ise hOlvlQlrm.'évymeřuje a vybírá, pOIva,žuje 
S~ určitá doha, u náis .doba 3 m'i:n:ut. Při te~ef'Onidkénl Z[)If'olsrtřed

kOlvání tele.g,ran1!u J),ři podání, dlo/pravě, [lebo dodání plah se ur

čitá sazba za st3.'nOlven Ý počet lS:alzeb[lÍch slo'v, n,ebo, zil'Omek toho 
počtu IsLov. "1 

Ad 2. Povaha stálého pOlIněru účastenství telefonu vedla 
k t0lJ.11U, že se nezrup.ilsovaly j,edJIl-01i])ivé hovory Zlpll'Olsltř,edkovací sta
nicí a:l1ii llevyh~r,3Jly jed'llothvě popua,tky, což zejnlén:a při p.ri~ 

mitivn.:Í!ch z;aříz,ffilÍich techniekých by ve,dllo netorliko ~e zdTIž,olvání, 
nýbr,ž i.prO'dra,žlení PTQf\T,QiZIU, ,nýhrž byly s.taJfiloveny telefolnní po
platky ve formě Ipau,šáQů, ,obyčejné Hla jeden rak. Jin'alk vyžaduje 
plaICJ81ní 'popla,tkú zla kalždý jledn.otlivý výklOn dJolpr,a.Vlní t. j. póčet 
i ŤJrv áJllí j'edn:oHi výCJh hO'vorů , zv lášt;nícili aplalrá:tů k Inechall11Ckém II 
počítání hOlvo-rů. 

J eito vý'zna,m te1efIQlill11Í'ho úč.as 'bIl!:iJc ltví záv.l,si jedna:k na pOlČtu 
úč,as.t.!líků (telef'olllhíoh př'iiploje1ní\ jedIllak i na pročtu kon.aných 
hovorů (vystupuje tu do popředí CJelnO't'V1Q1r:ný mO'll1181nt, ,snh E. 
uVred81ný) ; bYllo nutno prři výměře tellefonin.íoh ,sa.z,eb př'iib.líže.tÍ 

k rO'ZldiJům te.l€'f'Ollll1í siltě: j eviillO 1S:8 dů vodným r 'olZhšování 1111ez,i 
telefonními ,sitěm:i vehký.ch mésrt se zna,Č;ný,m počtmn účastillrkú 

()" ,teJ8Ifol1il1 íll1Ji ,sítěm'i menlšÍ1llÍ. 
POlkrUrd s,e ne'přjk.r'očHo k lYlIo-derním sam'Oči!llný'mapa.rátům 

ku ztaip'jlsO'vá'ní jed,UI(~kl;ivý{~h hOIVrOII'Ů, i kde ,dw se při značnénl roz
š:íJřelIlí telefonní dOlpr,a,vy oče.káv,at'i, ž,e .súča.srtnění sle v,e vl1a18-tn11n 
7ájmu zdrží zbytečný,ch !hQiVIQTŮ, Ise~iká vám,e sle IS foruwlll 2)ařa.zení 
teJefonních ú,čalstniků 'Ve .t. ř í d y, j'eJž jsou určeny dle Í/ntensity 
dOf[l'ravní a ;pohybují .se v rámci, d'aném maxime-m a 111J1n.iunem 
mlIl,a:n ýlch hovorů, ,a;prox ~nl,a\t:i/Vné vypočtooérn. . 

PodLe .staJD:orv1ených tří-d j1estt pruk l"oční pop1aték (paušárl) jerl
n:orthvých 1Íoastlníků ,odstu;pňiOvám .. ,PIQIUZ,8 'Při m;alrýlc!hbelc:fonních 
s:ític;h ISlhledáváml8 Is.e ,s .poíUhýrrn prŮtrnBrným s tlanoven,hn palušála. 

Třídní s ys.tmll ,tele-fonn rch poplartků ZIIl,a.m ená do j ilsté mír~~ 
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in:driviidualní ·odsrtU'pĎ'O'vá:ní poplatků, ,oož jest u le-1efolll'u - u ·a 
rozdil 'od dopravních prolstředků .předem uv-edených - věcně 
odú vodnělIl )'m. 

II. J eI(lnoltno~t s azeb za dotp-r a vu zv ětstí v Šlaik z.á v ilsí velIkou 
m~r.ou i Il,a půsohení vzdál,onlolsti14

) (.délrc:e v úvahu přioházející 
clorprav'ní 'kaM) i jak,osti tra,ti. Právě do:prav'a zvěsti . vykanuje 
inlŤ!ereslanrtní zj'ev, ,t'OJtilž tendenci po Thniť-ikla'Ci dopravy, jednot,ném 
prŮJměrnérn postUipováni i pi',i rů~ných trat.ích. V dobách ro,z-
v,Qljedo:pravy phšlo ,se tOit,~Ž k poználl1í, že ro;zd~ly v nákladech 
j'C'dmot1ivých dopravnich výklonů stávají s e i, při růzlt1ýeh trlaHch 
ta,k nepaltTuÝ.mi., že noní o:dův'od!l1'ělll.ifnl ad8'kvatní rOlzhš'ováini 
v dOipra.vnÍoh cenách.. Za. záld'ad byla vZlata vz.duš'ná l~trúe. HOlz
y,ětve,ná c1iQipra:\na um,ožňuj'e c1á;le st.ejnoměrnou frekven,ol na, růz
ný:ch traHch. 

Též l'ozdíly v j·ak'06,ti cLotprr:alvní t!rat,i, k nimž bylo v ,dřívějšich 

do!báJch při výmšře saz.eb 'přihJjž'8n 1o (stanoveny poplatky podle 
jaJk'osrt.i te-l'énu i ·podle stla\vu v t.oan ktm'érn obdoib]), přidlálzejí 
d:ne,s v úvruhu pOUZI8 tlam, Ikdle. z.cel:amúnořádiTlé po:měry vYŽ1ad!uji 
?vláŠtbrloÍho z.ařizovacllo i pr{)lv'ozovacího nákla,du, jak tomu jest 
II podmo,řs]~ýeh ,k!ab~lú ,a lelt,ecké POIŠlt.y. 

Paralelně -S ovládnutí.m pr-ill1lCtipu popJatkového jde u do
prlavy zvěst.í i l1Jivl8hls.alce rOlzd~lú v,z-.dáJenosrtnich; u,rčiité úchylky 
vykalzuje pOíUze .te18fO'11. V lJlodr,otbnoiS,tech b L1 ď u veden o tot·o: 

1. V poš,tOVl1'Í .dopravě třeba l;ilŠitti ill8'zi zálSlÍ~'kami zvésJt.í -
ohyčejnými z,á:s:it1Jkam:i bs:t.lOlvními (plsalní, d!oip,isni~e, dále i t'isko
viny, nOlvilny, hS!k prlO sl8\Pce, obchodní 'palpíry a vzorky) a melzl 
ballíJry, pokud ,se týče '1 pS3Jními IS úd'8.:j,em oe[1y (.cenný'm'i psaní
l111i). Neboť taJk zv. Iru vebls.alČiní zá!kOln zá vilSí vlsdIe stupně ,:Ďnrt,emsity 

dQlPr'8.,vy ttéž lna to-m, j,ak.:ou ,správní ,zás,adou je8t ov.ládálD.IO pří
sl'ušné 'odvétví 'piOlštovni dotp'I'a/Vy. Při oibyčea:ných lilsltovníoh zá
sm,kách, jež vyžadují t'o,uko 'o\byč.ejných, no['málnich Čiifi'l1'OlStÍ do~ 

14) V zdáleno st trati rozhoduje pi:i tak z.v. vzdálenostních tarifech ; 
do ) jisté míry rozhoduje ph tarifech )) páS111 0lvých «, méně pi-i vlastních 
pásmov)-ch tarifech. Rozdíl mezi posléz uvedenými druhy tarifll spočívá 

v tom, že v pásmovém tariÍu rozhodují prostě jednotlivé délko'vé jed
n otky, kdežto ph _vlastním pásmJvém tarifu spřib)Tváním vzdálenosti 
kllesá základní jednotka pásmová, což se děje též tím způs,obem, že při 

téže sazbě pásma s e postupně rozšiřuj í. Na rozdíl od těchto druhll ta
rifú nerozhoduj e vzdálenJst při tak zv, jedno tném tarifu . 
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pra,vnídl i n euldá:dají poš{,o'vJ.límu ústavu zvlástlllkh závalZllnl 
v vřipadě zt.ráty neb poškození, ll<81sp'ráJvného nebo. opozděného 

doruoemí, uplatňuje se zálcon n~vehsačm.í lllejrychleji a v míře nej
šÚ':ší; tll.eblO~ dovr,aiva téchto zá;siile·k joot -nejvš,e'Oheonější, největši 

uSn:évrnnění 'dQprav:níeh podlmín;ek, jak.olŽ. i vhodlná úp.ra/v:a sazHb 
dle zásady pqplíaJtlcové, jest pOlstulátom nejen llálrodoholSV'Odář
Ským tlly:'hr;ž ,i ,slOciáiliné polibokým. Doprt",avní uláJdlad:y, přip8Jda

jicí \na Jednot:ku luíry dopravni tTarti, jsou tund počátku vývoje 
tétlO dOlpravy nra.lé a stěží uvěřitelné. Nivehs,aloe rozdiiů V·zldále-· 
liOlstníoh jevi se tu nejpr'Ve při ,s,tanorv,ení jednotného por,t.a pro 

. zvláJšt:ní ,1111811161. jedno.tku - poŠ,tov.ní stallliei (tlClk zv . »Re'l,ails-Sh;l
ti011«). Dos,tOfWpí-l:ú ilnteomsi1a dOViJ."avní ufoité vý,še, :stupňují /s'e nej
prv'e sazhy dle jils-týoh vět,šÍch délkových jednotek: -do určité vzdá
lenosti ·od l111sta 'Podání pIa\tí jednotiná sa,zba jednoduchá, díO' m~st 
v~dáll'·eo."S71ch a/ž do dyojnásohn é prvotní v~dá\1e.nolSih p.la:tí j,eoontná 
8al~ba dvolj.llálS'otbná 'a p. To jest ,s a z. ba p á IS ln <O v á. Dal'ším. k,ro-· I 

krun 'paik jest Isnjiž,nválllí sa.ziby 'S rost.oucí vzdálenOlstí a siee v té 
modj,fuJkalCÍ, ve .při stejné ~azebni j·edinoke páSJ11a Zla. ,s,eblOlu jdoucí 
se zvětšují. To jest di f f e r e 'll oČ 'll í 181 a ,z b a p ,áJ s m O' v á, též 
v I a s t ní tar í f pá 18 m 'O' v ý. Zm8'oéováním poótu pásem rnojde 
se pak posléze k stlanov1ooí jednotné průmě.rné ,slazhy pro oelé 
sprálVlní úzea:ní (stát) It. j. Ik stla,l1ov,e!llí jednotnéhO' port.a. Rozlší
Ťen:ÍJlll jedJn'Oltné Ba/zby na více zemí a. 'pOIsléz i clily světa phchá-· 
z1m·e k jecLnlOrbnému sl))'olikovému resp . IS.větovén1u 'por1,u. Tomu 
předciliáz'el'O z,alolŽení »s;vétovéhoplOlšt/ov,niho .s.po1k.u« v Bernu. 
Vy.hr.oŤení jedno1ného světového tarifu v dop.r.cuvě Zlvěst.í je,st pod
m:Í!něn:o j,ernn'OrtmlOlStí 'pnštlnvní ·a t,eloegrafní Isprávy a j·ednot'llým 
súčtav,áni111 :příjmů m etzi s:ú.častn.ěný·mi z,eměm,j. 

2. U baUků 'přiihl1ž:en'O až -do nej-nověších dob ·k jistým vět
ším délikálll1 vzdállenostním (pásmúm) , při čelmž 8'e ,nzdáleností 
M'esa.lla zákIrudmí sa,zba (di,ffer·enční t,ar,jf). p.ouz.e u balíků men·ší 
váhy hy-ln i 'dřwe upuštěno. od vzdál,enostnÍch rozdílů i st.am!ovena 
pouze 2 páISlm,a. St.ejiIlé v meziJnárodní dOIJ.Yravě. Ny'ní rOlzhoduje 

. V1esměs u ba.l:í!ků pové~Š,jiLl.ě pOrt/2le váJha, ',l1Jiikoh vz.dál'enols.t (por to 
-re \'1la,st slJ.uyslu) . Přes to nechybí hlasů :pr'O opětné zlawed.9ní 
páJsm'ového tarifu v tJ'OIšt. ,(Lolpr Rlvě baUkorvé; u nás liší 818 m,ezi 
bb~šim 'Pásmem a pásmem da,1.ším,15) což jest úchylkou od pošt. 

15) Z ajímavo jes t , že niCwSr r ak o uskSr poštov ní i-ád z r . 1922 opět 
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í-ádu Z r . 1916, který při stlanOrvení pov1a:tkú v halíkové ·é!rOIPTH vě 

ke vzdá'l'enosb nepřihlížeJ. Proti l)r:or8'pěšnosti j·ednrorbného 1)Iol1'ta 
v t.BtO .dOlprav,ě nť1uví zlejmén.a Ha,as ve svých SIP~ls,ech : »Weltp'ost
V·E'Tejrn lind Eiinhei,tsporrt'o« a »DiJe P 'OSlt urnd Cha.r;aikt,er iJ:mer Ein
kúnfte«. 

3. U pen8žJlll:ch psaní, j·ež j,8'OU j8Jkýnl,sri . .tř·edlním denmn m87.1 
oby6ejnými psaiIlinl'i :a baJlíky .s údaÓ·eiJ11 ceny, ne1z'8 .podoeňQlvati 

vliv vzdá'lenos.ti ln1sta určení j'edmlaik pflO'tO, žle vyžadují po oelou 
dopravu m;lmo.řáJdný,ch :náklla,dlněrj ,ších !orpla,třrení evidenčnÍcil a 
bezlpeČinlOstn:Í!eh (stálý dozQlr po oelou dohu dopra.vy, zarp-i,slová.n.í 
dle irn.diviéLueln:Í!ch zna!kú) takže oS délkou dopr.avy v,zn'i.s,t.ají ná
klady, jecunak že ·při větŠ~Clh \'zrCl<Hel1iOlS1eoo jest i; značmě:jší l"i.siko 
ztráty .neb úby,tku jejich 'ohSlahu. Pro~,o byla v ,trL1Z,emlslké i ciz,o
z8111s.ké clrOprra,vě :s'a\zha - vyměřr8llYa - vedle p'O'p~attk.u podle vý'še 

udané ceny - pouz,e ,dlIe vzdálenosti. I tu vsak došlo v pOIsledních 
dohách ,k rn~velisaoi v:zdálenos,tri; za ,zv,láŠrtníopat.ření př/~ dorpravě 

s tan·ov·BIll j·ednorb:lý l)ř:ÍJpla,trek k zéÍikJ~a,dJním.u ,po,pl'aitku ( za obyčejné 

r)~s ai':"lÍ) z,a »Z.aJp&áI11í« zá.s'iJky, j,akož i 'poplartJe1c, vyměřený cHe ceny 
7,á lilky .. 

4 .. V dJopravě tel'egrafní lzreklQrl1istaboV1ati, ~e v provozu. ,Sl8 n e·· 
upLatňují náklado,vé rozdHy I',zhlredmn k vzdálen:OISrti. PrO' vlrast.nl 
dOlPl~8JVU e,18l~triokým proude'ffi nedá .s,B zm-ěř·.úti vét:ší en.ergiJe 811ek
ÍJ',idkého proudu n ·a vedoucím rn."éÍlt.u. Na nákl.aldy, slPoje.né .s vy
c1rlž,oválníID,~edení t. j. ,vlaS'bní .kapitálové :náklrady, je'ž jsoudáJny 
celkovýrn z·aří.zenim 'a udr-žo válním tohoto ,dJOIpra.v,nílro prols,ti-ed
ku, .nemá vzdá18lnoSrt jrj.ž Ipřimého vhvu. Nejvýše dalo by S'B lYLlu
vi,ti o zwláštn:Í!ch výdajírch t!am; kde není me.zl oběma st.anicerni 
přÍJmého v'ede.ní, kde ,tudíž třeha ztprrOstř'8rdJkov.adho vede:ní (pře
tel,eg·rafo,váJní, přeřazení). N e!ž tu v.zdálenost slama o ,sobě neroz
hoduj'e. Často třeba. i n1<82~Lmisrty b.lizkými v,edcní sprorsHiereLkova.
cHm, ll1:aQlpa1k z;ase bývá .polSlta.ráJHo pro ·dú[ežjité te'I,egrr 'wmy (.stáf, ní ~ 

Hrovjlná'ř.ské, bllrisov.ní a. orbohodní) pŤÍmÝ1TI ve.de:nim. Zvlášrt,ní vý-
. daje Zlpr'ols,tředJklOlvaCÍ nej.sou v p'řÍ'mém poměru ,s déLkou drOlPrr ia,vni 

tratii ZáJvjls.í rS1p:úš'e od pQil'o!hy porč,átečné i k'OIllečmé stanJÍlce, ÍI ZIPl1-

s obu vedení ·m:E'lZ!l oběma .st,aJnilcemi. Při dopravě telegra.fní tvoří 

zavádí v balíkové dopravě p tlsmový tarif (4 pásma), znamená tedy ná
v rat ke s tavu, při němž rozhoduje při stan)vení tarifů vzdálenost, což 
tím více vynikne, uvážíme-li ve liké teritoriální zmenš ení Rakou ska p o 
světové válce; hraje tu arci nemalo,u roli desolatní stav rakouské valuty_ 
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hJalvní 1Jo}ož,rou náklady se z.aŤizlenÍ1l.ll ,při Ipodání a doručení tele~ 
:gram.ů, náJkJ,élJdy )~g,tan'iJčniÍ« (přije.tiÍ a Ipřeuw'uš.eni telegra,mu, vy
poČJtooí p01pl.a;bků, :přípravy ·k odtel,eg'r \a:ÍOIvá,oí depeše) v mistě 

-dodac~m v ~př,id 'etídep.eše,nJaIPsání i doručení depeše. Nepbohá.zí 
-tedy :v úvahu vzdrull8lrl-Olst, nýbrž, jak s:b.iOlr,a u~TJedeno, ,déLka (.po·r~,et 

s}ov) depeše. 

Zvláštní postavení z,auj:úm,adí Zállll:O,řiSké ka.bely: tu ,stoupají 
náiklélJdy pr\ogr8lsivně se v,zdáleností. (~Úll (le181. j,sou tu liJniky, tim 
\iět'ší - CE!!terlilS pa\r ·jlbus - zfaiřj'zovací náldla:dy. Kbolmu při~stupuje 
ta ok olln:ost , že delP8lše vy:žiaduje při ItranlS'l,tu k8.lbElle'l11 dvoj'rlá,SlOh
néhop.řetelegr.afování. Fr,o 6lt-an ov~mí Iprůměrného- (j ednortmého-) 
i\arifu není u kahelů mí,si-a. Hozhorc1ujeť tu vůbec správ.ní priill'ci,p 
veř'ejlného podn·iiku. 

U telefo11lu j Bví ,se Isi~iUa,ce ·co do v1i vu v,z,dá18lilos.tl 'llla d0-
lYI' aVllí cenu v Hlném svét1e, .ne,ž u t1elegra,fu. V mÍisitní ,sítí tele
fo,nní j,S'ou a.roi rozdíly v:zdálell'ostii tak. .ll8[)atrllé, ž'e m'onou býti I 
účrustn'icJká :př.ipoj '8lní ,pOOIU'zována 'pocUe rs;t'ejnéhOl měřÍJtka.. Terpnre 
rozšířením sítě na větší vzdále,nosti 'přicházejí v úvahu určitá 
odstU(pňoválllí {TozJClily sirtě v dé10e j,edn.otlivých přípojnýoh ve
dení), jevicí Ise ve vzdále,nlOlstních při}Jlatcích. Jiná j-est Sli-tua,ce 
v doprav!? dálkové (tak zv. dopravě lllez.i.městské), N,ehledě 

k zpros1třed-roov1alc:ÍJnl ,stanidm, JEIŽ jsou nutllly pr,o přirpo~elní stá
vajicÍJCJh v.edení, př.iIbÝViají z.a,Ť1iZJQr\T,a;cí ná;ldady progr'8ls~v:ně se 
v~dálell'oSltí. Jde tu j'ednak o jalkOlst drártu, dále třeba k účelu j:R,S

Ilejšicih ,hovorů dvrojjltélho vledení fa. mimo to 6 př.jibý'va,jící vzrd!áiLe
nlOi~.í třeba i zvětšení prŮtrnérlu dr,átu (z,e 2 H la 5 mll v prů,m,ě'l' u) . 
Dle SaxH jl8'ví se .stoupá:ni nálldaldů - vzhlerde.rn k vedení drátem . 
. 2 mm Ik drátlu 5 nnn - v poméru 1 : 4 . Tvoření cen zla t.elefonní 
dopravu musí ·se tud:Í'ž vyt'vářeh progr8fS.Jiyn.ě \8'e v:odáJlenostL16

) 

rordle vVj-tbler,a ()bnášejí iná1clady ,s'P'ójel:1é 'S telefonní dOlpr'alvnu 
(v Némeeku) p rr-o vzdálelHost 10 kJm 17.2 feni ikú, 30 km 21.1 r., 
.50 km 2·6 f.. 100 km 33.3 f ., 400 km 106.3 f., 500 km 154.1 f., 
900, kIn 282.8 f., 1050 knl 327.4 f. Jeví e tu ,stoupá\nínákLtdů 

př. i 10- 100k,m 'DIa dvojnásorbn'ou míru, 100-1000 km ·na cUels,e1i-

JO) H.ozhoduje tu též ok,)lnost, že v dálkové telefonní dopravě jde 
v}T lučně o sprostředkovací vedení pro stávající místní pi'-iplOjení, jejichž 
náklady nepi-icházejí zde v úvahu (srov. Sax, Verkehrsmittel, II_ díl, 
s tr. 416). 
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llásotbnou miru, při vzdálenos,tá 10-1000 na dva,cetjnásiotbnOlu 
111íru. 

Přev.ecLeno na 1 kIn znall.TI'81I1á to při lSibU'pňOlvém .tlar'~fll . 
při zákl:ad!ní :sazbě 1.72 f., ,při 10 krn - 0.52 f. rpii! 50 km, 0.;'):15 
1'. ,při 10p kln, 0.304 při 1000 ·Mn . bl'e Itoho dán jest stJu'P'úO'vý tarif 
j r t'ellef'Onní c]opr,a:vě (Sax, V'e-rkehrsllTIjtttel str. 418). 

Ne:~z,e tudíž vzh'1edem k uveden.ému souhlJmsri,V:ů s Borghtem 
~(Da,s V elr kehr,swels,en str. 629 a 'll.), ž,e vzdálenolSt nemá v teler
Joniní ,rnolpr,avě a to .i při dálll1m,vé dorp'ravě (při m1stiní ,samoz:řpj- ' 

lně) ,na utváření se rnátkladů CL ,tedy i oen, vaJného vÝ'Zin,amu. N 8-

stačí, onlelzuje-li vliv v 'zdálenolSti Bargiht j,eu na pHpady, kde 
'll 8ní 'přimého t1elef.onního spojení i vYlŽa,dují lIlutná přepoj'ení více 
pr,woe. 

V dopravé i8'le.fonní sthJedává,m ·e s;e věts,inou s t.a:rife,m pás-
1110VÝ'llTI. ,Švýoar:sKo má ,n~ .př. 3 rpálS,ma (do 50 k'ln, dO' 100 knl a 
př,es 100 km 'S,e saizbmni 20, 30 a 45 oenbtmů),Halie 4 páSlITla: 
100, 250, 400 a přes 400 km, sé;l:ziby 50 oenf, 1 fr., 1.50 fr., a 2 fr. 
Něm'eeký t,arjJ ro'zeznáJvá dle telefonního 'P'G;p[-a,H\.Ového řádu z r. 
1899 a jeho dodaJt:kú 6 rp,fuselm, 25 , 50, 100, 500, 1000 a př,elS lono 
Jnn se s:awanú 20, 25 , 50 f. , 1 :M., 1.60 }.L ,a 2 M. V r 'akoTt1skérn 
t elef.onlllÍln řádu pOlpl\atkovém bylo 5 páSHffi ~ ;)0, 100, 300, 000 
.a přes 600 km se sazbami 60 h, 1 K, 2 K , 34 K a 4 K. 

U .ná;s ,tři-dí ,se saizbyv lnelZ'iměstSlké telefonní dopravě dle 
7 pá,s'em 'a vzdáleností do 25 ,km, 50 'klm, 100 km, 200 km, :150 rum, 
,N)O a pře.s 500 kim Eia 3 Kč, 4 Kč, 5 Kč, 6 Kč, 8 K,č :a 10 Kč. 

Pok.ud jde o ra.d.iJotelegra.f:iJokou dopr:a~v'U , vYlněňovanO'u mezi 
_ 1oďm:i na širém íl11tOř:i a. meZll pe-VIl1'jllltOlU a ,10'ďmi, sk'ládá. SIB c1n

prruvní IceJ1.a z porpla.tku Zi(l t ,ellegr-a:ffi , dále z p'opllatku pohřežního 
-a palubního.. U rad~ot.ele~afi.e po.z,emní (,mezi dvěma pevnými 
body) wp~,atňUJje ,se vzdál,enost, j ,edlilně pokud jde o příp. přeŤcL
ze:ni. Jjm.Jak nemá vzdálen'osi vlirvu .na má-kla,dy a tud:úž i ll,a (10-

pr,a:Vlní ceny. 

Názor Saxův, že ulplatňuje ,se tu vzdal1e.lliOist odsltupň'Ovánim 

Yl:áJkla.dů zla,řiziQivtacioh ap:rotVo'ZJIlíeh" dá Ise háji1li, hh~díc k. za,čáteč

ri'ÍInu j leště is,tDdi u r adí'ote,}eg'ra,fn i (r,cvc]i,oltell'8'f,onIl1í) <vopr CI. vy . V po
.&lední dolbě doznává všalk tla~iQ doprava netuš,enéJlo rOlzkvět.u. 
Kd8IŽ,tO ,dříve orrrÍ8'z'o'v'a,l,a se -tato dlQJpr,a,v!a ':pIQ ,~ze na s.ťyk ,8 llOdě~l'ni 
na š:irrém moři, jsou :nyi1í hla,vn1ho vÝZrD.'aIDU radiot'8J1eg,r,a,fni Slta-
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ni,oe ipOlz,emní, obsf.a.rárva.jicí be:zdráto'vy styk lI}ezi clvéma pev.
ný'm,] body. 

§ 5. O zpúso})u a době pla"cení PiQplatkú . 

V dobáoh dřívějších byly v'eškeré pOipla,tky placeny v holo .. 
Vu,st~. Nebylo př/8'dpLsu, ja~( ,s'e má za;plalOelní ,s,táh, ba, bylio po.

necháno na vůli odes.ilat,ele: ohtél..../h ,sám. z,a,platilt,i n eib ,přenechati 
zoipl,acení příjemlOi. Bylo tu IQ V Šlem rilsiJm, ze po,š,toViné vůbec ne
bude ZJalpla,ceno, tudíz ,ri.s-jko bezplalt,né dOipTavy, teh.dy zajilsté
ná'klélJdné. ZIPůsOIb pla,eení papla,t.ků od .přhJadu k případu pl.ati 
pOluz:e pro prólrni:tiv1ni Ziařízr8iní dOlpflEuvy zvěstí, kde sle inedá ještě 
mlu'v,iti 'o 'OIrgall'ÍIs.aci pOlŠ>tIQivního ústa,vu v dnešnÍ-m 'pojÍlmámí. Vy
m,ěiiení poštovného p eV-l11Tmi částkami datuj,e se od počátku zří
zE'ní pevné Qirgi3lll'jiSa,oe ,poštO~tního ústavu, v celku mo~l1'o Hci asi 
od lG. ,století (,S1'v. Huber, Die geseh:itchtliche E.ntwllckolung des 
nmdrernen Verkehns, ,str. 811:). Souvisí to 's řaiclQiu r 'el0f'EHIl v po .. 
štavní dopravě, jakol: přistu,pnolS1:i t.éto doprH'vy všem, nezávis._. 
losti Qid ill1di'Vliduelnichpotřeb, doplo,a,vy v:š,elOlbe'Cné Cni!lwJri pOlUZe
stáJtllí) k'QJrespondeJl'Oe, přesného ~laill'OI\l'f'lní výkOlnů i clopra:vnLch 
cen, jakož i z,a,řízení ,stál)"ch 'pOlštmnnkh L;:.pO~Ú, ,pubhlkování jich 
i tanÍlfů. Tlo vš-e je podmÍ-nlkou pro cmltrahsralcj i m'o'no1pollilsová,ní 
pošty lnově se vy~vo:řjvš1nli ahsolU'tln:úmi Stá,1Y i. ohsati'BnO' v nově 
yytvořelném pod mu' (pmT1any slpÍš,e stált'olpráv1ní 'ne,z ekonomické) 
»regálu". H'h:lNní p:řičinou ze-yše,o:be,cnéní pOlMy hyl - vedle již. 
vz;pomenutého Zll'evl1Bní PQlr,ta - n 'Ol v Ý z ,p Ů IS 'o h pIa c 8 n í 
p ú š t 'O' v m í 'c h p o ip ,I a t k ů z a ,,- 'e den í m p o š ,t O' v n í c h 
(1 Ls It 'Q vn í c Jl) zná m e k , který vedl - IkrO'mě ~lově zave,de

llý'ch pOlš11OIVnich s.chránek, dopilSlll 'ic ,a zále'pek - 'k zjednodušení 
celé poŠftovn.Í Islužby. 

S ,prvnim~ 'POIčá;Ť.lky toh'O'to z:pú,s,ohG. pl.a.oení poMO'vn:úch pOl

plrutJků ,sretkáváme ,se s.j,oe j,i1z v 17. st:ole,tí, by:ly tlO vlša,k teprve llA

sill,@lé iIlálběhy a .pokuISY. Teprve v dŮ6ledl;m HilJlQJvy reror,my, tedy 
ve druhépoJovÍ!Ci 19. ,stol e.tí , zavedeno .postupně ve vš,ech zl8'lnÍch 
plaoení porta 'pOIštQlvn:úmi ZJná.m}{,ami 

Zavedením známek bylOl p"ř'enes8il1o n,a 100beoel1Jstvo zlrupravo
vání poštovnÍloh ip'op1latků dle pla:tn ýah ,sazeb. Zař]z'elní to mělO' za 
llá:sJ'edek mhnořádmé ulehčení pošt . .správě a z,áJr'Q1Vell autOlm~l-:-
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r 'ck,o,u kontrolou příjmú. Ušetřilo Sle tím Hrnoho na času a. na 
prruci. 

Kr-omě 'poštovnich známek vydálvá poštolvní sipráNa. v l'llZ-, 

n ýeh -státech i j1né poštovní oeniny, j1miž 8'8 všeobeQně r,ozu~t1í 

věci, na l1iiChž jsou poštovní známky vytátsknuty. (»Poštovní oe~ 
liny«: záJLepiky, dopjlsnj'ce, .adresní pa:píry ap.) 

PIO'šbovní -slpráwl, bývá Zil11'Ocne.l1ia. k výhratdJnému prodeji pO'
š-1lov:ních cenin, ICOŽ má Z1nalčn Ý h'Ots;podář.ský vÝ'ZJ1aJ.TI. 

Za,Hzením vý,platm:Í!ch (frankovacích) znáJmek vložen.a byb. 
cio rlLltkoru podaViatelú čátst -čílil,nosh, 'P'Hs].ušející v}a,sttlllé 'P'od8JcÍlnu 
úřélJdu ,po.štovnímu. Dal1š]lm 'PokTtokem by,lo z,avedení súČJtQlvaní 
m,noihýich popla.tkú, vybiramý'Ch ,od příj ·emee (por,t,a zla :nevypla
cená neb z části vyp1.alcená psaní, sbě·rlllé, návěs.tné a, ;p.) zvlášt- . 
n imi cioplat.nin1i znállnkmm'Í. Poštovní 'pop.1artky pLatí 'Se hlavně 
u přHooitOlsti 'odeVizd~ní zá.s-i'ltky Je 'doprta:vě. Krmně toho vyibírají 
se tpo(pl,mbky jednJruk po :podální zásilky, jédna:k při ,doručení zá
s~lky. 

J ež,to telegra'my j.sou !pT avid.e1ně podávámy u příslušných 
služehen telegra:Ení .služby (sam·o,stat'né telegl'H..f.ní úř,ady , poštov-· 
ní a tHlegl'af'ní ,komtbi:nlovalné úřa:dy~ žellE'znjční tel.e.gr'afní t.anicr., 
ot evř,ené pro' všeobecnou ttelegr.af'ni do:pravu, jež jménem .státní 
sprá1vy otb~Jtarávají .tI8·l'egraflllí dopr,avu) , 'děje se za;place:nípří
slušný,ch poplattkú při 'podání v hotovosti. V něJ.dHrých zemíoh 
děj 'e ,se tak pomncí vÝ'P1la.tnkh známek (rku 'P 'ř. v .Anglii). Jinak 
bývá ' zaipl'aoe:ní telegr,afn:Í<oh pOlpla.tlkú ve f'Otrrrlě zlnám·ek pOllJZe fa
kulrtativiJ1í. Dříve býval10 pou~ivá1l10 zv'láštn:Í<Ch tel,egrafnÍ<ch vý
plaJt<nich zmám,ek, COIŽ se uká,zalo býti l1,eelWlll'OulÍ<eké il neúčeLné . 
Neboť Je tomu cHi postačí obyčej:né listovní zná-Juky. [ ,tam, ~úle 
je za:pliateení poštovními známlkarmi f1akuUa,tirvní, 'Sltá;vá se toto 
oblig,atorním v ,něk,terých pi'ipadeoh, a .bo u ttelegra,mů, nepoda
ný·ch přímo u úřadu s telegl'alÍ'ní siu,žhou (ku př: vložených clo 
POIšt. ,s,chráneJc, u poštovních úřadů hez t elegrafni služby, II ' po
štGVEn, přeSlpoJ:ních hs-uonošů a .p.). 

Popla;tl\.y rtelegra.fní je/st z,ap};at:iki. v zásadě při J)oc1ání te·
] e~Tamu. výjimku činí telte.g.ra.my, je.ž ;se zasÍJ}ají ,na, úvě·!' (te
legramy ně~terýoh státních úřadů) n ebo na, účet ·a dále telegra
my, jež byly tpoda.lnY oes'bortl telefoniokou . 

'V telef'Oinní dnpr Et:vě bývá lÍčas.tn~dcý 'porpla tté k (71a účastnické 
sb:l!n iCE\ jichž ,s'e celoroč,ně uživá) placen v lJ'ol'OIletních, nél,vřecl 




