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Sbírka zákonů a nařízení

Částka CXXVII. Vydána dne 20. listopadu 1919.

l(b.-,a!i: (Čís. 601.) 601. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 18. září 1919, 6. 618 Sb. z. a n., o statistice 

zahraničnílio obchodu.

Čís. 601.

NaHsení vlády republiky Československé 

ae dne 20. října 1919,

kterým se provádí zákon ze dne 18. září 1919, 
č. 518 Sb. z. a n., o statistice zahraničního ob-

chodu.

I. Objem statistiky zahraničního obchodu.

§ 1.
Všeliké zboži neb jiné věci, které se ve styku 

s celní cizinou při jich dovozu, vývozu nebo prů-
vozu celně prohlašují neb odbavují u některého 
celního nebo poštovního úřadu republiky Česko-
slovenské,’ dlužno pro statistiku zahraničního ob-
chodu ohlašovati.

§ 2.
Neohlašují se tyto předměty a zboží:
1. Poštovní zásilky při dovozu i vývozu, čí-

tajíc v to i dopravu v záznamu, které neváží více 
než 250 gramů a jsou prosty cia, a pak veškeré 
poštovní zásilky při průvozu.

2. Vracené obaly a schrány tuzemských zá-
silek vývozních a cizozemských zásilek dovoz-
ních kromě obalů v záznamném řízení odbavo-
vaných a pytlů.

3. Nábytkové vozy z tuzemska pocházející, 
které byly podrobeny řízení s listem průvodním, 
aby se mohly vrátiti z celní ciziny bez celního 
poplatku, jakož i nábytkové vozy cizozemské 
v záznamném řízení odbavované.

4. Zboží nebo ukázky zboží, které obchodní 
cestující vozí s sebou jako vzorky na ukázku, a 
jež se odbavují záznamným řízením vstupním 
neb výstupním.

5. Tuzemská přeprava zásilky z celního úze-
mí přes celní cizinu do celního území, když celní 
prohláška pro tento způsob dopravy byla řádně 
učiněna.

6. Dobytek hnaný nebo vedený na čas přes 
hranici na pastvu nebo práci, dále výrobky na-
byté od takového dobytka (mléko, máslo, sýr, 
mláďata), potom osivo, hospodářské stroje a ná-
řadí pro dočasnou potřebu za hranicí.

7. Domácími rybáři v hraničních vodách re-
publiky Československé ulovené ryby a jiná' 
vodní zvířata, jakož i výrobky z nich nabyté.

8. Zboží a předměty, jež se mají podle § 9, 
čís. 1—3 tohoto nařízení ústně hlásiti (při styku 
pohraničním), je-li jich méně než % kg.

9. Automobily, motocykly a kola (velo-
cipédy), pak létadla všeho druhu, jež se dovážejí 
nebo vyvážejí v řízení záznamném (na legiti-
mační lístky) k dočasné potřebě.

10. Zásilky zboži při dovozu, vývozu a prů-
vozu, které nejsou předmětem vlastního obchodu 
a které v případě dovozu jsou podle čí. IX., X., XI., 
XíL, XV. a XVI. zákona o celní sazbě ze dne 13. 
února 1906, č. 20 ř. z., podmínečně osvobozeny 
od placení dovozního cla, vyjímaje tyto před-
měty:
a) v tuzemsku koupenou spíži vyjíždějících 

cizozemských lodí;
b) předměty uvedené v zákoně o celní sazbě 

v čí. XI. při č. 1. (umělecké předměty, sbírky 
atd.) a ě. 2. (starožitnosti atd.), pak v čl. XI. 
při 5. 1. (kostelní předměty), byly-li z ciziny 
koupeny, nebo do ciziny prodány;

• c) plavadla, která jsouce . rozložena poskytují 
palivo nebo dříví na zpracování.

II. Jakým způsobem koná se statistické hlášení.

Hlava 1.

D r u h y d o p r a v y a d o p r a v n í cesty.

§ 3-
Při statistickém hlášení vyskytují se tyto 

druhy dopravy:
1. dovoz do volného oběhu v celním území,
2. vývoz z volného oběhu v celním území,
3. průvoz cizozemského zboží celním úze-

mím,
4. doprava v záznamu a to:

a) dovoz v záznamu, to jest dovoz, při němž do-
vážené zboží zůstává v celním záznamu až 
do zpětného vývozu do celní ciziny nebo až 
do uplynutí určité Unity,
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b) vývoz v záznamu, to jest vývoz, při němž 
vyvážené zboží zůstává v celním záznamu až 
do zpětného dovozu do celního území nebo 
až do uplynutí určité lhůty.,
Doprava v záznamu v obojím směru muže 

býti:
a) dopravou k účelům zušlechťovacím,
b) 'dopravou k účelům správky,
c) dopravou,na nejistý prodej,
d) jinakou dopravou v záznamu (na př. dopra-

vou vzorků na ukázku, výstavních předmětů, 
obalů a jiných předmětů k dočasné potřebě).

§ 4.
Zboží vstupuje do celního území nebo z něho 

vystupuje:
A. po suchu,
B. po vodě.
Kromě toho jest rozeznávati: 
ad A. při dopravě po suchu:

a) nákladní dopravu po železnici,
b) dopravu poštou,
c) dopravu po silnicích vozidly, soumary, hna-

ním dobytka a pod.;
d) dopravu sprostředkovanou cestujícím obecen-

stvem nebo osobami přes hranici přecháze-
jícími.
ad B. při doprávě po vodě:

a) nákladní dopravu loďmi, čluny, vory, prami-
cemi a pod.,

b) dopravu poštou.
c) plavení,
d) dopravu sprostředkovanou cestujícím obecen-

stvem nebo osobami přes hranici přecháze-
jícími.

■ Dopravou sprostředkovanou cestujícím obe-
censtvem jest rozuměti dopravu, při které zava-
zadla s sebou vezená nejsou zbožím určeným pro 
obchod.

Za dopravu sprostředkovanou osobami přes 
hranici přecházejícími jest pokládati onu dopravu, 
při které cestující nesou zboží sami nebo je pře-
pravují přes hranici na trakaři, kolečku, vozíku 
a pod.

Hlava 2.

O povinno stike statistickému 
hlášení.

§5.
Statistické hlášení se děje:

a) při dovozu do volného oběhu, pak při d o- 
vozuazpětnémdovozuvzáznamu 
u celního úřadu nebo u f i n a č n í h o 
zřízence, který vykonává celní závěrečné 
odbavení vstupní, osobou, která zboží celně 
prohlašuje nebo navrhuje celní odbavení;

b) při vývozu z volného oběhu apřivývo-
z u a z p ě t n é m vývozu v záznamu

(čítajíc v to celně zaznamenávané zá-
silky poštovní) u celního úřadu 
nebo u finančního zřízence, který vyko-
nává úřední jednání vývozní, osobou, která 
dává podnět k čelnímu řízení. Podává-li se 
zboží u železniční nebo lodní stanice mimo 
sídlo celního úřadu, který má provésti vý-
vozní řízení, dlužno odevzdali statistickou 
ohiášku již při podávání zásilky k dopravě;

c) při vývozu pošto u (kromě dopravy 
v celním záznamu) přímo u p o d a c í h o po- 
š t o v n í h o úřadu odesílatelem;'

d) při průvozu u c e 1 n í h o úřadu, který 
poukazuje zásilku k průvozu, osobou, která 
dala podnět k poukazu.
Osoba, která statisticky ohlašuje, jest odpo-

vědna za správnost a úplnost svého hlášení.

§ 6.
Při dopravě po cestách vedlej-

ších, pokud jest po nich dle celních'předpisů do-
volena, děje se statistické hlášení u těch cel-
ních úřadů nebo finančních zřízen- 
c ů, kteří jsou zmocněni je přijímati.

V těch případech, ve kterých doprava zboží 
a předmětu, statistickému hlášení podrobených 
jest dovolena po vedlejších cestách beze všeho 
celního řízení a bez dodání k finančnímu zřízenci, 
jest povinností nadřízených finančních úřadů po-
starali se o to, aby přís'ušné statistické hlášení 
bylo včas učiněno u cehiích úřadů.

Zemské finanční úřady mohou tuzemským 
závodům poblíž zemských lyanic, byl-li jim po-
volen odběr nebo zasílání zboží po vedlejších ce-
stách, také dovoliti, aby statistické hlášení konaly 
u příslušných celních úřadů nebo finančních zří-
zenců koncem každého dne nebo každého týdne.

Udělerfé povolení budiž pokaždé oznámeno 
Státnímu úřadu statistickému. Kdyby některý 
závod té^o výhody zneužil, bude mu odňata a 
bude pak povinen konali statistické hlášení dle 
předpisů obecně platných.

Hlava 3.

Způsob hlášení:

§ 7.
1. Statistické hlášení děje se z pravidla pí-

semně:
a) vyplněním a odevzdáním statistické ohlášky;
b) při poštovní dopravě vyplněním a odevzdá-

ním poštovní statistické ohlášky.
Dokud nebude jinak stanoveno, může se 

v jednotlivých zvláště uvedených případech (§ 8 
tohoto nařízení) písemné statistické hlášení díti 
též průpisy nálezů' celních.

2. Ústní statistické hlášení jest připustno to-
liko v případech uvedených v § 9 tohoto nařízení.
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Písemně děje se statistické hlášení:
A. při dovozu do volného oběhu:

a) při nákladní dopravě po železnici nebo lodích, 
člunech, vorech a pod., pak při plavení:
u zboží clem povinného, o němž je nutno 
podali písemnou celní přehlásku, statisti-
ckou ohláškou,
děje-li se celní prohlášení ústně, nebo platí-li 
se clo podle celního nálezu, p r ů p i s e m c e 1- 
n í h o nálezu,
u zboží cla prostého s t a td s t i c k o u 
ohláškou;

b) při dopravě po silnicích vozidlly, soumary, 
hnaním dobytka a pod., jakož i při dopravě 
sprostředkované cestujícím obecenstvem neb 
osobami přes hranici přecházejícími,
u zboží clem povinného, o němž je nutno po-
dali písemnou celní přehlásku, statisti-
ckou ohláškou,
činí-li se celní prohlášení ústně, nebo platí-li 
se clo podle celního nálezu, průpisem 
celníhonálezu.

c) při dopravě poštou u zboží clem povinného: 
prohlašuje-li se zboží písemně, opisem 
celní p r o h 1 á š k y nebo podle vůle osoby 
k hlášení povinné padáním obyčejné stati-
stické o h 1 á š k y,
činí-li se celní prohlášení ústně nebo platí-li 
se clo podle celního nálezu, průpisem 
celního nálezu;
B. Při vývozu z volného oběhu:

a) při nákladní dopravě po železnici nebo lodích, 
člunech, vorech a pod,, pak při plavení, stati-
stickou ohláškou;

b) při dopravě poštou poštovní statisti-
ckou ohláškou.
C. Při pr ů v o z u: s t a t i s t i c k o u oh 1 á š- 

ko u.
D. Při.dopravě v záznamu jak při dovozu 

tak při vývozu, nutno-li celnímu úřadu podati pí-
semnou prohlášku, statistickou ohláškou.

Zpětný, vývoz a zpětný dovoz při 'dopravě 
V záznamu třeba tenkráte písemně ohlas ováti, 
když příslušná statistická ohláška při dovozu 
nebo vývozu v dopravě záznamné stala se pí-
semně.

§9.
Ústně děje se statistické hlášení:
1. Při silniční dopravě vozidly, soumary, 

hnaním dobytka a pod., a to při dovozu zboží 
cla prostého a při vývozu vůbec; ústní hlášení 
smí se však vztahovati jen na obsah jednoho 
vozidla;

2. při dopravě sprostředkované cestujícím 
obecenstvem a osobami hranici přecházejícími,

§ 8. a to při dovozu zboží cla prostého a při vývozu 
vůbec;

3. při dopravě v záznamu jak při dovozu tak 
při vývozu, koná-li se celní prohlášení ústně;

při zpětném vývozu a zpětném dovozu v těch 
případech, ve kterých při dovozu nebo vývozu 
v záznamném řízení je dovoleno učiniti celní 
prohlášení ústně;

4. při poštovním dovozu zboží cla prostého. 
Při ústním statistickém hlášení jsou strany

povinny oznámiti celním úřadům nebo zřízencům 
finančním všechny údaje potřebné pro statistické 
účely.

Hlava 4.

Statistické o hlášky.

§ 10.
Statistické ohlášky jsou pro jednotlivé druhy 

dopravy a dopravní cesty různé larvy a různě 
vypraveny.
v Pro dovoz použito buď ohlášek barvy bílé, 

pro vývoz ohlášek barvy světle zelené, pro prů-
voz ohlášek barvy světle červené.

Při dopravě v záznamu použito buď pro 
dovoz ohlášek barvy fialové, pro zpětný vývoz 
barvy světle .hnědé, pro vývoz barvy světle 
modré a pro zpětný dovoz barvy šedé.

Při dalším poukazu zboží v pokračovachn 
záznamném řízení (§ 26) použito buď zatímních 
ohlášek barvy světle žluté.

Ohlášky pro dopravu po vodě jsou kromě 
toho označeny obrazem parníku.

Pro zatímní ohlášky v pokračovacím řízení 
záznamném odpadá toto rozlišování.

§ 11.
Úpravu statistických ohlášek lze seznaii 

z příloh (I—XV), které tvoří podstatnou část 
tohoto nařízení.

Ohlášky pro dovoz a vývoz v záznamném 
řízení skládají se ze dvou spojených listů, tytéž 
sloupce obsahujících, z nichž jeden je označen 
„A“, druhý „B“.

§ 12.
Předmětem každé statistické ohlášky smí 

býti zpravidla obsah toliko jedné zásilky.
Za zásilku pokládá se množství zboží, které

a) při dovozu neb průvozu dodá se celnímu 
úřadu k celnímu odbavení s jedním celním 
dokladem;

b) při vývozu se jen s jedním nákladním do-
kladem odevzdá dopravnímu podniku k do-
pravě nebo dodá výstupnímu celnímu úřadů 
k výstupnímu celnímu řízení.
Několik zásilek smí býti statisticky hlášeno 

společně jednou ohláškou jen tehdy, cbsahuit-li 
| zboží stejnorodé, určené pro téhož příjemce a do- 
1 dají-li se současně k celnímu řízení, nebo podajt-h
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se týmž odesilatelem dopravnímu podniku k vý-
vozu do celní ciziny nebo celnímu úřadu k vý-
voznímu řízení (zásilky sdružené).

§ 13.
Při hlášení zboží jedné zásilky v nákladní 

dopravě je dovoleno na jednom řádku 
©hlášky hlásili souhrn zboží téhož druhu, t. j. 
gboží, které náleží k jednomu a témuž číslu stati-
stického seznamu (k témuž odstavci téhož čísla), 
pokud vykazuje touž zemi původu a touž zemi 
určení a jest podrobeno téže celní sazbě.

Při tom je lhostejno, zdali toto zboží jest za-
baleno v jednom nebo několika nákladních kusech 
nebo je-li naloženo nezabalené.

Nestačí-li jedna ohláška na hlášení jedné zá-
silky, použije se pro zbytek ohlášky nové, jež 
na rohu se přilepí k první.

§ 14.
Vzorec statistické ohlášky pro průvoz řídí 

se výhradně dopravní cestou při vstupu. Budiž 
proto ke statistickému hlášení použito:
a) při vstupu po železnici nebo v dopravě sil-

niční vzorce pro dopravu po suchu,
b) při vstupu po vodě vzorce pro dopravu po 

vodě. ■
§ 15.

V každé ohlášce mají strany samy (§ 5) 
znpsati všechny údaje tam žádané až na ty 
sloupce, kde je výslovně uvedeno, že je strany 
vyplírn ati nemají, a mají se vlastnoručně 
podepsati.

Údaje niohou býti do statistických ohlášek 
zaznamenávány inkoustem neb inkoustovou tuž-
kou, na př. také tiskem, kamenotiskem nebo kaž-
dým jiným chemickým nebo mechanickým způ-
sob: ni rozmnožovacím, pokud tím netrpí zřetel-
nost a trvanlivost záznamů.

§ 16.
Jakožto statistické číslo budiž uve-

deno vždy podle statistického seznamu:
a) při dovozu zboží do volného oběhu číslo sta-

tistického seznamu pro dovoz,
b) při vývozu z volného oběhu číslo statistického 

seznamu pro vývoz,
e) při průvozu číslo statistického seznamu pro 

p r ů v o z,
d) při dovozu a zpětném dovozu v záznamném 

řízení číslo statistického seznamu pro dovoz,
e) při vývozu a zpětném vývozu v záznamném 

řízení číslo statistického seznamu pro vývoz,
f) při pokračovacím řízení záznamném číslo 

statistického seznamu pro dovoz.
§ 17.

Zboží budiž p o j rn e n o v á n o zpravidla po-
dle statistického seznamu pro dovoz, vývoz 
nebo průvoz,

Je-li v témž čísle (odstavci téhož čísla) sta-
tistického seznamu uvedeno odděleně několik 
druhů zboží, nesmí býti statisticky hlášen celý 
název čísla (odstavec), nýbrž jen ten druh zboži, 
který tu jest.

Obsahuje-li zásilka několik druhů zboží téhož 
statistického čísla (odstavce), musí býti každý 
druh hlášen na zvláštním řádku.

Předpisuje-li však statistický seznam pro 
dovoz nebo vývoz pojmenování zboží dle názvu 
v obchodě obvyklého-, budiž hlášeno zboží dle 
tohoto názvu. Tu není třeba uváděti do slova po-
jmenováni podle statistického seznamu, název 
v obchodě obvyklý musí však býti tak přesný, 
aby se hlášené zboží dalo zařaditi pod udané 
statistické číslo. Pojmenování všeobecné, jako: 
zboží koloniální, rukodílné, bílé, střižní, léky atd. 
není vůbec připustilo.

§ 18.
Sloupec o p o č t u, d r u h u a o z nace n í n á- 

kladních kusů (kolli) nebo vozidel 
budiž po každé tak vyplněn, aby bylo možno po-
znat!, které nákladní kusy nebo která vozidla 
obsahovala zboží v sousedních sloupcích zazna-
menané.

§ 19.
M n o ž s t v í zboží a předmětů budiž hlášeno 

zpravidla dle váhy, nebo, je-li to předepsáno ve 
statistickém seznamu zboží, podle počtu kusů, 
podle váhy a počtu kusů, nebo podle nos., istí 
v tunách.

Váha budiž ohlašována:
a) při dovozu do volného oběhu buď hrubou 

nebo čistou vahou (brutto, netto) podle ústa- \ 
novem' celní sazby platných pro celní řízení,

b) při vývozu z volného oběhu zpr.avidla hrubou 
vahou, toliko při vývozu surového a spotřeb-
ního cukni a při vývozu tekutin v kotlových 
vozech čistou váhu,

o) Při průvozu hrubou vahou,
d) ve všech případech záznamné dopravy cistou 

vahou.
Je-li při vývozu a průvozu v jednom náklad-

ním kuse obsaženo několik druhů zboží rozlič-
ných statistických čísel, a každý by se měl hlásiti 
hrubou váhou, ohlásí se zboží, které je tu v nej-
větším množství, vahou hrubou, ostatní zboží 
však váhou čistou.

Při zboží, které dlužno ohlašovat! hrubou 
váhou a^ které jest naloženo nezabalené, budiž 
v příslušném sloupci ohlášek pro dovoz a vývoz 
ve volném oběhu zapsáno „bez obalu11.

§ 20.
Jakožto z e m ě p úvod u budiž hlášená země, 

za jejíž plodinu průmyslový nebo živnostenský 
výrobek dlužno zboží nebo předmět považovati.



Nezná-li ohlašovateí této zemč. budiž uve-
dena země, z jejíhož oběhu zboží nebo předmět 
přichází, á jestliže by ohlašovateí ani této nemohl 
udati, budiž uvedena země, kde zboží nebo před-
mět byl dodán k dovozu do celního území Česko-
slovenské republiky.

Při zpětném dovozu po zušlechtění nebo po 
správce budiž hlášena jakožto země původu země, 
ve které zušlechtění nebo správka se stala, při 
zpětném dovozu v jiných případech dopravy zá-
znamné však ona země, která při původním vý-
stupu zboží byla udána za zemi^ určení.

Jakožto země určení budiž hlášena 
země, pro jejíž spotřebu jest zboží nebo předmět 
určen.

Nezná-li ohlašovateí této země, budiž uve-
dena země. která jest posledním známým cílem 
zásilky. •

Při vývozu v záznamu budiž hlášena jakožto 
země určení země, ve které má bytí zboží zušlech- 
těno, .spraveno, nebo zboží na nejistý prodej vy-
vážené prodáno, půjčené vagony nebo vzorky 
upotřebeny, nebo ve které má zboží přijití na vý-
stavu atd.

§ 21.
Jakožto zemi původu neb určení dlužno uvésti 

vždy "samostatný stát,,k němuž země patří; při 
státech spolkových, jako Spojené Státy Severo-
americké a pod., uvede se jméno celého takového 
státu, nikoliv jméno jednotlivého státu dílčího 
(New York,. Illinois atd.). Jen svobodné přístavy 
dlužno vždy uvésti zvlášť. U kolonií dlužno uvésti 
vždy stát, k němuž patří, i díl světa, kde se na-
lézán, na příklad Britská država v Africe; zvláště 
dlužno jmenovati také v Asii: Britskou Indii,
Nizozemskou Indii, Francouzskou Indočínu, Asij-
ské Rusko; v Africe: Egypt, Tunis, Fripolis, Alžír, 
Maroko; v Austrálii: Nový Zéland.

§ 22.
Zboží po zušlechtění zpět v y v a ženě budiž 

hlášeno tím pojmenováním, které jemu jakožto 
zboží vývoznímu přísluší; způsob, jakým se 
zušlechtění stalo, není při tom rozhodný. Z tohoto 
zpět vyváženého zboží budiž díl z cizozemských 
látek zhotovený uveden v příslušných sloupcích 
ohlášky pro zpětný vývoz jako „zpracovaná^ cizo-
zemská látka". Ostatní zboží je „tuzemský pří-
davek" a vykáže se v příslušném sloupci ohlášky 
pro zpětný vývoz.

Tuzemskými přídavky rozuměti jest netoliko 
ony látky tuzemského původu, které byly spraco- 
vány s předměty dovezenými k zušlechtění nebo do 
správky, nýbrž i takové zboží a předměty, které 
náležejí výhradně k potřebě zpět vyváženého 
zušlechtěného nebo spraveného zboží nejsouce 
Jeho podstatnou částkou. V takovém případě ne-
smějí tyto přídavky činiti více než jednu sou-
pravu (garnituru).

Obdobná ustanovení platí pro zpětflý do-
voz po zušlechtění nebo po správce.

§ 23.

Cizozemské nebo tuzemské obal y, které 
se po.dle celních předpisů o záznamném řízení 
dovážejí nebo vyvážejí prázdné k plnění a plné 
se zase zpět vyvážejí nebo dovážejí, jakož 
i právě takové obaly, které se dovážejí nebo vy-
vážejí naplněné a prázdné zase se vyvážejí nebo 
dovážejí, dlužno pokaždé ohlašovat! příslušnými 
statistickými ohláškami pro dopravu v záznamu.

Obaly, ať prázdné, ať naplněně, dlužno vždy 
ohlašovat! toliko jakožto obaly podle statistické-
ho čísla a pojmenování přiměřeného jejich povaze 
bez ohledu na obsah.

Váha naplněných obalí', budiž uvedena i s va-
hou obsahu, váhu obsahu (náplně) samého dlužno 
kromě toho zaznamenat! ve sloupci: cizozemské 
nebo tuzemské přídavky. .

Důvod záznamného i izení dlužno vyznačit! 
poznámkou „k vyprázdnění" nebo „k- naplnění", 
při čemž nutno zároveň uvésti obsah.

§ 24.

Přibalené věci dlužno pokaždé zvlášť 
.ohlásit! na statistických ohláškách pro dovoz^ do 
volného oběhu nebo pro vývoz z volného oběhu.

Přibalenými věcmi je rozuměti jenom takové 
cizozemské nebo tuzemské zboží, které se 
zušlechtěným, spraveným nebo prováženým zbo-
žím jest v témže nákladním kuse zabaleno a není 
s ním v žádné spojitosti.

§25.

Jestliže cizozemské zboží původně k dovozu 
do volného oběhu ohlášené podrobí se později na 
základě zvláštního povolení řízení záznamnému, 
dlužno podat! pro toto zboží také statistickou 
ohlášku pro dovoz v záznamu.

§ 26.

Jestliže se zboží ve vstupním záznamném ří-
zení statisticky ohlášené poukáže před svým 
výstupem do celní ciziny k jinému celnímu úřadu 
za příčinou evidence v záznamném řízení (p o- 
k rač ovací řízení záznamné) dlužno 
takové zboží a takové předměty při každém dal-
ším poukazu statisticky ohlašovat! zatímními 
ohláškami (viz přílohu XV.).

Zboží a předměty u poukázaného úřadu znovu 
zaznamenané dlužno zase řádně statisticky ohlá-
sit! ohláškami pro dovoz v záznamném řízení.

§ 27.

Celní úřady jsou povinny zjistiti, zdali ohláš-
ky souhlasí co do statistického čísla, váhy a po-
jmenování zboží a předmětů s tím, co celní úřad 
shledal nebo se statistickým seznamem zboží, pak 

i oo do zemč původu nebo. určení,.cesty dopravní, 
I počtu, druhu a povahy nákladních kusů nebo vo-
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zidcl (plavadel) s dopravními doklady a jinými 
pomůckami po ruce jsoucími.

Je-li třeba, dlužno statistickou ohlášku opra- 
viti.

Nepatrné nesprávnosti opraví celní úřady 
samy, při značných věcných nebo formálních va-
dách vyzvou stranu, aby je opravila sama nebo 
podala novou správně sepsanou statistickou 
ohlášku.

Statistické ohlášky, ve kterých bylo něco 
vyškrabáno, nutno vždy odmítnouti; statistické 
ohlášky opravené jen tehdy, je-li tu podezření, 
že formulářů těch bylo již jednou použito.

Hlava 5.

Ohlašování p r ů p i s e m celních
nálezů.

§ 28.
Ohtašuje-li se zboží; statisticky průpisem cel-

ních nálezů (§ '8 tohoto nařízení), jsou strany po-
vinny uvésti údaje potřebné k doplnění celních 
nálezů podle ustanovení vydaných ve 4. hlavě 
o vyplňování statistických ohlášek a oprávněny 
nahlédati do průpisů celních nálezů a je podpiso- 
vafi, jsou však k podpisu povinny, jestliže je cel-
ní úředník k tomu vyzve.

Hlava 6.

Ohlašování poštovními statisti-
ckými o h 1 á š k a m i při vývozu poštou.

§ 29.
Při vývozu poštou ohlašuje se zásilka 

poštovní statistickou ohláškou.
Za tím účelem připojí podatel ke každé po-

štovní zásilce, kterou- dlužno statisticky hlásit!, 
kromě celní přehlásky (deklarace) ještě poštovní 
statistickou ohlášku.

K tomu budiž použito tiskopisu šedomodré 
barvy (příloha XVI.), který obsahuje sloupce po-
třebné pro statistické hlášení a jejž odesilatel 
vyplní přesně podle předtisku. Odesilatel uvede 
tedy zejména zemi určení, zevrubné označení ob-
sahu zásilky, totiž pojmenování zboží a číslo sta-
tistického seznamu, jakož i množství zboží podle 
předpisů uvedených ve hlavě 4. o vyplňování sta-
tistických ohlášek.

Jvjo údaje možno do poštovních statistických 
ohlášek ytisknouti také tiskem, kamenotiskem 
nebo vepsati kterýmkoliv jiným chemickým-nebo 
mechanickým způsobem rozmnožovacím, pokud 
tím zřetelnost a trvanlivost záznamu netrpí.

§ 30.
Poštovní statistické ohlášky při vývozu po-

štou dlužno odevzdat! poštovním úřadům.

Poštovní úřady jsou povinny ohlášky zkou-
mat! a opravili obdobně jako celní úřady. (§ 27 
tohoto nařízení.)

Hlava 7.

O sbírání a předkládání statisti-
ckého materiálu.

§ 31.
Sbírání a předkládání statistického materiálu 

bude upraveno zvláštními služebními předpisy,

III. O povinnostech dopravních podniků.

Š 32.
JVeřejnč dopravní podniky, jakož i osoby, jež 

po živnosťensku dopravují zboží po vodě, nebo 
po suchu, smějuzásilky určené do celní ciziny jen 
tenkráte Přijmouti k dopravě, nebo dovědí-li se 
teprve za dopravy, že zboží je určeno do celní 
ciziny, smějí je pouze tenkráte dále dopravovali, 
budou-li jim sděleny údaje potřebné ke správ-
nému statistickému hlášení a přesvědčí-li se samy, 
že tyto údaje podle obsahu svého se shodují s ná-
kladním listem nebo celní prohláškOu (deklarací).

Dopravní podniky jsou tedy povinny žádat! 
od stran ke každé zásilce do celní ciziny určené a 
statistickému hlášení podrobené statistickou 
ohlášku opatřenou statistickou známkou. Ohláška 
bude zásilku doprovázeli zásadně až k výstupní-
mu celnímu úřadu.

Při v ý v o z u z v o 1 u é ho o h.ě h u dlužno 
od strany podávající zásilku k vývozu převzít! 
řádně vyhotovenou statistickou ohlášku barvy 
světle zelené.

Při průvozu musí býti zásilky provázeny 
průvozní statistickou ohláškou barvy světle čer-
vené, přezkoušenou již poukazujícím celním úřa-
dem.

Při vývozu a zpětném vývozu v ř í- 
zenízáznamném musí býti k zásilkám přilo-
žena statistická ohláška. pro vývoz barvy světle 
modré, nebo statistická ohláška pro zpětný vývoz 
barvy světle hnědé, přezkoušená příslušnými cel-
ními úřady.

Poplatková povinnost vzniká zásadně jen 
tehdy, když se statistická ohláška odevzdává 
u celního úřadu.

Dopravní podniky mají výstupnímu celnímu 
úřadu odevzdati pro statistické účely seznamy 
veškerého zboží do celní ciziny vystupujícího 
s příslušnými statistickými ohláškami.

§ 33.
Aby bylo zabráněno opětnému použití stati-

stických známek nalepených na statistických' 
obláškách, jež doprovázejí zásilky na dopravě 
před jejich celním odbavením, jsou dopravní pod-
niky oprávněny přes jeden růžek statistické znám-
ky vytisknout! razítko dne.

i
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§ 34. |
Povinnosti uložené dopravním podnikám 

v příčině statistiky zahraničního obchodu budou 
zevrubněji upraveny zvláštním služebním před-
pisem.

IV. Ustanovení kontrolní.

§ 35.
Strany ke statistickému hlášení povinné, ja-

kož i všecky osoby, jichž jméno (firma) podle 
předpisíi tohoto nařízeni je poznamenáno na sta-
tistických ohláškách, jsou povinny Státnímu úřa-
du statistickému nebo jeho zřízencům a zřízen-
cům celních a poštovních úřadů, železničních a 
plavebních podniku podávati pravdivě veškeré 
vysvětlivky od nich požadované k doplnění ne-
úplných statistických ohlášek nebo k odstranění 
pochybností o správnosti učiněných údajů.

' § 36.
Celní úřady a finanční zřízenci jsou povinni 

dohlčdati na vzájemnou dopravu zboží ve styku 
s celní cizinou a to i na dopravu po cestách ve-
dlejších a dbáti toho, aby předpisy o statistickém 
hlášení a poplatcích nebyly obcházeny.

V. O statistickém poplatku.

§ 37,
Při každém statistickém hlášeni budiž zpra-

vidla zaoraven statistický poplatek. Při sdruže-
ných zásilkách (§ i2) platí se poplatek z každé 
jednotlivé zásilky zvlášť. Zaplatiti statistický po-
platek náleží ohlašovateli. Tohoto poplatku jsou 
prosty1':

1. zboží a •předměty provážené,
2. zboží a předměty, pokud nejsou určeny 

pro ebehed, a dopravují se přes hranici pohra-
ničním obyvatelstvem v malém pohraničním styku 
nebo cestujícím obecenstvem (čítajíc v to i do-
pravu v záznamu).

§ 38.
Na základě § 9 zákona o statistice zahranič-

ního obchodu stanoví se statistický poplatek 
takto:

1. při nákladní dopravě po suchu nebo po 
vodě:
'a) u dobytka dle počtu kusů a to:.
a) 20 h za každý kus velkého dobytka (volů, bu-

volů, býků, krav, mladého skotu, koňů, oslň, 
mezků a mulů);

/O 20 h za každých 5 kusu drobného dobytka 
(telat, hříbat, koz, ovcí, vepřů a j.); za zbytek 
menší než 5 kusů taktéž 20 h;

b) u všech ostatních věcí d 1 e v á h y a to 20 h 
za každých 100 kg nebo jich část hrubé váhy 
zásilky'' (§ 12 tohoto nařízení), avšak celkem 
z jedné zásilky nc více než 2 K.

Nestačí-li jedna ohláška na hlášení jedné zá-
silky (§ 13) dlužno zapraviti za každou další 
ohlášku statistický poplatek 20 h.

2. Při dopravě poštou 5 h za každou zá-
silku dopravovanou jednou průvodkou.

§ 39.
Při dopravě poštou plat) se statistický po-

platek při dovozu hotově, při vývozu jest 
zahrnut v ceně tiskopisu pro poštovní statistickou 
ohlášku. Ve všech ostatních případech dopravy 
po suchu nebo po vodě zapravuje se statistický 
poplatek statistickými známkami.

§ 40.
Statistické známky mají tvar obdélníku se. 

zoubkovanými okraji, nápis „Statistická známka11, 
monogram republiky Československé a označení 
hodnoty: 20 h neb 2 K.

Známky, 20haléřové jsou barvy žlutohnědé, 
známky za 2 K jsou barvy modré s bílým lvíčkem 
v červeném poli uprostřed.

Prodírkování statistických známek malými 
písmenky nebo jinými značkami nebo vtlačením 
Vypouklých písmen neb značek na nich lisem, aby 
označen byl vlastník, jest dovoleno, pokud tím 
nemůže býti zakryto, že známky bylo již upotře-
beno.

Známky, jichž prodírkování nebo vypouklé 
označení činí možným takové zakrytí,' nebo od 
kterých bílé zoubky okrajní byly odříznutý, nebo 
konečně takové, které jsou poškozeny nebo byly 
již přilepeny, jsou neplatný a nesmí jich býti upo-
třebeno k zapravení poplatku.

§ 41.
Známky prodávají všechny celní Hřady, podle 

potřeby i jiné úřady neb orgány k tomu zmoc-
něné.

V těchto prodejnách dosfati lze také úředně 
vydané, statistické ohlášky kus za 10 h.

Poštovní statistické ohlášky pro vývoz do-
stat! lze u poštovních úřadů kus za 10 h včetně 
statistického poplatku (§ 38, č. 2 a § 39).

Statistické známky, které jsou nalepeny na 
pokažené ohlášce, budou vyměněny za statistické 
známky téhož druhu, nebyla-li ohláška již před-
mětem celního řízení, zejména není-li na ní ra-
zítka celního úřadu.

Výměna statistických známek, které byly 
přetisknuty některou železniční nebo plavební 
stanicí, podmíněna jest kromě toho tím, že ohláš-
ku předloží k výměně známek železniční nebo 
plavební podnik.

Statistické známky vyměňují se u všech cel-
ních úřadů.

Jiných ohlášek než úředně vydaných není 
I dovoleno užívat! a proto jsou ohlášky vyrobené 
! v' soukromých tiskárnách vyloučeny z užívání. 
I Pokažené ohlášky se nevyměňují.
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Prodej a užívání dosavadních statistických 
známek a ohlášek není od 1. prosince 1919 do-
volen.

Neupotřebné staré statistické známky a ohláš- 
ky mohou byti až do 15. prosince 1919 v úředních 
prodejnách vyměněny za známky nebo ohlášky 
stejné hodnoty.

§ 42.
Při písemném hlášení zapraví strany před 

odevzdáním ohlášky statistický poplatek nalepe-
ním statistických známek na určeném k tomu 
místě ohlášky (třeba-li také na její zadní straně).

Ve všech ostatních případech strana pouze 
dodá potřebné statistické známky.

VI. Trestní řízení.

' § 43.

° .tresíných činech, týkajících se statistiky 
zahraničního obchodu, a trestech na ně jednají 
88 12 a 13 zákona o statistice té.

Přestupky § 13 tohoto zákona jakož i pře-
stupky tohoto prováděcího nařízení zjistí celní 
úřad (expositura oddělení finanční stráže) nebo 
poštovní úřad? u něhož se zboží statisticky ohla-
šuje, zápisem, v němž uvede okolnosti trestní 
Případ zakládající a prokazující, pak ospravedl-
nění a jinaké prohlášení strany.

Zapiš sepsaný s některým dopravním pod-
nikem nebo s jeho zřízencem předloží se bez vy-
rčení nálezu i s doklady Státnímu úřadu statisti-
ckému k dalšímu opatření.

Zápisy poštovními úřady sepsané dlužno 
předložití i s 'doklady nadřízenému poštovnímu 
ředitelství, které vyřkne nález.

Ve všech ostatních případech vyřkne nález 
(osvobození, pořádkovou pokutu, náhradu zkrá-
ceného statistického poplatku) celní úřad a uvede 
jej v zápise.

Sepsaló-li zápis odděleni finanční stráže, 
předloží jej celnímu úřadu k vyměření pořádkové 
pokuty povolanému (§ 13 zákona), a ten vyřkne 
nález a uvede jej v zápise.

Od zápisu může celní úřad — ačli nejde 
o trestní zakročení proti dopravnímu podniku 

zřízenci — upustiti, jestliže se strana po 
zjištění přestupku vzdá všeho dalšího hájení, 
vyrozumění a všech opravných prostředků 
a prohlásí, že zaplatí pokutu zjištěným 
okofiiostem přiměřenou i se zkráceným snad sta-
tistickým poplatkem. Tato pokuta nesmí však býti 
nižší než 4 K-

V tomto případě strana podepíše v rejstříku 
pro platy v hotovosti příslušné prohlášení a do-
stane úřední stvrzenku na zaplacenou částku.

Oddělení finanční stráže nejsou oprávněna 
upustiti od trestního řízení. 1

§ 44.
Zápis budiž sepsán za přítomnosti strany. 

Je-li strana nepřítomna, budiž obeslána.
Nedostaví-li se strana obeslaná bez důvodné 

omluvy k úřadu, může býti tresíní řízení, je-li 
řádné doručení obsílky prokázáno, provedeno 
také za její nepřítomnosti. V tomto případě dluž-
no v zápise poznamenati, že výše zmíněné před-
poklady jsou splněny.

§ 45.
Po vyřčení nálezu budiž vydán písemný p 1 a- 

t e b n í příkaz (výměr) a doručen straně na 
stvrzenku.

V platebním příkazu (výměru) dlužno ozna-
čit! přestupek, vylíčiti příběh a uvésti nález i jeho 
odůvodnění. Kromě toho se v něm straně nařídí, 
aby jakmile platební příkaz nabude moci práva, 
zaplatila uloženou pořádkovou pokutu (spolu seN 
zkráceným snad statistickým poplatkem) a po-
hrozí se jí, že bude jinak vymáhána administra-
tivní exekucí,

Složila-li strana jistotu, budiž v platebním 
příkazu vysloveno, že této jistoty bude upotře-
beno na úhradu uložené pokuty a náhrada stati-
stického poplatku a že jest povinna zaplatit! toliko 
zbývající částku pokuty a poplatku pod následky 
exekuce. Kdyby jistota převyšovala pokutu a po-
platek, budiž strana vyrozuměna, že si může ' 
přebytek vybrat! u úřadu na kvitanei kolku pro-
stou do jednoho roku po doručení, jkialr že pře-
bytek ten Dronadne ve prospěch fondu na úhradu 
nákladu statistiky, zahraničního obchodu.

Konečně dlužno síranu upozorniti na právo 
odvolací, které jí podle § 50. tohoto nařízení pří- 

' sluší.
§ 4í). '

O doručování cbsíick nebo platebních pří-
kazů stranám, jež odepřely nebo jinakým způ-
sobem překazily jejich přijeti, platí příslušné před-
pisy pro celní a poštovní úřady.

§ 47.
Proti osobám v cizině bydlícím nebo tam se 

zdržujícím může býti zavedeno trestní řízení pro 
přestupky předpisů o statistice zahraničního ob-
chodu, a tudíž mohou jim býti i obsílky a platební 
příkazy doručovány jen tehdy, když byly v tu-
zemsku postiženy. .

Pravoplatně uložené pořádkové pokuty nebo 
nezapravené statistické poplatky mohou však od 
takových osob býti exekučně vymáhány také 
tenkráte, mají-li tyto osoby y tuzemsku jmění, 
které lze ěxekvovati.

§ 48.
Na zaplacené nebo exekučně vym&žené po-

kuty a sfatitisfické poplatky vydá se stranám 
stvrzenka.



§ 49.
Přestupky platných předpisů o statistice za-

hraničního obchodu promlčují se po roce (§ 13 
zákona), tato lhůta počíná dnem, kdy byl přestupek 
spáchán a přerušuje se každým úředním jedná-
ním, kterým sc zavádí trestní řízení. Uložené po-
řádkové pokuty promlčují se rovněž ve lhůtě jed-
noho roku. Tato lhůta počíná dnem, kterého nález 
nabyl moci právní a přerušuje se každým exe-
kučním úkonem.

§ 50.

Strana má právo proti platebnímu příkazu 
i co do pořádkové pokuty i co do náhrady zkrá-
ceného statistického poplatku podat! do třiceti d'nů 
řádně kolkované odvolání ke Státnímu úřadu 
statistickému u úřadu, který vydal platební pří-
kaz. Odvolací lhůta počíná dnem po doručení 
platebního příkazu. Do této lhůty se nepočítají dni 

♦poštovní dopravy jenem tenkráte, když příslušné 
odvolání bylo poště odevzdáno na podací stvr-
zenku. Připadá-li poslední den lhůty na neděli 
nebo na obecný svátek, končí lhůta teprve nej- 
bhžším dnem všedním. Jinak platí ustanovení zá-
kona ze dne 12. května 1896. č. 101 ř. z.

Státní úřad statistický rozhoduje o odvolání 
v druhé a poslední instanci a má také právo 
zmírniti nebo docela prominout! pořádkovou po-
kutu.

§ 51.

Spadá-li trestní čin také pod obecný zákon 
trestní nebo důchodkový zákon trestní nebo pod 
oba tyto zákony (§ 12 zákona), bude přestupek 
předpisu o statistice zahraničního obchodu (§ 13 
zákona) potrestán beze zřetele k jinému trestní-
mu řízení.

VII. Ustanoveni závěrečná.

§ 52.
Statistické ohlášky smějí sloužit! jen stati-

stickým účelům (§ 1 zákona); jsou tudíž všichni 
úřední orgánové povinni projednávati je jako 
Přísně důvěrné.

§ 53.
Do statistického seznamu zboží může se na- 

hlédnouti u všech celních a poštovních úřadů. 
Statistická čísla seznamu toho jsou ostatně 
uvedena u jednotlivých čísel celní sazby, vydané 
v červenci 1919.

§ 54.
Celním úřadům (expositurám, oddělením 

finanční stráže), poštovním, železničním a pří-
stavním úřadům budou dány zvláštní služební 
předpisy o statistice zahraničního obchodu.

§ 55.
Nařízení toto nabude .účinnosti dnem 1. pro-

since 1919; zároveň pozbudou platnosti veškerá 
dosud platná nařízení o statistice zahraničního 
obchodu.

Vyvážené zboží, které bylo před tímto 
dnem některým veřejným dopravním podnikem 
převzato k dopravě do celní ciziny, projedná 
se dle předpisů dosud platných o statistickém 
hlášení zboží pro vývoz.

Tasar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Haiapl v. r.

Sonntag v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v r.
Dr. Winter v. r. 
Houdek v. r.
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(1. Strana.) {Příloha XVI. na svXtle modrém papíru.)

Razítko poštovního 
úřadu podacího

Cena 10 h
VČefnč statistického 

poplatku 5 li Země určení ’)..........................

JCW2. ■ ' ; - x

Poštovní statistická ohláška pro vývoz.
Příjem ce  ................. ........................ ......... ........ ........ v

Druh
a oz,.ačen!

balíků

Zevrubné označení obsahu zásilkv Váha

Pojmenování zboží 2)
Číslo stati-
stického se- 
znama zboží 
pro vývoz3)

hrubá čistá
kst s kg í g

V................................ dne...........

1)—4} Viz vysvětlivky na zadní stranč.

.19..
. Jméno 

a bydlišti 
odesilatelovo

Počet

kusů*) Poznámka

(2. strana.)

Wávod k vyplnění poštovní statistické ohlášky pro vývoz.

J) Země určení jest země, pro jejíž spotřebu jest zboží určeno. Nezná-li ohla-. 
šovatel této země, uvede zemi, která jest posledním známým cílem zásilky.

®) Zboží budiž pojmenováno zpravidla podle statistického seznamu pro vývoz; 

stačí však také název zboží v obchodě obvyklý, je-li tak přesný, aby se hlášené 
zboží dalo správně zařadit! pod udané statistické číslo.

Pojmenování všeobecné, jako zboží koloniální, rukodílné, bílé, střižní, léky atd. 
není přípustno.

3) U každého druhu zboží jest udatí příslušné číslo statistického seznamu pro 
vývoz.

4) Počet kusů budiž udán u takového zboží nebo takových předmětů, pro které 
to předpisuje statistický seznam zboží pro vývoz.

SíiUní tiskárna v.Praze.


