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Čís. 487.
Nařízeni vlády republiky československé
ze dne 14. srpna 1920,
kterým se mění a doplňulí některá ustanovení na
řízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. z. a n.,
a ze dne 18. května 1920, čís. 362 Sb. z. a n., o sta
tistice zahraničního obchodu.
K provedení zákona ze dne 18. září 1919,
čís. 518 Sb. z. a n., o statistice zahraničního ob
chodu, nařizuje se toto:
Článek I.
Nařízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. z.
a n„ a ze dne 18. května 1920, čís. 362 Sb. z. a n.,
doplňuje a mění se takto:
1. § 37 m á zn í t i:
„Při každém statistickém hlášení budiž zapraven statistický poplatek. Při združených zá
silkách (§ 12) platí se poplatek z každé jednotlivé
zásilky zvlášf. Zaplatit! statistický poplatek ná
leží ohlašovateli.
Tohoto poplatku jsou prosty zboží a před
měty, pokud nejsou určeny pro obchod a dopra
vují se přes hranici pohraničním obyvatelstvem
v malém pohraničním styku nebo cestujícím obe
censtvem (čítajíc v to i dopravu v záznamu).“
2. § 38 m á z n í t i:
„Na základě § 9 zákona o statistice zahra
ničního obchodu stanoví se statistický poplatek
takto:
l)Při dopravě po suchu nebo po
vodě:
a) u dováženého nebo vyváženého
dobytka dle počtu kusů, a to:
“) 1 K za každý kus velkého dobytka
(volů, buvolů, býků, krav, mladého
skotu, koňů, oslu, mezků a mulů);
P) 1 K za každých 5 kusů drobného do
bytka (telat, hříbat, koz, ovcí, vepřů),
za zbytek menší než 5 kusů taktéž 1 K;
b) u všech ostatních dovážených nebo
vyvážených věcí (čítajíc v to i do
pravu v záznamu) dle váhy, a to: 1 K za
každých 100 kg nebo jich část hrubé váhy
zásilky (§ 12 tohoto nařízení), avšak cel
kem z jedné zásilky ne více než 10 K; váží-H zásilka více než 10 tun, stanoví se sta
tistický poplatek 10 K za každých 10 tun
nebo jich část hrubé váhy zásilky;

c) u všech provážených věcí 1 K za každou
zásilku (§ 12 tohoto nařízení) bez ohledu
na počet kusů nebo váhu.
Nestačí-li jedna ohláška na hlášení jedné zá
silky (§ 13), dlužno zapraviti za každou další
ohlášku statistický poplatek 1 K.
2) P ř i dopravě poštou 25 h za každou
zásilku dopravovanou jednou průvodkou.
3) Státní úřad statistický jest oprávněn povelo
vá ti ve shodě s ministerstvem financí a ob
chodu snížení nebo v případech výjimečných
úplnou slevu statistického poplatku pro určitý
druh zboží dováženého nebo vyváženého
v pohraničním styku buďto pro celou hranici
nebo některou část její.“
i
3. P r v n í a druhý odstavec § 40 m á
zníti:
„Statistické známky mají tvar obdélníku se
zoubkovanými okraji, nápis „Statistická znám
ka'1, monogram republiky Československé a ozna
čení hodnoty: 1 K, 5 K, 10 K nebo 50 K.
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Známky za 1 K jsou barvy zelené, známky
za 5 K jsou barvy žluté, známky za 10 K jsou
barvy fialové a známky za 50 K jsou barvy hnědé
s malým státním znakem."
4. Třetí odstavec § 41 má zníti:
„Poštovní statistické ohlášky pro vývoz do
stali lze u poštovních úřadů kus za 50 li včetně
statistického poplatku (§ 38, čís. 2.. a § 39): pří
padně další změny sdělí se vyhláškou u těchto
úřadů, v úředním listě a ve Věstníku ministerstva
pošt a telegrafů."
Článek ll.
Nařízení toto nabývá účinnosti prvním dnem
měsíce, který následuje po prohlášení, a provede
je předseda vlády v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

Švehla v. r„
jako náměstek ministerského předsedy a jako
ministr vnitra.
Staněk v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Meíssner v. r.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Stříbrný v. r. ’
Johanls v. r.
Dr. Markovič v. r.

