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čisté výtěžky, jež vyplynou ze súčtování až
do dne výkupu, zůstávají společnosti. Tato
naproti tomu bude sama hraditi súčtovací zá
vazky, jež do tohoto dne vzniknou ze stavby
nebo provozu dráhy, a jiná pasiva.
§13.
Státní správa má právo na základě tohoto
zákona vložiti do knih své právo vlastnické a
jiná práva vkladní, která výkupem na ni pře
cházejí. Jestliže společnost ve lhůtě uložené
jí státní správou železniční nevydá této správě
listin, kterých k tomu účelu bude zapotřebí,
nebo listin těchto, státní správou železniční
sepsaných, neopatří svým zavazujícím pod
pisem, nahrazuje prohlášení ministerstva že
leznic tyto listiny.
§ 14.
Společnost jest povinna podati státní správě
účty a bilance a vykázati čisté výtěžky let pro
vozních, rozhodné pro vypočtení ceny výkupní
do lhůty, jež jí ministerstvem železnic bude
určena.
Doklady ty dlužno předložití odděleně pro
každou síť železniční, podléhající zvláštní kon
cesi. Státní správa má právo zkoumati správ
nost dokladů těch na podkladě knih a jiných
záznamů a spisů společenských.
Nevyhoví-li společnost ve lhůtě uložené jí
státní správou této povinnosti, v odst. 1. a 2.
stanovené, smí státní správa příslušná šetření
dáti vykonati na účet a nebezpečenství společ
nosti a zjistiti na základě těchto šetření vý
kupní cenu.
§ 15.
Státní správa může učiniti výplatu ceny vý
kupní závislou na podmínce, že společnost vy
dá státní správě československé veškeré do
klady, spisy a pomůcky, týkající se správy a
provozu vykoupeného podniku železničního,
nebo že jí poskytne možnost náhlížeti do oněch
spisů, jež týkají se pouze správy společenské,
a že státní správě, požádá-li o to, vydá opisy
těchto spisů.
§ 16.
Státní správa se zmocňuje nabýti železnič
ního podniku Ústecko-Teplické dráhy i volnou
dohodou se společností a to s účinností pří
padně i od 1. ledna 1922.
Pro kupní podmínky buďtež základem listi
ny koncesní a ustanovení je doplňující.

dání, zápisy, sepsání a jiné listiny jsou prosty
kolků a poplatků.
§ 18.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provésti jej ukládá se ministrům že
leznic a financí.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Šrámek v. r.
A. Novák v. r.

235.
Zákon ze dne 13. července 1922
o nové úpravě statistiky zahraničního
obchodu.
Národní shromáždění republiky českosloslovenské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Pro státní statistiku zahraničního obchodu
jest ohlašovati druh, množství, hodnotu, zemi
původu a zemi určení předmětů, které se přes
hranice československého celního území do
vážejí, vyvážejí nebo provážejí.
Nařízením se určí, které předměty nepodlé
hají statistickému hlášení.
§ 2.

K statistickému hlášení jsou povinni pří
jemce zbož', odesilatel nebo jejich zmocněnci,
jak blíže určí nařízení.
§ 3.
Hlášení děje se u celních nebo poštovních
úřadů nebo u orgánů pohraniční finanční
stráže způsobem, který bude nařízením blíže
určen.
§ 4.
Veřejné dopravní podniky a osoby, jež po
živnostensku přepravují zboží, smějí^ zásilky
určené do celní ciziny pouze tenkráte ^přij jmouti k přepravě, odevzdá-li se jim správně
i vyplněná statistická ohláška. Dovědí-li se te
prve při přepravě, že zboží jest určeno do
celní ciziny, smějí je pouze tenkráte dále přepravovati, byly-li jim sděleny údaje, potřebné
i podle tohoto zákona ke správnému statisti! ckému hlášení.
§ 5.
Při statistickém hlášení j est zapraviti na
úhradu výloh státní statistiky zahraničního
§ 17.
!
Veškeré, s provedením tohoto zákona sou obchodu statistický 'poplatek. Nařízením
visející právní úkony, majetkové převody, po mohou býti stanoveny výjimky.
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Statistický poplatek budiž zpravidla zapravován statistickými známkami. Výše sta
tistického poplatku jakož i podoba a druhy
známek určí se nařízením.

pravní podniky a povozníky bez výjimky, pro
ostatní osoby jen potud, pokud jednají vě
domě proti tomuto zákonu nebo jeho prová
děcím nařízením.

Nebyl-li statistický poplatek zaplacen vůbec
nebo bylo-li placeno méně, může býti poplatek
nebo nedoplatek požadován ve lhůtě šesti mě
síců, počínající měsícem po projednání do
tyčné statistické ohlášky některým úřadem
v § 3 jmenovaným.

^ Jde-li o státní dopravní podniky, stíhají po
řádkové pokuty zaměstnance zodpovědného
podle služebních předpisů.

Poplatky nebo nedoplatky buďtež vymá
hány způsobem předepsaným pro vymáhání
dlužných dávek veřejných.

Nařízením se stanoví, které úřady ukládají
pořádkové pokuty, dále pravidla o řízení při
ukládání pořádkových pokut, o stížnostech
jakož i o zmírnění neb úplném prominutí
těchto pokut.
Pořádkových pokut budiž použito k témuž
účelu jako statistických poplatků.

§ 6.
Nehledíc k trestnosti podle všeobecného zá
kona trestního jest použiti trestního zákona
důchodkového, na Slovensku a v Podkarpat
ské Rusi ustanovení oddílu IX. §§ 93—101
zákona čl. XI: 1909 a nařízení k nim se vzta
hujících v těchto případech:
1. Jestliže někdo statistické známky padělá
nebo zfalšuje a padělané nebo zfalšované
známky někomu přenechá, nebo je zašle
jinam, nebo jich užije k zaplacení statisti
ckého poplatku; jestliže někdo statistické
známky jiným padělané nebo zfalšované,
věda o tom, že j sou padělané nebo zfalšované,
pro odbyt přijme nebo jinému přenechá nebo
jich užije k zaplacení statistického poplatku;
jestliže někdo známek již upotřebených, věda
o tom, užije znova k zapravení statistického
poplatku.
2. Jestliže někdo vede obchod se stati
stickými známkami nejsa k tomu oprávněn.
Pokuta vyměří se v případech uvedených
v odstavci číslo 1 pateronásobnou až patnácteronásobnou částkou ušlého neb ohrože
ného statistického poplatku, nikdy však méně
než padesáti korunami, v případě pak uvede
ném v odstavci číslo 2 dvaceti korunami až
tisícem korun československých.
Trestnost těchto přestupků promlčuje se
ve třech letech ode dne, kdy byl přestupek
spáchán.
§ 7Jiné přestupky tohoto zákona jakož i pře
stupky nařízení vydaných k provedení tohoto
zákona trestají se pořádkovou pokutou pěti
až pěti set korun československých, za okol
ností přitěžujících až jednoho tisíce korun
československých. To platí pro zasilatele, do

Pořádkové přestupky promlčují se ve lhůtě
šesti měsíců ode dne, kdy byl přestupek
spáchán.
Pořádkové pokuty buďtež vymáhány způ
sobem předepsaným pro vymáhání dlužných
dávek veřejných.
§

8.

Na státní statistiku zahraničního obchodu
vztahují se také ustanovení zákona ze dne
28. ledna 1919, čís. 49 Sb. z. a n., kromě §§ 5
a 6, které jsou nahrazeny ustanoveními to
hoto zákona.
§ 9
Vznikne-li pochybnost, zdali podle tohoto
zákona se má statistické hlášení učiniti nebo
statistický poplatek platiti čili nic a v jaké
částce, rozhodne s konečnou platností Státní
úřad statistický.
§ 10.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1923. Tím dnem pozbývá platnosti zákon ze
dne 18. září 1919, čís. 518 Sb. z. a n.
§

11.

Provedením tohoto zákona se pověřuje
předseda vlády v dohodě s ministry obchodu,
financí, železnic, pošt a veřejných prací.

Státní tiskárna, v Praze.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

