
892 Sbírka zákonů a nařízení, č. 289.

2. záležitosti evidence osob, které bydlí nebo 
se zdržují v obvodu policejního komisařství;

3. záležitosti pasové a pohraničního styku;

4. záležitosti zbrojní, provádění předpisů 
o zbraních, nábojích, jakož i bezpečnostně-poli- 
cejních předpisů o třaskavinách;

5. záležitosti policie spolkové a shromažďo- 
vací;

Vládne nariadenie 
zo dňa 8, novembra 1923 

o obmedzení povinnosti obcí, městských ber
ných úradov a notárov na Slovensku obsta- 
rávať vyberanie a vydobývanie priamycli 
statných daní s přirážkami do výšky 1000 Kč 

u jednotlivého poplatníka.

219.

6. záležitosti policie tiskové;

7. záležitosti policie divadelní, veřejných zá
bav, radovánek a podívaných;

8. záležitosti místního dopravnictví a dozoru 
při provozování vozby, železniční dopravy, pa- 
roplavby a vzduchoplavby;

9. záležitosti ztrát a nálezů;

10. záležitosti policie mravnostní, dohledu na 
výčepy, hostince, kavárny, noclehárny, veřej
ná shr-omážďovací a zábavní místa a pod., dále 
dohledu .na hry na veřejných místech;

11. záležitosti čelední;

12. záležitosti trestního soudnictví o pře
stupcích dle zákona trestního policii přikáza
ných a záležitosti trestního soudnictví o věcech 
přikázaných administrativním policejním 
vrchnostem;

13. policejní úřední jednání dle ustanovení 
trestního řádu v mezích kompetence policej
ního komisařství.

§4.

Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 15. 
prosince 1923.

Malypetr v. r.

Vláda republiky československéj nariaďuje 
podl’a § 2 zákona zo dňa 27. januára 1922, 
čís. 43 Sb. z. a n., o oddělení štátnej finančnej 
správy od obecnej a municipálně] správy na 
Slovensku a v Podkarpatské] Rusi:

§ 1.
Městské berné úřady v Baňskej štiavnici, 

Bratislavě, Komárně a Trenčíne sprosťujú 
sa od 1. januára 1924 povinnosti obstarávat’ 
vyberanie a vydobývanie priamych štátnych 
daní s přirážkami do výšky 1000 Kč u jed
notlivého poplatníka a prenáša sa táto povin
nost’ na štátne berné úřady v Baňskej Štiav
nici, Bratislave-mesto, Komárně a v Tren
číne.

§ 2.
Nariadenie toto nabýva účinnosti dňom vy- 

hlásenia. Jeho převedením pověřuje sa mini- 
ster financií.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r.

Malypetr v. r. 
Bechyně v. r. 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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Vládni nařízení 
ze dne 25 října 1923,

jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 
9. listopadu 1922, č. 328 Sb. z. a n., k prove
dení zákona ze dne 13. července 1922, č. 235 
Sb. z. a n., o nové úpravě statistiky zahranič

ního obchodu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 13. července 1922, č. 235 
Sb. z. a ii., o nové úpravě statistiky zahranič
ního obchodu:

Článek I.

Vládní nařízení ze dne 9. listopadu 1922, č. 
328 Sb. z. a n., se mění a doplňuje takto:

§ I-

§ 1 se nahrazuje tímto zněním:

Pro státní statistiku zahraničního obchodu 
jest hlásiti podle druhu, množství, hodnoty, 
země původu a země určení tyto předměty:

a) předměty, které se dovážejí do volného 
oběhu v československém celním území a vy
vážejí z volného oběhu tohoto území;

b) předměty v dovozu a vývozu celně za
znamenávané, pokud se dovážejí nebo vyvá
žejí k zušlechtění nebo k správce anebo pokud 
se dovážejí nebo vyvážejí zpět po zušlechtění 
nebo po správce.

Dále jest hlásiti podle druhu, množství, 
země původu a země určení předměty česko
slovenským celním územím provážené a před
měty v dovozu nebo vývozu celně zaznamená

vané z jiného důvodu než uvedeného v bodu b) 
(nejistý prodej, výstavy, veletrhy a j.).

§ 2.

§ 2 se pozměňuje takto:
1. bod 15. má zníti:
vrácené obaly a schrány z tuzemských vý

vozních a z cizozemských zásilek dovozních, 
pak obaly, též pytle a schrány dovážené nebo 
vyvážené k plnění nebo po naplnění, jež se 
celně zaznamenávají nebo byly zaznamenány;

2. bod 16. bude zníti takto:
vzorníky, vzorky nastříhané nebo na ukáz

ku i vzorníky a vzorky celně zaznamenávané;

§ 3.
Odstavec d) §u 7 se doplňuje takto:
d) ve všech případech záznamního řízení 

hrubou i čistou vahou.

§ 4.

Druhý odstavec §u 9 má zníti:
Zemí zásilky jest země, z níž bylo zboží 

s přímým určením do československé repu
bliky odesláno; bylo-li zboží v cizině koupeno, 
země, z níž bylo zboží dovozcem koupeno 
(země obchodní).

§ 5.

§ 17 se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

Statistické.ohlášky jsou pro jednotlivé způ
soby přepravy různé barvy a jsou upraveny 
podle přílohy la—Xlb.

Pro dovoz použito bud’ ohlášek barvy bílé, 
pro vývoz ohlášek barvy světle zelené, pro 
průvoz ohlášek barvy světle červené. Zatímní
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ohlášky v pokračovacím záznamním řízení 
(§ 27) jsou barvy světle žluté.

Ohlášky pro přepravu po vodě jsou ozna
čeny obrazem parníku, ohlášky pro přepravu 
vzduchem obrazem letadla.

Při přepravě v záznamu jsou ohlášky pro 
dovoz barvy bílé s černým pruhem na hořej
ším okraji, ohlášky pro vývoz barvy světle 
zelené s černým pruhem na hořejším okraji. 
Ohlášky pro zpětný dovoz anebo pro zpětný 
vývoz v záznamu liší se od ohlášek pro dovoz 
nebo vývoz v záznamu tím, že mají uprostřed 
zmíněného černého pruhu značku „Zp“.

Statistické ohlášky jsou jednoduché nebo 
jednoduché s útržkem, dvoulisté nebo dvou- 
listé s útržkem a konečně trojlisté.

V těchto případech se užívá statistických 
ohlášek dvoulistých:

1. Při dovozu do volného oběhu a při zpět
ném dovozu v záznamu, není-li zmocněnci pří
jemcovu nebo veřejnému dopravnímu podniku 
všeho druhu při podání statistické ohlášky 
známa hodnota zboží;

2. při dovozu do volného oběhu a při zpět
ném dovozu v záznamu podniky, jimž bylo po 
rozumu § 15 dovoleno hlásiti hodnotu zboží 
Státnímu úřadu statistickému přímo;

3. při dovozu a vývozu v záznamu, hlásí-li 
se hodnota při celním zaznamenání zboží anebo 
není-li vůbec třeba hodnoty hlásiti (§1, po
slední odstavec).

První list dvoulisté ohlášky jest označen A, 
druhý B.

Při dovozu do volného oběhu a při zpětném 
dovozu v záznamu podrží list A celní úřad, aby 
jej předložil Státnímu úřadu statistickému, 
list B pak, obsahující v průpisu veškeré údaje 
příslušného listu A, vydá zmocněnci nebo ve
řejnému dopravnímu podniku, aby jej doručil 
příjemci zboží, který je povinen vepsati údaje 
o hodnotě každého na něm hlášeného druhu 
zboží a odeslati j ej do 48 hodin přímo Státnímu 
úřadu statistickému.

Při dovozu v záznamu a vývozu v záznamu 
předloží celní úřad list A Státnímu úřadu 
statistickému ve lhůtě stanovené pro před
kládání statistického materiálu, list B pak 
teprve po konečném vyřízení zaznamenané 
položky s příslušnými údaji na rubu tohoto 
listu.

Trojlisté statistické ohlášky užívá se pouze 
při dovozu v záznamu, není-li zmocněnci pří
jemcovu nebo veřejnému dopravnímu podniku 
všeho druhu při podání statistické ohlášky

známa hodnota zboží anebo bylo-li dovozci po 
rozumu § 15 dovoleno hlásiti hodnotu zboží 
Státnímu úřadu statistickému přímo. Jednot
livé listy této ohlášky jsou označeny A, B, G.
S listy A a B naloží celní úřad stejně jako ve 
shora uvedeném případě hlášení dvoulistou 
ohláškou pro dovoz v záznamu, list C pak, ob
sahující v průpisu údaje příslušných listů A 
a B, vydá zmocněnci nebo veřejnému doprav
nímu podniku, aby jej doručil příjemci zboží, 
který je povinen vepsati údaje o hodnotě kaž
dého na něm hlášeného druhu zboží a odeslati 
jej do 48 hodin přímo Státnímu úřadu stati
stickému.

Ohlášek s útržkem smějí použiti jen pod
niky, jimž bylo po rozumu § 15 dovoleno hlá
siti hodnotu vyváženého zboží přímo Stát
nímu úřadu statistickému, a to jednoduchých 
při vývozu z volného oběhu a při zpětném vý
vozu v záznamu a dvoulistých při vývozu v zá
znamu. útržek řádně vyplněný zašle vývozce 
současně s odesláním zásilky přímo Státnímu 
úřadu statistickému.

Jak se písemně hlásí zboží poštovní stati
stickou ohláškou, určuje § 29.

§ 6.
Druhý odstavec §u 18 se doplňuje tímto 

dalším bodem:
c) při přepravě po silnicích a cestách 

nepřesahuje náklad jednoho přepravovadla 
(vozu, automobilu a pod.).

§ 7.
§ 24 se mění takto:
Cizozemské nebo tuzemské obaly, které se 

podle celních předpisů o záznamním řízení do
vážejí nebo vyvážejí prázdné k plnění a plné 
se zase zpět dovážejí nebo vyvážejí, jakož 
i právě takové obaly, které se dovážejí nebo 
vyvážejí naplněné a prázdné zase se vyvážejí 
nebo dovážejí, nehlásí se pro statistiku za
hraničního obchodu.

Zboží, které se v těchto zaznamenaných 
obalech po naplnění dováží nebo vyváží, buď 
hlášeno statistickými ohláškami pro dovoz do 
volného oběhu nebo pro vývoz z volného 
oběhu.

§ B.
Přílohy Via až IXb se zrušují a nahrazují 

přílohami Via—1 až IXb—2.

článek II.
Až do vyčerpání zásoby dvoulistých^ stati- 

tických ohlášek podle vzorce IV jest užiti ke
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statistickému hlášení hodnoty zboží při^ vý
vozu z volného oběhu přímo Státnímu úřadu 
statistickému těchto dvoulistých statistic
kých ohlášek místo jednoduchých ohlášek 
s útržkem. List A těchto dvoulistých ohlášek 
provází zásilku k výstupnímu celnímu úřadu, 
list B pak, obsahující v průpisu údaje přísluš
ného listu A a kromě toho též hodnotu kaž
dého jednotlivého druhu zboží, zašle vývozce 
současně s odesláním zásilky přímo Státnímu 
úřadu statistickému.

Článek III.
Nařízení toto nabude účinnnosti dnem 

1. ledna 1824 a provede je předseda vlády

v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živ
ností, financí, železnic, pošt a telegrafů a ve
řejných prací.

Švehla v. r.

Malypetr v. r. 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Káilay v. r. 
Bečka v. r. 
Stříbrný v. r.

Udržal v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Markovič v. i .
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Vysvětlivky.

Této ohlášky s útržkem používá se tehdy, dostalo-li se straně zvláštního dovolení hlásiti hod
notu zboží Státnímu úřadu statistickému přímo. Ohláška provází zásilku k výstupnímu celnímu úřadu, 
útržek řádně vyplněný zašle vývozce současně s odesláním zásilky přímo Státnímu úřadu statistickému.

Sloupec 1. a 2. Druh předmětů ohlašuje se statistickým číslem a pojmenováním zboží podle 
statistického seznamu zboží pro vývoz. Je-li v témže čísle (v témže odstavci téhož čísla) statistického 
seznamu uvedeno odděleně několik druhů zboží, nesmí býti hlášen celý název čísla (odstavce), nýbrž 
jen druh, který se vyváží. Obsahuje-li zásilka několik druhů zboží téhož statistického čísla (odstavce), musí 
býti každý druh hlášen zvláště. Předpisuje-li statistický seznam pojmenování v obchodě obvyklé, jest 
udati toto; obchodní název musí však obsahovati veškeré znaky potřebné pro zjištění správnosti uda
ného statistického čísla (z čeho je zboží zhotoveno, jak je zpracováno a k čemu slouží). U hotových 
strojních součástí jest výslovně udati, že jsou hotové, a označiti přesně stroj, k němuž náleží. Rozložené 
úplné stroje jest výslovně jako takové označiti.

Pojmenování všeobecné, jako ovoce, zelenina, zboží koloniální, rukodílné, střižní, léky atd., je ne- 
přípustno.

Sloupec 3. Udati jest počet, druh a značky nákladních kusů, nebo při celovozových zásilkách 
počet a čísla vagonů. Z údajů musí býti patrno, který nákladní kus (vagon) obsahuje v sousedních 
sloupcích hlášené zboží. Jde-li o kotlové vozy (cisterny, jímky), jest kromě čísla vozu výslovně udati. že 
jde o cisternu (jímku).

Sloupec 4., 5. a 6. Množství předmětů jest hlásiti podle předpisu statistického seznamu buď 
podle váhy, nebo podle počtu kusů, nebo podle váhy a počtu kusů, nebo podle váhy a objemu (u nápojů), 
nebo podle nosnosti v tunách (jen u lodí ze dřeva). Váha hlásí se zpravidla brutto, jen u surového & 
spotřebního cukru, pak u tekutin v kotlových vozech jest hlásiti váhu brutto h netto. Je-li y jednom ná
kladním kuse obsaženo několik druhů zboží rozličných statistických čísel a každý by se měl hlásiti hru
bou vahou, jest hlásiti hrubou váhu celé zásilky a kromě toho čistou váhu každého druhu zboží. Množ
ství dle objemu jest vepsati do téhož řádku nad udanou váhu.

Ve sloupci 6. jest z hořejší z obou částí určena pro počet kusů, dolejší pro nosnost v tunách.

Sloupec 7. Země určení jest země, která jest posledním známým cílem zásilky; bylo-li zboží 
do ciziny prodáno, země, do níž bylo zboží prodáno.

Sloupec 8. Země původu při vývozu jest Československá republika, jestliže zboží, jež se 
vyváží, v našem státě jako přirozený produkt vzniklo nebo dalším zpracováním nabylo povahy, v níž se 
vyváží. Při vývozu cizozemského zboží jest jako zemi původu udati zemi, z níž bylo toto zboží, 
jež se nyní reexportuje, svého času zasláno do československé republiky (země zásilky), nebo bylo-li 
reexportované zboží svého času v cizině koupeno, zemi, z níž bylo zboží toto koupeno (země obchodní). 
Není-li osobě k hlášení povinné známa ani země zásilky ani země obchodní, budiž udána ta země, z^ níž 
reexportované zboží svého času do Československé republiky vstoupilo. Není-li ani tato zeme známa, 
jest vepsati ve sloupci 8. toliko slovo „cizí".

Statistické poplatky.

Statistický poplatek se vybírá:

1. U vyváženého dobytka podle počtu kusů, a to
á) 1 Kč za každý kus velkého dobytka (volů, buvolů, býků, krav, mladého skotu, koní, oslů, mezků 

a mulů); i
b) 1 Kč za každých pět kusů drobného dobytka (telat, hříbat, koz, ovcí, vepřů); jiočet nebo zbytek 

menší než pět kusů počítá se pro vyměření statistického poplatku za pět kusů;

2. u všech ostatních vyvážených věcí podle hrubé váhy, a to
a) z každé zásilky až do 10 tun hrubé váhy 1 Kč za každých 100 kg hrubé váhy nebo jich část, 

nikoliv však více než 10 Kč;
b) z každé zásilky těžší 10 tun hrubé váhy 10 Kč za každých 10 tun hrubé váhy; ze zbytku, pře

vyšujícího 10 tun anebo jích násobek, vyměří se poplatek podle ustanovení předchozího odstavce a);

c) u t. zv. „hromadných" věcí (viz § 43 provád. nař.) 5 Kč za každých 10 tun zásilky; se zbytku, 
převyšujícího 10 tun nebo jich násobek, jest zapraviti 1 Kč za každých 1000 kg nebo jich část, 
nikoliv však více než 5 Kč.
Statistický poplatek jest zapraviti z každé zásilky zvlášť.


