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176.

Vládní nařízení 
ze dne 5. prosince 1930 

o osvobození od hlášení ke statistice zahra
ničního obchodu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 1, odst. 2., zákona ze dne 13. července
1922, č. 235 Sb. z. a n., o nové úpravě stati
stiky zahraničního obchodu:

ČI. 1.

Vládní nařízení ze dne 9. listopadu 1922, 
č. 328 Sb. z. a n., kterým se provádí zák. 
č. 235/1922 Sb. z. a n., ve znění upraveném 
v čl. í. vládního nařízení ze dne 25. října
1923, č. 220 Sb. z. a n., mění se takto:

§ 2 se nahrazuje tímto zněním:
(i) Statistickému hlášení nejsou za podmí

nek níže stanovených podrobeny tyto věci 
v dovozu, pokud jsou osvobozeny od cla, ve 
vývozu, byly-li by v dovozu od cla osvobo
zeny :

1. věci dovážené nebo vyvážené pro hlavy 
cizích států a pro jejich družiny, když se do
časně zdržují v tuzemsku nebo když je po 
dočasném pobytu opouštějí;

2. věci, jež jsou určeny pro vlastní potřebu 
přednostů diplomatických zastupitelstev ci
zích států pověřených pro československou 
republiku a jiných exteritoriálních osob úřa
dujících v celním území, pokud zůstanou 
v jejich užívání;

3. věci k úřední potřebě (úřední štíty, 
vlajky, znaky, razítka, tiskopisy a kancelář
ské zařízení) diplomatických zastupitelstev a 
konsulárních úřadů;

4. bohoslužebné věci pro chudé kostely a 
modlitebny a hmoty ke zbudování nebo 
k opravě takových kostelů a modliteben, po
kud nebyly v cizině zakoupeny nebo do ciziny 
prodány;

5. věci, jež jsou předmětem řízení veřej
ných úřadů a soudů;

6. dary hlav států, udělené řády, čestné 
ceny, pamětní mince, výstavní medaile a pod.;

7. spisy, listiny a dopisy;
8. platidla, vyjímaje kovové mince;
9. věci, jež s sebou vezou cestující osoby, 

zřízenci veřejných podniků dopravních, řidiči 
motorových vozidel, vozkové, lodníci a letci 
ke svému vlastnímu užívání nebo k výkonu 
svého povolání nebo jež si k témuž účelu na
před posílají nebo dávají za sebou posílati, 
pokud jsou přiměřeny poměrům jmenovaných 
osob; dále potraviny, poživatiny a léky, jež 
s sebou vezou jmenované osoby v množství 
přiměřeném spotřebě za cesty, konečně před
měty státního monopolu;

10. spíže připlulých nebo vyjíždějících lodí, 
jakož i přiměřené zásoby pro železniční jí
delní vozy;

11. upotřebené svršky (též výrobní ^zaří
zení) přistěhovalců a vystěhovalců dovážené 
nebo vyvážené k vlastnímu užívání osobami 
stěhujícími se, pokud jsou přiměřeny jejich 
poměrům;

12. svatební .výbavy;
13. potraviny, šatstvo, prádlo, domácí zaří

zení, nářadí a jiné věci, jež byly darovány 
osobám pohořelým, povodní nebo jinou živelní 
pohromou postiženým k vlastnímu užívání, 
ko stavbě a zařízení budov nebo k vedení 
hospodářství;

14. upotřebené věci darované nemajetným 
osobám k vlastnímu užívání nebo dobročin
ným ústavům pro jejich účely stanovami 
vytčené;

15. upotřebené zděděné věci;
16. úlovek československých rybářů v hra

ničních vodách;
17. sklizeň z pohraničních hospodářství a 

užitek z dobytka pěstovaného na těchto hos
podářstvích; dobytek hnaný nebo vedený na
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čas přes hranící na pastvu, užitek nabytý od 
takového dobytka (jako mléko, máslo, sýr, 
mláďata, dále maso a kůže zvířat, jež na 
pastvě utrpěla úraz a byla zabita), dooytek, 
hospodářské stroje a nářadí, osivo a plodiny 
zemědělského a lesního hospodářství, jichž 
jest potřebí k hospodaření na nemovitostech, 
jež celní hranice protíná nebo jež jsou celní 
hranicí odděleny od hospodářských budov na 
té neb oné straně;

18. umělecká díla československých umělců 
dlejících v cizině nebo cizích umělců zdržu
jících se v republice československé, pokud 
nebyla v cizině zakoupena nebo do ciziny 
prodána;

19. věci umělecké, vědecké, průmyslové a 
řemeslné, jež jsou určeny do veřejných sbí
rek nebo k vědeckým pracím ústavů vědec
kých a všeobecně prospěšných, pokud nebyly 
v cizině zakoupeny nebo do ciziny prodány;

20. přístroje a nástroje, jež slouží přímo 
k léčení nemocných, jsou-li určeny pro ve
řejné nemocnice nebo nemocnice a léčebné 
ústavy, zřízené ústavy sociálně pojišťovacími, 
pokud nebyly v cizině zakoupeny nebo do 
ciziny prodány;

21. učebné pomůcky pro veřejné školy, po
kud nebyly v cizině zakoupeny nebo do ciziny 
prodány;

22. rakve s lidskými mrtvolami, popelnice 
s popelem z lidských mrtvol a květinové 
ozdoby s nimi zároveň dovážené nebo vyvá
žené; květinové dary věnované při pohřbech 
nebo na hroby;

23. železniční a silniční vozidla, vodní pla
vidla a letadla, jež přestupují celní oranici 
jako dopravovadla, jejich zařízení, náhradní 
součástky a provozní prostředky, dále jíz- 
decká a tažná zvířata, i soumaři s postrojem, 
přikrývkami a krmivém, též káry, vozíky, 
putny, nůše a podobné náčiní potřebné k ta
žení nebo nošení břemen, je-li zřejmo, že ne
jde o trvalý dovoz nebo vývoz; sem náležejí 
zejména automobily, motocykly a jízdní kola 
(velocipédy), jež se v cestovním styku celně 
zaznamenávají, i s příslušnými náhradními 
součástkami;

24. stavivo, provozní prostředky a služební 
potřeby pro přípojové a krátké průběžné 
trati a přípojové stanice železnic na území 
druhého státu, stavivo, provozní prcsiředký 
a služební potřeby pro československá pří
stavní pásma a zařízení v cizině, stavivo pro 
úpravu hraničních řek, prováděnou jedním 
státem na území státu sousedního, služební 
potřeby a zařízení celních a pasových úřadů;

25. neprodejné obchodní vzorky zbpží a 
jiné vzorky celně zaznamenávané;

26. vracející se obaly a balivo, v nichž bylo 
dovezeno nebo vyvezeno zboží; též obaly a 
balivo, dovážené nebo vyvážené k plnění, 
když se celně zaznamenávají nebo propouštějí 
beze cla;

27. tuzemské zásilky v přepravním styku 
z celního území přes celní cizinu do celního 
území.

(2) Statistickému hlášení nejsou podrobeny 
tyto zásilky průvozní:

1. veškeré zásilky poštovní;
2. zásilky dopravované letadly;
3. zásilky dopravované po mezinárodním 

toku Dunaje;
4. zásilky dopravované v mezinárodní že

lezniční přepravě jako spěšniny;
5. zásilky, jež by podle některého ustano

vení předcházejícího odstavce tohoto para
grafu nebyly podrobeny statistickému hlášení 
při dovozu nebo při vývozu.

ČI. II.
Nařízení toto • nabývá účinnosti dnem 

1. ledna 1931; provede je předseda vlády 
v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živ
ností, financí, železnic, pošt a telegrafů a ve
řejných prací.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Slavik v. r.
Dr. Esigliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Šrámek v. r.

177.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 11, prosince 1930 
o pozbyti platnosti obchodní smlouvy mezi 
republikou československou a královstvím 

Maďarským.

Obchodní smlouva sjednaná mezí republikou 
Československou a královstvím Maďarským 
dne 31. května 1927 byla vypovězena republi
kou československou dne 15. června 1930, 
takže pozbude platnosti podle článku XXXI. 
dnem 15. prosince 1930.

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.


