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Čís. 379.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 12. května 1919

o provedeni zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 
Sb. z. a u., o celním území a vybírání cla.

Na základě § 8. zákona ze dne 20. února 1919 
č. 97 Sb z. a n., o celním území a vybírání cla, 
nařizuje se v dohodě s ministrem obchodu a ze
mědělství ioto:

§ 1.
Celní území ve smyslu § 1 uvedeného zá

kona tvoří až do definitivního stanovení hranic 
československého státu území jsoucí v dosahu 
moci československé vlády.

§ 2.

Dle § 2 zmíněného zákona podléhá všecko 
zboží, dopravené do tohoto území po 7. březnu 
1919, bez ohledu na svůj původ, tudíž i zboží 
z ostatních států, vzniklých na území bývalé říše 
rakousko-uherské, clu dle ustanovení autonomní 
sazby, pokud není výslovně prohlášeno v této 
sazbě za cla prosté.

Pro zboží, jež před účinnosti řečeného zá
kona bylo k přechodnému účelu (k opravě, do
časnému použití a pod.) vyvezeno z území česko
slovenského státu do některého jiného státu, 
vzniklého na území bývalého Rakousko-Uherska, 
anebo které po dovozu do některého tohoto státu 
nevyšlo z úředního uschování neb dosahu, může 
býti povoleno osvobození od cla nebo vrácení 
zapravených již celních poplatků.

Předpisy o odbavování vrácených obalů a 
schránek platí též o obalech a schránkách, jež 
byly vyvezeny po 1. listopadu 1918 z území če
skoslovenského státu do některého ze států, vzni- 
kjých na území bývalého Rakousko-Uherska. Opo
třebené známkované pytle z hrubých tkanin, jež 
do území těchto států po uvedeném dnu byly vy
vezeny, mohou býti výjimečně odbaveny beze 
cla na základě původních dopravních listů, bu- 
dou-li zpět dovezeny do konce září 1919.

Vznikly-li by zrušením obchodních a celních 
smluv, nastalým na základě zmíněného zákona 
ze dne 20. února 1919, nesnáze v malém pohra
ničním styku obyvatelstva, mohou dřívější úlevy 
při vzájemnosti sousedního státu býti ponechány, 
pokud neodporují předpisům o pohraniční kon
trole neb o dovozu a vývozu zboží vůbec.

V jakém rozsahu budou podobné výhody pří
padně přiznány pro pohraniční styk s nově vznik
lými sousedními státy, bude určeno v jednotli
vých případech dle potřeby.

§ 3.

Autonomní celní sazba upravuje se na zá
kladě zmocnění §§ 3 a 4 řečeného zákona pře
chodně způsobem vyznačeným v přiložené celní pfflofia 
sazbě, tvořící podstatnou část tohoto nařízení.

Ode dne účinnosti tohoto nařízení nabývá 
tudíž tato sazba i se všemi svými, ustanoveními 
až na další výlučné platnosti.

§ 4.

Celní poplatky, celní přirážky a vážné možno 
bez ohledu na to, zdaž stanoveny jsou ve fran
cích nebo československých korunách, zapravitf 
dle volby strany v těchto měnách:

1. v československých korunách,
2. ve francích francouzské měny,
3. ve francích švýcarské měny,
4. v italských lirách, vydaných bankou ital

skou (Banca ď ltalia),
5. v norských korunách,
6. v dánských korunách,
7. ve švédských korunách,
8. v holandských zlatých,
9. v anglických librách šterlinků neb

10. v německých markách.
Strana jest oprávněna použiti k zaplacení 

jednoho celního poplatku platidel různých těchto 
měn

Platiti možno penězi papírovými, zlatými a 
stříbrnými dle jejich nominální hodnoty; dílčími 
mincemi cizozemskými z nedrahých kovů platiti 
nelze.
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Platidla uvedených měn přijímají se při pla
cení celních poplatků, celních přirážek a vážného 
až na další tímto přejímacím kursem: -

1 československá koruna = POOO Kč. a 0’312 
francouzského franku,

1 francouzský frank — 3'200 Kč. a 1'000 fran
couzského franku,

1 švýcarský frank = 3’657 Kč. a M42 fran
couzského franku,

1 italská lira = 2'742 Kč. a 0‘857 francouz
ského franku,

1 norská koruna — 4'800 Kč. a 1'501 fran
couzského franku,

1 dánská koruna = 4‘571 Kč. a 1'429 fran
couzského franku,

1 švédská koruna — 5'028 Kč. a T572 fran
couzského franku,

1 holandský zlatý — 7'314 Kč. a 2-287 fran
couzského franku,

1 anglická libra šterlinků = 82-280 Kč. a 
25'737 francouzského franku,

1 německá marka = 1‘794 Kč. a 0'561 fran
couzského franku.

Složí-li strana v cizí měně větší obnos, než 
kolik obnáší celní poplatek, dodá se jí rozdíl 
v československých korunách až na další dle ná
sledujícího přepočítacího kursu:

1 francouzský frank — 2-60 československé 
koruny,

1 švýcarský frank = 3'20 československé 
koruny,

1 italská lira = 2'10 československé koruny,
1 norská koruna = 4’10 československé

koruny,
1 dánská koruna = 4'00 československé

koruny,
1 švédská koruna = 4-30 československé

koruny,
1 holandský zlatý = 6’50 československé

koruny,
1 anglická libra šterlinků = 73-00 českoslo

venské koruny,
1 německá marka = 1'18 československé

koruny.

Dle poslednějších kursů budou v českoslo1- 
venských korunách vráceny celní poplatky jakož 
i celní jistiny, složené v cizích měnách, jestliže 
strana nevyhradila si vrácení jistoty v měně, 
v níž ji složila.

Změny přejímacích a přepočítacích kursů 
vyhlašovány budou v „Pražských Novinách11 a 
vyhláškami u celních úřadů.

§ 5.

Vážné pro jednotlivé zásilky budiž vyměřo
váno v měně stanovené pro příslušné zboží. Pod- 
léhá-li zásilka clu částečně ve francích, částečně 
v československých korunách, vyměří se vážné 
ye frankové měně.

§ 6.

Ve všech případech, v nichž dle zákona 
o celní sazbě ze dne 13. února 1906, z. ř. č. 20, 
neb prováděcího předpisu k němu jest výše celní 
sazby neb celního poplatku měřítkem pro způsob 
celního odbavování (dle ohledacího nálezu, podle 
hrubé váhy, dle ústní prohlášky, co do oprávnění 
celních úřadů atd.) nutno vžiti za základ číslici 
celní sazby neb obnos celního poplatku bez ohledu 
na frankovou měnu neb přirážku.

§ 7.

Nařízení toto nabývá účinnosti osmého dne 
po vyhlášení.

Š 8.

Veškeré předpisy, pokud odporují tomuto na
řízení se zrušují.

Švehla v. r.. v zast. min. předsedy

Dr. Rašín v. r. 
Staněk v. r. 
fiabrman v. r.
Dr. Vrbenskv v. r. 
KloSáč v. r.

Dr. Stránský v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.
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A. K vyclívání.

a) Celní sazba stanovená ve francích rozumí se ve francích francouzských. Není-li jiného 
ustanovení, vyměřují se celní přirážky (§ 2 p. p.) a přirážky ke clu, stanovenému ve francích, tak
též ve francích. Spotřební daně a licenční poplatky, jakož i celní sazby v korunách, s přirážkou 
neb bez ní, vyměřují se v československých korunách.

b) Vzhledem k přechodnosti celních úlev, vyznačených v tomto celním tarifu, byly dosavádní 
výměry táry při všech položkách ponechány.

c) Ve všech případech, v nichž zákon o celní sazbě z r. 1906 neb prováděcí předpis k němu 
stanoví určitý obnos celní sazby neb celního poplatku jako měřítko pro posouzení celního odbavo
vání, nutno vžiti za základ obnos celní sazby tarifní, bez ohledu na to, jeli stanovena ve francích 
neb v korunách s přirážkou. (Podléhá tudíž též zboží, stižené celní sazbou 7 fr 50 c neb 7 K 50 h 
s přirážkou proclení dle hrubé váhy a pod.)

B. Ke statistice. „
Pro dovoznou statistiku dlužno z pravidla ohlašovati zboží dle sazebních čísel a dle nižšího 

rozčlenění celní sazby.

Pomýšlí-li dovozná statistika na další nižší rozčlenění, vysvítá věc ta z poznámky dole pod 
čarou ve sloupci 1. celní sazby a poukazuje se nato při sazební položce, o kterou už jde, *. Vpřípad- 
nostech těchto dlužno ohlašovati tím způsobem, že se zvláštní statistické číslo napíše ve způsobě
zlomku pod číslo celní sazby. Tak na příklad dlužno statisticky ohlásiti živá kuřata: l3,a Při ha-

vlněné přízi čísla sazebního 187. budiž pro dovoznou statistiku ohlášení učiněno tím způsobem, že se 
napíše sazební číslo 187. jakožto čitatel a číslo, které vychází ze sazební povahy hrubé příze, 
o níž jde, jakožto jmenovatel zlomku. Tak jest na příklad bavlněnou přízi obarvenou, dvojnásobnou,

187 c *
čís. 80. (po anglicku) ohlásiti jakožto čís.

184.e
Způsobem obdobným dlužno ohlašovati šatstvo čísla sazebního 274. tak, že jest číslo 274. čita

telem, sazební pak číslo, ke kterému tkanina dle povahy své připadá, jmenovatelem zlomku. Další 
statistické nižší rozčlenění na šatstvo mužské a ženské atd. dlužno vyznačit! na ten způsob, že se
číslice I., II. atd. ke zlomku připojí; na příklad prádlo ze lněného batistu (kmentu) mís !II.

210.
Při třídě „Chemické (lučební) látky pomocné a chemické výrobky" XLVI. jsou pro dovoznou 

statistiku nižší rozčlenění, která dále sahají, v textu čísla, o něž jde, připojena.
Při strojích sazebních třídy XL. a při strojích elektrických sazebního čísla 539., které dojdou 

úplné, dlužno pro statistiku udati kromě váhy také počet kusů.
Pokud pro statistiku dlužno také ohlásiti pojmenování mezi obchodujícími obvyklé, jest to **- 

Při sazebním čísle, anebo dole pod čarou, při sazebním čísle, jehož se věc týká, vyjádřeno.
Čísla vývozní statistiky vyznačena jsou v textu samém v závorkách.
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Celní sazby
všeobecná smluvní
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První díl. Dovoz.

I. Zboží koloniální.

Kakaová zrna a slupiny (1) . 58 V I.

s. č. 1
13 v sudech o dužinách 

z tvrdého dřeva a 
v bednách,

10 v jinakých sudech,
9 v koších,
1 v jednoduchých, leh

kých halících f),
2 v jinakých halí

cích f).

Káva:
a) surová (2) 95

s. č. <2a)

17 v hednách z tvrdého 
dřeva, pod 200 kilo
gramů,

16 v hednách z měk
kého dřeva, pod 200 
kilogramů,

10 v hednách o 200 ki
logramech a více, a 
v sudech o dužinách 
z tvrdého dřeva, se 
dny z tvrdého nebo 
měkkého dřeva,

8 v jinakých sudech. 
V tak zvaných 
patentních sudech 
(válcovitého tvaru 
a lehce stavěných); 

8 o dužinách a dnech 
z tvrdého dřeva,

7 o dužinách z tvrdé
ho a dnech z měk
kého dřeva,

5 o dužinách a dnech 
z měkkého dřeva,

7 v koších,
4 ve dvojitých far- 

dech (lýkových pyt
lích),

3'5 v úpletech z pal
mových listů s 
vnější hrubou tka
ninou z manilo
vého konopí.

ý Byla-li by o tom pochyb
nost, dlužno míti ty balíky za 
silné, při nichž výstřižek tka
niny, 100 cm2 velký, váží 4'25 g 
nebo více. Balíky, při nichž vý- 

v střižek tkaniny této velikosti
váží méně než 4'25 g poklá
dají se pro vyměřování táry 

i za lehké.
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Celní sazby
všeobecné smluvní

ve
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cích

v korunách
s při- 1 bez 

rážkou [přirážky
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Tára v procentech 
hrubé váhy

2 v jednoduchých far- 
dech (lýkových pyt
lích) a dvojitých 
silných halících f), 
pak ve dvojitých 
halících, ze kterých 
jeden náleží ke dru
hu lehkých, druhý 
ke druhu silných ha- 
líků f), pak také 
v halících ze vněj
šího silného juto
vého pytle a dvou 
vnitřních lehkých 
lýkových pytlů,

1'5 v jednoduchých sil
ných aneho ve dvou 
lehkých halících f), 

0'8 v jednoduchých leh
kých halících, nebo 
dle volby strany při 
halících hrubé váhy 
přes 55 kg za každý 
balík 0'5 kg.

0’G v balících f) z ^a' 
vlny.

Pro vzorky:
7 v sáčkách bez ohledu 

na materiál v jed
notlivé hrubé váze 
do 500 g.

25 v plechových krabi
cích váhy hrubé do 
1 kg.

b) pražená (3) 120

i

s. č. 2b)

17 v bednách a sudech, 
9 v koších,
2 v balících. x

Pro vzorky:
7 v sáčkách bez ohle

du na materiál, 
v jednotlivé hrubé 
váze až do 500 gr 

25 v plechových krabi- 
I cích do 1 kg hrubé 
j váhy.

f Byla-li by o toxn pochyb
nost, dlužno míti ty balíky za 
silné, při nichž výstřižek tka
niny, 100 cm2 velký, váží 4'25 g 
nebo více. Balíky, při nichž vý
střižek tkaniny této velikosti 
váží méně než 4'25 g, poklá
dají se pro vyměřování táry 
za lehké.



Ví

Celní s a z

všeobecné

Čaj (4) 240 -

Tára v procentech 
hrubé váhy

s. č. 3
23 v bednách uvnitř 

vyložených kovo
vým plechem ale
spoň 10 g- na 100 
čtverečných centi
metrů váhy, neba
lený nebo v balíč
kách (též v kovo
vých obalech zale- 
to váných),

16 v bednách ze shlíže
ných dyh (též s ple-

I chovými rohy a s 
plechovou vložkou 
alespoň 10 g na 100 
čtverečných centi
metrů váhy) neba
lený nebo v balíč
kách (též v kovo
vých obalech zale- 
tovanýeh),

10 v jiných bednách.

b y
smluvní >5 >2G '3 

'2 o
j?<'So-šo

II. Koření.
*4

5
*6

7
*8

a) Pepř^ [černý, bílý (5), pepř
dlouhý (5)j, pepřový prach (5); 
piment (nové koření) (7); záz
vor (8).................... ................ ..

b) Paprika (6)..............................
Skořice (9) . ...............................
Čínský anýz (bádian) (10); hře

bíček (též hřebičko vá matka) 
(11); muškátový květ (macis) 

(12); muškátové ořechy ve slu
pinách (12) ..............................

Muškátové ořechy bez slupin (13)
Kardamomy (14), šafrán (15),

vanilka (16)..............................
** Pozná m k a.

Koření, k výrobě etheric- 
kých olejů a essencí na dovo- 
lovací list pod dozorem a za 
podmínek nařízením stano
vených .....................................

100 -

145
200

280

bez cla

* Statistika.
K čís. 4: pepř, také pepř dlouhý (kromě toho dlužno při černém a bílém pepři 

udati, celý-li či umletý) 1. (5), paprika 2. (6), piment (nové koření) 
3. (7), zázvor 4. (8),

K čís. 6: čínský anýz 1. (9), hřebíček 2. (10), muškátový květ, muškátové 
ořechy ve slupinách 3. (12),

Kčís. 8: kardamomy 1. (14), šafrán 2. (15), vanilka 3. (16).
** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodu

jícími obvyklého.

V 1.

V I.

V I.
V I.

V I.
V I.

Pro vzorky:
7 v sáčkách bez ohle

du na materiál v 
jedn. váze hrubé až 
do 150 g„

30 v plechových kra
bi cích až do 250 g 

hrubé váhy. 
s. č. 4, 6—8

18 v bednách,
12 v sudech,

6 v koších,
5 ve dvojích halících 

anebo fardech,
2 v jednoduchých ha

lících nebo fardech.
Pro hřebíček:

6 v dvojitých fardech.
s. č. 5

18 v lehkých bednách, 
t. j. z prken pod 8 
mm tlouštky,

20 v lehkých bednách 
s vnějším pletivem 
z palmových listů,

25 v těžkých bednách, 
t. j. z prken 8 mm 
neb silnějších,

26 v těžkých bednách 
se vnějším pleti
vem z palmových 
listů,

3 v jednoduchých ha
lících anebo far- 
decb.

Pro mletou skořici:
10 v bednách,
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*10

11

12
13

*14

15
16

Celní sazby
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ve
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v korunách
s při- I bez 
rážkou Ipřirážky

O
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'ídtn O
O-l

Túra v procentech
hrubé váhy

III. Jižní ovoce.

Fíky: V II. s. č. 9—18
a) čerstvé (18)
b) sušené:

1. ve škatulkách, bedničkách
anebo košíčkách (19) . . .

2. ve věncích anebo jinak ba
lené (20)........................... .

Vinná zrna a hrozny (21), oboje 
sušené; korintky (22)..............
* P o z n á m k a. K výrobě 
octa na dovolovací list pod do
zorem a za podmínek naříze
ním stanovených .......

Citrony, limony, cedrátové ovoce 
(23) . .'.....................................

Pomoranče (24)
Citrony, limony, cedrátové ovoce 

a pomoranče ve slané vodě 
naložené; pomoranče nezralé, 
malé; kůra pomerančová, kůra 
z cedrátového ovoce a kůra 
citrónová, také mletá nebo 
ve slané vodě naložená (25) . .

10

40

30

50

20
24

10

V II.

V II.

V II.

V II.

13 v bednách a sudech,
20 v bednách a sudech 

senem a pod. (a- 
však ne pouze roho
žemi nebo plátnem) 
zahalených,

6 v koších,
■ 1 v jednoduchých leh

kých halících f),
3 v jinakých balících

9 v dřevěných škatu
lích, takovýchto bed
ničkách ff) nebo ko
šíčkách,

10 v dřevěných krabi
cích .takovýchto bed
ničkách ff) nebo ko
šíčkách s dalším 
obalem z plátna, 
třtinových, slamě
ných nebo lýkových 
rohoží.

Datle (26), pistácie (klokočky) 
(27), banany (pisang) (27) . . .

Ananasy (28) ..............................
Mandle:,
a) suché se slupinou nebo bez

ní (29) ....................t..............
P o z n á m k a. Mandle tyto, 

k výrobě mandlového oleje na 
dovolovací list pod dozorem a 
za podmínek nařízením stano
vených . ..............................

b) nezralé ve slupině (30) . . . .
bez cla 

15 -

V II.

V II.

V II.

Jsou-li věci v dře
věných škatulích, ta
kovýchto bedničkách 
ff) nebo ' košíčkách 
ještě v dalším obalu 
z beden, sudů, nebo 
košíků, budiž součet 
obou tárových pro
cent, pro ně svrchu 
stanovených, odečten 
od úhrnné hrubé váhy.

18

Piniová jádra nevyloupaná (lim
bové šišky) (31); svatojanský 
chléb (32), nazaroly (31), kaš
tany (33); kokosové a podob
né cizokrajné ořechy k jídlu 
(31); olivy čerstvé, sušené nebo 
nasolené (34).............................. bez cla

a) Piniová (limbová) jádra, vy
loupaná (35) ........................... bez cla

b) Granátová jablka (35) 30

* Statistika.
K čís. 10 a pozn.: vinná zrna (hrozinky) a hrozny, oboje sušené 1., korintky 2, 
K čís. 14: datle 1., pistácie (klokočky), banany 2.,
K čís. 17: svatojanský chléb 1., kaštany 2.

*_* Cizokrajné ořechy k jídlu statisticky dlužno ohlašovat! dle po
jmenování mezi obchodujícími obvyklého.

V II.

V II.

f Byla-li by o tom po
chybnost, dlužno míti ty 
balíky za silné, při nichž 
výstřižek tkaniny, 100 cm" 
velký, váží 4'25 g nebo 
více. Balíky, při nichž 
výstřižek tkaniny této 
velikosti váží méně než 
4'25 g, pokládají se pro 
vyměřování táry za lehké.

tf) Za malé bedničky, 
o kterých se mluví u sa
zebních čísel 9—18 (Již
ní ovoce), sluší pokládati 
ty, které se skládají 
z prkének takové povahy 
a tlouštky, ze kterých se 
zhotovují obyčejně dře
věné škatule.
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IV. Cukr.

*19

*20

21

Cukr řepový a ostatní cukry 
podobného druhu (cukr třti
nový), nehledě na stupeň či
stoty, vyjma melasu 

Cukr jiného druhu, n. p. glykosa, 
cukr škrobový, cukr hroznový, 
cukr ovocný, cukr mléčný a 
podobné cukry; cukr barvivý 
(cukrový couleur a barva na 
pivo) ..................................... ...

26

26
Melassa (44) 15

P o z n á^n k a. Kromě cla 
nutno z cukru zapraviti také 
spotřební daň a to za cukr čís.
19 v obnosu 54 K a za cukr čís.
20 v obnosu 6 K za 100 kg. čisté 
váhy. Z barvivého a mléčného 
cukru a z melasy se spotřební 
daň neplatí.

Vl.ft,

Vl.ft)

V I.

s. č. 19-21 
I. Pro pevný 

cukr:
13 v bednách,
12 v sudech o duži

nách z tvrdého 
dřeva,

10 v jinakých sudech, 
8 v mimoevropských 

úpletech rákoso
vých (kanaserech, 

’ kranjaneeh),
7 v jinakých koších,
1 v jednoduchých leh

kých balících f),
2 v jinakých balících

t).
II. Pro roztoky

cukru:
11 v sudech svrchních.

V. Tabák.

*22 Tabák a tabákové výrobky všeho 
druhu . • . ..............................

Poznámka. Kromě cla 
dlužno z každého kilogramu 
vyclené čisté váhy zapraviti 
následující licenční poplatek:

z cigaret.................150.— K
z doutníků ..... 225.— K

125

jenom na zvláštní 
povolení

z jiných výrobků ta
bákových a ze su
rovin .................75.— K

* S t a t i s t i k a.
K čís. 19: cukr řepový 1. (86), cukr třtinový a jiný cukr surový 2. (37), roz

toky cukru 3. (38)**,
cukr přečištěný (raífinovaný) J.. (39)**, roztoky cukru 2. (40)**;

K čís. 20: cukr mléčný 1. (41), cukr barvivý 2. (42), cukr jiného druhu 3. (43). 
K čís. 22: tabák surový 1. (45), tabák kuřlavý, tabák na cigarety 2. (46), dout

níky 3. (47), cigarety 4. (48), tabák šňupavý 5. (49), jiné výrobky ta
bákové 6. (50)**,

** Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

V I.

s. č. 22
16 v bednách a sudech, 
13 v koších,

6 v balících,
24 v malých bednič

kách dřevěných ne
bo v plechových 
krabigích ýff),

12 v malých krabicích 
z loubků, v lepen
kových skřínkách 
anebo v košíčkách. 
Jsou-li doutníky ne

bo cigax-ety v malých 
dřevěných bedničkách, 
plechových krabicích, 
v krabicích z loubků, 
lepenkových skřín
kách anebo košíčkách, 
anebo zabalené ještě v 
dalším obalu z beden, 
sudů, košíků nebo ba
líků, budiž vedle úhrn
né hrubé váhy dout
níků nebo cigaret 
zvláště prohlášena

f Viz poznámku dole pod 
čarou f při sazebním čísle 1.

ff K čís. 19 a 20: Koztoky 
cukru u vedl. cel. úřadů jen ve 
smyslu zvláštniho zmocnění.

f j-f) Viz poznámku j-j- dole 
pod čarou u sazebních č, 9—18 
(Jižní ovoce).
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hrabá váha malých 
dřevěných bedniček f),, 
plechových krabic, 
krabic z loubků, le
penkových skřínek 
anebo košíčků a budiž 
tára vyměřená toliko i 

j24, vztažmo 12 pro- 
' centy.

Jednotlivé, plátnem 
toliko potažené dřevě
né bedničky, plechové 
krabice, krabice z dře
věných stepi nek, le
penkové skřínky nebo 
košíčky nepokládají se 

[za balíky.

*23

24
25

26
27
28 

*29
30

*31
*32
*33

*34

Ví, Obilí; slad, luštěniny, 
mouka a mlýnské výrobky; 

rýže.

Pšenice (51), 
špalda (53) 

Žito (54) . .

souržice (52),
bez cla 
bez cla

Ječmen (55) ...........
Oves (56) ........................... ... . ,
Kukuřice (57) ...........
Pohanka (58) ..........
Proso (59) ............
Slad (61) .................... ... . . . .
Boby (62), hrách (63), čočka (64) 
Vikev (65), vlčí hrách (66) .... 
Mouka a mlýnské výrobky (opi- 

chované, šrotované, oloupané 
zrní; kroupy, krupky a kru
pice) z obilí a luštin.............

bez cla 
bez cla 
bez cla 

bez cla 
bez cla 
bez cla 
bez cla 

bez cla

bez cla
Kýže, neloupaná a loupaná, ja

kož i rýže zlomková............. bez cla

V II.

V II.
V II.
V II.
V II.
V II.
V II.
V II.
V II.
V II.

V II. s. č. 33
13 v bednách a sudech, 
2 v pytlích.

V II.

* Statistika.
K( čís. 23: pšenice 1., souržice 2., špalda 3.,
K čís. 29: proso 1., proso indické, čirok cukrový, čirok obecný, saggina, durrha 

2. (60).'
Kčís. 31:boby 1., hrách 2., čočka 3.,'
K čís. 32: vikev 1., vlčí hrách 2.,
Kčís.33: mouka pšeničná 1. (67), mouka žitná 2. (68), mouka ke krmení 3.

(69), mouka z jiného obilí a luštěnin 4. (70)* **, mouka z rýže 5. (71), 
pšeničná krupice 6. (72), ječné kroupy 7. (73), jiné výrobky mlýnské 
z obilí, luštěnin a rýže 8. (74)**,

Kčís. 34: rýže neoloupaná 1.(75), rýže oloupaná, jakož i. rýže zlomková 2. (76) ,
** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého.

f Viz poznámku ff dole 
pod čarou u sazebních č. 9—18 
(Jižní ovoce).

b
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VII. Ovoce, zelenina, rost
liny a části rostlin.

*35

36

f37

Ovoce:
Vinné hrozny, čerstvé (77), také

vinný rnnit (78).......................
Ořechy (79) a lískové oříšky

(80), zralé.................................
Ovoce, jinde nejmenované, čer

stvé: 1

- 40

— 20

V II.

V II.

V II.

a) jemné ovoce tabulové . . . .
b) jiné nebalené nebo prostě 

v pytlích:
1. jablka, hrušky a gdoule, 

nebalené (alla rinfusa) • •
2. jablka, hrušky a g-doule,

prostě v pytlích .................
3. švestky a ostatní ovoco, pod 

1 a 2 nejmenované . . . .
e) jiné v ostatních obalech - . .

i
bez cla

38

*39

40
41
42
43

Švestky, sušené: 
a) v sudech, bednách, pytlích 

anebo podolíných • obalech 
zhruba ve váze nad 30 kg nebo 
nebalené (93) ................. . . .

b) jiné (94) ..................................
Ovoce, jinde nejmenované, upra

vené, sušené, směstěné, roz
krájené, na prach rozmělněné 
nebo jinak na kousky rozdro
bené; ve slané vodě nebo 
v octu naložené, v sudech (95); 
švestková povidla neslazená 
(96) ...........................................

Zelenina:
Lanýže (97) .................................
Cibule a česnek (98)....................
Zelí, čerstvé (99) .......................

40

Zelenina, jinde nejmenovaná 
a jiné rostliny pro kuchyňskou 
potřebu, čerstvé:

*a) jemná zelenina tabulová . . 
*b) jiná ........................................ bez cla

20

2 —
s. č. 35—44

16 v bednách a sudech,

V11. t)

VII t)

20 v bednách a sudech 
a zároveň vložené 
do korkových, dře
věných pilin a pod. 
věcí,

lil v neúplných bed
nách (mřížových 
bednách, bednách s 
vyvrtanými děra
mi, v bednách s ví
ky z látek atd.), po
tom v koších,

9 v dřevěných krabi
cích a v podobných 
malých bedničkách.

2 v balících.

V II
V II
V II
V II

Pro vinný r m u t: 
11 v sudech svrchních.

Pro švestková 
povidla:

10 v sudech

* Statistika.
K čís. 35: vinné hrozny, čerstvé 1., vinný rmut 2.
K čís. 39: ovoce, jinde nejmenované, upravené atd. 1.**, švestková povidla atd. 2. 
K čís. 43 a): okurky 1. (100), karfiol 2. (101), rajská jablka 3. (102), me

louny 4. (103), jiná jemná zelenina tabulová 5. (104)**,
K čís. 43 b): zemáky 1. (105), cukrovka 2. (106), jiná zelenina atd. 3. (107)**.

** Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování, mezi obchodují
cími obvyklého.

t Pro vývoz k čís. 37: meruňky (82), broskve (83), třešně (84), višně 
(85), jahody (86); jablka, hrušky a gdoule nezabalené (87), prostě v pytlích 
(88), v juých obalech (89); domácí švestky (90), jiné (90); jiné zvlášť ne
jmenované ovoce (91), všecko čerstvé ovoce v poštovních balících do 5 kg (92).

•j K čís. 38 a 39: Sušené 
ovoce barvené jen u hlav. cel. 
úřadů na povolení.
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44 Zelenina všeho druhu (vyjma
lanýže) a jiné rostliny pro 
kuchyňskou potřebu, upravené, 
sušené, smestěné, rozkrájené, 
na prach rozmělněné nebo 
jinak na drobné kousky roz
drobené) :

a) zelenina sušená, také osolená
(108) ........................... ; •

b) jiná, také osolená; též ve
slané vodě nebo v octu nalo
žená, v sudech (109).............

Poznám k a. Ovoce a ze
leniny v krabicích, láhvích a 
podobných nádobách, herme
ticky uzavřené nebo jinak 
upravené jest vyclívati jako 
potraviny.
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V II. s. ě. 35—44

25

16 v bednách a sudech, 
20 v bednách a v su

dech a zároveň do 
korkových, dřevě
ných pilin a podob
ných věcí vložené,

11 v neúplných bed
nách (mřížových 
bednách, bednách s 
vyvrtanými děra
mi, v bednách s 
víky z. látek atd.), 
potom v koších,

9 v dřevěných krabi
cích a takovýchto 
malých bedničkách, 

2 v balících.

Rostliny a části rostlin:

45

46

Semena:
Řepka a řepice (olejka, řepák 

také trýl [trýzel, ohnice, ohni
vá, ohnivice, řepka divoká, 
poplava], ředkvové semeno, 
polní hořčice a jiná semena 
olejnatá, podobného vzhledu) 
(110) ................................ ... • •

Semeno makové (také zralé ma
kovice) (111) ...........................

*47

48

49

**50
*51

Semeno lněné (112) a konopné 
(semenec) (113), semena olej
natá, jinde v sazbě nezařáděná 

Semeno hořčičné (též umleté 
v sudech) (119) ........

Semeno jetelové:
a) vičenec (120) .......................

*b) jiné ........................................
Semeno trávní (123) ......
Anýz (124), koria.ndr (124), 

kmín (125), fenykl (125) • • • • 
* Poznámka. K výrobě ethe- 
rickýeh olejů na dovolovací 
list pod dozorem a za podmí
nek stanovených nařízením

bez cla
i

bez cla

bez cla
I

bez cla

bez cla

1 —

V II.

V II.

V II.

s. č. 46
13 v bednách a sudech, 
2 v pytlích.

V II.

V II.

V II.
V II.

s. č. 49 a 50 
13 v bednách a v su

dech,
2 v pytlích.

* Statistika.
K čís. 47: semeno lněné 1. (112), semeno konopné (semenec) 2. (113), semeno 

bavlníkové 3. (114), semeno sesamové 4. (115), palmová jádra 5. 
(116), kopra 6. (117), olejnatá semena, jinde v sazbě nezařáděná
7. (118)**,

Kčís. 49Ď): semeno vojtěškové 1. (121), semeno jetelové 2. (122)**;
K čís. 51 a pozn.: anýz a koriandr 1., kmín a fenykl 2.,

** Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování, mezi obchodují
cími obvyklého.
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*52

53

54

55

56

57

58

Semena jinde nejmenovaná . .
* Poznámka. K výrobě ethe- 
rických olejů, potom semeno 
cukrovkové k setí na dovolo- 
vací list pod dozorem a za pod
mínek nařízením stanovených 

Semena všeho druhu, v obálkách 
neb jinak pro drobný prodej 
upravená (133) .......................

ni s a z
všeobecné

ve
fran
cích

v korunách
s při
rážkou

bez
přirážky

bez cla —

50

Ozdobné květiny 
a ozdobné listoví; 

potom živé rostliny: 
Ozdobné květiny (také ratolesti 

s ozdobnými plody), uřezané, 
nesvázané nebo svázané, také 
na drátu:

a) čerstvé (134).................... . .
b) sušené (také přirozené slamě- 

nice [slaměnky]), též obarve
né, nebo jinak k vůli trvan
livosti upravené (135) . . . .

Ozdobné listoví, traviny, ratole
sti (bez ozdobných plodů a 
květů), uřezané, nesvázané ne
bo svázané, také na drátu:

a) čerstvé (136) .................... . . .
b) usušené, též barvené, napou

štěné nebo jinak k vůli trvan
livosti upravené (137) . . . .

Živé rostliny (také v obyčejných 
kořenáčích, kbelících a podob
ných nádobách):

**aj rostliny kvetoucí (138) . .
**b) stromy a křoviny (139) . . 
**ej květinové cibule, květinové 

hlízy a oddenky (rhizomy,
bulby) (140)...........................

d) vinné révy (141) ......
**e) jiné, také sazenice, rouby, 

výhonky a odnože (odmlad-
ky) (142) ..............................

Poznámka. Lesní rostliny pro 
lesní hospodářství na certifi
káty ........................................

Jiné rostliny a části 
rostlin:

Kořen čekankový, sušený, (ne
pružený), též nakrájený (143) . 

Soukenické štětky (144).............

50

12

25

12

bez cla

bez cla

bez c)n

smluvní >,U >!-,

u o

V II.

V II.

V II.

V II.

>>-a

>s t)

V II.

V II.

Túra v procentech 

hrubé váhy

s. č. 52 a 53 
13 v bednách a v su

dech,
2 v pytlích.

s. č. 54 a 55 
16 v bednách a sudech, 
20 v bednách a sudech 

a zároveň do kor
kových, dřevěných 
pilin a pod. věcí 
vložené,

11 v neúplných bed
nách a sudech (mří- 
žových bednách, bed
nách s vyvrtanými 
děrami, v bednách s 
víky z látky atd.) 
pak v koších,

9 v dřevěných krabi
cích . a podobných 
malých bedničkách.

s. č. 56 a) b) 
4 v koších 
2 v balících.

K cis. 52: semeno cukrovkové 1. (126), semeno řepy ke krmení, semeno burá
kové 2. (127), semena zelenin jinde nejmenovaná 3 (128), semena 
květin jinde nejmenovaná 4. (129), koukol, výplen 5. (130), jiná 
semeňa jinde nejmenovaná 6. (131)**.

K čís. 52 pozn.: semeno cukrovkové k seti na dovolovací list 1., jiná semena, 
, .at)y. se z nick dobývaly etherické oleje 2.**

- • Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování, mezi obchodují
cími obvyklého.

f K čís. 56: Květinové ci
bule, též s kořeny, hlíny zba
venými, V II.
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Chmel (145)

Celní sazby

všeobecné smluvní

ve
fran
cích

70 |
zhruba

v korunách
s pn- 
rážkou

bez
přirážky

O
c cd >ÍU >s-«

o-§

Tára v procentech 

hrubé váhy

V I.

Chmelový prášek (lupulin) (146)

Mořská tráva, kavil (alfa), pias- 
sava a podobné rostlinné suro
viny košíkářské, kartáčnické, 
čalounické a k výrobě košťat; 
lýko, raffia; rákos; sláma; se
no; stelivo; všecky tyto věci 
také barvené; obilí a luštěniny 
ve stéble nebo v nati..............

Rostliny a části rostlin jinde 
nejmenované:

**a) čerstvé (152)........................
*b) sušené nebo upravené (na 

prach nebo jinak rozměl
něné, též barvené) .... i.

100 |— 
zhruba

bez cla

bez cla

12

VIII. Dobytek jatečný
a tažný.

Voli...............................................
Býci ...............................................
Krávy .............................. ... • • •
Jalo vina (165) ..........
Telata (166) ..................................
Ovce a kozy’ (také berani, skop-

ci a kozli)............. .............
Jehňata a kůzlata (169.1 . . . . • 
Prasata:
a) do 10 kg ztíží (podsvinčata)

(170) ........................................
*65 přes 10 kg až včetně do 120

kg ztíží..................................
c) přes 120 kg ztíží (173) . . . . 

Koně:
*a) přes dvě léta stáří.............

b) do dvou let stáří (179) - . . 
Roznámka: Hříbata, kte

rá jdou s klisnou (180) . . • .
Mezci, muli a osli (181).............

z kusu 
bez cla 
bez cla 
bez cla 
bez cla 
bez cla

bez cla 
bez cla

bez cla

bez cla 
bez cla

bez cla 
bez cla

bez cla 
bez cla — —

V 1.

V li.

V II.

V I.
V I.
V I.
V I.
V I.

V II.

s. č. 62 b)

16 v bednách a sudech,
20 v bednách a sudech 

a zároveň do kor
kových, dřevěných 
pilin a pod. věcí 
vložené,

11 v neúplných bed
nách a sudech (mří
žových bednách,bed
nách s vyvrtanými 
děrami, v bednách s 
víky z látek atd.) 
pak v koších,

9 v dřevěných krabi
cích a dřev. malých 
bedničkách.

V II.
V I.

V I.

V II.

* Statistika.
K čís. 61: mořská tráva, kavil, piassava a podobné věci rostlinné k vycpávání, 

pletení, na kartáče a na košťata, lýko, rákos 1. (147)* **, raffia 2. 
(148), sláma, stelivo 3. (149), seno 4. (150), obilí a luštěniny ve 
stéble nebo v nati 5. (151)**.

K čís. 62 b) a pozn.: prášek na hmyz a květy na tento prášek 1. (153), rostliny 
a části rostlin k lékařské potřebě 2. (154)**, jiné 3. (155)**.

K čís. 63: voli na porážku, vykrmené nebo polovykrmené 1. (156j, voli ke 
krmení, také voli tažné 2. (157), buvoli 3. (158).

K čís. 64: býci plemenní 1. (159), býci na porážku 2. (160), býci buvolí 3. (161).
K čís. 65: krávy plemenné, též krávy užitkové (k dojení) 1. (162), krávy na 

porážku 2. (163), krávy buvolí 3. (164).
K čís. 68: ovce 1. (167), kozy 2. (168).
K čís. 70 b): prasata do 60 kg 1. (171), přes 60 až do 120 kg 2. (172) .
K čís. 71 a): hřebci na plemeno 1. (174), hřebci jiní 2. (175), kobyly na ple

meno 3. (176), kobyly jiné 4. (177), valaši 5. (178).
** S t a t i s t i c k y dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodu-

pcími obvyklého.
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IX. Zvířata jiná.

73 Drůbež všeho druhu 
zvěři pernaté):

*a) živá .........................

(kromě

bez cla

74

*b) zabitá, také vykuchaná, ošku
baná nebo končetin zbavená

Zvěřina a zvěř pernatá:
*a) živá ........................................
*b) zabitá, také rozrušená • . ■

bez cla

bez cla 
bez cla

V II.
f
(20 v

s. č. 73 a) 

posadách.
s. ě. 73 b)

16 v bednách a sudech, 
9 v koších,
3 v balících.

V II.
s. č. 74 b)

(16 v bednách a sudech, 
j 9 v koších, 
l 3 v balících.

*75 Ryby, raci sladkovodní, hlemýž
di zemní, skampi, vše čerstvé bez cla

76 Mořská zvířata lasturová, neb 
korýšová, n. př. ústřice (201), 
mořští raci (202), mořští pa
vouci, krabi, želvy (203)),čerst
vá, také uvařená, ale nevylou- 
paná........................................... 60

77 Zvířata, jinde nejmenovaná 
(204) .............................. bez cla

V II.

V II.

V II.

s. č. 75—76
60 pro živé ryby v su

dech s vodou,
13 v bednách, sudech 

a jinakých dřevě
ných nádobách (ká
dích a pod.) s víky, 

10 v otevřených dřevě
ných nádobách bez 
víka,

9 v koších,
4 v balících.

X. Plodiny živočišné.

78
í!Ť79

Mléko (205) .................................
Vejce drůbeže, také žloutek a bí- 

lek, tekutý ..............................

bez cla

bez cla

80 Med, také med umělý (209) . . .

Poznámky.
1. Plástový med v ídech, bez ži

vých včel (210).......................
2. Úly s živými včelami, také s

medem v plástech (plástovým) 
a s voštinami (211).................

bez cla

bez cla

bez cla

* Statistika.
K čís. 73 a): kachny 1. (183), slepice (kuřata) 2. (184), krocani 3. (185), pná 

drůbež 4. (186), husy 5. (182).
K čís. 73 6): husy 1. (187), kachny 2. (188), slepice (kuřata) 3. (189), krocani 4. 

(190), jiná drůbež 5. (191).
Kčís. 74o): zvěř srstnatá 1. (192) **, zvěř pernatá 2 (193)**,
K čís. 74 b): zajíci 1. (194), jiná zvěř srstnatá 2. (195), zvěř pernatá 3. (196), 
K čís. 75: kapři 1. (197), jiné ryby sladkovodní 2. (198)**, ryby mořské 3.

(199) **, raci sladkovodní, hlemýždi zemní, skampi 4. (200). 
líčíš. 79: vejce drůbežní 1. (206), žloutek a bílek tekutý 2. (207).

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodu
jícími obvyklého.

t Pro vývoz k čís. 79: žloutek a bílek k účelům průmyslovým (208).

V II.

V II.

H II.

V II.

s. č. 79 
Pro vejce 
drůbežní:

20 v bednách a zároveň 
uložená do korrko- 

) vých, dřevěných pi
lin a pod. věcí,

11 v neúplných bed
nách, (mřížových 
bednách, bednách s 
vyvrtanými děra
mi), pak v koších.

V II. s. č. 80
(Pro med, d o v á - 
j ží-li se v krabi

cích atd. 
j10 v bednách, 
j 6 v koších nebvuzav- 
j řených kbelích.
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81 Vosk, živočišný:'
a) ve stavu přirozeném (212) bez cla

82

b) strojený (bílený, barvený, v 
tabulkách anebo v koule skně- 
tený), také s jinými látkami 
smíšený, na př. vosk zahrad
nický, vosk lepicí, voskový 
tmel a podobné vosky (213) • bez cla

Houby:
a) jemné a obyčejné houby (hou

by lazební a houby koňské) 
ve stavu přirozeném, neobdě
lané, neprané; houby koňské 
prané, dále obdělané, ale ne
bílené (214) ......... bez cla

V II.
s. č. 81

Il3 v bednách a sudech, 
I 9 v koších,

4 v kožených balících 
(seronech)a fardech 
(lýkových pytlích), 

2 v jinakých balících.

Y 1,
s. č. 82

20 v bednách a sudech, 
, 9 v koších,

6 v halících.

*83

*84

*85

*86

**87

b) jiné houby (215) .......

Kůže stažené, surové (čerstvé ne
bo suché, také nasolené nebo 
navápněné, bez další úpravy) .

Chlupy, srst, vlasy a žíně, su
rové nebo upravené; štětiny..

Peří jinde nejmenované (také 
peří do peřin, brka); pera 
ozdobná, neupravená ...............

Měchýře a střeva, čerstvé, naso
lené neb sušené; blány zlato- 
tepecké; provazy střevové . .

Plodiny živočišné, jinde nejme
nované (242) ..............................

bez cla

bez cla

bez cla

bez cla

bez cla

bez cla

'i

V II.

V II.

V II.

V II.
s. č. 86 

16 v sudech,
9 v bednách, 
2 v balících.

Y II.

* Statistilc*a.
K čís. 83: kůže koňské, mokré 1. (216), kůže koňské, sušené 2. (2.17), kůže 

hovězí, mokré 3. (218), kůže hovězí, sušené 4. (219), kůže telecí, 
mokré 5. (220), kůže telecí, sušené 6. (221), kůže ovčí 7. (222), 
kůže jehněčí 8. (223), kůže kozí 9. (224), kůže kozlečí 10. (225), 
kůže zaječí a králičí 11. (226), jiné kůže k vydělávání nebo strojení 
kožešiny 12. (227)**, kůže ptačí 13. (228) **>

K čís. 84: vlasy lidské 1. (229), žíně 2. (230), štětiny a odpadky štětin 3. (231), 
chlupy (srst) zvířecí, jinde nejmenované, surové nebo upravené
4. (232)**.

K čís. 85: peří do peřin, nedrané 1. (233), peří do peřin, drané (prach) 2.
(234), brka 3. (235), pera pštrosí, volavčí a marabuová, neupravená 
4. (236), jiná pera ozdobná, neupravená 5. (237)**, jiná pera, jinde 
nejmenovaná 6. (238).

K čís. 86: měchýře a střeva, čerstvé, nasolené 1. (239), měchýře a střeva, usu
šené 2. (240), blány zlatotepecké, provazy ze střev 3. (241).

** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.
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Xí. Tuky.

Tuky k jídlu:
Přírodní máslo, čerstvé nebo na

solené, také přepouštěné .
Vepřové sádlo; vepřové sádlo 

vyškvařené; vepřová slanina; 
husí sádlo, také vyškvařené • .

Umělé máslo a margarin, jakož 
i jiné tuky k jídlu, jinde ne
jmenované .......................

P o z n á m k y :
T Tuky k jídlu, které se svojí 

chuti. a ostatními vlastnostmi 
svými ukazují náhražkami ve
přového sádla nevyškvařeného 
nebo vyškvařeného nebo vepřo
vé ^slaniny nebo sádla husího, 
dlužno odbaviti podle čís. 89.

^ůj k jídlu, surový nebo vy- 
škvařený, dlužno odbaviti podle 
cis. 90.

Tuky technické a tukové 
kyseliny:

Tuk rybí a tulení:

a) ^sudech anebo v podobných
větších nádobách zhruba nej
méně 10 kff ztíží (252) .............

b) v nádobách zhruba méně než
10 kff ztíží (253) ....................

Lůj živočišný, surový nebo vy- 
škvařený; lůj lisovaný (254) • .

Lůj rostlinný, olej palmový, olej 
z palmových jader, olej koko
sový tuhý.................................

bez cla

bez cla

bez cla

bez cla 

bez cla

bez cla

bez cla

* Statistika.
K čís. 88: přírodní máslo, čerstvé nebo nasolené 1. (243), přírodní máslo 

prepuštěné 2. (244).
K čís. 89: vepřové sádlo, vepřové sádlo vyškvařené 1. (245); vepřová slanina 

2. (246), husí sádlo, také vyškvařené 8. (247).
K čís. 90: umělé máslo 1 (248), margarin 2. (249), kokosový olej přečištěný 

ó. (zou), jme tuky k jídlu, jinde nejmenované 4,
K čís. 93: Lůj rostlinný 1. (255)**, olej palmový 2. (256), olej z palmových 

jader, tuhy 3. (257), olej kokosový tuhý 4. (258).

čími obvyklého1 S *1 C k y 411112110 olllašovaU dle pojmenování mezi obchodují-

V I.

V I.

H II.

Hll.f)

s. č, 88—90 
16 v hrncích,
13 v bednách, jakož i 

ve kbelích a soud
kách z tvrdého 
dřeva,

11 ve kbelích a soud
kách z měkkého 
dřeva,

, 7 v koších, ýakož i 
kbelích bez víka,

6 v koších, měších a 
v balících.

Pro přírodní máslo 
atd.:

11 v sudech; 
pro vepřové sádlo atd. 
a umělé máslo atd.: 

13 v sudech.

Hll.f) 

H II, f;

s. č. 916

, , Ijendováží-
20 v bednách hi Se v lali-
16 v koších Jvích, džbá

nech atd.

f), K čís. 91—101;. u vedl. 
cel. úřadů jeu do 100 fca nebo 
po předchozím prozkoumání 
vzorků zmocněným úřadem ve 
smyslu § 23. p. p.
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94

95

Vosk rostlinný:
a) vosk japanský (259) . .. . .

**b) vosk karnaubový a jiný 
vosk rostlinný jinde nejme
novaný:
1. ve stavu přirozeném (260)
2. strojený (bílený, obarve

ný, v tabulkách anebo v 
koule shnětený), také s ji
nými látkami smíšený 
(261) .................................

** Poznámka. Vosk karnau
bový a jiný tvrdý vosk rost
linný, k výrobě ceresinu, na 
dovolovací list pod dozorem 
a za podmínek nařízením sta
novených ................................. bez cla

Kyselina stearová (stearin), ky
selina palmitová (palmitin) 
(262) ........................................ 14

14

28

50
H H.f)

s. č, 94&
j]3 v bednách a sudech, 
i 9 v koších,

4 v kožených balí
cích (seronech) a 

| fardech (lýkových 
pytlích),

2 v jinakých balí- 
! cích.

HILf)

96 Paraffin:
a) nečistý (263), také paraffinové

šupiny (263) ...........................
5) jiný (264).................... . . . .

Poznámka. Paraffin, měk
ký, který taje při 42° C nebo 
za teploty nižší, k výrobě zá
palek na dovolovací list pod 
dozorem a za podmínek naří
zením stanovených .................

HILt)

s. č. 95—100a 
13 v bednách a sudech, 
2 v balících.

Pro 96a:
17 v sudech.

97 Degras a kyselina olejová (265)

98 Ceresin (266) .

99 Vaselin a lanolin (přečištěný tuk 
vlny):

a) v sudech (267) ........
b) v plechových krabicích a v

podobných menších nádobách 
(268); ........................................

100 Kolomaz:
a) smíšená s minerálním ole

jem anebo s minerálním tu
kem (269) .................................

b) jiná (270) ...........

ITuky a tukové smíšeniny, jinde 
nejmenované ...........................

10

24

30

HILt)

HILf)

HILt)

HILt)

HILt)

* Statistika.
K čis. 101: čížek (morek kostí) 1. (271), jiné tuky a tukové smíšeniny, jinde 

nejmenované 2. (272)**.
'v* Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodují- 

cmu obvyklého.

t) K čís. 91—101: u vedl. 
cel. úřadů jen do 100 kg nebo 
po předchozím prozkoumaní 
vzorků úřadem zmocněným ve 
smyslu § 23. p. p.

b
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102

*103

*fl04

Olej řepkový v sudech, měších a 
měchýřích (273) ........................

Olej lněný a jiné oleje mastné, 
jinde nejmenované, v sudech, 
měších a měchýřích, vyjma po- 
kosty olejové ...........................

Olej olivový, kukuřičný, mako
vý, sezamový, podzemnícový, 
hukvicový a slunečnicový, v 
sudech, měších a měchýřích . .

Poznámka. Oleje čís. 102 
—104 k účelům technickým pod 
podmínkou denaturování přes 
hlavní celní úřady zvlášť k to
mu zmocněné.................... • •

105 Olej ze semene bavlníkového v 
sudech, měších a měchýřích
(282) ...........................................

Poznámky.
1. Olej sulfurový............. ... .
2. Olej ze semene bavlníkové

ho k účelům technickým na 
dovolovací list pod dozorem 
a za podmínek nařízením 
stanovených .......................

VI.t) 

VI. t)

V 1.1)

V I.

Tára v procentech 

hrubé váhy

100 Oleje mastné, v láhvích, džbá
nech a podobných nádobách 
pod 25 kg:

**a) oleje čís. 102 a 103 (283) . . 
*b) oleje čís.S104.......................
c) olej ze semene bavlníkové

ho (286) .................................
Poznámka k sazební 

třídě XII:
Oleje mastné v láhvích a 

džbánech anebo v jiných po
dobných nádobách nejméně 25 
kg ztíží dlužno vy clí váti jako 
oleje mastné, v sudech.

30
36

48

V I.

s. ě. 106 
20 v bednách, 
16 v koších.

* Statistika.
K čís. 103: olej lněný 1. (274), olej skočcový (ricinový) 2. (275), jiné oleje 

mastné, jinde nejmenované 3. (276)**.
K čís. 104: olej sezamový 1. (279), olej podzemnícový 2. (280), olej kuku

řičný, makový, bukvicový a slunečnicový 3. (281).
K pozn. za čís. 104: olej olivový, denaturovaný i.; olej podzemnícový, dena- 

turovaný 2., olej skočcový (ricinový), denaturovaný 3.
Křís. 106b): olej olivový 1. (284), olej kukuřičný, makový, sezamový, pod- 

zemnicový, bukvicový a slunečnicový 2. (285).
** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého.
t Pro vývoz k čís. 104: olej olivový (277), olej sulfurový (278).

t) K čís. 102—104 a po
známce: oleje k účelům tech
nickým po denaturování jen 
u hlav. celních úřadů zvlášť 
k toulu zmocněných.
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XIII. Nápoje.

107

108

Pivo:
a) v sudech (287 a)f*) (287b)ff*)
b) v lahvích anebo džbánech

(288 a)f*) (288b)tf*)..............
Poznámka. Kromě cla 

nutno zapraviti také spotřební 
daň pivní v obnosu 1.10 K 
z každého hektolitrového stup
ně mladinky, z níž dle zkoušky 
pivo pochází. Kdyby strana ne
chtěla zdanit pivo dle skuteč
ného obsahu, pak se vezme za 
základ při pivě v sudech 16, 
při pivě v lahvích 20 sacch. 
stupňů.

Lihové tekutiny pálené: 
a) koňak (289 a)f) (289b)ff) • . 

*b) likéry, punšové essence a 
jiné lihové tekutiny pálené, 
s cukrem anebo s jinými 
látkami smíšené • (290 a)f) 
(290 b'+t\ francovka (291 a)f)
(291 b)Ťf)..................................

c) arak, rum (292 a)f) (292 b)ff) 
*d) jiné lihové tekutiny pálené .

5

18

200

170
145
110

Poznámka. Kromě cla 
nutno zapraviti spotřební daň 
z lihu dle vyšší sazby s při
rážkami.

fl09 Víno, víno ovocné, vinný a 
ovocný mošt, šťávy plodinné, 
ovocné a bobulové, nezhuštěné; 
medovina:

*a) v sudech (vinný mošt) • • •
*b) v lahvích..............................

Poznámka. Vína, která 
v sobě obsahují více než 22'5 
objemových procent alkoholu, 
dlužno vy clí váti jako lihové 
tekutiny pálené.

30
75

*Statistika. -
K čís. 108 6): likéry, punšové essence a jiné lihové tekutiny pálené, s cukrem 

anebo s jinými látkami smíšené 1.**, francovka 2.
K čís: 108 cl): líh 1. (293 a) t), (293 6)ff), jiné lihové tekutiny pálené 2. 

(294 a) f), (294 b) tt)**.
K čís. 109 a ab: víno 1., víno ovocné atd., medovina 2. (296 6), (298 v lah

vích)**.
Ve vývozu: f k čís. 109: víno v sudech (295), vinný mošt v sudech (296 a), 

ostatní v sudech (296b)**, víno v lahvích (297), ostatní v lahvích (298)**. 
t* s nárokem na vrácení daně. 
tt* bez nároku na vrácení daně.
t s nárokem na vývoznou prémii, 

tt bez nároku na vývoznou prémii.
** Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého. \

s. č. 1076 
20 v bednách,
12 v koších.

V I.

V I.

s. č. 108—111 
18 v bednách 
10 v koších, 
jen dovážejí-li se v 
lahvích, džbánech atd.
6 v sudech svrchních.

Tárová přiráž- 
k a při vínu, dováží-li 
se na povozech nebo 
plavidlech, zvláště k 
tomu zařízených, bez 
jiné nádoby, 17 proč.

b*
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110 Víno šumivé (299) ........
Poznámka. Kromě cla 

dlužno dle zákona z 2. února 
1914, ě. 40 ř. z. při dovozu 
k spotřebě zapraviti daň ze 
šumivých vín ve výměře sta
novené v § 3. tohoto zákona.

150

111 Ocet jedlý:
a) v sudech (300) .......................
b) v lahvích a ve džbánech (301)

V I.

V I.

s. č. 108—111 
18 v bednách 
10 koších, 
jen dovážejí-li se v 
láhvích, džbánech atd.

6 v sudech svrchních.
T á r o v á při

rážka při vínu, do- 
váží-li se na povozech 
nebo plavidlech, zvlášť 
k tomu zařízených, bez 
jiné nádoby, 17 proč.

**112 Minerální vody, přirozené neb 
umělé (302) . • • ........................ 50

VII.

Poznámka k čís. 107, 109 
a 111. Nápoje, které se přiná
šejí v obchodu pohraničním ku 
potřebě obyvatelstvu pohranič
nímu v konvicích, džbánech, 
plechových láhvích anebo v lah
vích skleněných, jež nejsou 
zasmoleny, dlužno vyclívati 
jako nápoje v sudech. 
Poznámka k tř. XIII. Za 

nápoje, k jichž výrobě bylo 
použito umělých sladidel, nutno 
zapraviti kromě cla licenční 
poplatek 1 K za každý kg pro
clené váhy. Stranám jest však 
volno žádati proclení dle vy
šetřeného skutečného obsahu 
umělých sladidel (§ 9 min. nař. 
z 12. února 1917 č. 57 ř. z.)

113

**114

XIV. Věci jedlé.

Chléb, obyčejný, černý i bílý; 
lodní suchary (303).................bez cla

115

**116

Pečivo (suchary, kakes, koláče, 
oplatky atd.) (304) .......

Ságo a ságové náhražky, tapioka 
a arrowroot (305)....................

Věci z těsta (t. j. makarony, 
nudle a podobné nepečené vý
robky z mouky) (3061.............

bez cla

bez cla

bez cla

** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

VII.

V I.

V I.

V I,

s. č. 113
13 v bednách a sudech,

4 v bednění a koších, 
2 v balících.

í s. č. 114
16 v bednách a sudech,
10 v koších,
, 6 v balících.

s. č. 115
8 v bednách a sudech.
5 v koších,
2 v balících.

s. č. 116
14 v bednách a sudech, 
13 v koších,

4 v balících.
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117

*118

*119

120

*121

*122

123

124

Maso:
*a) čerstvé .................................... Dezcla
*b) připravené a to nasolené, 

sušené, uzené, v láku nalo
žené, také vařené ................. bez éla

Masité droby ................. ... . . .
Poznámka. Sem připadají 

také šalami, salamini, morta- 
della, zamponi a cotecMni.

Sýr:
**a) jemné sýry tabulové (314) 
**b) jiné (315) .........

Sledi, nasolení 
uzení (316) . .

(slanečci) neb

Ryby, zvlášť nejmenované, naso
lené, uzené, sušené....................

Ryby, připravené (marinované 
nebo v oleji naložené atd.) v su
dech (319) .................................

Kaviár a kaviárové náhražky 
(320) ........................................ '.

Kávové náhražky (také pražená 
čekanka) (321)...........................

bez cla

bez cla 
bez cla

bez cla

bez cla

bez cla

120

45

* Statistika.
K čís. 117 a): maso hovězí 1. (307), maso vepřové 2. (308), jiné maso čerstvé 

3. (309)**.
K čís. 117 6): šunka 1. (310), jiné maso uprávené atd. 2. (311)**.
K čís. 118: šalami 1. (312), jiné droby masité 2. (313)**.
K čís. 119: stracchino, gorgonzola, fontina, mor.tasio a grana 1., sbrine v boch

nících na způsob mlýnských kamenův atd. 2.
K čís. 121: treska 1. (317), uzené ryby 2. (318)**, ostatní 3**.

** Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

V II.

V I.

V I.

V I.

V I.

V I.

V I.

V I.

s. č. 117—118 
14 v bednách a sudech, 

9 v koších,
1 v jednoduchých leh

kých balících*),
2 v jinakých balí

cích*).

s. č. 119
14 v bednách pod 50 

kilogramů,
11 v bednách o 50 ki

logramech a více, 
13 ve kbelíeh o 100 ki

logramech a níže,
9 ve kbelíeh nad 100 

kilogramů až včet
ně 150 kilogramů,

6 v těžších kbelíeh,
8 v sudech,
5 v koších,
1 v balících.

s. č. 121
13 v bednách, sudech 

a jinakých nádo
bách dřevěných (ká
dích a pod.) s víky, 

10 v otevřených dře
věných nádobách 
bez víka,

9 v koších,
4 v balících.

I s. č. 122
[13 v sudech.

r s. č. 123
13 v bednách a sudech,

i 9 v koších,
[ 4 v balících.

f s. č. 124
13 v bednách a sudech,

| 2 v halících.

*) Viz poznámku f dolfir1 
pod čarou u sazebního čís, 1,
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125

126

127

*128

Kakaové máslo (322)

Kakaový prášek (323)

Kakaová massa; čokoláda, čo
koládové náhražky a vvrobkv 
(324) .................. .. . .

Konservy rybí, masové a ko 
rýšů ... ..............................

18

200

200

**129 Konservy zeleninové (vyjma ze 
leninn sušenou čís. 44a) (327)

*130

*131

Konservy ovocné, mošt zhuštěný, 
šťávy plodinné, ovocné a bo
bulové zhuštěné; tamarindy 
(328) . . . ................. ' . . .

t**132

bez cla1

bez cla

120

120

Poživatiny v krabicích, lahvích 
a Podobných nádobách nepro
dyšně uzavřené (vyjma jme
nované pod číslem 114, 126 
a 127) (329).....................................
Poznámka. Kondensované 

neb sušene mléko, též slazené .

Poživatiny jinde nejmenované 
(334) ................................................

Poznámka: Mléko v hru
dách, též slazené......................
Poznámka k tř. XIV. Za 

potraviny a poživatiny, k jichž 
výrobě bylo použito umělých 
sladidel, nutno kromě cla 
zapraviti licenční poplatek 1 K 
za každý kg proclené váhy.
Stránám jest však volno žá- 
dáti proclení dle vyšetřeného 
skutečného obsahu umělých sla
didel. (§ 9 min. nař. z 12. úno
ra 1917, č. 57 ř. z.)

* Statistika.
K říf ^bVa k0íyŠŮ ^ (325)’ konservy masové 2. (326).
K či... 131 a 132. Poživatiny chemicky přistrojené 1. (830), bonbony a po

dobné cukroví 2. (331). .
J' Pro výv°z k eís- 132: masový extrakt (332), kapary (333). 

čími obvyldéhV1 * *1 ° k y dluŽrl0 oMašovati dle pojmenování mezi obchodují-

120

120 —

120

V I.

V I.

V I.

V I.

V I.

V I.

V I.

V I.

Tára v procentech 
hrubé váhy

[12
6

s. č. 125
v bednách a sndech.
v koších,

2 v halících.

s. č. 126, 127 
16 v bednách z tvrdého 

dřeva a sudech,
11 v bednách z měk

kého dřeva,
9 v koších,
4 v balících.

s. č. 128—132 
16 v bednách a sudech, 
10 v koších,
6 v halících.

Při extraktu 
masovém:

50 v bednách a sudech 
s kelímky (hrnci), 

39 v bednách a sudech 
s plechovými krabi
cemi.

Tárová přirážka pro 
polévkové koření May- 
giho, při dovozu ve 
vagonech cisternových, 
8 procent.
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XY. Dříví, uhlí a rašelina.

Dříví palivové, také kůra, roští, 
hatě (fašiny), vi-bové proutí, 
chrastí (klest), vytoužené tříslo 
a tříslové hroudy................. ...

Dříví stavební a užitkové:
*a) evropské, tvrdé nebo měkké, 

kulaté, přitesané, řezané, lou
pané, štípané, vyjma dyhy, 
bez dalšího opracování, také 
železniční prahy

*bj mimoevropské kulaté, nebo 
v hrubých špalcích oseka
ných, také řezané, oloupané, 
štípané, vyjma dyhy, bez dal
šího opracování ....................

Dřevěné uhlí, rašelina a rašeli- 
nové uhlí, lignit a kamenné 
uhlí, koks a jakékoliv pevné 
palivo umělé z těchto hmot vy
robené ........................................

O —ojo

Tára v procentech 
hrubé váhy

bez cla

;bez cla

bez cla

bez cla

"Statistika. „ , ,
K čís 133: dříví k palivu, kůra, roští, vylouzene tnslo-a trislove hroudy, 

odpadky dříví 1. -(335)**, hatě (fašiny) 2. (336), vrbové proutí 
košařské 3. (337).

K čís. 134 a): pruty na obruče 1. (338), důlní dříví, též důlní kraji n y
2. (339), dříví na broušení a dříví k výrobě cellulosy 3. 
(340); dříví k stavění a užitkové, surové, oblé, n e- 
ob dělané: dubové 4. (341), bukové 5. (342), jiné tvrdé
6 (343)**, měkké 7. (344)**; dříví na sudy, nepřistrojene: 
tvrdé 8. (345)**, měkké 9. (346)**; železniční prahy; 
tvrdé 10. (347)**, měkké 11. (348)**;
dříví k stavění, k použití otesané nebo jiným způ
sobem sekyrou obdělané, nebo na drobné kusy rozdělané: 
dubové 12. (349), bukové 13. (350), jiné tvrdé 14. (351)**,
měkké 15. (352)**; dříví k stavění a na užitek, 
vyjmouc dyhy, pilou řezané nebo jiným způsobem při
pravené, nehoblované: dubové 16. (353), bukové 17. (354),
jiné tvrdé 18 (355), měkké 19. (356)**; 
korek v hrubých kusech 20. (357), v odpadcích 21 (358).

K čís. 134 b): dříví k stavění surové, oblé, neobdělané: dříví pitchepineové 
1. (359 a), jiné 2. (359 b)**;
dříví k stavění a na užitek, surové, sekyrou otesane 
špalky atd: dříví pitchepineové 3. (360 u), jiné 4. (360 b)* j 

K čís. 135: dřevěné uhlí 1. (361), rašelina a rašelinové uhlí 2. (362), hnědé 
uhlí, lignit (při němž dlužno říci, jak jest roztříděn: uhlí v^kusech, 
v kostkách, jako ořech atd.) 3. (363), kamenné uhlí (při nemz 
dlužno říci, jak jest roztříděno: uhlí v kusech v kostkách, jako 
ořech atd.) 4. (364), koks (při němž dlužno říci, jak jest roztříděn)
5. (365), brikety 6. (366).

** Statisti cky dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodu- 
jícími obvyklého.

Y II.

V II.

V II.
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XYI. Hmoty soustružnické 
a řezbářské.

*136 Třtina obecná (španělský rákos), 
surová, neštípaná; pruty a hole 
jemnější, surové . . •> * . ■, . . bez cla

V II.

137 Ořechy kokosové a kokvillové a 
skořepiny z ořechů kokoso
vých; ořechy arekové a ka
menné (371), vše bez jader - . . bez cla

*138 Eohy, rohové kotouče, špičky 
rohů, paznehty, nohy, kopyta; 
kosti štípané, narovnané nebo 
rozřezané ................................. bez cla

*139 Jantar (také hmota jantarová); 
gag-at; slonovina a zuby zví
řecí; želvovina; mořská pěna; 
perleť a jiné skořepiny lastu
rové ........................................... bez cla

Látky pod čís. 138 a 139 jme
nované, jen surové nebo pouze 
naštípané, narovnané nebo na
řezané.

*140 Kostice, surová; korále, surové 
(také vrtané, ale nečištěné nebo 
nebibušené) .............................. bez cla

*141 Celluloid v deskách, prutech ane
bo rourkách, také leštěný a 
podkládaný bez další úpravy; 
umělé hmoty řezbářské a sou
stružnické jinde nejmenované, 
bez další úpravy ....... 3 50

VII.

VII.

VII.

VII.

VII.

* Statistika.
K čís. 136: třtina obecná (španělský rákos) surová, neštípaná, odpadky třtiny 

obecné španělského rákosu) 1. (367), dříky (pně) višňové, surové 
2. (368}, třtiny vzácnější, surové 3. (369)**, jiné dříky (pně) atd.
4. (370)**.

K čís. 138: rohy, rohové kružalky, konce rohů, paznehty, nohy, kopyta 1. (372), 
kosti naštípané atd. 2. (373).

K čís. 139: jantar a odpadky jantaru, gagat 1. (374), slonovina a jiné zuby zví
řecí 2. (375), želvovina a odpadky želvoviny 3. (376), mořská pěna a 
odpadky mořské pěny 4. (377), perleť a jiné skořepiny lasturové
5. (378)**.

K čís. 140: kostice 1. (379), korále 2. (380).
K čís. 141: celluloid 1. (381), jiné soustružnické a řezbářské látky umělé jinde 

nejmenované, dále neobdělané 2. (382)**.
** Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodu

jícími obvyklého.

Tára v procentech
hrubé váhy
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XVII. Minerály (nerosty).

Tára v procentech 
hrubé váhy

*142

143
*144

145

146

147

**148

**149

*150

Kameny, hrubé nebo pouze 
zhruba otesané nebo nejvýše na 
třech stranách pilou ořezané; 
desky neštípané a pilou neře
zané .......................... ......................

Kyz železný (pyrit) (391) . . . . 
Kudy, jinde nejmenované, také 

činěné............... ... .......................

Sádra:
a) surová, také umletá (404) . .
b) pálená (405).................................
Bílá křída, těživec (baryt, síran

barnatý, přirozený): •
*a) surové ..................................... ...
fb) mleté, plavené .......

bez c'a 
bez cla

bez cla
|

bez cla 
t e: cla

bez cla
1 —

Smirek:
a) surový (410) ..............................
bj zrněný, mletý, plavený (411) . 
Barevné hlinky:
a) surové (412) ..............................
b) pálené, mleté, plavené, liso

vané (413) .................................
c) krášlené (414) ..........................
Jiné zeminy a kameny, uměle

barvené (415) ..............................

bez cla

bez cla

Zeminy a látky minerálně, jinde 
nejmenované, surové, pálené,
mleté nebo plavené............... ...
všecky tyto věci, pokud nejsou 
v jiných třídách sazebních ob
saženy.

bez cla

9

3
12

12

VII.

V II. 
VII.

VII.

VII. 
HII. ti

V II.
Hll.f)

V II. f

Hllf) J
VII.

s. č. 148cj, 149 
12 v bednách a sudech, 

8 v koších, v sudech 
papírových anebo 
papírem vykláda
ných,

6 v balících.

VII.

* Statistika.
K čís. 142: úhel (alabastr), a mramor 1. (383), jiné měkké kameny 2. (384)**, 

žula, poríyr, syenit 3. (385), jiné tvrdé kameny 4. (386)**, dlaždice 
z kamene 5. (387), štěrk 6. (388), pemza 7. (389), kaziyec 8._ (390). j 

K čís. 144: výpalky železného kyzu k dobývání železa 1. (392), železné rudy s 
2. (393)**. olověné rudy 3. (394), manganové rudy 4. (395), měděné j 
rudy 5. (396), zinkové rudy ř. (397), kobaltové a niklové rudy 7. 
(398), chromová ruda 8. (399), Wolframová ruda 9. (400), stříbrné 
rudy a ruda na moučku rozdělaná, stříbro v sobě obsahující 10. 

(401), rudy zlaté a ruda na moučku rozdělaná, zlato v sobě obsahu
jící 11. (402), jiné rudy 12. (403)**.

K čís. 146 a): bílá křída i. (406), těživec 2. (407).
K čís. 150: asbest'(osinek) 1. (416), živec 2. (417), tuha 3. (418), vápno, surové, 

nepálené (vápenec) 4.(419), obyčejné vápno vypálené (bílé vápno) 
v kusech aneb umleté, také vybalené; malta 5. (420), cementy při
rozené, jako: puzzolánka, santorinka, tras, tuf, ďár atd. 6. (421), 
kryolit přirozený 7. (422), magnesit (magnesit pěnitec) surový 8. 
(423), magnesit (magnesit pěnitec) pálený 9. (424), mastek 10. (425), 
fosfáty přirozené 11. (426)**, porceláuovka (kaolin) 12. (427), jiné 
hlinky 13. (428)**, shnovec (jílovec) pálený (též umletý) 14. (429), 
písek 15. (430), jiné zeminy a látky minerálně, surové 16. (431)**, 
jiná zeminy a látky minerálně, pálené, umleté nebo plavené 17. (432)**.

** Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodují- í 
čími obvyklého.

t Pro vývoz k čís. 146 l>): bílá křída plavená (408), plav. těživec, I 
baryt, siran barnatý, přirozený (409). i

■ t) K čís. 146 b), 147 b),
148 b), c): u vedl. cel. úřadů 
jen do 100 kg nebo po před
chozím prozkoumání vzorků 
zmocněným úřadem ve smyslu 
§ 23. p. p.



XXVI

oa.
jd

Celni sazby
všeobecné smluvní

ve
fran
cích

v korunách
s při- bez 

rážkou přirážky

>§ >2 

i- u
o-g

Tara v procentech
hrubé váhy

XVIII. Látky lékárnické 
a voňavkářské.

151 Šťáva ze sladkého dřeva (lékoři
ce vá), zhuštěná, v bednách ane
bo v kusy formovaná (433) • •

152 Ambra šedá; bobrový stroj; piž- 
mo (mošus); cibet; kantharidy 
(španělské mouchy); zrnka piž- 
mová (abelmošová); kubeby; 
opium; muškátový balšám 
(muškátové máslo); voda ze 
střemehy bobkové (434) . . . . 36

153

**154

Kafr:
a) surový (435) ..........................
b) přečištěný (raffinovaný) (436)

bez cla
36

Voňavé vodičky (lihuprosté), ja
ko: vodička z květů pomoran- 
čových, vodička růžová, levan
dulová, fenyklová, vodička z 
máty peprné, vodička mille- 
fleurová a podobné vodičky:

a) těžší 10 kg hrubé váhy (437 a)
b) 10 kg hrubé váhy a lehčí

(437 b) ........................................

V I.

V I. s. č. 151—153 
12 v bednách a sudech, 

6 v koších,
3 v balících.

V I.

V I.

s. č. .154 b
|13 v bednách a sudech, 
J 9 v koších, 
j Jen dovážejí-li se v 

lahvích, džbánech a 
' pod.

155 Etherické oleje (silice):
a) olej bobkový (vavřínový), 

rozmarýnový a jalovcový, 
potom lehký olej kafrový
(438) ................................. .

**b) jinde nejmenované (439) . •
24
60

V I. s. č. 155
|16 v bednách a sudech, 

9 .v koších.
Jen dovážejí-li se v 
láhvích, džbánech a 

pod.

XIX. Barviva a třísla.

**156

157

Dřeva barvířská:
a) v hrubých kusech (440) . . . .
b) na drobné kousky seřezaná,

neb semletá (441)....................
c) na drobné kousky rozdělaná,

kvašená (442)..........................
Dříví kvebrachové a jiné dříví 

koželužské:
a) v hrubých kusech (443) • • •
b) na drobné kousky seřezané,

semleté (444)..........................

bez cla 

bez cla 

bez cla

bez cla 

bez cla

V II.

V 11.

** Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.
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*158

*159

160

161

*162

*163

*164

*165

166

167

Kůra dubová a kůra stromoví
jehličnatého ..............................

Kůry jiné, dále kořeny, listy, 
květy, plody (na_ př. myroba- 
lany), horky, duběnky (bálky 
dubové) a podobné suroviny, 
také rozřezané, mleté, nebo ji
nak na drobno upravené, k 
barvení nebo k vydělávání
kozí ...........................................

Katechu (hlinka japanská); ki
no; zrna alkermesová; lak-dye;
orlean (452) ....................... . . .

Mořenový výtažek; garancina a 
garaneinetta; lakmus; sepie 
surová, v měcbýřeích (453) . . 

Orseille, persio (454); indigo 
(455); červec nopálový (koše- 
nila) (454); výtažek ze dřeva 
kaštanového; výtažek ze dřeva 
kvebrachového; výtažky z tří
sel jinde nejmenované . . . . 

Výtažky z bařviv, jinde nejme- 
novapé ........................................

bez cla

XX. Gumy (klovatiny) 
a pryskyřice.

Dehet, vyjma dehet hnědouhel
ný a břidličný...........................

Pryskyřice obyčejná; kalafuna;
smůla jinde nejmenovaná . . 

Smůla z kamenouhelného, hnědo
uhelného a břidličného dehtu, 
smůla petrolejová a stearino-
vá (469) .....................................

Smůla bednářská, pivovarská, 
kartáčnická a provaznická
(470) ...........................................

*168 j Zemina asfaltová, kameny asfal
tové, surové, také umleté . . •

bez cla

bez cla

bez cla

bez cla 

bez cla

bez cla 

bez cla

bez cla

bez cla
!

bez cla

Vil.

Vil.

V I.

V I.

li II. t)

HII-1)

HII. f)

V I.

V I.

V I.

V I.

s. č. 162, 163 
12 v bednách a sudech, 

6 v koších, v sudech 
papírových anebo 
papírem vykláda
ných,

3 v halících 
9 v sudech svrchních.

* Statistika.
Kčís. 158: kůra dubová 1. (445), kůra stromoví jehličnatého 2. (446);
Křís. 159: duběnky (hálky dubové) 1. (447), škumpa 2. (448), borky, miro- 

balany:valonie 3. (449), všecky ostatní kůry atd. k vydělávání kozí 
4. (450)**, zvlášť nejmenované kůry atd. k barvení 5. (451)**.

K čís. 162: extrakt z duběnek (hálek dubových), tekutý 1. (456), extrakt ze 
dřeva kaštanového 2. (457), extrakt ze škumpy 3. (458), extrakt ze 
dřeva kvebrachového 4. (459), extrakt ze dřeva dubového 5. (460), 
extrakt z kůry stromoví jehličnatého 6. (461), jiné extrakty z třísel 
7. (462)**.

K čís. 163: extrakt ze dřeva kampeškového 1. (463)., jiné extrakty z barviva 
2. (464)**.

K čís. 164: dehet kamenouhelr.ý 1. (465), dehet dřevný, dehet jiný 2. (466).
K čís. 165: pryskyřice obyčejná, kalafuna 1. (467), smůla jinde nejmenovaná 

2. (468)**.
K čís. 168: zemina asfaltová, kameny asfaltové surové 1. (471), tyto věci u- 

mleté 2. (472).
** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého.

f) K čís. 162—164: u vedl. 
cel. úřadů jen do 100 kg nebo 
po předchozím prozkoumání 
vzorků zmocněným úřadem ve 
smyslu § 23. p. p.
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169

170

171
172

*fl73

Asfaltový bitumen (473) . . . .

Asfaltový tmel; asfaltový ma- 
stix; pryskyřičné cementy (dře
vitý cement) (474)....................

Dlaždice a kostky z asfaltu (475)

[skalní]Ozokerit (kamenný 
vosk), surový (476)

*174

Terpentýn, olej terpentýnový, 
olej smolný (pryskyřičný); su
rový olej jantarový, olej z je
leního rohu a olej kaučukový, 
dále oleje z kamenouhelněho 
dehtu řady benzolové; ptačí lep

Pryskyřice kopálová, pryskyřice 
damarová, šelak, guma arab
ská, guma geddahská, guma 
senegalská, gumigutta, guma 
tragant; gumy, pryskvřice a 
klejovaté pryskyřice; přirozer7' 
balšámy a šťávy,z rostlin, jinde 
nejmenované .................... ... .

bez cla

bez cla
í

bez cla

bez cla

bez cla

bez cla

V I.

V I.

V 1.

V I.

iV I.

s. č, 171
13 v bednách a sudech, 
9 v koších,
6 v balících.

s. č. 173
Tárová přiráž- 

k a při terpentýnu, při- 
veze-li se na povozech 
anebo plavidlech zvlá
ště k tomu zařízených, 
bez jiné nádoby: 22 
procent.

V I.

XXI. Oleje nerostné (mi

nerálně), dále dehet hnědo

uhelný a břidličný;

*175 surové, vyjma oleje pod čís. 176 
jmenované, anebo ty, jimiž 
bez předchozího, s destillací 
spojeného raffinování (čiště
ní) nelze svítiti....................... bez cla

176 surové, jimiž lze svítiti bez před
chozího, s destillací spojeného 
raffinování (čištění) (487) • . .

za čistou váhu 11
*177 raffinované (přečištěné) nebo na

polo raffinované, lehké, 880 
stupňů nebo lehčí.................... za čistou váhu

* Statistika.
K čís. 173: terpentýn a olej terpentýnový 1. (477), ostatní 2. (478).
K čís. 174: pryskyřice kopálová, pryskyřice damarová 1. (480), šelak 2. (481), 

guma arabská 3. (482), guma geddahská, guma senegalská, gumi
gutta, guma tragant; gumy, pryskyřice a klejovaté pryskyřice 
jinde nejmenované 4. (483)**, přirozené balšámy a šťávy z rostlin 
jinde nejmenované 5. (484)**.

K čís. 175: dehet hnědouhelný a břidličný 1. (485), oleje minerálně 2. (486).
K čís. 177: petrolej přečištěný (raffinovaný) 1. (488), benzin přečištěný (raffi- 

novaný) 2. (489), jiné oleje minerálně, přečištěné (raffinované) 
nebo napolo raffinované 3. (490).

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

t Pro vývoz k čís. 173: smolný olej (pryskyřičný olej) (479).

HH.t)

s. č. 175 
20 v sudech,
16 v bednách něho v 

koších s plechovými 
nádobami, lahvemi 
a džbány,

7 v plechových kar- 
néřích, lahvích a 
džbánech.

. s. č. 176—177 
15 v sudech zhruba ví

ce než 300 kilogra
mů na sud ztíží,

18 v sudech zhruba 300 
kilogramů a méně 
na sud ztíží,

15 v bednách nebo v 
koších s plechovými 
nádobami, lahvemi 
a džbány,

7 v plechových kar- 
néřích, láhvích a 
džbánech.

f K čís. 175, 178 a 179: u 
vedl. cel. úřadů jen ve smyslu 
zvláštního zmocnění.

/
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1. Zboží čís. 176 a 177 pro raf- 

finerie k dalšímu ušlechtění 
na dovolovací list pod dozo
rem a za podmínek naříze
ním stanovených

2. Při minerálnýcli olejích obou 
čísel předcházejících nutno 
zapraviti kromě cla z kaž
dých 100 kg čisté váhy 13 K 
dávky spotřební. Dávku ze 
spotřeby (§ 2 zákona ze dne 
26. května 1882, z. ř. č. 55) 
dlužno také vybírali z toho 
minerálného oleje, který se 
raffinováním (přečišťová- 
ním) v území Čs, republiky, 
dobude, a jehož hustota při 
12° E (15° C) teploty 880 
stupňů nepřesahuje.

bez cla

I

**178

179

Eaffinované (přečištěné) nebo 
napolo raffinované, těžší 880 
stupňů, potom oleje k mazání, 
také s živočišnými nebo rost
linnými oleji nebo tuky smí
šené (491) .................................

Zůstatky (zbytky) destillace 
nebo přečišťování minerálnýcH 
olejů, jichž nelze užiti jako 
olejů nebo tuků k mazání, vyj
ma zůstatky pevné (492) . . ■

Poznám k a. Surové oleje 
(gudron, mazut, pakura) pro 
petrolejné raffinerie k výrobě 
mazavých olejů na základě 
zvláštního povolení a pod 
dohlídkou.............................. ...

XXII. Bavlna, příze a 

zboží z ní,

za čistou váhu

za čistou váhu

za čistou váhu

12

HII. t

Pí II. f

s. č. 178 
17 v sudech,
16 v bednách nebo ko

ších s plechovými 
nádobami, lahvemi 
a džbány,

7 v plechových kar- 
néřích, láhvích a 
džbánech.

s. č. 179
16 v sudech, pak v 

bednách nebo ko
ších s plechovými 
nádobami, lahvemi 
a džbány,

7 v plechových kar- 
néřích, láhvích a 
džbánech.

také s jinými předivy rostlinnými 
smíšená, ale bez přimíšené vlny 

nebo přimíšeného hedvábí.

*180

*181

Bavlna surová, kartáčovaná, bí
lená, obarvená, mletá; odpadky bez cla 

Bavlněná vata, vyjma k léčeb
ným účelům; nitě k čistění 
strojů atd. upravené............. — - - 12

. ^ * Statistika.
K čís. 180: surová 1. (493), kartáčovaná, bílená, mletá 2. (494), obarvená 3. 

(495), odpadky 4. (496).
K čís. 181: bavlněná vata 1. (497), nitě k čištění 2. (498).

** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

VII. 

V I.

s. c. 181—188 
15 v bednách,
13 v sudech,

'10 v koších, 
j 2 v jednoduchých ha

lících,
( 4 v jinakých balících.

f K čís. 175, 178 a 179: u 
vedl. cel. úřadů jen ve smyslu 
zvláštního zmocnění.
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182 Předpřízky, surové, bílené, obar
vené, potištěné: H II.

a) jednoduché nebo dvojná
sobné (499) .............................

b) troj- anebo vícenásobné (500)
— 12 
— 24

183 Bavlněná příze:
jednoduchá, surová (501):

aj až do čís. 12 po anglicku . .

b) přes čís. 12 až do čís. 29
po anglicku..............................

c) přes čís. 29 až do čís. 50 po
anglicku .................................

d) přes čís. 50 až do čís. 70 po
anglicku .................................

e) přes čís. 70 po anglicku . . . 43

Poznámky. 1. Bavlněná 
příze útková pro tkalcovny na 
látky polohedváhné, jedno
duchá, surová, ve způsobe po
táčků na krátkých anebo pro
stupujících cévách, které ne
jsou přes 13 cm. dlouhý a ne 
přes 22 mm. tlustý, na dovolo- 
vací list pod dozorem a za 
podmínek nařízením stanove
ných:

z c) přes čís. 29 až do čís. 50 po 
anglicku.........................................

z d) přes čís. 50 až do čís. 70 po 
anglicku . .....................................

2. Jednoduchá, surová příze 
bavlněná, aby se z ní vyráběly 
tyl, záclony a krajky, na dovo- 
lovací list pod dozorem a za 
podmínek nařízením stanove
ných:

z c) přes čís. 29 až do čís. 50 po 
anglicku.....................................

z d) přes čís. 50 až do čís. 60 po
anglicku.........................................

z d) a e) přes čís. 60 až do čís. 80
po anglicku.................................

přes čís. 80 až do čís. 90 po 
anglicku........................................

Jednoduchá příze bavlněná,
0 níž se v poznámkách 1 a 2 
zmínka děje, může se odbírati
1 když jest bílena, a platí se 
z ní potom vedle celních sazeb 
svrchu řečených dle čís. 187a 
přirážka.

H II.
Ť)

s. č. 181—188 
15 v bednách,
13 v sudech,
10 v koších,
2 v jednoduchých ba

lících,
4 v jinakých balících.

!

f) K čís. 183—187: u vedl. 
cel. úřadů jen ve smyslu zvlášt
ního zmocnění nebo v dosahu 
všeobecných oprávnění (§ 23. 
p. p.) dle nejvyšší sazby pří
slušného čísla, přicházející v ú- 
vahu.
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184 dvojnásobná, surová (502):

a) až do čís. 12 po anglicku • . .

b) přes čís. 12 až do čís. 29 po
anglicku . ..................................

c) přes čís. 29 až do čís. 50 po
anglicku.....................................

d) přes čís. 50 až do čís. 70 po 
anglicku.....................................

19

24

38

45

ej přes čís. 70 pó anglicku . . •
* Poznámka. Dvojnásobná 

surová příze bavlněná pro 
tkalcovny na látky polobed- 
vábné, potom aby se z ní vyrá
běly tyl, záclony a krajky, na 
dovolovací list pod dozorem a 
za podmínek nařízením stano
vených :

40

z c) přes čís. 29 až do čís. 50 po 
anglicku ..................................... 28

z d) přes čís. 50 až do čís. 60 po 
anglicku • ................................... 35

185 troj- anebo vícépramenná, jednou 
v nit usoukaná, surová (503):

a) až do čís. 12 po anglicku • • •
b) přes čís. 12 až do čís. 29 po

anglicku .................................
c) přes čís. 29 až do čís. 50 po 

anglicku • . • .................. . • •
d) přes čís. 50 po anglicku

Poznámka. Bavlněná příze, 
troj- anebo vícepramenná, přes 
čís. 60 po anglicku, k vyšívání 
(nit vyšívací), na dovolovací list 
pod dozorem a za. podmínek na
řízením stanovených.................

24

29

43

50

35

H II. t

H II. f

s. č. 181—188 
15 v bednách,
13 v sudech,
10 v koších,

2 v jednoduchých ba
lících,

4 v jinakých balících.

186 troj- anebo vícepramenná, něko
likrát v nit usoukaná, surová 
(504):

a) až do čís. 12 po anglicku • • *
b) přes čís. 12 až do čís. 29 po

anglicku .................................
c) přes čís. 29 až do čís. 50 po

anglicku .................................
d) přes čís. 50 po anglicku

29

33

50
57

• ‘"'Statistika.
K čís. 184 c) a r?) pozn.: pro tkalcovny na látky polohedvábné 1., aby se z ní vy

ráběly tyl, záclony a krajky . 2.

H II.

f) K čís. 183—187: u vedl. 
cel. úřadů jen ve smyslu zvlášt
ního zmocnění nebo v dosahu 
všeobecných oprávnění (§ 23. 
p. p.) dle nejvyšší sazby pří
slušného čísla, přicházející v ú- 
váíiu.
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všeobecné smluvní Tára v procentech
ve

fran
cích

v korunách S ‘2 o
cvp hrubé váhy

s při
rážkou

bez
přirážky

1 o —^ <D
O

Bavlněná příze, bílená, merce- 
rovaná, barvená (také potiště
ná) podrobena jest přirážce ke 
clu ze surové příze dotyčné, 
a to:

■fa) bílená............. ......................
fb) mercerovaná ........
fc) barvená (také potištěná) • •
fd) bílená a mercerovaná • • • •
fe) barvená (také potištěná) a

mercerovaná............. ...
Poznámka. Dle měny ur

čené pro clo za příslušné zboží 
řídí se i měna přirážky.

8
9

14
14

8
9

14
14

16 16

s. č. 181—188 
15 v bednách,
13 v sudech,
10 v koších,

2 v jednoduchých ba
lících,

4 v jinakých balících.

188 Příze pro drobný prodej upra
vená :

a) jednoduchá nebo dvojná
sobná; troj- anebo vícepra- 
menná, jednou v nit usou- 
kaná (525)

bj troj-anebo vícepramenná, ně
kolikrát v nit usoukaná (526)

189 Bavlněné zboží:
Obyčejné, t. j. tkaniny z příze

čís. 50 a níže, s počtem 38 anebo 
méně nití na 5 mm do čtverce: 

a) hladké, také jednoduše vy
rážené (képované);
1. surové (527) ............. ... * •
2. bílené (528) ............. ... • •
3. barvené (529).......................

*4. jednou až čtyřmi barvami
potištěné, neb o dvou bar
vách pestře tkané.............

*5. pěti nebo více barvami po
tištěné, neb o více než o 
dvou barvách pestře tkané

*) S t a t i s t i k a.
K čís. 189 a) 4: až čtyřmi barvami potištěné 1. (530); o dvou barvách pestře 

tkané 2. (531).
K čís. 189 a) 5: pěti nebo více barvami potištěné 1. (532); o více než o dvou 

barvách pestře tkané 2. (533). 
t) Pro vývoz k čís. 187.
Bavlněná příze bílená: jednoduchá (505), dvojnásobná (506), troj- 

anebo vícepramenná, jednou v nit usoukaná (507), troj- nebo vícepramenná, 
opětovaně v nit usoukaná (508).

Bavlněná příze mercerovaná: jednoduchá (509), dvojnásobná (510), 
troj- anebo vícepramenná, jednou v nit usoukaná (511), troj- anebo více
pramenná, opětovaně v nit usoukaná (512).

Bavlněná příze barvená (také potištěná): jednoduchá (513), dvoj
násobná (514), troj- anebo vícepramenná, jednou v nit usoukaná (515), troj- 
anebo vícepramenná, opětovaně v nit usoukaná (516).

Bavlněná příze bílená a mercerovaná: jednoduchá (517), dvojnásobná 
(518), troj- anebo vícepramenná, jednou v nit usoukaná (519), troj- anebo 
vícepramenná, opětovaně v nit usoukaná (520).

Bavlněná příze barvená (také potištěná) mercerovaná: jednoduchá 
(521), dvojnásobná (522), troj- anebo vícepramenná, jednou v nit usoukaná 
(523), troj- anebo vícepramenná, opětovaně v nit usoukaná (524).

80
110
130

170

— 170

V I.

H II.
tt)
Ť+t)

s. č. 189—200 
15 v bednách,

8 v koších,
, 3 v jednoduchých ha

lících,
6 v jinakých balících.

f) K čís. 183—187: u vedl. 
cel. úřadů jen ve smyslu zvlášt
ního zmocnění nebo v dosahu 
všeobecných oprávnění (§ 23, 
p. p.) dle nejvyšší sazby pří
slušného čísla, přicházející v ú- 
vahu.

tt) Všeob. poznámka: Tka
niny (látky), barvené neb po
tištěné arsenovými preparáty, ien' 
u hlav. cel. úřadů na povolení.

ttt) K čís. 189—191: u vedl. 
cel. úřadů jen ve smyslu zvlášt
ního zmocnění neb v dosahu 
všeobecných oprávnění § 23. 
p. p.) dle celních sazeb čís. 192.
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b) vzorkované:
1. surové (534) ........................
2. bílené (535) • • . . . . . .
3. barvené (536) .......

*4. jednou až čtyřmi. barvami
potištěné, neb o dvou bar
vách pestře tkané.............

*5. pěti nebo více barvami po
tištěné, neb o více než o 
dvou barvách pestře tkané

110
130
155

190

190

•■*'•190 Ohyěejné, husté, t. j. tkaniny 
z příze ěís. 50 a níže, s počtem 
více než 38 nití na 5 mm do 
čtverce:

a) hladké, také jednoduše vy
rážené (képované):
1. surové (541)  —
2. bílené (542) ........ —
3. barvené (543)  —

*4. jednou až čtyřmi barvami
potištěné, neb o dvou hax--
vách pestře tkané •................. —

*5. pěti nebo více barvami po
tištěné, neb o více než o 
dvou barvách pestře tkané —

b) vzorkované:
1. surové (548) ................. ... . —
2. bílené (549)...............................—
3. barvené (550)  —

*4. jednou až čtyřmi barvami
potištěné, neb o dvou bar
vách pestře tkané................. —

*5. pěti nebo více barvami po
tištěné, neb o více než o 
dvou barvách pestře tkané —

131
155
180

215

215

136
160
185

220

220
*191 Jemné, t. j. tkaniny z příze přes 

čís. 50 výše až do čís. 100, toto 
číslo v to pojímajíc:

a) surové (555) ........................
Poznámka. Bavlněné tka

niny jemné, surové, nevzorko- 
vané, také vyprané, k vyšívání, 
na dovplovací list pod dozo
rem a za podmínek nařízením 
předepsaných.

195

85

HII. t) 
tt)

s. ě. 189—200 
15 v bednách,
8 v koších,
3 v jednoduchých ha

lících,
6 v jinakých balících.

Hll.f)
tt)

* Statistika.
Kčfs. 189 6) 4: až čtyřmi barvami potištěné 1. (537); o dvou barvách pestře 

tkané 2. (538).
K čís. 189 6) 5: pěti nebo více barvami potištěné 1. (539); o více než o dvou 

barvách pestře tkané 2. (540).
Křís. 190a) 4: až čtyřmi barvami potištěné 1. (544); o dvou barvách pestře 

tkané 2. (545).
Kčís. 190«)5: pěti nebo více barvami potištěné 1. (546); o více než o dvou 

barvách pestře tkané 2. (547).
K čís. 190 6) 4: až čtyřmi barvami potištěné 1. (551); o dvou barvách pestře 

tkané 2 (552).
Kčís. 190 6) 5: pěti něho více barvami potištěné 1. (553); o více než o dvou 

barvách pestře tkané 2. (554).

f) Viz všeob. poznámku 
k čís. 189.

tt) K čís. 189—191: u vedl. 
cel. úřadů jen ve smyslu zvlášt
ního zmocněni nebo v dosahu 
všeobecných oprávnění (§ 23. 
p. p.) dle celních sazeb čís. 192.

c
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*6) bílené, obarvené, potištěné, 
pestře tkané ........ 295 295
P o z n á m k a. Za jemné tka

niny z příze přes č. 70 platí se 
clo ve frs (s výjimkou dovolo- 
vacícli řízení).

*192 Nejjemnější t. j. tkaniny z pří
ze přes čís. 100 výše.................385

P o z n ó m k a. Bavlněné tka
niny nejjemnější, surové, ne- 
vzorkované, také vyprané, k vy
šívání, na dovolovací list pod 
dozorem a za podmínek naří
zením stanovených ...... — 170

H Il.t)

*193 Aksamity a zboží na způsob ak
samitu tkané, také aksamitové
stuhy ........................................

P o z n á m k a. Sazbou -pro 
aksamity dlužno také vyclí- 
vati rozřezané manšestry.

230

194 Bavlněné tkanice (vyjina aksa
mitové stuhy) (571).................

Poznámka. Tkaniny v 
kusu mercerované, nebo tka
niny, celé nebo částečně z mer
cerované příze, jakož i takové
to aksamity a tkanice, podro
beny jsou přirážce ke clu ze 
tkaniny, o niž jde, činící ve 
měně příslušného cla................ 18

226

18

H Il.f)

H Il.f)

s. č. 189—200 
15 v bednách,

8 v koších,
3 v jednoduchých ha

lících,
6 v jinakých balících.

195 Tyl a síťové látky na způsob 
tylu:

a) hladké:
1. surové (572) .......................
Poznámka. Hladký tyl, 

surový, také vypraný, k vyší
vání, na dovolovací list pod 
dozorem a za podmínek naří
zením stanovených ......

380

85

H II. f)

* Statistika.
K čís. 191b): bílené 1. (556), obarvené 2. (557);

až čtyřmi barvami potištěné 3. (558); o dvou barvách pestře 
tkané 4. (559);
pěti nebo více barvami potištěné 5. (560); o více než o dvou 
barvách pestře tkané 6. (561),

K čís. 192: bílené 1. (563), obarvené 2. (564);
až čtyřmi barvami potištěné 3. (565), o dvou barvách pestře 
tkané 4. (566);
pěti nebo více barvami potištěné 5. (567), o více než o dvou bar
vách pestře tkané 6. (568).
Tkaniny všeho druhu, plochým stehem tkané: surové 1.,
bílené 2., obarvené 3., až čtyřmi barvami potištěné 4„ 

o dvou barvách pestře tkané 5., pěti nebo více barvami po
tištěné 6., o více než o dvou barvách pestře tkané 7.

K čís. 193: aksamity a zboží na způsob aksamitu tkané 1. (569), aksamitové 
stuhy 2. (570).

f) Viz všeob. poznámku
k čís. 189.
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106

197

198

*199

*200

2. bílené, barvené, potištěné,
pestře tkané (573)..............

Pozná m k a. Tuhé sítě na 
způsob bobinetu (574) • . • . •

b) vzorkované, vyjma ty, které 
mají na sobě kresbu (činy) 
na způsob krajek:
1. surové (575) ........................
2. bílené, barvené, potištěné,

pestře tkané (576)..............
Poznámka. Tyl a síťové 

látky na způsob tylu, vzorko
vané, které mají na sobě kres
bu (činy) na způsob krajek, 
jako krajky.

Záclony (stores, vitrages a po
dobné věci) a sítě na nábytek, 
na způsob bobinetu nebo kra
jek, dle určité- míry tkané (577)

Krajky, také vdušné vyšívání 
(věci . leptané) (578).................

Vyšívání:
a) vyložení (bandes, entre-deux) 

(579)
1. na okraji toliko vyšívané •
2. jiné (také po prostředku

vyšívané) .................
h) tyl a krajky, vyšívané (580) .
c) jinde nejmenované (581) • . .

Zboží prymkářské a knoflíkář
ské .................................. .. . .

Zboží stávkové a pletené:
a) látky v celých kusech stáv

kované a pletené (zboží na 
metry) (584):
1. surové ..................................
2. bílené, barvené, potištěné,

pestře stávkované nebo pler 
tené ........................... •

b) punčochy a ponožky (585)
1. na tucet párů přes 1 kg

ztíží .................... '...............
2. na tucet párů až do 1 kg

ztíží včetně............. ...
c) rukavice (586):

1. na tucet párů přes 300 g
ztíží .....................................

2. na tucet párů až do 300 g
ztíží včetně ........................

d) zvlášť nejmenované (587) • •

3 1 n í s a Z t y
všeobecné smluvní

ve
fran
cích

v korunách
s při- 1 

rážkou |
bez

přirážky

400 — — —

131 — — — — —

400 — — — — —

440

440 — — — — —

750 — — — — —

730 _ — _ — —.

800 — — — — —

750 — — — — —
730 _ — — — —

— 226 — — —

— 220 — — —

— — 240 — — —

— 220 — — —

285 — — —

— 300 — — —

— 400 — — —

!-
—|300 — — —1

•3
“ -o
£ ^ v<U ->S_n '3
í~ o CV£ O —' (D

H Il.f)

Tára v procentech 

hrubé váhy

H II f)

H H-t) s. č. 189—200

■ 15 v bednách,
8 v koších,
3 v jednoduchých ba

lících ,
6 v jinakých balících.

H Il.t)

H Il-t)

* Statistika.
K čís. 199: zboží prymkářské 1. (582), knoflíkářské 2. (583). —--------
K čís. 200: dlužno ohlásili, zda z bavlny či ze lnu, konopí, juty nebo rostlinného ^ f) Viz všeob. poznámku 

přediva, jinde nejmenovaného. k čís. 189.
c*
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všeobecné

ve
fran
cích

v korunách
s při- bez 

rážkou přirážky

smluvní

a) žárové punčošky, nevypá-
lené (588)..............................

b) vysušovací plsť, tkaná, také
zdrsněná (589) .................

c) hnací řemeny (590) . . . .
cl) popruhy a knoty (591) • • .

215

155

85
75

'O
>Š,2

'2 o
O-S^ CD

H II.
t)

Tára v procentech 
hrubé váhy

**e) hadice tkané nebo pletené; 
motouz o průměru 1 mm 
nebo více; sítě hrubé, pro
vazy a podobné předměty 
technické (592).................... 70

s. č. 201
15 v bednách a sudech, 
8 v koších,
2 v balících.

Pozná m k a. Motouzy o 
průměru pod 1 mm vyclívají 
se jako příze. 
f) tkalcovské nítěnice:

1. z příze, v nit usoukané
(593) .................................

2. jiné (594) .......................
85

220

XXIII. Len, konopí, juta

a jiná přediva rostlinná,

zvlášť nejmenovaná, příze

a zboží z nich,

bez přimíšení bavlny, vlny, 
nebo hedvábí.

-•=202 Len, konopí, juta a jiná přediva 
rostlinná, zvlášť nejmenovaná, 
vše surové, močené (rosené), 
mědlené, vochlované, bílené, 
barvené a v odpadcích • • • • bez cla

VIL

*203 Vata z přediva tohoto, vyjma 
k léčebným účelům; nitě k cí
dění strojů v atd: uchystané •

* S t a t i s t i ka.
Křís. 202: len nemědlený; lněná sláma, len lodyhový, surový nebo rosený 

(močený) 1. (595); len mědlený, potíraný nebo vochlovar.ý, také 
bílený neb barvený 2. (596); lněná koudel a odpadky lnu 3. (597); 
konopí nemodlené; konopná sláma, konopí lodyhové, surové, ne
rosené (nemočené) nebo rosené (močené) 4. (598); konopí mědlené, 
potírané nebo vochlované, také bílené nebo barvené 5. (599); ko
nopná koudel a odpadky konopí 6. (600); juta 7. (601); jutová 
koudel a odpadky juty 8. (602); jiné rostlinné předivo jinde ne
jmenované, surové atd., též v odpadcích 9. (603)**.

Křís. 203: vata z přediva tohoto atd. 1. (604)**; niti k cídění stroiův atd. 
2. (605)**,

** Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

V I. | s. č. 203—205 
13 v bednách a sudech, 

9 v koších,
2 v jednoduchých ba

lících,
4 v jinakých balících.

f) Viz všeob. poznámku
k čís. 189.
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Celní sazby
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Tára v procentech 
hrubé váhy

Příze:
f204 Příze lněná (ze lněného vlákna 

něho ze lněné koudele); příze 
z čínské kopřivy:

V I.

*fa) jednoduchá, surová • • • . 
*yb) jednoduchá, bílená, v lou

hu močená (s popelem vy
vařená) neb barvená • • •

*fc) v nit usoukaná...................
d) pro drobný prodej upra

vená:
1. jednoduchá (615)...............
2. v nit usoukaná (616) • •

60

12
43

205 Příze konopná (z konopného 
vlákna a z konopné koudele, 
také s jinými předivy, do tří
dy této náležitými, smíšená); 
příze zvlášť nejmenovaná:

a) jednoduchá, surová (617) • .
b) jednoduchá, bílená, v louhu

močená (s popelem vyvařená) 
neb barvená (618)............... *

c) v nit usoukaná (619)...............
d) pro drobný prodej upravená:

1. jednoduchá (620) ...............
2. v nit usoukaná (621) . . .

43
83

3 60

12
43

V I.

s. č. 203—205 
113 v bednách a sudech, 

9 v koších,
2 v jednoduchých ba

lících,
4 v jinakých balících.

200 Příze jutová (z juty, také se 
lnem smíšená):

a) jednoduchá, surová. (622) • • 
*b) jednoduchá, bílená, v louhu 

močená (s popelem vyvaře
ná) neb barvená: jutová příze
v nit usoukaná......................

c) pro drobný prodej upravená:
1. jednoduchá (625)...............
2. v nit usoukaná (626) • • • 
Poznámka k čís. 204, 205

a 206.' Provázky pro samova- 
zače na klubkách nebo na na- 
víjadle (627) .......................... ... •

60

12

43.
83

12

V I.

s. č. 206
11 v bednách a sudech, 
. 7 v koších,

2 v jednoduchých ba
lících,

4 v jinakých balících.

* Statistika.
K čís. 204a), b), c): příze lněná 1., příze z koudele 2., příze z čínské kopřivy 3. 

t Ve vývozu k čís. 204 a), b), c): 

a) jednoduchá, surová, lněná (606), jednoduchá, surová, z koudele 
(607), jednoduchá, surová, z čínské kopřivy (608); 

ď) jednoduchá, bílená atd., lněná (609), jednoduchá, bílená atd., 
z koudele (610), jednoduchá, bílená atd., z čínské kopřivy (611); 

c) v nit usoukaná, lněná (612), v nit usoukaná, z koudele (613), v nit 
usoukaná, z čínské kopřivy (614).

K čís. 206 6): jednoduchá, bílená, v louhu močená (s popelem vyvařená) neb 
obarvená 1. (623), v nit usoukaná 2. (624).
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Celní sazby
všeobecné smluvní

ve
fran
cích

v korunách
s při- bez 

rážkou přirážky
O-Š

o

Tára v procentech 
hrubé váhy

Zboží lněné, konopné, jutové 
atd.:

207 Tkaniny z příze lněné nebo z 
příze z čínské kopřivy (ramié), 
nevzorkované (o jedné toliko 
vazbě základní):

a) surové:
*1. až o 40 nitícb v osnově a 

v útku na 2 cm do čtverce
2. o 41 až o 160 nitích v os

nově a. v útku na 2 cm do 
čtverce ...........

3. přes 160 nití v osnově a v 
útku na 2 cm do čtverce • •

b) bílené, v louhu močené (s po
pelem vyvařené), obarvené, 
potištěné, pestře tkané:

*1. až o 80 nitích v osnově a v 
útku na 2-cm do čtverce . . 

*2. o 81 až o 160 nitích v osno
vě a v útku na 2 cm do
čtverce............. ...................

*3. přes 160 nití v osnově a v 
útku na 2 cm do čtverce . •

15

29

190

95 —

190 —

H II.t; 
tt)

s. č. 207—209 
,13 v bednách,

9 v koších,
6 v balících.

208 Tkaniny z příze lněné nebo 
z příze z čínské kopřivy (ra
mié), vzorkované (o střídavých 
vazbách základních anebo ji
nak vzorkované kromě da- 
mašků):
a) surové: (633)

1. až o 160 nitích v osnově a
v útku na 2 cm do čtverce —

2. přes 160 nití výše v osnově
a y útku na 2 cm do 
čtverce .............................. —

*b) bílené, v louhu močené 
(s popelem vyvařené), bar
vené, potištěné, pestře tkané —

95

190

190

H Il.f)tf)

*209 Damašky všeho druhu, také su
rové ....................... ............. 190 —

210 Batisty (kmenty); gázy, linony 
a jiné řídké tkaniny (639) . . . 330 -

211 Krajky, kraje, tyl a síťové látky 
na zpťisob tylu (640)................. 715

H II.f)

ií II,f)
s. č. 210—212

h n.f)
>18 v bednách, 
13 v koších,
6 v balících.

* Statistika.
K čís. 207 «) 1: pytle z hrubých látek 1. (628), potřebované, znamenané pytle 

nazpět přicházející 2. (629), jiné tkaniny až o 40 nitích atd. 
3. (630).

K čís. 207 b) 1 až 3: bílené nebo v louhu močené (s popelem vyvařené) 1.
(631), obarvené, potištěné, pestře tkané 2. (632).

K čís. 208 b): bílené nebo v louhu močené (š popelem vyvařené) 1. (634), obar
vené, potištěné nebo pestře tkané 2. (635).

K čís. 209: surové 1. (636), bílené nebo v louhu močené (s popelem vyvařené) 
2. (637); obarvené, potištěné, pestře tkané 3. (638).

f) Viz všeob, poznámku 
k čís. 189.

ff) K čís. 207 a 208: Tka
niny o 120 neb více nitích na 
2 cm2 u vedl. cel. úřadů jen 
ve smyslu zvláštního zmocnění 
nebo v dosahu všeobecných o- 
px-ávnění (§ 23 p. p.) dle sazby 
celní čís. 210.
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212 Vyšívání:
a) vyložení (bandes eníre-denx) 

(641):
1. na okraji toliko vyšívané •
2. jiné (také po prostředku vy

šívané) .................................
b) krajky a tyly, vyšívané (642) •
c) jinde nejmenované (643) . . .

730

800
730
730

HH t) )

s. č. 210—212
'18 v bednách, 
jl3 v koších,
J 6 v balících.
)

213 Aksamity a zboží na způsob 
aksamitu tkané (s rozřezaným 
anebo nerozřezaným flórem) 
(644) . ,........................................ 190

Hll.-b

214 Zboží tkaničkářské (645) 200

215 Zboží prýmkářské a knoflíkářské 
(646)........................................... 200

H II-1) 

H II-1)

216 Tkaniny z příze konopné a z jiné 
příze k čís. 205 přiřaděné, také 
s jinou iňízí k této třídě nále
žející smíšené, nevzorkované 
(o jedné toliko vazbě zá
kladní):

a) surové: (647)
1. až o 40 nitích v osnově a 

v útku na 2 cm do čtverce .
2. o 41 až o 160 nitích v osnově 
a v útku na 2 cm do čtverce .

b) bílené, v louhu močené (s po
pelem vyvařené), obarvené, 
potištěné, pestře tkané:

*1. až o 80 nitích v osnově a 
v útku na 2 cm do čtverce . • 

*2. o 81 až o 160 nitích v osnově 
a v útku na 2 cm do čtverce 
Poznámka. Všechny jiné 

tkaniny z příze konopné atd. 
dlužno vyclívati jako tkaniny 
z příze lněné.

217 Jutové tkaniny:
*a) surové, nevzorkované (o jed

né toliko vazbě základní), ne 
více než o 40 nitích v osnově 
a v útku na 2 cm do čtverce 

b) látky na nábytek a na odí
vání, .čalouny, jakož i všecky 
tkaniny z juty, s jinými 
předivy rostlinnými, bavlnu 
v to pojímajíc, spojené, jest
liže juta co do počtu nití 
převládá (653).................... -

15

100

\

> * Statistika.
K Cis. 216 6j 1 a 2: bílené nebo v louhu močené (s popelem vyvařené) 1.

(648), obaxvené, potištěné, pestře tkané 2. (649).
K čís. 217 a): jutové pytle 1. (650), potřebované, znamenané pytle nazpět při

cházející 2. (051), jiné jutové tkaniny ne více než o 40 nitích 
atd. 8. (052).

HILt)

s. č. 210—216 
13 v bednách,

9 v koších,
6 v halících.

H Il.t)

s. č. 217—218 
13 v bednách,

9 v koších,
6 v halících.

Pro č. 217:
1 v jednoduchých ha

lících a halících hy
draulicky stlače- 

' ných všeho druhu 
(také se železnými 
obručemi), bez ohle
du na to, jsou-li ba
líky úplně obalem 
kryty nebo částečně 

j nezakryty,
I 2 v jiných halících.

t) Viz všeob. poznámku
k čís. 189.
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218

219

30

30
100

Pozná m k a. Tkaniny ju
tové, při nichž bavlna, pokud 
se týče len, čínská kopřiva 
(ramié), konopí nebo rostlin
ná přediva jinde nejmenovaná, 
co do počtu nití převládají, 
dlužno vyelívati jako tkaniny 
bavlněné, pokud se týče, jako 
lněné nebo konopné. 

c) jinde nejmenované (654) . . . 
Poznámka. Jutové tkani

ny vyšívané, krajky, tyl, aksa
mity a zboží na způsob aksa
mitu tkané, zboží tkaničkář- 
ské, prýmkářské a knoflíkář
ské z juty dlužno vyelívati ja
ko takovéto věci ze lnu. 

Koberce na podlahu ze lnu, z 
konopí, juty a z přediv rost
linných, .jinde nejmenovaných, 
také bílené, obarvené, potiště
né, vzorkované: 

a) ne na způsob floru tkané (655) 
bj na zpiisob floru tkané (656) 
Zboží provaznické a' předměty 

technické:
a) provazy tlusté, lana, provazy

tenké (oprátky) o průměru 
5 mm nebo více, také bílené, 
dehtěné (657) .......................
Pozná m k a. Kokosová a 

podobná vlákna v provazy sto
čená (kokosová příze atd.) k 
výrobě pokrývek a podobných 
věcí na dovolovací list pod do
zorem a za podmínek naříze
ním předepsaných .................

b) provazy tenké (oprátky) o prů
měru po 5 mm a motouzy:
1. pro drobný prodej neupra

vené (659) ..........................
2. pro drobný prodej uprave

né (na klubku navinuté 
atd.) o průměru větším než 
1 mm (660)..........................

3. pro drobný prodej uprave
né o průměru 1 mm a mé
ně (661) .................................

c) hadice, tkané nebo pletené (662)
d) hnací řemeny (663)................
**e) zboží provaznické a před

měty technické, jinde nejme
nované (664) ...........................
Poznámka. Zboží stávkové

a pletené z přediv třídy XXIII. 
dlužno vyelívati dle čís. 200.

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodu
jícími obvyklého.

Celní sazby

všeobecné
ve

fran
cích

bez cla

v korunách
s při- bez 

rážkou přirážky

18

43

48

43

smluvní >5,2

J_ O

O-l.

Tára v procentech 
hrubé v.áhy

HII. t)

V I.

s. č. 217—218 
13 v bednách,

9 v koších,
6 v balících, 

pro č, 217
1 v jednoduchých ha

lících a halících hy
draulicky stlače
ných všeho druhu 
(také se železnými 
obručemi), bez ohle
du na to, jsou-li ba
líky úplně obalem 
kryty nebo částečně 
nezakryty.

2 v jiných halících.

s. č. 219
,10 v bednách a sudech, 

6 v koších,
1 v halících.

f) Viz všeob. poznámku
k čís. 189.
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XXIV. Vlna. vlněná příze 
a vlněné zboží,

také s jinými předivy, vyjma 
hedvábí, smíšená.

*220

221

Vlna, surová, praná, česaná, 
barvená, bílená, mletá a v od
padcích ................................. ...

Vata z vlny a z chlupů (srsti); 
klobouková vata a klobouko
vá návěj (obojí jenom pospl- 
stěné, ale nevalchované) (674) .

bez cla

22

222
Příze :

Příze z hrubé srsti (chlupů) zví
řecí (ze srsti dobytka hovězího 
a ze srsti podobné) až včetně 
do čís. 5 po metricku, surová:

a) jednoduchá nebo dvojnásob
ná (675).....................................

b) vícepramenná (676) .............
Poznámka. Přízi z hrubé 

srsti zvířecí přes čís. 5 po me
tricku, jakož i přízi bílenou, 
barvenou, potištěnou, dlužno 
vyclívati dle čís. 226 jako pří
zi krátkovlasou.

— 19
— 29

V II.

V I.

Hll.f)

s. č. 221—222 
16 v bednách a sudech, 
11 v koších,

6 v balícícb.
Pro přízi na úpl

ných papírových 
cévách (kanetách), 
kromě křížových cí
vek, mimo to 5 pro
cent.

223 Příze mohérová, alpaková (také 
mottled-alpaková), ispahánská; 
všecka tato příze jednoduchá 
nebo dvojitá, surová (677) při 
dovozu přes celnice zvlášť 
k tomu zmocněné....................

I

224 Příze česaná z chlupů velblou
dích, jednoduchá nebo dvojitá, 
surová (678) při dovozu přes 
celnice zvlášť k tomu zmoc
něné ...........................................

225 Příze česaná, jinde nejmeno
vaná:

a) surová, jednoduchá (679):
1 až dó čís. 45 po metricku • . 
2. přes čís. 45 po metricku • .

b) surová, dvojitá nebo vícepra
menná (680):
1. až do čís. 45 po metricku • .
2. přes čís. 45 po metricku • •

Zvlášť zmocněné 
celní úřady.

HH.+)

s. č. 225—227 
16 v bednách a sudech, 
11 v koších,

6 v halících.
Pro přízi n a ú p 1- 

řnýchpapírových 
cévách (kanetách), 
kromě křížových cí
vek, mimo to 5 pro- 

' cent.

*Statistika.
K čís. 220: vlna ovčí, surová, nepraná (vlna potu nezbavená) 1. (665), prana 

2. (666), česaná (průčes) 3. (667), vlna barvená, bílená nebo
mletá 4. (668), vlna alpaková, kašmírová, vikuni, velbloudi, kozí a an- 
gorské chlupy 5. (669), zaječí, králičí, bobří, opičí srst, srst krysy 
pižmové a nutrie 6. (670), výčesky z vlny, útržky od obásel a piu- 
česů z vlny, vlna jirchárská, též v odpadcích 7. (671), vlna v klekách 
a jiné odpadky vlny 8. (672)**, vlna umělá (shoddyovka) 9. (673).

** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

f) K čís. 222, 225 a 226: u 
vedl. cel. úřadů jen ve smyslu 
zvláštního zmocnění. Česaná 
příze čís-. 225 u vedl. cel. úřadů 
v dosahu všeobecných opráv
nění (§ 23. p. p.) dle sazeb sta
novených pod a)—<í) pro přízi 
přes čís. 45.
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Poznám k a. Příze česaná, 
jinde nejmenovaná,' surová, 
jednoduchá nebo dvojnásobná, 
přes čís. 30 až do čís. 50 po me- 
trieku, toto číslo v to pojíma
jíc, k výrobě prýmků na dovo- 
lovací list pod dozorem a za 
podmínek nařízením přede
psaných • • • ............... ... bez cla

Dvojnásobná příze lastingová čís.
40 až do čís. 65 po metricku pro 
tkalcovny na lasting- na dovolo- 
vací list pod dozoren! a za pod
mínek nařízením stanovených bez cla

cj bílená, barvená, potištěná, 
jednoduchá (682):

Tára v procentech 

hrubé váhy

1. až do čís. 45 po metricku • •
2. přes čís, 45 po metricku • •

d) bílená, barvená, potištěná,
dvojitá nebo vícepramenná 
(683):
1. až do čís. 45 po metricku • •
2. přes čís. 45 po metricku • -

29
38

38
48

e) příze česaná, vlnou barvená 
nebo potištěná barev promí- 
šených, jakož i vlnou nebar
venou (surově bílou) promí- 
šeně zbarvená (684):

s. č. 225—227
16 v bednách a sudech, 
11 v koších,

6 v balících.
Pro p ř í ž i n a úpl- 

n ý c h papírových 
cévách (kanetách), 
kromě křížových cí
vek, mimo to 5 pro
cent.

1. jednoduchá ........................
2. dvoj- anebo vícepramenná, 

též takováto příze z pra
ménků různé barvv . .

Poznám k a. Potištěná příze 
na osnovy ke kobercům na do- 
volovací list pod dozorem a za 
podmínek nařízením stanové-, 
ných....................... ...................

33

•38

29

226 Příze krátkovlasá a příze jinde 
nejmenovaná, na způsob krát
ko vlasé předená:

a) surová, jednoduchá (686) . .
b) surová dvojitá nebo vícepra

menná (687) ...........................

19

29
c) bílená, barvená, potištěná:

1. jednoduchá (688) . . . .
2. dvojitá nebo vícepramen

ná (689) ...........................

29

38

227 Příze pro drobný prodej 
vená (690)....................

upra-
52

HII. f)

V

t) K čís. 222, 225 a 226: 
u vedl. cel. úřadů jen ve 
smyslu zvláštního zmoc
nění. Česaná příze čís. 225 
u vedl. cel. úřadů v do
sahu všeobecných opráv
nění (§ 23. p. 0.1 dle sa
zeb stanovených pod «) — 
(i) pro přízi přes čís. 45.
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Celní sazby

všeobecné smluvní

ve
fran
cích

v korunách
s při- | bez 

rážkou I přirážky

cc><Dc o

O-'?
o-=

Tára v procentech 
hrubé váhy

228

VI ně u ó zboží:

Houně; sukno na haleny (hali- 
ny); krajiny sukna (691) • - 29

H II. f)

s. ě. 228 
v hednáeh,

9 v koších,
6 v balících.

229

230

231

232

233

234

Vlněné zboží tkané, jinde nejme
nované, také potištěné (692):
а) o váze více než 700 g na čtve

reční metr..............................
б) o váze více než 200 g na čtve

reční metr..............................
c) o váze 200 g na čtvereční metr

a méně.....................................
Po z n á m k y.
1. Základ na leptání (vlně

né tkaniny k dělání vzdušné
ho vyšívání), na dovolovací 
list pod dozorem a za podmí
nek nařízením stanovených • •

2. Upotřebené obaly z hru
bých chlupů kozích a z chlupů 
podobných, aby se dále zpraco
valy, když byla tkanina rozdě
lána, na dovolovací list pod 
dozorem a za podmínek naří
zením stanovených .................

Aksamity a tkaniny na způsob 
aksamitu (s rozřezaným ane
bo s nerozřezaným flórem), 
také potištěné (693).................

Zboží tkaničkářské (694) • • • •

Zboží prýmkářské a knoflíkář
ské (695) ..................................

Zboží stávkové a pletené:
a) látky v celých kusech stávko

vé a pletené (zboží na me
try) (696) .................................

b) punčochy a ponožky vážící 
(697):
1. na tucet párů přes 1 kg ■ ■
2. na tucet párů až 1 kg

včetně .................................
c) rukavice (698) . ... i •
d) zvlášť nejmenované (699) • •

Šály a tkaniny na způsob šálů; 
krajky a krajkové šátky; tyl 
a síťové látky na způsob tylu 
(700) ...........................................

120

200

262

bez cla

240

240 —

240

240

250

320
330
250

100

235 Vyšívání, hedvábím vyšité (701)

236 Vyšívání, jinými věcmi vyšité 
(702) .................................................

476 

600 —

500

H11. t)
tt)

i

HlI-f)

s. č. 229-236

18 v bednách, 
13 v koších,

6 v balících

HH.f)

HII.t)

HII. t)

HH.f)

HII.t) 

HII. t)

t) Viz všeob. poznámku 
k čís. 189.

tt) K čís. 229 a) a b) 
a 239 h): u vedl. cel.
úřadů jen ve ^ smyslu 
zvláštního zmocnění.
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o
oa

237 Koberce na podlahu:
a) ze psí, telecí nebo hovězí 

srsti (chlupů), také promíšené 
s malým množstvím vlny (703)

b) koberce vázané (704).............
c) jiné a koberce z plsti, také po

tištěné (705) ...........................

Celní sazby
všeobecné smluvní

ve
fran
cích

v korunách
s při- I bez 

rážkou 1 přirážky

120

a

238 Plsť a plstěné zboží (kromě ta
kovýchto koberců na podlahu):

a) hrubá plsť ze zvířecí srsti 
(chlupů), (také přikrojená, 
dehtěná nebo lakovaná) (706)

b) jiná plsť a plstěné . zboží 
(obojí):

1. nepotištěné (707) ......
2. potištěné (708) .......

32

120
190

239 Předměty technické:
a) sítová dna, provazy a lana 

ze žíní; hrubé mřížky, drbané 
sítí a podobné věci technické 
jinde nejmenované (709) • . •

b) plachetky na lisování a ce
zení na čtvereční metr více 
než 500 g ztíží (710).................
Poznámka. Plachetky na 

lisování a cezení 500 g nebo 
méně ztíží vyclívají se jako 
vlněné zboží tkané, jinde 
nejmenované.

c) hadice tkané nebo pletené;
popruhy (711) ........

d) hnací řemeny (712) ......

35 —

95

95
100

Túra v procentech 
hrubé váhy

Hir.t)

HII. f)

s. č. 237~238o!
13 v bednách,

9 v koších,
2 v jednoduchých ba

lících,
4 v jinakých balících.

s. č. 238 b
' 18 v bednách,

Í13 v koších,
6 v balících.

flll.t)

Hll.f)
tt)

s. č. 239
13 v bednách a sudech, 

9 v koších,
2 v balících.

HII. ý) 

HH.t)

XXV. Hedvábí a hedvábné

zboží,

také s jinými předivy smíšené.

*240 Hedvábné galletty 
[zámotky, závitky]) 
hedvábí, nezpředené

(kokony
odpadky

bez cla

241 Hedvábná vata, vyjma k léčeb
ným účelům (717).................... 30

242 Hedvábí (motané nebo krou
cené), také v nit usoukané:

a) surové (718) ...........................
b) bělené (gumy zbavené) (719) •
c) barvené:

1. na černo (720)....................
2. jinými barvami (721) . . •

bez cla
120

95
120

* Statistika.
K čís. 240: hedvábné galletty (kokony [zámotky, závitky]), čerstvé, vyjma ko

kony dvojité 1. (713); tyto věci sušené, vyjma kokony dvojité, 
ksmotání 2. (714), dvojité kokony a kokony (brak), otevřené, ohlo
dané, ožírané, skvrnaté atd. k mykání 3. (715), odpadky hedvábí, 
též mykané, nezpředené 4. (716).

s. č. 241—246

V II.

V I.

Vltft)
V I.
V I.

16 v bednách a sudech, 
11 v koších,

4 v jednoduchých ba
lících s vnitřním pa
pírovým obalem nej
méně dvojitým,

5 v halících s dvoj- 
neb vícenásobným 
obalem z tkaniny 
bavlněné, lněné neb 
jutové.

I1 t) Viz všeob. poznámku 
k čís. 189.

tt) K čís. 229 a) a b) 
a 239 b): u vedl. cel. 
úřadů jen ve smyslu 
zvláštního zmocnění.

ttt) K čís. 242 a), 
,243 a), 244 a): u vedl. 
csl. úřadů II. jen do 
150 kg.



XLV

oa,

243 Bourá (odpadky hedvábí, pře
dené), také v nit usoukaná:

Celní s a z-b y
všeobecné

ve
fran
cích

v korunách
při- bez 

rážkon přirážky

smluvní
G cd><D
> _ 
'2-o 
CVSO -=^ CD

a) surová nebo bělená (722) • . .
b) barvená;

1. na černo (723)............. ... .
2. jinými barvami (724) • . .

bez (•)» Y I.f
V I.

Tára v procentech 
hrubé váhy

244 Hedvábí umělé, také v nit usou- 
kané: «

a) surově bílé, nebarvené (725) . bez cla

b) barvené:
1. na černo (726) • . -
2. jinými barvami (727)

95
120

245 Příze z hedvábí, boury nebo 
z hedvábí umělého, když jsou 
s jinými předivy spojeny, také 
v nit usoukaná:

a) příze s chuchlíky z odpadků
hedvábí (728) ...........................

b) jiná (729)..................................
Poznám k a. Surovou přízi 

česanou, vláknem nekrouce- 
nóho hedvábí prostoupenou, 
dlužno vyclívati jako přízi če
sanou čís. 225.

V I.+)

V I.

Y I.

s. č. 241—246 
16 v bednách a sudech, 
11 v koších,
4 v jednoduchých ba

lících s vnitřním pa
pírovým obalem nej - 
méně dvojitým,

5 v balících s dvoj- 
neb vícenásobným 
obalem z tkaniny 
bavlněné, lněné neb 
jutové.

246 Niti z hedvábí, boury nebo z hed
vábí umělého, také , když jsou 
s jinými předivy spojeny, bě
lené neb barvené, pro drobný 
prodej upravené (730)............. 160

V I.

Zboží celohedvábné (z hedvábí, 
boury nebo z hedvábí umě
lého) :

247 Celohedvábné zboží, vyšívané 
(731) • ........................................ 1400

*248 Tyl a síťovité látky na způsob 
tylu; gázy (též tkané krepy a 
flory); krajky a krajkové
šátky .............................................1350

Poznámka. Hedvábné 
gázy k vyšívání, na do- 
volovaeí list za podmínek na
řízením předepsaných .... _ 1200

249 Hedvábná pytlovina (734)

H II.

H II

s. č. 247—254 
22 v bednách,
13 v balících.

H II.

* Statistika.
K čís. 248: celohedvábný tyl a síťovité látky na způsob tylu, gázy 1. (732),

krajky a krajkové šátky 2. (733).

t) K čís. 242 a), 243 a), 244 a): 
u vedl cel. úřadů II. ieiv do 
150 kg.
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Celní sazby

všeobecné smluvní

ve
fran
cích

v korunách
s při- bez 

rážkoti přirážky

C ctí >0)
> _ ‘Ctí ^ O
o-

Tára v procentech 

hrubé váhy

250

251

252

253

254

*255

Celohedvábné tkaniny, zvlášť 
nejmenované:

a) hladké (netažené [nefasono- 
vané]):

. 1. nebarvené neb obarvené na
černo (735)...........................

2. jinak zbarvené, potištěné, 
pestře tkané (736)..............

1300

Poznámka. Základ na lep
tání (hladké tkaniny hedvábné 
k dělání vzdušného vyšívání), 
na dovolovací list za podmínek 
nařízením předepsaných • • . 

b) fasonované:
1. nebarvené neb obarvené

na černo (737)....................
2. jinak zbarvené, potištěné,

pestře tkané (738) ....
Aksamity a tkaniny na zpdsob 

aksamitu (s rozřezaným anebo 
nerozřezaným flórem) (7391 • •

Zboží stávkové a pletené:
a) látky v celých kusech stávko

vané nebo pletené (zboží na 
metry) (740) ........................... 1300

b) punčochy a ponožky (741) • . 1400
~c) rukavice (742) .......................  1400
d) zvlášť nejmenované (743) • • 1400

Stuhy:
a) vyšívané nebo z tylu, gázu

nebo z jiných tkanin čís. 248 
(744) ........................................

b) stuhy aksamitové a stuhy
s Čínami (kresbami) na způ
sob aksamitu (745).................

c) jiné:
1. netažené (nefasonované)

(746) _.................... ^..............
2. tažené (fasonované) (747) •

Zboží prýmkářské a knoflíkář
ské ' (748) .................... ...

!1400

1300

1300
1400

1000
Zboží polohedvábné (z hedvábí, 

boury nebo z hedvábí umělého, 
když jsou s jinými předivy 
spojeny):

Polohedvábné zboží, vyšívané; 
tyl a síťové látky na způsob 
tylu, gázy (též tkané krepy a 
flory); krajky a krajkové 
šátky ........................... ]1200

1200

1300

200

1250

1350

H II.

H II.

H II.

H II.

H II.

s. č. 247- 
22 v bednách, 
13 v balících.

254

h ii.t:
s. č. 255-260 

120 v bednách,
7 v balících.

* Statistika. t
K čís. 255: polohedvábné zboží, vyšívané 1. (749), tyl a síťové látky na způsob 

tylu, gázy 2. (750), krajky a krajkové šátky 3. (751).
t) Viz 

k čís. 189.
všeob. poznámku
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c e 1 n i sazby O
‘=3

všeobecné smluvní
to >u

C ‘p Tára v procentech
ve

fran
cích

v korunách 
s při- 1 bez 

rážkou | přirážky

s
=3
1

'O3 rC
U-. o

^ o 
o

hrubé váhy

256 Polohedvábné tkaniny, zvlášť 
nejmenované:

a) hladké (netažené [nefasono-
vané]) (752) . . .......................

b) tažené (fasonované) (753) • •
Poznámka. Polohedvábné 

tkaniny na čtvereční metr přes 
200 g ztíží, také tažené (fasono
vané) dlužno vyclívati dle pís
mene a).

600 - 
650 —

} zvlášť 

zmoc
něné 

celní 

lířady

HILt) 
H Il.t)
tt)

257 Aksamity a tkaniny na způsob 
aksamitu (s rozřezaným anebo 
nerozřezaným flórem) (754) . . 960

H II,t)

258

259

260

Zboží stávkové a pletené:
a) látky v celých kusech stáv

kové a pletené (zboží na 
metry) (755) ..........................

b) punčochy a ponožky (756) . .
c) rukavice (757) ................ ... ,
d) zvlášť nejmenované (758) . .
Stuhy:

600 — 
650 — 
650 — 
6501—

a) vySívané nebo z tylu, gázu
nebo z jiných tkanin čís. 255 
(759) ................;..................

b) stuhy aksamitové a stuhy
s Čínami (kresbami) na způ
sob aksamitu (760)................

c) jiné:
1. polohedvábné stuhy, na

způsob ripsu tkané, 6 cm 
nebo méně široké, na černo, 
Šedo nebo na hnědo bar
vené (stuhy na klobouky) 
(761)^ ................................

2. netažené (nefasonované)
jiné (762).............................

3. tažené (fasonované) (763) .

1200

960

450

600
650

Zboží prýmkářské a knoflíkář
ské (764) ...................................

P o z n á m k y ke třídě XXV.
1. Zcela hrubé tkaniny ze su

rového přádla z odpadků 
hedvábí (765), které se po
dobají režnému plátnu na 
balení, a jichž se k lisova
cím plachetkám, k hadrům 
na cídění atd. užívá, také 
s jednotlivými nitkami 
barvenými ...................... ...

2. Hedvábí, které jest v přízi 
z jiného přediva zpředeno, 
avšak předivo toto neza
krývá, nebo se v nitích po 
celé délce tkaniny souvisle 
netáhne, zůstane při tkani
nách z takovéto příze ne

povšimnutým.

600

57

H II.t)

s. č. 255—260

h nt.) 20 v bednách, 
7 v balících.

H II. f)

H II.t. 
tt)

í ke třídě XXV 
j pozn. 1.
j 13 v bednách,
I 9 v koších,
1 6 v balících.

f) Viz všeob. poznámku 
k čís. 189.

tt) K čís. 256 poznámka a 
260 poznámka 1.: u vedl. cel. 
úřadů jen ve smyslu zvláštníhoř 

1 zmocnění.
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XXVI. Zboží konfekční.

Celní s a z b y

všeobecné smluvní

ve
fran
cích

v korunách
s při- bez 

rážkou přirážky

O ‘=3 T3
C '3 > _ 
-g-s
o.‘S

Tára v procentech 
hrubé váhy

261 Umělé květiny, hotové, zcela 
nebo částečně z látek textilních 
(766) ...........................................

262 Součástky umělých květin, zcela 
nebo částečně z látek textilních
(767) ........................................

Poznámka. Kaučukové 
stonky k výrohě umělých kvě
tin, i když s látkami textilními 
spojeny jsou (768) .................

1100

480

48

*263 Pera ozdobná, upravená, a díla 
z per těchto....................... ... . 1100

264 Umělá kožešina z peří: . . . . .
a) ze pštrosího a z podobného

jemného peří (771).................
b) z jiliého peří:

1. konfekciovaná, také pruhy
na vyložení (772).................

2. zvlášť nejmenovaná (773) •

1100

620 — 
480 —

*265

*266

Díla vlásenkářská a jiná díla 
z lidských vlasů............. ... . .

Kloboukové šišáky z plsti . . . .
z kusu
- 40

267 Klobouky mužské a chlapecké:
*a) z hedvábí a z látek všeho 

druhu, gibusy; také garniro- 
vanó ...................  \

b) z plsti:
tl. negarnirované ...... —
t2. garnirované.................... 1

c) ze slámy, z lýka, dřevěných 
loubků nebo z jiných věcí:
1. negarnirované (784) ... —
2. garnirované (785).............. 1

50

70

50

268 Klobouky ženské a dívčí všeho 
druhu:

a) negarnirované (786bj . . . .
b) garnirované (787b) .............. 1

H H.
t)

H II.
t)

s. č. 261—264 
20 v bednách,
11 v koších,
6 v balících.

H II.
t)

H II.

H II.

s. č. 265 
í20 v bednách,
113 v koších,
| 6 v balících.

H II.

H II.

* Statistika.
K čís. 263: péra pštrosí, volavčí a marabutová, upravená a díla z per těchto 

1. (769), jiná péra ozdobná a díla z nich 2. (770)**.
K čís. 265: síťky z vlasů 1. (774), to ostatní 2. (775).
K čís. 266: ze srstěné plsti 1. (776), z vlněné plsti 2. (777).
K čís. 267 a): klobouky mužské a chlapecké z hedvábí, gibusy, také gamiro- 

vané 1. (778), z jiných látek, též garnirované 2. (779). 
t Pro vývoz k čís-. 267b) 1 a 2: negarnirované:ze srstěné plsti (780), 

z vlněné plsti (781); garnirované: ze srstěné plsti (782), z vlněné plsti (783).
** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého.

f) K čís-. 261, 262, též 
poznámce a 263: Umělé kvě
tiny, součástky jejich a ozdob
ná pera, barvená arsenovými 
preparáty jen u hlav. cel. úřa
dů na povolení.
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c í l n í s a z ’ y H-4
‘■S

Všeobecné smluvní

ve
fran
cích

v korunách
s při- J bez 

rážkou 1 přirážky to

o ■- -a — ra
Tára v procentech 

hrubé váhy

Klobouky všeho druhu. ozdo- •
bene (788) ...................r

Poznám k y.
1. Klobouky ženské a dívčí,

1 80

na způsob klobouků muž-
ských a chlapeckých udo-
bené (formované) a vystro-
jené, dlužno vyelívati 
klobouky tyto.

jako

2. Čepice, čapky a podobné po
krývky na hlavu, vyjma 
fezy, dlužno vy clí váti jako
klobouky.

3. Garniturou vyrozumívá se, 
když jest pokrývka na hlavu 
podšívkou, lemovkou, koží 
do klobouků a stuhou jedno
duše danou, látkou, šňůrou a 
podobnými věcmi nebo také 
jednotlivými toliko součást
kami těmito vystrojena.

H II.

270

271

Fezy (turecké čepice) se střap
cem anebo bez n,ěho (789) • . -

Vějíře všeho druhu:
a) z obyčejných hmot (790) . . •
b) 7u jemných hmot anebo s nimi

(791) . .........................................
c) z nejjemnějších hmot anebo

s nimi (792) ..............................
d) drahými kovy vystrojené (793)

1. zlatém ......................................
2. stříbrem

10
ze 100 kilogramů

120

200

420

850
600

272

273

Deštníky a slunečníky, látkami 
potažené:

a) drahými kovy nevystrojené:
1. ozdobené nebo z krajek, z

vyšívání (794) ....................
2. z celohedvábí (795) . . • .
3. z polohedvábí (796) . . . .
4. z jiných látek (797) . . • .

b) drahými kovy vystrojené (798)
1. zlátem • ...............................
2. stříbrem v...........................

Obsazovací vyložení ze šňůr, bíz, 
ženilek a z podobných prýmků 
pořízené, také dále konfekcio- 
vané (ale ne krajkami nebo vy
šíváním) :

a) cele nebo částečně z hedvábí,
boury nebo z hedvábí umělé
ho (799) .....................................

b) z jiného přediva (800) . . . •
Poznámka. Takovéto věci 

na vyložení krajkami něho vy-

z kusu
2 75 --  ] - -- ’ —
2 20 — — —
1 70

70
I

—

_ —

5
3 —

_

1300
350

H IL

H II.

S. č. 271 
20 v bednách, 
13 v koších,
6 v halících.

,1
I Hl.

. H II.

!el
H 1.

s. o. 273 
/ 20 v bednách,
| 7 v halících.

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

d
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*f274

síváním konfekciované, vyclí- 
vají se jako zboží na vystro
jenou čís. 274.

Šatstvo, prádlo, zboží na vystro
jenou a jiná věci z látek šité, 
zvlášť nejmenované, buďtež vy- 
clívány dle své hlavní součást
ky, za kterouž se při dámské 
konfekci a při zboží na vy
strojenou pokládá součást
ka nej vyšším clem sti
žená, s přirážkou 40 procent.

Poznámka. Přirážka platí 
se ve mšně stanovené pro pří
slušnou celní sazbu.

Všeobecné poznámky k 
sazebním třídám XXII. 

až XXVI.

•3 '3 ^ >§,£
1-5
O-c

Tára v procentech 
hrubé váhy

H I.

s. č. 274 
20 v bednách,

1 11 v koších, 
r 2 v jednoduchých ba

lících,
4 v jinakých balících.

1. Příze v osnovy, šlichtou nebo 
klihem namazané, usilovaná po
drobena jest 5-prócentní při
rážce k celní sazbě na přízi, které 
se k tomu bylo užilo.

2. Skleněné, porculánové nebo 
kovové perly, skleněný šmelc, cet
ky,, skleněné přádlo, vlákna z ko
stice atd., když jsou do látky vet- 
kány, zastávkovány nebo vple- 
teny atd.,_ zůstanou při vyclívání 
zboží textilního nepovšimnuty.

3. Zboží textilní všeho druhu, s 
kovovými vlákny (drátem oblým 
anebo plochým) spojené, podro
beno jest 30-proeentní přirážce 
ke clu ze zboží textilního, o které 
se jedná.

4. Když se vyclívá vyšívání, 
rozhoduje látka základní a vlák
na, kterými se vyšívalo, zůsta
nou nepovšimnuta, pokud v sobě

* Statistika.
K čís. 274: šatstvo mužské a chlapecké I* **, šatstvo ženské a dívčí I!**, prádlo 

vyjma prádlo na vystrojenou) III**, límce, manžety, předstěry 
z bavlny IV, zboží na vystrojenou (také prádlo na vystrojenou) V**, 
jiné věci šité VI**. 
f K čís. 274: V e vývozu:

Šatstvo mužské a chlapecké: bavlněné** 801, lněné** 802, vl
něné** 803, celohedvábné** 804, polohedvábné** 805.

Šatstvo ženské a dívčí: bavlněné** 806, lněné** 807, vlněné** 808, 
celohedvábné** 809, polohedvábné** 810. , /

Prádlo (vyjma prádlo na vystrojenou): bavlněné** 811, bavl
něné a částečně lněné** 812, lněné** 813, vlněné** 814, celohedvábné 815, 
polohedvábné** 816.

Límce, manžety, předstěry bavlněné 817,
Zboží na vystrojenou (také prádlo na vystrojenou): bavlněné** 

818, lněné** 819, vlněné** 820, celohedvábné** 821, polohedvábné** 822.
Jiné věci šité čís. 274: bavlněné** 823, lněné** 824, vlněné** 

826, celohedvábné** 826, polohedvábné** 827.
** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého.
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Celní sazby

sazba neobsahuje zvláštních o 
tom ustanovení. .Vyšívané aksa
mity a tkaniny na způsob aksa
mitu, jakož i vyšívané tkanice a 
stuhy, nejsou-li ty i ony v sazbě 
zvlášť jmenovány, dlužno vyclí- 
vati jako vyšívaní.

Vyšívané zboží stávkované a 
pletené a vyšívané zboží prým- 
kářské a knoflíkářské vyjma 
to, ktoré přináleží k čís. 247 
(vyšívané zboží eelohedvábné) a 
255 (vyšívané zboží polohedváb- 
né) —nevyclívá se jako vyšívání, 
nýbrž dle ostatní své povahy. Ba
vlněné, lněné a vlněné zboží 
stávkované a pletené, ktere jest 
hedvábím vyšíváno, nebo hedvá
bím tím, že bylo jím šito, okrá
šleno, dlužno vycHvati jako polo- 
hedvábné zboží stávkované a 
pletené čís. 258; tolikéž dlužno 
vyelívati bavlněné, lněné a 
vlněné zboží prýmkářské a knof
líkářské, které jest hedvábím vy
šíváno, nebo hedvábím tím, že 
bylo jím šito, okrášleno, jako 
polohedvábné zboží prýmkářské 
a knoflíkářské čís. 260.

všeobecné smluvní

ve
fran
cích

v korunách
s při- | bez 

rážkou j přirážky

Tára v procentech 
hrubé váhy

5. U punčoch, ponožek, ruka
vic a u stávkovaného a pletené
ho zboží zvlášť nejmenovaného 
zůstane konfekce nepovšimnuta, 
nejde-li o stávkované nebo ple
tené zboží na vystrojenou (vy
strojené věci smyšlené), které 
jakožto zboží na vystrojenou 
podle okrasy, vyšším clem sti
žené, vyelívati dlužno.

Tkaniny, které jsou jednoduše 
toliko obroubeny nebo po jednot
livých místech šity, nevyclívají 
se, když to nejsou věci obchodu 
se zbožím na vystrojenou, dle cel
ních sazeb pro věci šité přede
psaných. nýbrž uvaluje se na ně 
10-procentní přirážka ke clu ze 
tkanin, o které jde.

6. Pytle z hrubých látek dlužno 
vyelívati jako tkaniny, o které jde.

7. Opotřebované pytle znamena
né, z hrubých látek, když se při
vezou z cizozemska, aby se napl
nily obilím neb sladem, a do 2 
měsíců se zase vyvezou, za pod
mínek nařízením stanovených •

8. Opotřebované pytle zname
nané, z hrubých látek, které, na
plněny jsouce obilím všeho

bez cla

d*
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drním, sladem, sladovým kvě- 
tem, olejnými a jinými semeny, 
kaolinem, uhlím, papírovinou, 
byly z volného obchodu celního 
území vyvezeny a které se prázd- 
néjzase vracejí, za podmínek 
nařízením stanovených . ... .

(Viz p. p. § 14 B III.)
J5. Přirážky ke clu, zmíněné v 

předchozích poznámkách, nutno 
zapravovati ve měně předepsané 
pro příslušnou celní sazbu.

bez da:

275

XXVII. Zboží kartáčnické 

a řešetářské.

Kartáčnické zboží, obyčejné, t. j. 
ze štětin neupravených (také 
z náhražek štětin), ze slámy, 
piassavy a z jiných látek rost
linných, také se součástkami 
ze dřeva anebo železa, nebar
vené, neleštěné a nelakované:
a) košťata ze slámy, piassavy

nebo z jiných- látek rostlin
ných (828) ..............................

b) štětce, hrubé (829) .............
c) jiné obyčejné zboží kartáč

nické (830) ...........................

278 Kartáčnické zboží, zvlášť nejme
nované (vyjma drátěné kartáče 
k_ technickým účelům), se sou
částkami z:

*fa) obyčejných hmot............. ... 72
*fb) jemných hmot ....... 120

c) nejjemnějších hmot (335) . . 240 _
d) drahých kovů (836):

1. zlata 850 _
2. stříbra 600 _
P o z n á m k y:
1. Při kartáčích třecích a

kartáčích na koně nehledí se na 
součástky textilní.

2. Jemné štětce, nespadají-li 
do písmena c a d, dlužno vyclí- 
vati dle písmena b.

277 Dřevěná síta, hotová, s dny ze 
dřeva nebo ze železného drátu; 
zcesovací dna dřevěná (837) . . 40

* Statistika.
K čís. 276 a), Ď): štětce 1., jiné věci 2.

f K čís. 276 «): s obyčejnými hmotami: štětce (831), jiné (832). 
f K čís. 276 b): s jemnými hmotami: štětce (833), jiné (834).

V I.

s. ě. 275
16 v bednách a sudech, 
13 v koších.

6 v balících.

s. č. 276
20 v bednách a sudech, 
13 v koších,

6 v balících.

V s. ě. 277
116 v bednách a sudech, 

13 v koších,
■ 6 v balících.
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278

279

280

**281

Kešetářské zboží, .iinde nejmeno
vané, s dny:

aj ze žíní nebo z drátu (838) • • •
b) z jiného přediva (vyjma žíně

a hedvábí) (839).......................
c) s diiy z hedvábí (840) • • • • •

XXVIII. Zboží ze slámy, 
třtiny (rákosu), lýka, ioubků 
(štěpek) a z podobného ma
teriálu, v jiných třídách sa

zebních nejmenované.

Třtina obecná (španělský rákos):
a) rozštípaná, také oloupaná 

(peddig- [lupene*1]), surová
(841) .................... .......................

b) mořená,' barvená, lakovaná, 
bronzovaná nebo přiříznutá
(842) ........................................

Hrubé pokrývky na podlahu a 
rohože (plachty na vůz a po
dobné věci),' nebarvené nebo
barvené .....................................

Pozná m k a. Běhouny ko
kosové (zhotovené na způsob ko
berců v jednom kuse jdoucích) 
(845) ...............................................

c jiní sazby '4S
O
-o£ <3 >1) >:-všeobecné smluvní

CO Túra v procentech
ve

fran
cích

v korunách ŝ5 u. o hrubé váhy .
s při- bez

rážkou přirážky .

1 o|o

72;

120
240

Pletené zboží, jinde nejmeno
vané: '

a) obyčejné, t. j. hrubé zboží
k domácí nebo k živnostenské 
potřebě, také se dřevem spo
jené (846) .................................

b) jemné, pokud nepřináleží 
k písmenu c, také s obyčej
nými hmotami spojené (847) •

c) nejjemnější, t. j. pletené zboží,
s předivem hedvábným nebo 
jiným, žíněmi nebo kovovými 
vlákny protažené nebo pro
pletené, také s obyčejnými 
nebo jemnými hmotami spo
jené (848) ..................................

d) s jinými nejjemnějšími hmo
tami spojené (849).................

20

120

240

12

12 —

20

12

36

H II.

V II.

v r.

** Statistiky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

VII.

IIII.

HII.

s. ě. 278
20 v bednách a sudech, 
13 v koších,

6 v balících.

s. ě. 279 6—281 a) i b) 
16 v bednách a sudech, 
12 v koších.

4 v halících.
Pro h r u b é p o- 

k r ý v k y na p o d 1 a- 
h u atd.
(Čís. 280 a poznámka.) 
1 v halících.

s. ě. 281c) a d)

20 v bednách a sudech, 
13 v koších,

6 v halících.

HH.
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,* **2 82 Zboží košařské (také z vrbo
vého proutí upletené):

a) obyčejné (hrubé koše k ba
lení, nůše, košatiny, koše na 
prádlo, vrše a podobné věci) 
z neoloupaných nebo oloupa
ných prutů atd., nemořené, 
nebarvené, nepokostované, aniž 
lakované, také se dřevem, že
lezem anebo necjrahými kovy 
spojené (850)...........................

b) jemné, t, j. všecko ostatní
zboží, pokud nespadá do pí
smena c, také s obyčejnými 
nebo jemnými hmotami spo
jené (851) .................................

c) nejjemnější, t. j. takové zboží, 
které jest s nejjemnějšími 
hmotami spojeno (852) . . . .
P o z n á m k a. Košařský ná

bytek dlužno vyclívati jako 
zboží dřevěné třídy XXXIV.

240

12

120

s. č. 282a)

16 v bednách,
10 v koších a polo

vičních bednách,
6 v balících, dřevě

ných rámech nebo 
bednění.

V I.

V I.

s. č. 282' 'cl a 283 
20 v bednách, ■
13 v koších a polo

vičních bednách,
6 v balících, dřevě

ných rámech nebo 
bednění.

283 Zboží této třídy s drahými kovy 
spojené (853):

a) zlatém .............
b) stříbrem ................. „ . . . .

850 — 
600 —

II I.

XXIX. Papír a papírové 

zboží.

284 Papi rovin a, 
lená:

bílená nebo nebí-

a) z hadrů, (polomletá drť papí
rová) (854) ..............................

b) ze dříví, ze slámy, z kavilu a 
z 'podobných vláken:

*1. mechanicky rozemletá • • • 
*2. způsobem chemickým vy

robená .............................. ...

bez cla

P o z n á m k y.
1. Papírovina, která se přiváží 

v arších, závitkách, nebo jako 
lepenka, vyclívá se jenom 
tenkráte podle čísla tohoto, 
když jest dírkována, nebo když 
se dírkování provede na žá
dost strany za úředního do
zoru.

bez cla

1 50 

1 50

V li.

■

* S t a t i s ťik a.
K čís. 284 h) 1: papírovina, m e c h a n i c k y rozemletá, z dříví ald., bí

lená 1. (855); papírovina tato nebílená 2. (856).
K čís. 284 6) 2: papírovina, způsobem chemickým vyrobená, ze dříví, 

1 bílená 1. (857), papírovina tálo nebílená 2. (858), ze slámy, 
kavilu nejtužšího (esparta) atd. 3. (859).

** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.
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285

286

287

288

289

290

c)

2. Papírovina, obsahující více ■ 
než 50 procent vody, což v pří
padech pochybných nutno 
zjistiti vysušením, podléhá 
poloviční sazbě.

Lepenka:
*a) obyčejná, váhy 300 g a více

na čtvereční metr.................
b) lepenka na lisování, lepenka 

břidličná, lepenka lesklá (864) 
jemné kartony (865), potom 
všecky kartony, s barevným 
nátěrem neb vzorky, také 
s vtlačenými vzorky (866) • • 
P o z n á ni k a. Karton-ser (že

lezná lepenka) pro továrny na 
stavbu vagonů na dovolovací 
list pod podmínkami naříze
ním stanovenými....................

Lepenka, dehtovaná a kamenná 
(867) ...... ........................

Papír:
Papír obalovací, váhy 30 cj a 

více na čtvereční metr:
a) nebarvený (868)................. ... .
b) v papírovině barvený nebo

dehtovaný (869) ....................
Poznámka. Závitkový pa

pír pro továrny na papírovou 
přízi pro výrobu papírové, 
textilosní a podobné příze na 
dovolovací list pod dozorem a 
za podmínek nařízením stano
vených .............

Papír pijavý:
a) obyčejný, nebarvený (870) • .
b) jemný, také pijavé kartony

(871) ........................
c) vzorkované lisovaný (pijavý

damašek) (872)........................

Papír kreslicí, lepenka malířská, 
papír měditiskařský (873) • .

Papír pestrý, také lakovaný a 
papír bíle natřený:

a) hladký (874) ........................;
b) vzorkované lisovaný, krabatý

nebo rýhovaný (875)..............

bez cla

bez cla

15

10

20

20

20

20

27

40

Papír pergamenový (876) .... — — 20 

* S t a t i s t i k a.
5 a): surová lepenka z hadrů 1. (860), lepenka ze slámy 2. (861) 

lepenka z dřevoviny 3. (862), jiná 4. (863).

VI. t)

v I.

V 1.

V I.

V I. ti 
V I.

Vl.t)
V I.

V I.

V I.

V I.

V I.

s. č. 285c)
16 v bednách a sudech, 

113 v koších,
6 v balících anebo 

haldách s ochran
nými prkny,

4 v balících s papí
rem v závitcích.

s. č. 287b)
16 v bednách a sudech, 
13 v koších 

6 v balících anebo 
haldách s ochran
nými prkny,

4 v balících s papí
rem v závitcích.

s. č. 288b—300c)
16 v bednách a sudech, 
13 v koších,

6 v balících anebo 
hnidách s ochran
nými prkny,

4 v balících s papí
rem v závitcích.

t K čís. 285 a), 287 a), 
288 a): u vedl. cel. úřadů 
II. jen do 100 kg.
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**292 Papír, pro účely fotografické 
připravený:

a) necitlivý (papír albuminový, 
želatinový, pigmentový [ulilo- 
tiskový] atd.) (877).................

b) citlivý (878) • ........................

V I.

**293 Jiné papíry chemické (879) • 30

*294 Papír zlatý a stříbrný a papír se 
zlatými a stříbrnými vzorky 
(pravý nebo nepravý, také 
bronzovaný) (880), papír kraj- 
kovitý a podobný papír prorá
žený (881) .................................

Poznámka Pruhy z jed
noduchého zlatého a stříbrné
ho papíru o hladkých, přímo
čarých krajích, také ve způ
sobe závitků dlužno dle čís. 
294, naproti tomu zoubkované 
pruhy ze zlatého a stříbrného 
papíru, všecky kašírované (ji
ným papírem pokryté) pruhy 
z těchto dřuhň papíru, jakož i 
všecky pruhy z krajkovitého 
a z papíru podobně proráže
ného, také ve způsobe závitků, 
dle čís. .299 jako přepychové 
zboží papírové vyclívati.

40

295

296

Čalouny (882)............. ... . . . .

Papír jinde nejmenovaný:
*a) hladký ................................
b) čárkovaný (888) .......

*c) vzorkované lisovaný, krepo
vaný, rýhovaný nebo kra- 
batý.

60

V I.

V I.

s. č. 2886)—SOOcl 
16 v bednách a sudech, 
13 v koších,

' 6 v . balících anebo 
v haldách s ochran
nými prkny,

4 v balících s papí
rem v závitcích.

H Il.t) 

V I.

297 Papíry a lepenky plátnem (také 
plátnem bavlněným podložené 
nebo proložené; podšívka do ] 
klobouků z papíru, také tka- í 
ninami potažená (892)............. [

V 1.

s

* Statistika.
K čís. 294: papír zlatý a stříbrný a papír se zlatými a stříbrnými vzorky 1.

(880), papír krajkovitý a podobný papír prorážený 2. (881).
K čís. 296 a): papír psací 1. (883), papír tiskařský, neklizený 2. (884), papír

na cigarety v arších 3. (885), papír přejímací (na kopírování), 
papír hedvábný a papír na květiny v arších 4. (886), jiný 5. 
(887).

K čís. 296 c): papír na cigarety v arších, žebrovaný atd. 1. (889), papír jinde 
nejmenovaný s vytlačenými monogramy, znaky, okrajky atd. 2. 
(890), jiný 3. (891).

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodu-
cími obvyklého.

t) K čís. 295: Čalouny, bar
vené neb potištěné arsenovými 
preparáty, jenu hlav. cel. úřadů 
na povolení.
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Celní sazby

všeobecné smluvní

ve
fran
cích

v korunách
s při- I bez 

rážkou 1 přirážky

208

Papírové zboží:

Tiskopisy, návěští a plakáty: 
a) dvoj- anebo vícebarevné 

nebo zlatém anebo stříbrem 
potištěné nebo způsobem 
fotomechanickým zhotove
né (893) .....................................

**b) jiné (894)..................................

*1299

300

Přepychové zboží papírové, hro
madné výrobky jinde nejme
nované tiskařského průmyslu 
obraznického, hračky, všecky 
tyto věci také s obyčejnými 
nebo jemnými hmotami spo
jené; papírové prádlo; květiny 
a součástky květin z papíru • • j 

P o z n á m k a. Zboží čísla to
hoto, se hmotami nej jemnějšími 
spojené, dlužno vyclívati dle 
čís. 300 d.

Zboží z papíru, lepenky nebo z 
papíroviny, jinde nejmeno
vané:

*a) z papíroviny, lepenky, pa
píru, vyjma papír čís. 290 b,

294 a 296 c ............ .....................
*b) z papíru nebo s papírem čís. 

290 b, 294 a 296 c, potom všec
ko zboží s obrázky nebo s
malováním ••••.'...............
P o z n á m k a. Zboží, které 

spadá do písmena a a b, také 
když jest s obyčejnými hmo
tami spojeno.

s jemnými hmotami nebo 
s knihařským plátnem spo
jené (910) .................................

100

36

72

120

K čís. 299: věci plesové, masopustní (karnevalní) a šprýmovné, jaká papírové 
řády, škrabošky i s příslušenstvím, attrapy atd. 1. (895) >
na lamby, stínidla proti světlu, lampióny a podobné veci -(8Jb}, 
iiné věci přepychové z papíru, jinde nejmenované 8. (8J/)-• ; po
hlednice 4. (901), obrázkové knihy pro děti 5. (902), jme hromadné 
výrobky tiskařského průmyslu obraznického jinde nejmenované 6-
(903). , . . ,

K čís. 300 fl): papír listový i s obálkami nebo ve škatulích, papír na cigarety 
v balíčkách, ve štůčkách a pod. 2. (905), jiné zboží z papíroviny 
.*td. 3. (906)**. . J „

K čís. 300 fc): papír listový i s obálkami z papíru lisovaného atd. ve ška
tulích saz. čís. 300 6) 1. (907), papír na cigarety v páscích aneb 
obalech z papíru zlatého nebo stříbrného nebo s obrázky, 
a pod. 2. (908), jiné zboží 
s ním atd. 3. (909)**.

**) Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování 
čími obvyklého.

t Pro vývoz k čís. 299: hračky, papírové prádlo (též ve 
s látkou) (898), květiny a součástky květin z papíru (900).

•3
‘3 "O C cáVOJ >!_G ‘G

'o s- O

O-S

Tára v procentech 

hrubé váhy

V I.

HlLt)

H II.

s. č. 288b)—300c)
16 v bednách a sudech, 
13 v koších,
6 v , halících anebo 

v haldách s ochran
nými prkny,

4 v balících s papí
rem v závitcích.

jinde nejmenované z papíru nebo 

mezi ob chodují- 

spojení

t) K čís. 299: Hromadné 
výrobky tiskařského průmyslu 
obraznického u vedl. cel. úřadů 
II. jen do 50 kg.
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301

302

303

**d) s nejjemnějšími hmotami 
spojené (911).................. ... ,

Poznámky.
1. Závitkový papír pro továrny

na papírovou přízi pro výroku 
papírové, textilosní a podobné 
příze na dovolovaní list pod 
dozorem a za podmínek naří
zením stanovených ...................

2. Sem náležejí díla lepenková 
a knihařská (krabice, pouzdra, 
mapy, [pouzdra na spisy], 
desky na knihy a na alba, sou
částky alb, hotová alba, kon- 
fékciované nebo přepychové 
kalendáře, zápisníky, knížky 
záznamní, psací sešity ' atd.) 
vyjma vázané knihy, mapy (ze
měpisné), časopisy a hudeb
niny, které přináležejí k čís. 
647.

Výrobky vzorkářské z kamenné 
lepenky, asfaltu a z podobných 
látek:
a) nenatřené, nelakované, také 

se dřeveni anebo železem
spojené (912)..........................

**b) jiné, také s obyčejnými bit
kami spojené (916)
Pozná m k a. Výrobky vzor- 

kářské s jemnými nebo nej- 
'‘jemnějšími hmotami spojené, 
nutno vyclívati dle čís. 300 c 
a d, hračky a' podobné věci 
z kamenné lepenky atd. dle 
čís. 299.

Hrací karty (914)..........................
Poznám k a. Hrací karty 

podrobeny jsou též kolku ze 
spotřeby dle platných před- 
pisii, a nutno je podle počtu a 
povahy her a podle počtu 
listů každé hry prohlašovati.

Zboží této třídy s drahými kovy 
spojené (915)

a) zlatém .........................................

b) stříbrem .....................................

C e sazby
všeobecné smluvní

ve
fran
cích

240

bez cla

v korunách
s při- bez 

rážkou přirážky

145

850
600

20

40

•3

‘grt V<k> >1-

Í-, OcvsO —

Tára v procentech 
hrubé váhy

s. č. 300d
[20 v bednách a sudech, 
i 13 v koších.

6 v balících.

H II

, . ** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchoduí-
ciaii obvyklého.

t)

II I.

s. č. 301—302 
16 v bednách a sudech, 
13 v koších,
6 v halících.

s. č. 303
20 v bednách a sudech, 
13 v koších,
6 v halících.

t) K čís. 302: jen u hlav. 
cel. úřadů v Praze a Teplicích. 
K vyčlení zásilek karet hracích, 
obstarávanému poštou, jsou 
oprávněny všecky celní úřady 
v dosahu všeobecných opráv
nění.
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304

305

306

307

308

309

310

311

312

Celní sazby
všeobecné

ve
fran
cích

v korunách
s pří- I bez 

rážkou [ přirážky

313

314

315

XXX. Kaučuk a guttaperča 

a zboží z nich.

Kaučuk, ^uttaperěa (také "ba
lata), surové nebo čištěné.; • 1- 
patlky z Picli; staré opotřebo
vané zboží z nich vyrobené; 
kaučuk, z odpadků kaučuko
vých obnovený (guma Mitehe- 
lova) (916)

Kaučuk rozpuštěný (917)
Kaučukové těsto (918).................

Kaučuková vlákna neopředená 
(také plochá, do 3 mm šíře) 
(919) . ............................................

Desky, nevulkanisované, nakrá
jené, rozestřené, rozválené 
(desky patentní) (920) .....

Zboží z desk patentních jinde 
nejmenované, vnikaní sované 
nebo nevulkanisované, také 
s obyčejnými nebo jemnými 
hmotami spojené (921) • • • • •

Dětské hračky z měkkého kau
čuku, také- s obyčejnými nebo 
jemnými hmotami spojené (922)

Obuv, také se zbožím textilním 
všeho druhu nebo s jinými 
hmotami spojená (923).............

Zboží z měkkého kaučuku, jinde 
nejmenované, také s obyčej
nými nebo jemnými hmotami
spojené (924) ...........................

Poznámka. Potahy válců, 
chirurgické rukavice, masky 
lékařské • ..................................

Guma tvrdá (jako roli nebo jako 
kůže) v deskách, prutech _ a 
rourkách, také leštěná, ale dále 
nezpracovaná (925) .................

Zboží z gumy tvrdé, jinde nejme
nované:

a) zhruba lisované, s patrnými 
švy lisem způsobenými (926) • •

b) jiné, také s obyčejnými nebo 
jemnými' hmotami spojené

(927) ............................................
Tkaniny a stávkově látky kauču

kem potažené, napuštěné, po
třené nebo vrstvami kaučuku

bez claí

130

100

Í20

100

80

40

135

6
10 —

100

30

84

e: -o 

o."o|

Tára v procentech 

hrubé váhy

VIL

V I,
V 1.
V I.

H II.

h n.

H II.

H II.

H ii.

HIÍ.

H II-

s. č. 306, 308—313 
14 v bednách a sudech, 

9 v koších. |
4 v balících.

II II.

s. ě. 314
16 v bednách a sudech,

lid v koších.

| 6 v balících.
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316

317

318

319

320

mezi sebou spojené, sldádají-li 
se přediva:

a) cele nebo částečně z hedvábí,
boury nebo z hedvábí umělé
ho (928) .......................................

b) z jiných látek textilních, též 
plsti (929) ...........

Pružné tkaniny- pružné zboží 
stávkové a prýmkářské, ski á- 
dá-li se předivo:

**a) celé nebo částečně z hedvá
bí, boury nebo z hedvábí
umělého (930).........................

h) z jiných látek textilních:
1. péra do obuvi (931) . . . 

**2. jiné věci (932).............. ...

Oděvy a jiné předměty, lepením, 
šitím a podobným dílem z lá
tek, za čís. 315 a 316 jmenova
ných, konfekci o vaiié dlužno vy- 
clívati jako tyto látky s 20pro- 
centní přirážkou. (933)

Zboží kaučukové1, s nejjemnější
mi hmotami spojené (934) . . .

Zboží kaučukové, s drahými ko
vy spojené (935):

a) zlatém ..................... ...
6j stříbrem ................................ ...

Věci technické:

a) tkaniny na povlaky mykadel
(936) pro továrny na česačky 
na dovolovací list pod dozo
rem a za podmínek nařízením 
předepsaných..................... ... .'

b) hadice z kaučuku nebo s ním, 
také s vrstvami tkanin anebo 
s drátěnými vložkami (937) •
Poznámka. Hadice z desk 

patentních dlužno vyclívati 
podle čís. 309.

c) ucpávky (938) .............................
d) hnací řemeny (939)..................
e) pneumatiky (duše a pláště)

(940) ... ... ..................
f) isolační materiál z ploten pa

tentních, také vulkanisovaný
(941) , ...........................................

g) výzbroje k technickým a elek
trotechnickým účelům, k in
strumentům atd. z tvrdé 
gumy, vyjma věci z tvrdé 
gumy zhrubí'”'lisované k+eré 
náležejí k čís. 31 loj (942)

Celní s a z b y

všeobecné
ve

fran
cích

v korunách
s při- bez 

rážkou přirážky

240

850
600

150

smluvní

200

130

200

170
185

70

100
100

130

135

-- -a
‘U >s- 
> _ 

‘2 o
o-l

Tára v procentech 

hrubé váhy

H 11.

H II.

H II. 

H I.

H 11.

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

s. č. 315—317 
13 v bednách a sudech, 

9 v koších.
6 v balících.

s. č. 318-319 
20 v bednách a sudech, 
13 v koších,

6 v halících.

s. č. 320
13 v bednách a sudech, 

9 v koších,
2 v halících.
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c e 1 n í sazby
všeobecné smluvní co

ve
fran
cích

v korunách
s při- 8 bez 

rážkoti 1 přirážky ECO

Poznámka. K stavbě te
lefonií a mikrofonů na dovo- 
lovaeí list pod dozorem a za 
podmínek nařízením předepsa
ných ......................................... .

h) kaučukové podložky tiskací 
a jiné předměty technické 
jinde nejmenované (943) . . •

bez cla

•3

>0)

> _
Tára v procentech 

hrubé váhy.
O c

"qjO

I s. ě. 320
113 v bednách a sudech, 
j 9 v koších,
* 2 v halících.

XXXI. Voskované plátno 
a zboží z něho.

321

322

323

Voskované plátno, hrubé, nepo- 
tištěné; plátno asfaltované
(944) ..................... .........................

Vozové plachty a jiné přikrýv
ky z hrubých látek, ve tkanině 
neb přízi chemicky napouště
né nebo olejem, dehtem nebo 
tukovou směsí potažené nebo
napuštěné (945) .........................

Pokrývky na podlahu z vosko
vaného plátna, linolea, kamp- 
tulika a z podobných směsí:

a) až do 2 mm tlouštky (946). .
b) přes 2 mm tlouštky (947) . .

18

60

75
60

P o z n á ni k a. Zboží čís. 323 
pro továrny na stavbu vagonů 
na dovolovací list pod dozo
rem a za podmínek nařízením 
stanovených:

324
325

а) až do 2 mm tlouštky . . . .
б) přes 2 mm tlouštky . . . . .
Knihařské, plátno (948)..............
Voskované plátno, jinde nejme

nované, také voskovaný mu
šelín a voskovaná dykyta:

a) zboží metrové bez kresby, dle 
své pravé míry odměřené (949)

b) dle své pravé míry odměře
né, nebo zboží metrové s kres
bou, dle své pravé míry od
měřenou (950) .........

75

85

326

327

Zboží z voskovaného plátna, 
voskovaného mušelínu a z 
voskované dykyty, vyjma, zbo
ží sedlářské, řemenářské a 
brašnářské:

a) také s obyčejnými nebo jem
nými hmotami spojené (951)

b) s nejjemnějšími hmotami spo
jené (952) ................................

Zboží této třídy s drahými kovy 
spojené (953)

a) zlatém . . .................. ... . . .
b) stříbrem ...........

100

240

850
600

72

— 37
— 30

50

H II.

H II.

H II.

s. e. 321—326 a) 
pO v bednách a sudech, 

7 v košícli,
3 v balících.

H II. 

H II.

IIII.

H I.

s. č. 326 b) a S27 
20 v bednách a sudech, 
13 v koších,

6 v balících.
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XXXII. Kůže vydělaná( usně) 
a kožené zboží.

Kůže:
328 Kůže hovězí a koňská na způ

sob podešvie vydělaná (také 
na hnací řemeny):a) hřbety (cronpons):

1. tříslem vydělaná (954) . .
2. minerální solí vydělaná

(955) . . . : ......................b) jiná (vyjma odpadky):
1. tříslem vydělaná (956) • . .
2. minerální solí vydělaná j

(957) ....................................íc) odpadky kůže (958) .............
329 Kůže hovězí a koňská, ne na

způsob podešvie vydělaná, také 
' ňplně upravená, ale nelako- 
vaná:

50

60

43

50
35

330

331

332

a) přirozené barvy nebo na čer
no barvená (959) . ..................
Poznám k a. Odpadky ků

že koňské, jako nožiny, slabiz- 
ny, rozvržsniee (bezlícky), pou
ze vydělané, dále neupravené, 
pro upravovárny koží na do- 

'volovaeí list pod dozorem a za 
podmínek nařízením stanove
ných ..............................................

b) jiná (960)............................. .
P o z n á m k y.

1. Kůže na mykadla pro továr
ny na česačky na dovolovací 
list pod dozorem a za podmí
nek nařízením stanovených . .

2. Zboží čís. 329 pro továrny na 
stavbu vagonů na dovolovací 
list pod dozorem a za podmí
nek nařízením stanovených:a) přirozené barvy nebo na 

černo barvená ......b) jiná...................................

30 _

20

30
43

Kůže telecí (teletina), vyjma ků
ži lakovanou (962)

Kůže kozlí (kozlovice), kozí 
(kozina) a kozlečí (kozletina) 
vydělaná, také štípaná, nebar
vená, bez další úpravy (963' . . 

Kůže ovčí (skopovice) a jehněčí 
(jehnětina), vydělaná, nebar
vená, bez další úpravy:
a) ze strany k tělu štípaná (964)
b) jiná (965) . ......................... ...

60

14
30

V I.

V I.

s. č. 328-330 
16 v bednách a sudech, 
13 v koších,

. 6 v halících.
Pro 328:

1 v halících.

V I.

V I.

V I.
s. č. 332—337 

116 v bednách a sudech, 
jl3 v koších,
J 6 v balících.



Lxm

_o
o

o-

333 Kůže kozlí (kozloviee), kozí (ko- 
zina) a kozlečí (kozletina), 
upravená, vyjma kůži na ru
kavice a kůži lakovanou (966)

Celní sazby

všeobecné smluvní
ve

fran-
cích

v korunách
s při- bez

rážkou přirážky

60

s
-a
I

o
>0) >s_n ‘3 
u o
O-S

Túra v procentech 

hrubé váhy

o

V I.

334 Kůže ovčí (skopovice) a jehněčí - 
(jelmětina), upravená, vyjma 
kůži na rukavice a kůži lako
vanou (967) ... .....................

335

336

f337

Kůže na rukavice všeho druhu
(968) ..............................................

Poznámka. Kůže na ru
kavice, která se vyveze k bar
vení, na dovolovací list pod 
podmínkami nařízením stano
venými .......................................

Klíže lakovaná všeho druhu (969)

Kůže, jinde nejmenovaná; per
gament . . ;.............. ... . . .

Poznám k a. Věci z kůže 
přikrojené, potom pdkrojky a 
pruhy kůže, jež byla stmele
ním, vykrájením okras, dírko
váním, vystěhováním, šitím 
atd. upravena, dlužno vyclí- 
vati, neobsahuje-li sazba žád
ného jiného ustanovení, jako 
kožené zboží jinde nejmeno
vané, čís. 342.

Kožené zboží;

60

43

20
60

43

V I.

V I.
s. č. 332—337 

16 v bednách a sudech, 
13 v koších,

6 v balících.

V I.

V I.

i

338 Zboží sedlářské a řemenářské, 
též s jinými hmotami spojené:

a) bez součástek kovových, ane-
-bo s kováním, přezkami, 
kroužky, obloučky a s jinými 
součástkami ze železa a z oceli 
(vyjma železo a ocel, které 
jsou poniklovány nebo jinými 
kovy potaženy) (973)..............

b) s kováním, přezkami, kroužky,
obloučký a s jinými součást
kami z mosazi, niklu a z ji
ných kovů nedrahých anebo 
těmito potažených (i kdyby 
věci tyto byly ze železa- a 
z oceli) (974)............................

c) se stříbrným, stříbrem obklá
daným, postříbřeným anebo 
pozlaceným kováním, s tako
výmito přezkami, kroužky, 
obloučky a g jinými součást
kami kovovými (975) . . . .

90

120

240 •

H II.

H II.

s. č. 338 a a b 
jl6 v bednách a sudech, 
•13 v koších,

6 v balících.

H I.
s. č. 338c

'20 v bednách a sudech,
[13 v koších,
j 6 v balících.

f Pro vývoz k čís. 337: kůže bronzovaná (970), kůže vepřová 
(vepřovice), hebronzovaná (971), kůže jiná a pergament (972).
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339

340

341

342

Obuv všeho druhu kožená nebo 
s koží, se zbožím textilním ane
bo s jinými hmotami spojená 
(980), váží-li pár:

a) více než 1200 g .......

b) více než 600 až do 1200 g
c) 600 g nebo méně.....................

Rukavice, kožené (také pouze 
přistřižené nebo s textilním 
zbožím spojené), také vyšívané 
(981) ..............................................

Poznámka. Rukavice,ko
žené, jemnou kožešinou vylo
žené, potažené nebo podšité, 
dlužno vyclívati jako zboží ko- 
žešnické čís. 346 b.

Kožené zboží jinde nejmeno
vané:
a) ze samó kůže, nebo s oby

čejnými nebo s jemnými 
hmotami spojené (982) . . .

Zboží brašnářské z kůže, z vosko
vaného plátna a z látek:

a) s železem a ocelí spojené
(vyjma železo a ocel, které 
jsou poniklovány nebo jinými 
kovy nedrahými potaženy), 
také s jinými obyčejnými 
nebo jemnými hmotami spo
jené (976) .... .....................

Poznámka. Sem n áleží 
též takovéto zboží z voskova
ného plátna, koženého plátna, 
z kobercových látek na pod
lahu a z podobných věcí sa
motných.

b) spojené s jinými než těmito
kovy (vyjma kovy drahé), 
které jsou za písmenem a 
jmenovány, také s obyčej
nými nebo s jemnými hmo
tami spojené (977)..................

Poznámka. Sem náleží 
též takovéto zboží ze samé 
laiže ve váze 1 kg anebo těžší.

fcj s nejjemnějšími hmotami spo
jené, potom kožené zboží ga- 
lanterní ze samé kůže ve váze 

pod 1 kg................. .................

Celní sazby
všeobecné smluvní

ve
fran
cích

v korunách
s při- 1 bez 

rážkou j přirážky

110

175

240

100

125
145

150

110

O na n os>0) >UG ‘G 
£ o
o-s

Tára v procentech 
hrubé váhy

H II.

t Pro vývoz k čís. 339 c): s nej jemnější mi hmotami spojené (978), 
kožené zboží galantemí ze samé kůže ve váze pod 1 kz na kus 
(979). s

HIT.

HII.

s. č. 339a a 5 
16 v bednách a sudech, 
13 v koších,
6 v balících.

H II.

s. č. 339c — 343 
20 v bednách a sudech, 
13 v koších,

6 v balících.
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Celní sazby

všeobecné smluvní

ve
fran
cích

v korunách
s při- bez

rážkou přirážky

343

344

'■Sco

1

*- x:c CC 
KU >U.C ‘3 Tára v procentech 

hrubé váhy

600 —

**b) z kůže, s nejjemnějšími
hmotami spojené (983) • . • 240

Zboží této třídy s drahými kovy 
spojené (984):

a) zlatém ........................................850
b) stříbrem, vyjma zboží sed

lářské a řemenářské čís.
338 c..............................................

Technické předměty:
a) rámová (okolková) kůže na

střevíce (tak nazvaná wel- 
tings); klíže na sedla k velo
cipédům přikrojená; špalíky 
ze surové kůže bez další 
úpravy (985) .............................
Poznám k a. Sedla k velo

cipédům spadají do čís. 338.
b) hnací řemeny, ploché, také 

řemeny pudící:
1. z kůže, tříslem vydělané

(986) ........................................
2. z kůže, tukem anebo mine

rální solí vydělané, jakož 
i z kůže surové (987) • • •

c) hnací šňůry z kůže, oblé 
nebo hranaté, také krou
cené (988) .............................

**d) technické věci, jinde ne
jmenované, z kůže vyděla
né nebo z kůže surové, 
jako kapsy ke zdvižím, 
tkalcovská pudítka, ozube
ná kola, manšety, kotouče 
a kruhy k ucpávkám a po
dobné věci (989)..................

Hustiče, pruhy a listy na tkal
covská pudítka, listy na bě- 
houny (listy na válce rychle 
se otáčející), pro přádelny a 
tkalcovny na dovolovací listy 
pod dozorem a za podmínek 
nařízením stanovených • • • •

XXXIII. Zboží kožešnické.

345 Kožešina, upravená, nekonfek- 
ciovaná:

**a) z koží obyčejných (990) • • 
**b) z koží jemných (991) • • •

346 Kožešina, konfekciovaná:
**aj z koží obyčejných (992) • ■
**b) z koží jemných (993) ....

60

70

80

80

75

24
120

200
480

65

-

H I. s. č. 339c) —343 
20 v bednách a sudech, 
13 v koších,

6 v balících.

H II.

s. č. 344
116 v bednách a sudech, 
13 v koších,

! 1 v balících.

H II.

H II.

** Statisticky dlužno ©hlašovati dle pojmenování mezi obchodují-
eírni obvyklého.

s. č. 345—346
13 v bednách a sudech,

.10 v koších,
j 4 v balících.
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Celní s a z b y
všeobecné

ve
fran
cích

v korunách
s při- bez 

rážkou přirážky

XXXIV. Zboží dřevěné; 

zboží z látek soustružnických 

a řezbářských.

smluvní
E cá 
C ‘3 

‘S oa'?
O

Tára v procentech 
hrubé váhy

*347 Užitkové dříví a řezivo: hoblo
vané, drážkované, k sobě při
dělávané; rozštípané pruty na 
obruče, také se zářezem; před- 
pracované dříví bednářské; 
košťata z metel; všecky tyto 
věci surové, nemořené, nebar
vené atd. .................. ... . . . .

VII.

348 Dřevěný drát a dřevěná vlna, 
obojí:

*a) surové .................. ... . . . .

*b) mořené nebo barvené . . . .

9 Dřevěné nýtky (dřevěné hře
bíčky), také mořené nebo bar
vené (1002) .................................... 12

350 Vlysy, pásky, dluže a desky, 
hoblované, jakož i parkety 
(desky klíženérnebo jinak spo
jené); všecky tyto věci nedy- 
bované a nevykládané:

a) surové^ (1003)............................
b) mořené, barvené, pokosto-

vané, lakované nebo leštěné 
(1004) ........................................... 20

351 Dyhy, také desky, sklízením dyh 
zhotovené:

a) nevykládané:
1. surové (1005).........................
2. barvené, mořené, pokosto-

vané, lakované nebo leště
né (1006) ................................

b) vykládané nebo s kresbou, 
lisem vytlačenou; dřevěná 
mosaika, jako polotovar (1007) I

14

30

7

VIL

V II.

j s. č. 3486—349 
| 16 v bednách a sudech, 
| 10 v koších a poloviě- 
/ nich bednách,

6 v balících, dřevě- 
j ných rámech nebo 

bednění.

V I.

V I.

s. ě. 351 a2—3516 
20 v bednách a sudech, 
13 v koších a polo

vičních bednách,
6 v balících, dřevě

ných rámech nebo 
bednění.

*Statistika.
K čís. 347: dříví užitkové a zboží pilou nařezané, (řezivo) hoblované atd., surové 

atd. 1. (994)**, rozštípané pruty na obruče, také se zámkem, štěpky 
na sítová dna atd., košťata z metel, všecky tyto věci surové atd. 
2. (995), dříví bednářské (dříví na sudy přistrojené), surové atd., 
tvrdé 3. (996), dříví toto měkké 4.(997);

K čís. 348 a) a 6): dřevěný drát 1. ‘t] dřevěná vlna 2. - a'(lOUU) 0, (lOul) 0.
** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého. •;>»—~
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352

Celní s a z by
všeobecné smluvní

ve
fran
cích

354

Dřevěné lišty (na nábytek, na 
rámy atd.):

a) hladké nebo profilované:
1. surové (1008) ......................
2. mořené, barvené, pokosto-

vané, lakované, půdované, 
leštěné, potom všecky lišty 
dýhované (1009) ••••••

3. hmotou pokládané nebo
s okrasami z hmoty, s okra
sami vykrouženými nebo 
lisem vytlačenými (1010) .

4. bronzované, zlacené, stří
břené, jemně pomalované
(1011) ....................................

b) práce jemně vyřezávané nebo
řezbářské, potom práce vy
kládané (1012) .........................

10

15

36

50

70

v korunách
s při- bez 

rážkou přirážky

353 | Eámy (na obrazy, zrcadla atd.), 
nespadají-li do čís. 362: 

a) z dřevěných lišt čís. 352 a 1 
i 2 (1013) ....................................

h) z dřevěných lišt čís. 352 a 3
(1014) ^ ..................

c) z dřevěných lišt čís. 352 a 4 
a b (1015)

Hole ze dřeva nebo třtiny (rá
kosu) :

a) zhruba upravené, surové, též
okované (1016).........................

b) zhruba upravené, mořené,
barvené, pokostované,^ lako
vané , nebo leštěné, též oko
vané (1017)...............

e) jemně upravené, potom všecky 
s obyčejnými hmotami (vyj
ma kování) spojené (1018) . •

d) s jemnými hmotami spojené
(1019) • • ....................................

e) nitmi nebo střevovými stru
nami opletené (1020) • • - • •

f) s nejjemnějšími hmotami spo
jené (1021) ............... ...............

~25

48

80

18

36

60

120

240

>01 >s- 
> _ 
'2 o 
^'6

V I.

V I.

V I.

Tára v procentech 

hrubé váhy /

s. č. 352 al—2 
16 v bednách a sudech, 
10 v koších a polovič

ních bednách,
6 v balících, dřevě

ných rámech nebo 
bednění.

s. č. 352 a3—3526 
20 v bednách a sudech, 
13 v koších a polovič

ních bednách,
7 v balících, dřevě= 

ných rámech nebo 
bednění.

, s. č. 353a
16 v bednách a sudech, 

!l0 v koších a polovič- 
| nich bednách,
} 6 v balících, dřevě- 
1 ných rámech nebo 
( bednění.

s. o. 3536 a c 
i 20 v bednách a sudech, 
jl3 v koších a polovič- 
) nich bednách,
) 6 v balících, dřevě- 
i ných rámech nebo 
j bednění.

. s. č. 354 6 
il6 v bednách a sudech, 
’l0 v koších a polovič

ních bednách,
6 v balících, dřevě- 

> ných rámech nebo 
l bednění.

s. č. 354 c—f 
20 v bednách a sudech, 
13 v koších a polovič

ních bednách,
6 v balících, dřevě

ných rámech nebo 
bednění.

e*
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cích

v korunách
s při- bez 

rážkoit přirážky

smluvní
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Tára v procentech 

hrubé váhy

355 Dřevěné li racky:

a) hrubé, pouze hoblované, vy
řezávané nebo soustruhované, 
surové, bez jakéhokoliv spo
jení (1022) ...... . . . . 15

V I. s. č. 355 a
16 v bednách a sudech, 
10 v koších a polovič

ních bednách,
6 v balících, dřevě

ných rámech nebo 
bednění.

b) jemně pracované, surové, po
tom všecky mořené, barvené, 
lakované, leštěné, pomalované, 
také s obyčejnými hmotami 
spojené (1023) .............. ... . .

c) s jemnými hmotami spojené
(1024) ...........................................

d) s nejjemnějšími hmotami
spojené (1025) .........................
Pozná m k a. Hračky z ji

ných surovin řezbářských 
této třídy, jako zboží z těchto 
látek.

55

120 — 

240 —

s. č. 355 b—d 
;20 v bednách a sudech, 
Il3 v koších a polovič= 
I nich bednách, 
j 6 v balících, dřevě-

Iných rámech nebo 
bednění.

356 Zboží jinde nejmenované, z oby
čejného dřeva, také hoblované 
(hladce nebo profilované), 
zhruba soustruhované nebo 
zhruba vyřezávané, též klížené, 
vyspárované nebo jiným způ
sobem sestavené:

**a) surové, s jinými hmotami 
nespojené:
1. z měkkého dřeva (1026) •
2. z tvrdého dřpva nebo dý

hované (obyčejným dře
vem) (1027) .....................

**b) surové, okované nebo ji
nak se železem anebo s ji
nými nedrahými dcovy spo
jené:
1. z měkkého dřeva (1028) •
2. z tvrdého dřeva nebo dý

hované (obyčejným dře
vem) (1029) ......................

**c) mořené, barvené, pokosto- 
vané, lakované, leštěné, po
tom všecko s kozí .nebo s 
obyčejnými hmotami, vyj
ma ty, které jsou pod pís
menem b) zařáděny, spo
jené:

*1. z měkkého dřeva . . . .

8 —

15 —

12 —

20 —

16

V II.

s. č. 356 a 357 
|16 v bednách a sudech, 
IlO v koších a polovič- 
J nich bednách,
I 6 v balících, dřevě

ných rámech nebo 
bednění.

* Statistika.-
K čís. 356 c) 1.: nábytek a části nábytku 1. (1030), svinovací okenice 2., [jiné 

věci (1031)1,
Kčís. 356 c) 2.: nábytek a části nábytku z ohýbaného dřeva 1. (1032); ná

bytek a části nábytku, jiné 2. (1033), svinovací okenice 3., 
[jiné věci (1034)).

**) Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.
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*2. z tvrdého dřeva něho dý
hované (obyčejným dře
vem) • .................. ... . . .

c ; 1 n í sazby •+~»
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všeobecné smluvní v ^ >1) >u Tára v procentech

ve
fran
cích

v korunách 
s při- 1 bez 

rážkou 1 přirážky to

■2 o “-'So-lo
hrubé váhy

24

357 Zboží, jinde nejmenované, z jem
ného dřeva, nebo takovýmto 
dřevem dýhované, také hoblo
vané (hladce nebo profilova
né), zhruba soustruhované ne
bo zhruba vyřezávané, též klí
žené, vyspárované nebo jiným 
způsobem sestavené:

■fa) surové, okované nebo jinak 
se železem anebo s jinými 
nedrahými kovy spojené

fh) mořené, barvené, pokosto- 
vané, lakované, leštěné, po
tom všecko s koží nebo s 
obyčejnými hmotami vyjma 
ty, které jsou pod písme
nem a) zařáděny, spojené . •

20 —

34

H II.

' s, č. 356 a 357 
16 v bednách a sudech, 

! 10 v koších a polovič- 
l nich bednách, 
j 6 v balících, dřevě

ných rámech nebo 
• bednění.

*358 Zboží dřevěné, jinde nejmenova
né, jemně soustruhované, po
tom všecko zboží s okrasami 
vypálenými, lisem vytlačený
mi nebo vykrouženými, také 
s koží nebo s obyčejnými hmo
tami spojené; vycpávané zboží 
nepovlečené ......................... ... • 40

*359 Zboží- dřevěné, jinde nejmenova
né, jemně prolamované nebo 
vyřezávané; pozlacené, postří
břené nebo bronzované zboží 
dřevěné (vyjma dřevěné lišty 
a rámy); zboží dřevěné jemně 
pomalované; zboží dřevěné 
jinde nejmenované s jemnými 
hmotami vyjma kůže a povla
ky ze zboží textilního spojené •

*360 Zboží dřevěné, jinde nejmenova
né, vykládané (bouleovky, in- 
tarsie,1 dřevěná mosaika); zboží 
dřevěné jinde nejmenované,
čímkoli povlečené.....................

Poznámka. Zboží dřevěné 
jinde nejmenované, s nej jem
nějšími hmotami spojené, dluž
no vyclívati dle čís. 362 6.

H II.

H II.
s. č. 358—361a)

20 v bednách a sudech, 
13 v koších a polovič

ních bednách,
6 v balících, dřevě

ných rámech nebo 
bednění.

H II.

statistika
K čís. 358: nábytek a části nábytku 1 (1039), jiné zboží 2. (1040)**.
K čís. 359: nábytek a části nábytku 1. (1041), jiné zboží 2 (1042) •
K čip. 360: nábytek a části nábytku 1. (1043), jiné zboží 2. (1044) ).

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

f Pro vývoz k čís. 357 «): nábytek a jeho části (1035) jiné (1036). 
Pro vývoz k čís. 357 b): nábytek a jeho části (1037), jme (10oo).
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361 Zboží jinde nejmenované z ji
ných surovin soustružnických 
a řezbářských než ze dřeva:

a) z rostlinných látek rezbář-
ských, jinde nejmenovaných 
(vyjma knoflíky z ořeehův 
arekových, kamenných a z 
podobných věcí), také s oby
čejnými hmotami spojené 
(1045) .......................................

b) z kosti, z rohu a z jiných 
živočišných látek řezbář
ských pod písmenem e) ne
jmenovaných, také s obyčej
nými nebo s jemnými hmo
tami spojené:
1. kostice z rohu (1046) . . . 

**f2. jiné věci .........
Poznámka. Dle cis. 3616) 

2. dlužno také vyclívati knof
líky z ořeehův arekových, ka
menných a z podobných věcí.

48

130
120

H II

Tára v procentech 
hrubé váhy

s. č. 358—361a)
20 v bednách a sudech, 
13 v koších a polovič

ních bednách,
6 v balících, dřevě

ných rámech nebo 
bednění.

s. č. 3616)
20 v bednách a sudech, 

8 v koších a polovič* 
nich bednách,

5 v balících, dřevě
ných rámech nebo 
bednění.

Pro narovnané 
rohy:

10 v bednách a sudech.

**c) z mořské pěny, z lávy, z cel- 
luloidu a z podobných umě
lých látek řezbářských (vyj
ma napodoljeniny látek, pod 
písmenem d) a e) jmenova
ných), také s obyčejnými ne
bo s jinými jemnými látkami
spojené (1049).........................

**d) z jantaru, gagatu, pravého 
nebo napodobeného, také s 
obyčejnými, jemnými nebo 
s jinými nejjemnějšími 
hmotami spojené (1050) • .

*e) ze slonoviny, z perleti, žel- 
voviny, pravé nebo napodo
bené, také s obyčejnými, 
jemnými nebo s jinými nej- 
jemnějšími látkami spojené

120

240

270

s. č. 361 c)—e)
20 v bednách a sudech, 
13 koších,
6 v balících.

t

Poznámky.
**1. Suroviny, které přináležejí 

k čís; 3616 2, d a e, k další
mu zpracování upravené 
(1054)

2. Zboží čís. 361a, s jemnými 
hmotami spojené, vyelívá sé 
dle písmena 6 2., s nej jem
nějšími hmotami spojené dle

24

Poznámka 1. k saz. 
čís. 361

20 v bednách a sudech, 
8 v koších a polovič

ních bednách,
5 v balících, dřevě- 

! ných rámech nebo 
' bedhění.

* Statistika.
K čís. 361 e): zboží ze slonoviny, pravé nebo napodobené 1. (1051), perleťové 

knoflíky (1052 a) a jiné zboží z perleti, pravé nebo napodobené 
2. (1052 5), zboží ze želvoviny, pravé neb napodobené 3. (1053). 

f Ve vývozu: K čís. 361 a) 2. knoflíky z rohu, z rohové massy nebo 
z kosti (též z arekových, kamených a p. ořechů) (1047), jiné (1048).

• Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.
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e 1 n í s a z

všeobecné

v korunách 
s při- I bez 

rážkou | přirážky

b y
smluvní

s-j

'-2

5
sCO

•3‘E 'O C cdKUC '3

Ó ~^ (U
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362 Galanterní zboží (titěrky [nip- 
pes] a věci toiletní):

a) ze dřeva nebo z látek řez-
bárských k čís. 361 a náleže
jících, také s obyčejnými ne
bo s jemnými hmotami spo
jené (1055) ................................

b) takovéto zboží s nejjemněj
šími hmotami spojené (1056)

120

240

H II.

, s. č. 362
|20 v bednách á sudech,
|13 koších,
| 6 v balících.

363 Korková krupice, korková mouč
ka a korek v kostkách (1057) •

364 Korek v deskách a v kotoučích 
(1058) ................................ . . .

365 Korkové cihly (1059) 17

V I.

V I.

V I.

s. č. 364—365 
16 v bednách a sudech, 
10 v koších a polovič

ních bednách,
6 v balících, dřevě

ných rámech nebo 
bednění.

*366
*

Zátky, podešve a jiné zboží 
z korku, také s obyčejnými 
hmotami spojené (1061) . . . .

P o z n á m k y.
1. Korkové zboží, • s jemnými 

nebo nejjemnějšími hmotami 
spojené, vyclívá se podle čís. 
362 a, příp. b.

2. Korkové zátky, nové, po
délce rozříznuté, jakož i po
užité, výrobcem za účelem 
zušíechtění vinné révy dovo
žené, za předepsaných podmí
nek ..................... ........................ bez cla

367 Zboží této třídy s drahými kovy 
spojené (1062):

a) zlatém ............
b) stříbrem .

850 — 
600 —

30

V I.

( s. č. 366
j20 v bednách a sudech, 
13 v koších a polovič- 

í nich bednách,
! 6 v balících, dřevě- 
1 ných rámech nebo 

y j ( bednění.

Pro korkové 
zátky:

5 v balících.

H I. . s. č. 367
(20 v bednách a sudech 
jl3 koších, 
i 6 v balících.

XXXV.Sklo a skleněné zboží.

368 Sklovina; smaltovina (hmota
smaltová), hmota na polévání; 
sklo rozemleté (skelný prášek) 
(1063) ...........................................

369 Skleněné tyčinky, skleněné de
stičky a skleněné trubičky 
různobarevné (jichž se užívá

* Statistika.
K čís. 366: zátky z korku 1., podešve a jiné zboží z korku 2.

V 1.

V I.
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k výrobě perel, k umělému vy
fukování a k výrobě knoflíků) • 
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přirážky 1

O 60

370
Sklo duté:
Duté sklo, obyčejné, t. j. nebrou

šené, nevzorkované, nezabrou- 
šené, nelisované:

*0) v přirozené barvě, ale nikoli 
bílé.............. ... 5

V I.

**b) bílé, také polobílé (prů- 
bledné) (1067) .....................

**c) barevné (ve hmotě barvené 
nebo podjímané) (1068) . . .

10 
zhruba

30

, s. ě. 370 c)
23 v bednách a sudech, 
13 v koších, postav

cích, v bednění ne
bo polovičních bed
nách.

**371 Duté sklo se zátkami zabrouše
nými nebo se dny ^a kraji 
obroušenými:

a) v přirozené barvě nebo bílé
(průhledné) (1069)..................

b) barevné (ve hmotě barvené 
nebo podjímané) (1070) . • . .

10 
zhruba

30

372 Duté sklo raffinované: 
a) leptané, broušené, vzorko

vané, zabroušené nebo vy
řezávané:

1. v přirozené barvě nebo bílé 
(průhledné) (1071)..............

**2. barevné (ve hmotě barvené 
nebo podjímané) (1072) . .

**b) malované, zlacené, stříbře
né (1073) ................................

c) sklem opředené nebo sklem 
pokládané (1074) r..............

20

30

30

30

373 Skleněné baňky (hrušky) k elek
trickým žárovkám (1075) • • • 30

374 Lisované a massivní sklo jinde 
nejmenované:

a) surové, také přihřívané, také
s broušenými kraji nebo dny, 
přirozené barvy nebo bílé 
(průhledné) (1076) ..................

b) jiné (barevné, pomalované
atd.) (1077) . .......................

20 — 

30 —

V I.

V I.

' s, ě. 371 b)—374 
23 v bednách a sudech, 
13 v koších, postav

cích, v bednění ne
bo polovičních bed
nách.

V I.

* Statistika.
K čís. 370«) láhve 1. (1065), duté sklo jiné 2. (1066)**.

** Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.
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tabulové:
Sklo zrcadlové a tabulové, jinde 

nejmenované, surové, nebrou
šené, neleštěné, nevzorkované, 
nepokládané, nebarvené:

a) zrcadlové sklo, lité nebo fou
kané; surové sklo lité silnější 
než 5 mm (1078) .........................

b) tabulové sklo a surové sklo 
lité 5 mm a slabší, činí-li ob
vod jednotlivých tabulí:
1. 240 cm nebo pod to níže

(1079) ....................................

2. přes 240 cm až do 400 cm
(1080) • .........................

3. přes 400 cm (1081) ...............

Sklo zrcadlové a tabulové, jinde 
nejmenované, barevné, nebrou
šené, neleštěné, nevzorkované, 
nepokládané (1082) ..................

Sklo zrcadlové a tabulové, jinde 
nejmenované, broušené, lestene, 
vzorkované, zohybané,, také 
barvené nebo podjímané:

a) nehraněné, nepokládané (lOoot

*b) hraněné, ale nepokládané; 
sklo kathedrální, také bílé

c) pokládané (1086).....................

Poznám ka. Zrcadlové a 
tabulové sklo pomalované, po
zlacené nebo postříbřené, také 
tím způsobem vzorkované, že 
jsou barvy na ně naneseny, 
nebo do něho vpáleny, dlužno 
vyelívati podle čís. 377 c.

378 i Zrcadla do rámu daná (1087) . •

379

380

10 —
zhruba

11
zhruba 
13 |— 

zhruba

24 
zhruba

28 
zhruba

30 
zhruba 
33 |— 

zhruba

Sklo s drátem (lité tabule nebo 
desky, do nichž jest drát vlo
žen) (1088) ...................................

Suché desky k účelům fotogra
fickým, citlivé (1089) . . . •

40

24-------
zhruba

30 
zhruba

■- -a£ ^ >01 >:-G '3 > _
D/Go-Š

V I.

Tára v procentech 
hrubé váhy

V I.

V I.

V I.

V I.

V I.

s. č. 378
23 v bednách a sudech, 
13 v koších, postav

cích, v bednění ne
bo polovičních bed
nách.

*Statistika.
K čís, 377 b): hraněné, ale nepokládané 1, 

' 2. (1085)

(1084), sklo kathedrální, také bílé
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381

*f382

383

Optické sklo, surové, v čočky 
nevybroušené, v kusech, tabu
lích nebo ve způsobe čoček, 
lité, lisované nebo řezané, také 
pobroušené, bílé nebo barevné 
(1090) ........ ..............

Skla k hodinkám, skla do brejlí 
a jiná skla optická, broušená •

Skleněné perly:

180

60

V I.

V I.

V I.

s. č. 382
|23 v bednách a sudech, 
ll3 v koších, postav- 
[ cích, v bednění ne- 
i bo polovičních bed

nách.

a) z bílého nebo barevného skla,
ale nemalované, nezlacené a 
nestříbřené (1094) ..................

b) malované, zlacené nebo stří
břené (1095).................. ... . . .

c) nápodobeniny pravých perel
(1096) .............

384 Skleněné závěsy massivní k lu
strům atd., také barevné, 
s ouškem anebo bez něho; skle
něné přádlo, také barvené 
(1097) ..................... ... .................

385 Skleněné knoflíky s ouškem 
anebo bez něho, skleněné ko
rále, skleněné kuličky, skle
něné krůpěje, také z barevného 
skla:

a) nemalované, nezlacené nebo
nestříbřené (1098) ..................

b) malované, zlacené nebo stří
břené (1099) ................................

5

30
386

387

388

Nepravé kameny, ' nezasažené
(1100) ......................................

Náramky a náhrdelníky ze 
skla; věci ze skleněných perel 
(vyjma nápodobeniny pravých 
perel), z nepravých kamenů, 
ze skleněných destiček, ze 
skleněného přediva a z podob
ných věcí udělané, také s oby
čejnými nebo s jemnými hmo
tami spojené (1101)..................

Skleněné a smaltové zboží, jinde 
nejmenované:

a) také s jinými hmotami než 
pod písmenem b sa d jmeno
vanými spojené (1102) ....

30

120

36

s. č. 383 b)—c)
23 v bednách a sudech, 

,13 v koších, póstav-

Icích, v bednění ne
bo polovičních bed
nách.

V I.

V I.

H II.

H II.
, s. č. 385 6)—390 
23 v bednách a sudech, 
13 v koších, postav

cích, v bednění ne
bo polovičních bed
nách.

H ÍI.

* Statistika.
K čís. 382: skla na hodinky 1. (1092), jiná skla optická 2. (1093). 

f Pro vývoz k čía 382: skla do brejlí broušená (1091).
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389

390

b) s kaučukem, s koží nebo s ne-
poniklovanými součástkami 
ze železa a z nedrahých kovů 
spojené (1103) .........................

c) s jinými jemnými hmotami
spojené (1104).............................

d) s nejjemnějšími hmotami
spojené (1105) .........................

Umělé zuby s drahými kovy ne
spojené (1106): .............................

Zboží této třídy s drahými kovy 
spojené (1107):

a) zlatém .......................................
b) stříbrem ....................................

850
600

H II. 

H I.

s. č. 385 6)—390 
23 v bednách a sudech, 
13 v koších, postav

cích, v bednění nebo 
v polovičních bed
nách.

XXXYI. Zboží kamenné,
z kamene, z nepálených zemin, 
z cementů a z kamenných směsic.

*391

392

393

Kameny nejméně na třech stra
nách ořezané, jinak však hrubé 
nebo zhruba toliko okřesané; 
kamenné desky silnější než 
16 cm, toliko nařezané nebo ští
pané ...........................................

Ohnivzdorné kostky z křemence, 
na způsob cihel, tesané nebo 
řezané ve váze jednoho kusu:

a) do 5 kg (1111).............................
b) přes 5 kg (1112).........................

Břidlice:
a), v desky pouze nařezaná (1113)

f&) břidlice pokrývačská a jiná
břidlice tabulová..................

c) více zpracovaná, také brou
šená, počerněná, počárko
vaná, také v rámci ze suro
vého dřeva (1116)..................

394 Kamenné desky 16 cm anebo 
slabší (vyjma plotny z břidlice 
a z kamenů litografických): 

a) surové (otesané, štípané, ře
zané) :
1. z kamenů pod 2 a 3 nejme

novaných (1117) ..................
2. z iVběle (alabastru), mra

moru nebo z hadce (1118) •
3. ze žuly, z porfyru, syenitu

a z podobných tvrdých ka
něnu (1119) .............................

1 —

2 — 
3 -

2 —

2 50

10

60

V I.

V I.

V I.
s. č. 393 c) 

16 v bednách,
19 v sudech.

V I.

K cis. 391: z úběle (alabastru), mramoru nebo z hadce 1. (1108), ze zuly, 
z porfyru, syenitu a z podobných tvrdých kamenů 2. (1109). 
z jiných kamenů 3. (1110).

ý Pro vývoz k čís. 893 6): břidlice pokrývačská (1114), břidlice ta
bulová (1115).
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395

396

**397

b) více zpracované, také brou
šené nebo leštěné:
1. z kamenů pod 2 a 3 nejme

novaných (1120) ..................
2. z úběle (alabastru), mra

moru nebo z hadce (1121) -
Plotny z vápence, jejž leštiti lze, 

„ecaussines“ zvané, na kuleč
níky, na jedné toliko straně 
hlazené, nejméně 2 m dlouhé 
a 1 m široké, na dovolovaeí 
listy pod podmínkami naříze
ním stanovenými.
3. ze žuly, z porfyru, syenitu

a z podobných tvrdých ka
menů (1122) .........................

Předměty jinde nejmenované 
z kamenů, které nejsou v obou 
následujících číslech jmeno
vány:

aj otesané,-řezané nebo otlučené:
1. prostě profilované nebo

prostě pracované, nekrou- 
žené (1123).............. ...

2. jinak profilované, orna
mentované nebo kroužené 
(1124) • ....................................

b) úplně nebo částečně broušené, 
leštěné, zlacené nebo stříbřené 
(1125) ...........................................

Předměty jinde nejmenované z 
úběle (alabastru), mramoru a 
z hadce:

a) otesané, řezané nebo otlučené: 
R. prostě profilované nebo

prostě pracované, nekrou-
žené (1126)............................

2. jinak profilované, ornamen
tované nebo kroužené (1127)

b) úplně nebo částečně brouše
né, leštěné, zlacené nebo stří
břené (1128) .............................

Předměty jinde nejmenované ze 
žuly, porfyru, syenitu a z po
dobných tvrdých kamenů:

a) otesané, řezané nebo otlučené:
1. proátě profilované nebo

prostě pracované, nekrou- 
žené (1129)............................

2. jinak profilované, orna
mentované nebo kroužené 
(1130) .......................................

b) úplně nebo částečně brouše
né, leštěné, zlacené nebo stří
břené (1131) .........

20

60

5

8

20

20

60

20

20

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

s. č. 394 b)2—b)3 
16 v bednách,
10 v sudech.

V I.

s. č. 395 b) 
(16 v bednách, 
(10 v sudech.

V I.

s. č. 396u)2-396&; 
16 v bednách,
10 v sudech.

V I

r s, č. 397 b) 
16 v bednách,
10 v sudech.
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Poznámka. Předměty čís. 
395 a) a b), potom čís. 396 a 
397, také se dřevem anebo se 
součástkami ze železa nebo z 
jiných nedrahých kovů zhruba 
pracovanými, spojené. Před
měty čís. 395 a) 1, když jsou s 
hmotami právě dotčenými spo
jeny, přináležejí k písmenu a 
2 čísla jmenovaného.

398 Hmoty isoláční ze křemenné 
spraši, s asbestem (osinkem), 
srstí, drtinami a s podobnými
věcmi spojené (1132)..................

Poznámka. Hmoty iso- 
lační ze křemenné spraši, kte
ré jsou formovány, jako kor
kové cihly čís. 365.

*399

**400

401

Cement...........................................

Zboží z cementu nebo ze sádry, 
jinde nejmenované, také se 
dřevem anebo se součástkami 
ze železa nebo z jiných kovů 
nedrahých zhruba pracovaný
mi, spojené:

*a) nebroušené, nenatřené nebo 
nelakované (1135 z cementu) 
(1137 ze sádry) ......................

*b) broušené, natřené nebo la
kované (1136 z cementu), 
(1138 ze sádry).........................

Zboží asbestové (osinkové):
a) asbestový papír a asbestová

lepenka, obojí neformovanó 
(1139) ....................................... '

b) tyto věci formované, také dír
kované; neform ováné nebo 
formované, s drátěnou vlož
kou. (1140) ..............., • '

c) asbesteyé přádlo, také s jiným 
předivem anebo s drátem spo
jené (1141) ..................... '

i asbestové tkaniny, také s 
jiným předivem anebo s drá
tem spojené (1142) ••••••
asbestové zboží jiné, také s 
jinými látkami spojené (kau
čuk vyjímaje), nespadá-li toto 
zboží k čís. 409 c (1143) ■ . . .

1 80

3 60

7 -

30

30

48

72

12

V I.

V I.

s. č. 401 a)—b)
13 v bednách a sudech, 

9 v koších,
6 v balících, pak hal- 

I dách s ochranný- 
| mi prkny.

J s. č. 401 c)—e)
:16 v bednách a sudech, 
; 9 v koších,

6 v balících.

* Statistika: . ...Kčís. 399: cement portlandský 1. (1133), cement románsky ujme cementy
dělané 2. (1134), ,

K čís. 400 a) a b): zboží z cementu jinde nejmenované atd. 1., zbozi- ze saai> 
jinde nejmenované atd. 2.,

** Statisticky dlužno' ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.
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*402 Mlýnské kameny (žernovy), také V II.
se železnými obručemi nebo 
s kovovými obaly; kameny
lithografické................................ — — i 20 —

403 Přirozené brusy a brousky: 
a) nespojené s jinými látkami

(1146) ...........................................
bl se dřevem, železem anebo &

— — i 20 — —

V II.
1

jinými nedrahými kovy spo
jené (1147)..................... . . . — — 8 — — —

404 Umělé brusy a brousky, také se V I.
dřevem, železem anebo s jiný- s. č. 403 b)—407
mi nedrahými kovy spojené: 12 v bednách a sudech.

*a) ze smirku, karborunda nebo 8 v koších, v sudech
z podobných tvrdých hmot . 

b) jiné (1150)............................ ... — —
22
12 — — —

papírových anebo 
válcovitých papírem

405 Nerostná cídidla, brusidla a le- V I. vykládaných.
štidla, pro drobný prodej upra- 
vená (1151) ................................ — — 12 — — —

6 v balících.

406 Papír brousicí (1152).................. - 12 — — — V I.

**407 Plátno brousící, tkaloúny hrou- V I.
sici a podobné věci k broušení 
(1153) ................................ _ _ 16 _ _ _

*408 Kamenné zboží jemné, t. j. věci H II.
přepychové (těžítka, svícny, 
misky, kalamáře a podobné 
titěrky (nippes); sochy, poprsí, 
podoby zvířat a jiné plastické

i
1

výrobky až do 5 kg váhy), hrač
ky; všecky tyto věci také s s. č. 408—409 a—b)
obyčejnými hmotami spojené 40 16 v bednách a sudech.

*409 Kamenné zboží š jinými hmota
mi spojené, pokud na tako-

H II.
9 v koších,
6 v balících.

véto spojení v jiných číslech 
této třídy nebyl vzat zřetel:

a) s obyčejnými hmotami (1156) • 36 — — — — —
b) s jemnými hmotami (1157) • •
c) s nejjenínějšími hmotami

72

(1158) ........................................... 120 — — — — — s. č. 409 c)—410

410 Zboží této třídy s drahými kovy H I. 20 v bednách a sudech,
spojené (1159): |13 v koších.

a) zlatém..................... 850 — — — — — 6 v balících.

600 — — — — __

,v Statistika:
K čís. 402: mlýnské kameny také se železnými obručemi atd. 1. (1144), kameny 

lithografické 2. (1145). v-.
K čís. 404 a): z karborunda 1. (1148), ze [šňůrku nebo z podobných tvrdých 

brusidel. 2. (1149),
K čís. 408: kamenné zboží jemné, t. j. věci přepychu (těžítka, svícny atd.), 

také s obyčejnými hmotami spojené 1** (1154), hračky z kamene 
také s obyčejnými látkami spojené 2. (1155).

** Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodují- ,
čími obvyklého. L
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a

411

XXXVII. Zboží hliněné.

Cihly, neohnivzdorné, nepolé- 
vané:

fa) obyčejné cihly, tašky a dlaž
dice z hlíny (jílu), nevypá- 
lené něho vypálené (1160) . . 20

fb) cihly upravené (fasonované) 
[cihly klínovité, paprskovité, 
dírkované atd.], zastírací, plo
voucí, tašky s drážkou, z 
hlíny (jílu), nevypálené nebo 
vypálené bez další úpravy . . 1 20

fc) natřené, napuštěné (impreg
nované), čazené ................... _ — _ _ 1 50

412 Cihly, neohnivzdorné, polévané • — — — — 2 40
413 Cihly, ohnivzdorné: 

a) z dinasovky (dinashriks), 
a z tuhy:
1. jednotlivé až clo 5 kg ztíží
(1169) .......................'. . . . 2
2. jednotlivé přes 5 kg ztíží 
(1170) .................................... _ _ 3 __ _

**b) jiné: .......................................
1. jednotlivé až do 10 kg 
ztíží (1171) ............................. 1 20
2. jednotlivé přes 10 kg ztíží 
(1172) ................................... — — 2 40 — —
Poznámka. Ohnivzdorné 

cihly z magnesitu a bauxitu . • bez 3Ía _ _ _ _

414 Zvonivky a dlažební hmoty z oby
čejné kameniny přes 30 mm 
silné (llfci)................................ _ _ 2 40

415 Hliněné roury:
a) nepolévané, dírkovité, ze 

hmoty neohnivzdorné (trubky 
trativodní) (1174)................... bez

b) polévané (1175)...................... — — 2 50 — _

416 Eoury z obyčejné kameniny nebo 
ze hmot ohnivzdorných (1176) . — — 3 — — —

417 Obkládačky a dlaždice až do 
30 mm síly (vyjma z poreu- 
lánu):

a) nepolévané:
1. jednobarevné přes 15 až clo 

do 30 mm (1177)................... 3 60

VII.

V II.
V I.

VIL

VIL

V I.

V 1.

f Pro vývoz k čís. 411a): cihly a dlaždice (1160), iašky (1161).
k čís. 411b): tašky s drážkou (1162), fasonované cihly 

(1168), cihly zastírací a cihly plovoucí 
(1164).

k čís. 411c): tašky s drážkou (1165), jiné (1166). 
k čís. 412: tašky s drážkou (1167), jiné (1168).

** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.
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418

**419

420

421

422

423

2. jednobarevné až do 15 mm
(1178) .......................................

3. vícebarevné přes 15 až do 
30 mm (1179)

4. vícebarevné až do 15 mm 
(1180) ............

b) polévané:
1, jednobarevné (1181)..............

2. vícebarevné, pomalované, po
tištěné, pozlacené nebo po
stříbřené (1182) ......................

Poznám ka. Obkládačky 
a dlaždice z porculánu vyclí- 
vají se dle čís. 424 b.

Stavební okrasy (také z terra- 
kotty) polévané nebo nepolé- 
vané (1183) • ................................

Obyčejná kamna nebo součástky 
kamen (1184)................................

Křivule, kelímky, mufle, pouzdra, 
trouby k měchu (dyksy), ko
pisty a podobné technické po
třeby:

**a) z tuhy (1185) .........................

*b) ze hmot ohnivzdorných nebo 
z obyčejné kameniny; po
tom brusy a brousky z vy
pálených zemin uměle udě
lané ........................................

Obyčejné nádobí hrnčířské a 
zboží jinde nejmenované z oby
čejné kameniny; černé nádobí 
z tuhy (1188) .............................

Obyčejné nádobí hrnčířské z pro
sté hlíny, kterou do barevna 
vypáliti lze (1189).....................

Poznámka. Zboží v čís. 
411 až 417 a 1, 420 6 a 421, po
tom 422 jmenované, se dřevem 
anebo se součástkami, ze žele
za nebo z jiných nedrahých 
kovů zhruba pracovanými, spo
jené (1190) ....................................

Isolační a výstroj né součástky 
k elektrotechnickým li čelům, 
s jinými hmotami nespojené: 

a) bílé (1191) .....................

10

7

15

12

20

20

80

20

* Statistika:
K čís. 420 b): ze hmot ohnivzdorných anebo z obyčejné kameniny 1. (1186)**, 

potom brusy a brousky z vypálených zemin uměle udělané 2. 
(1187).

** S t a t i s t i c k y dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

s. č. 417 a) 2 
23 v bednách a sudech, 
13 v koších, postav

cích, bednění nebo 
polovičních bednách.

s. č. 417 a) 4—417 b) 

23 v bednách a sudech, 
13 v koších, postav

cích, bednění nebo 
polovičních bednách.

V I.

V I.

V I.

V I.

V II.

V I.

V I. s. č. 423—426 6 
23 v bednách a sudech, 
13 v koších, postav

cích, bednění nebo 
polovičních bednách.
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426

427

b) barevné, obroubené, pomalo
vané, potištěné, postříbřené, 
pozlacené (1192) • ..................

Porculón:
a) hlavičky k dýmkám a sou

částky dýmek; hračky (vyj
ma hlavičky k loutkám) _ a 
zboží galahterní (titěrky [nip- 
pes] a věci toiletní):. •

*1. bílé • • .................................
*2. barevné, obroubené, poma

lované, potištěné, postříbře
né, pozlacené, také s oby
čejnými hmotami spojené •

b) jiný:
1. bílý (1199)......................... ...
2. barevný, obroubený, poma

lovaný, potištěný,, postří
břený, pozlacený, také s oby
čejnými hmotami spojený, 
(1200) ...................................

Hliněné zboží jinde .nejmeno
vané :

a) zboží z kameniny k technic
kým a hygienickým účelům, 
nenáleží-li k čís. 423:
1. jednobarevné (1201) . . . ■
2. dvoj- nebo vícebarevné,

obroubené, pomalované, po
tištěné, postříbřené, pozla
cené (1202)-............................

b) jiné:
1. jednobarevné (1203) . . • .

**2. dvoj- anebo vícebarevné, 
obroubené, pomalované, po
tištěné, postříbřené, pozla
cené (1204)................... • - *

Hliněné zboží, jiné (jinde neza
řáděné)^ spojené:

a) & obyčejnými hmotami (1205)

b) s jemnými hmotami (1206) • • 

ej s nej jemnějšími hmotami
(1207) ...........................................

Zboží této třídy s drahými kovy 
spojené (1208):

a) zlatém ........................................

b) stříbrem!.................. .................

20

40

17

36

36

15

25

12

20

36
120

240

850
600

0-3

Tára v procentech 
hrubé váhy

_! _

V I.

V I.

s. č. 423—426 6)
23 v bednách a sudech, 
13 v koších, postav

cích, bednění nebo 
polovičních bednách.

V I.

K gis. 424 Ž í a 2: hlavičky k dýmkám a součástky dýmek 1. (1193) (H9C), 
hračky 2. (1194) (1197), galanterii! zbozi o. (1195) (1198). 

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenováni mezi bbehodují- 
eími obvyklého.

H I.

s. č. 426 e)—427 
20 v bednách a sudech, 
13 v koších,
6 v balících
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*429

*430

431

432

XXXVIII. Železo a železné 

zboží.

Železo a železné polotovary:

Železo surové; železo a ocel, 
obojí staré, přelámané a v od
padcích k tavení a svařování

Poznám k y.
1. Železné piliny a okuje (1214) .

2. Odpadky bílých plechů pro
závody cín odlučující (1215) 
na dovolovací list pod dozo
rem a za podmínek nařízením 
stanovených ............................

Eryčné železo; ingoty .....

Brusky (placky) z plávkového 
železa a, brusky (placky) ze 
svařeného železa švarného, 
pleehařské balvany a vývalky 
na plech.............. ........................

Železo a ocel tyčové, kované, vál
cované nebo tažené:

a) nefasonované (1220) ..............

b) fasonované (1221) ..................
c) železo okrasné, ornamentova

né (1222) ...................................

d) upravené, nepatří-li k písme-
menu e (1223)............................

e) poniklované, mědí, měďnatý- 
mi slitinami nebo hliníkem 
obkládané nebo leštěné (1224)

Plechy a plotny (desky):

a) surové (černé plechy), silné:
1. 2 mm nebo více (1225) • . .

2. pod 2 mm níže až do 1 mm
(1226) .......................................

3. pod 1 mm níže až do 0.6 mm
(1227) .......................................

S t a t i s t ik a:

bez cla

bez cla

90

12

20

80

10

11

50

70
3o|

V I.

V I.

V I.

V I.

V I.

K cis. 428: slevačské železo surové 1. (1209), zrcadelné železo surové 2 (1210) 
surové zelezo ke krycování 3. (1211), křemité železo surové, surové 
^Zo^*malígarté> ferroalumimum a podobné sloučeniny železa 4.
obojí starél0aW.y5Ze(1213)lltmy’ kolejnÍCe a jiné železo a oce1’

železo 1- '(1216), ingoty 2 (1217)Kcis.430: br^ky z plukového žel^a 1 (1218), bíusky (placky) ze svařeného 
** « , , f ■ svtamfho> P^harske balvany a vývalky na plech 2. (1219). 

čími obvyklého tlStl Cky dluzno ohlašovati dle pojmenováni mezi obchodují-

s. č. 431 b)—e)
5 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v halících.

/ s. ě. 432 
i 3 v hednáph a sudech, 

2 v koších,
1 v halících.
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433

434

4. pod 0.6 mm níže až do 0.4 
mm (1228) .......................... _

_l

12 50

5. pod 0.4 mm níže až do 0.25 
mm (1229) .......................... — _ ! 13 ?0

6. pod 0.25 mm (1230)............. — — 15 -
Poznámka. Pásové železo 

100 mm nebo nad to výše zšíří 
a nejméně 1 mm ztlouští v ko
toučích pro válcovny na stu
deno na dovolovaní list pod 
dozorem a za podmínek naří
zením stanovených................ 7

b) dressované neb ožíhané, silné:
1. 1 mm anebo více (1231) • • — — - 12

2. pod 1 mm níže až do 0.6 mm
(1232) ...................................

3. pod 0.6 mm níže až do 0.4
mm (1233) ..........................

— : 13

15

70

4. pod 0.4 mm (1234) ..... — — — 16 —

c) pocínované, pozinkované, po- 
olověné, poměděné, pomosaz- 
něné, pokostované, obroušené, 
silné:
1. 1 mm anebo více (1235) • • 10

2. pod 1 mm níže až do 0.6 mm 
(1236) ................................... — — — 20 -

3. pod 0.6 mm níže až do 0.4 
mm (1237) .......................... —- — — — 21 50

4. pod 0.4 mm (1238)............. — — — — 24 —

d) poniklované, mědí, měďnatý- 
mi slitinami nebo hliníkem 
obkládané nebo leštěné (1239) • 24

e) vzorkované (barvou nebo liso
váním), moirované, lakované 
(1240) ...................................... 29

Plechy a plotny (desky), probi
té, dírkované, prohloubené ne
bo přistřižené:

a) černé plechy (1241)................

A

17

b) dressované neb ožíhané (1242) — — 21 —

c) jiné (1243) ............................. — — 36 —

Drát: 
a) silný:

1. 1.5 mm nebo více (1244) • • - 9 50

2. pod 1.5 mm níže až do 0.5 
mm (1245) ............. ... . . . - — 12 50

3. pod 0.5 mm (1246) ..... — — i - 15 —

s. č. 432
3 v tednáclt a sudeeli. 
2 v liošícli,
1 v balící cit.

V I.

V 1.

s. č. 433
5 v bednáeli a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.

s. č. 434—435 
4 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.
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1. Válcovaný drát přes 4 mm 
ztlonští pro drátovny na do- 
yolovaeí list za podmínek na
řízením předepsaných . . . .

2. Drát na česačky pod 1.5 mm
stlouští pro továrny na 
česačky, ocelový drát, bez 
ohledn na svoji tlouštku k vý
robě stávkových a pletacích 
drátů, zubovatý nebo nezubo- 
vatý železný drát pilovatý bez 
ohledu na svoji tlouštku pro 
továrny na textilní stroje a 
pro přádelny na dovolovací 
list za podmínek nařízením 
předepsaných .........................

3- Válcovaný drát ocelový, bez 
ohledu na svoji tlouštku, pro 
továrny na pruty k deštní
kům a slunečníkům a na pera 
k šněrovačkám na dovolovací 
list za podmínek nařízením 
předepsaných ............................

4. Drát pro továrny k výrobě 
drátěných lan na dovolovací 
list pod dozorem a za podmí
nek nařízením stanovených .

b) pocínovaný, pozinkovaný, po- 
olověný, poměděný, pomosaz- 
něný, pokostovaný, silný: j
1. 1.5 mm anebo více (1247) • •

2. pod 1.5 mm níže až do 0.5
mm (1248) ............................

I 3. pod 0.5 mm (1249)..............

30

c) poniklovaný, mědí, měďnatý- 
mi slitinami nebo hliníkem 
obkládaný nebo leštěný (1250)

435 Kalený drát: 
a) surový (1251)

b) leštěný nebo jinak zpracova
ný (1252), ...................................

436

437

Železné zboží:
Ocelové zrní (1253).....................

Válce z litiny, nekujné: 
a) surové, též o drhnuté (1254) .

bez clr

24

16 -

38 -

5 —

b) jiným způsobem obyčejně ne
bo jemně zpracované (1255) . . -------15 i

s. č. 434—435 
' 4 v bednách a siidech, 

2 v koších,
1 v balících.

• V I.

V I.

H II. s. č. 437
7 v bednách a sudech,
2 v kosích,
I v balících.
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438 Rcnu-y z litiny nekuj né, včetně 
takovéto spojky rour: 

a) surové, také o drhnuté, také 
asfaltem anebo dehtem natře
né; při síle stěn:
1. 7 mm nebo více (1256) • •

2. pod 7 mm (1257)

7 20 

10 50

H II.

b) jiným způsobem obyčejně 
zpracované; při síle stěn:
1. 7 mm nebo více (1258) • .

2. pod 7 mm (1259)..................

c) jemně zpracované; při síle 
stěn:
1. 7 mm nebo více (1260) • .

439

2. pod 7 mm (1261) ......

Roury ze železa kujného, válco
vané nebo tažené, nebo z kujné 
litiny, také s obroubenými, při- 
letovanými nebo přivařenými 
přírubami, vyjma takové trubní 
spojky; trouby vlnovité:

12

19

21 50 

24 50
H II.

440

441

a) surové, také odhrnuté, se zá
vity nebo s vrtanými neb sou
struhovanými přírubami (1262)

b) jiným způsobem obyčejně
zpracované (1263).....................

c) jemně zpracované (1264) • • •

Roury z ploten a z plechu nýto
vané, letované nebo zahýbané:

a) surové neb obyčejně zpraco
vané :
1. trouby ke kamnům, také

kolena z černého plechu 
(1265),....................................

2. jiné (1266) .............................
b) jemně zpracované. (1267) • • •

Spojky ‘rour (fittings) a pří
ruby z kujného železa:

15 50

20
29

17 
21 

29 —

s c. 438 o2—445 cj 
. 7 v bednách a sudech, 

2 v koších,
1 v balících.

H II.

H II.

**442

a) surové neb obyčejně zpraco
vané (1268)......................... ... •

b) jemně zpracované (1269) • • •

Železné konstrukce (hotové ob
jekty nebo jejich hotové sou
částky) ze železných nebo z oce
lových prutů, z plechu nebo 
z ploten, nýtované, sešroubo- 
vanó atd., také zhruba natřené 
(1270) ........................................... 17

H II.

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.
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H II.
a) nýtované, lisované, zahýbané,

letované, svařované, talíé 
zhruba natřené (1271) . . . .

b) jiným zpťisobem obyčejně
nebo jemně zpracované, také 
s obyčejnými hmotami ■ spo
jené (1272) ................................

21

38

Tára v procentech 
hrubé váhy

444 Zboží kotlářské, vyjma to, které 
přináleží ke třídě XL., kované, 
nýtované, lisované:

a) obyčejně zpracované (1273) .
b) jemně zpracované, také s oby

čejnými hmotami spojené 
(1274) ................................ . . .

445 Zboží plechové, jinde nejmeno
vané:

**a) ze surového plechu černého 
(1275) .... .........................

**b) z černého plechu, zhruba na
třené, nebo z plechu dres- 
sovaného, také zhruba na
třené (1278) ... ..............

**c) obroušené, jemně natřené, 
nebo pokostované, poolo- 
věné, pozinkované, pocíno
vané (také z bílého plechu); 
též s obyčejnými hmotami
spojené (1277) . -..................

fd) pomalované, potištěné, bron
zované, lakované; smalto
vané nebo' ze vzorkových 
plechů; také s obyčejnými
hmotami spojené..................

**e) leštěné, poměděné, pomosa- 
zněné, poniklované, mědí, 
měďnatými slitinami nebo 
hliníkem obkládané nebo 
postříbřené; také s obyčej
nými nebo s jemnými hmo
tami spojené (1280) ....

446 Kolejnice, bez ohledu na profil,
také vrtané, vážící na běžný 
metr:

21

29

18

23

38

66

120

50

H II.

H II.

s. č. 443—445 c 
7 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.

s. č, 445 cl) e) 
j 9 v bednách a sudech, 
j 2 v koších,

1 v balících.

!

H II.

a) 15 kg nebo více (12811
b) pod 15 kg níže (1282)

6 -
7 20

447 Věci k upevňování kolejí: spony, 
klíny, kolejniční hřeby, pod
ložky, ustalovací kroužky atd. 
(vyjma šrouby, šroubové svor
níky a matice), železniční 
pražce, kolejniční stolice (1283) i — 14

t Pro vývoz ií čís. 445 d): plechové nádobí smaltované (1278), jiné (1279) ** Statisticky dlužno' ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími ob\yklého.

II II.
s. ě. 447-454 

5 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v halících.
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*448

449

450

451

*452

453

454

455

Železniční osy (nápravy) a sou
části kol (písty [náboje], ko
lové okruhy [tyres], kolové ko
touče, kolové hvězdice), také 
soustruhované, obroušené • •

Železniční kola a železniční dvou- 
kolí, hotová, o průměru:

a) 36 cm nebo více (1286) ....

b) pod 36 cm níže (1287)..............

Výhybky, křižovatky, posou- 
vadla, přemykadla, brzdy 
(zdrže), nárazníky a podobné 
těžké potřeby železniční:

a) surové, také odrbnuté (1288)

b) jiným způsobem obyčejně 
zpracované (1289)

Osy (nápravy), osní čepy, osní 
zděře a osní zákolníky pro po
vozy silniční;

a) surové, bez dalšího zpraco
vání (1290) ................................

b) s dalším zpracováním:
1. osy obyčejné a jejich sou

částky (1291).........................

2. osy olejně a poloolejné,
potom osy patentní, jakož 
i jejich součástky, také se 
součástkami z nedrahých 
kovů spojené (1292) ....

Nástroje (náčiní, nádobí):
Kosy a srpy, také se dřevem spo

jené ..............................................
Těžké kleště kovářské, sochory, 

kozí nožky a skalní nebozezy, 
vyjma nebozezy hloubkové, 
také na ostří, nebo na hraně 
obroušené, duté skalní nebo
zezy (1295) ....................................

Nosatce, motyky a lopaty [rýče] 
(včetně, lžíce zednické [ome- 
tačky]), také se dřevem spojené:

a) surové, také na ostří nebo na
hraně broušené- (1296) - • • •

b) jiným způsobem obyčejně 
nebo jemně zpracované (1297)

Vidle na seno a hnůj a jiné 
hrubé vidle, hrábě, hrabky, také 
se dřevem spojené: 

a) surové, také na špičce upra
vené (1298) .........................

bez cla

14

20

10

21

48

50

50

50

íc S t at i s tik a:
K5ís. 448: železniční osy 1. (1284), součásti 

(1285),
K čís. 452: kosy 1. (1293), srpy 2. (1294).

12

17 50 

22

24

kol, též soustruhované atd. 2.

H II.

H II.

H II.

H II.

s. č. 447—454 
5 v bednách a sudech, 

i 2 v. koších,
1 v balících.

HII.

H II.

H II.

H II.

s. č. 455—466 pozn.
7 v bednách a sude.ch,
2 v koších,
1 v balících.
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hrubé váhy

456

457

458

459

460

b) jiným zpiisobem obyčejně 
nebo jemně zpracované, také 
leštěné nebo poniklované (1299)

Kladiva, palice; sekyry všeho 
drubn; kleště, vyjma těžké 
kleště kovářské; kovadliny, 
kovadlinové babky, kovářské 
tvorniee, váhy: 

fa) na kus 500 £r nebo více:
*1. černé nebo obyčejně zpraco

vané ................................ ... •
*f2, jemně zpracované . . . . . 
**b) na kus méně než 500 p, ja

kož i všecky úplně nebo čá
stečně leštěné nebo poniklo
vané, bez ohledu na váhu 
(1304) • ...............

Pilníky a rašple, o délce třecí, 
plochy:

a) přes 250 mm (1305)............. ...
b) 150 až do 250 mm (1306) ....
c) pod 150 mm (1307)................

Poznámka. Pilníková tílka 
vykovaná, také pouze na kusy 
rozdělaná, jakož i broušená ale 
nevysekaná, dlužno vyclívati 
dle čís. 483 b.

Pily a plechy na pily (čepele) 
neozubené, také íiplně nebo 
částečně leštěné nebo poniklo
vané:

a) lupenky (1308) .......................
b) jiné (1309) .................... • • •

Krouže, tříěe (vyjma tříče uhlo
vé), závitníky a vrtáky spi- 
rální, čelisti závitničné; sídla; 
všecky tyto věci úplně nebo 
částečně leštěné nebo poniklo
vané; ve váze:

a) 250p nebo více (1310)..............
b) pod 250 g níže (1311)..............

Želízka do hoblíků, dláta (dla- 
badla), teslíky, nebozezy jinde 
nejmenované, razidla, stupice

35

60

30
60
75

150
60

HII.

H II.

H II.

H II.

s. č. 455—466 pozn.
7 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.

II II.

* Statistika.
K čís. 456 a) 1 a 2: kleště 1. kovadlinové babky, kovářské tvorniee 2. 
f Ve vývozu: k čís. 456 a) 1 a 2: kladiva, palice; sekyry všeho druhu; kovadliny:

kovadlinové babky, kovářské tvorniee, ve váze 500 q neb více na kus > 
černé nebo obyčejně zpracované (1300), jemně zpracované (1301). 
Kleště (vyjma těžké kovářské) ve váze 500 q neb více na kus : černé 
nebo obyčejně zpracované (.1302), jemně spracované (1303).

** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého. •
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(štanee) a jiné nástroje zvlášť 
nejmenované; všecky tyto věci 
také úplně něho částečně le
štěné nebo poniklované (1312) 60

461 Hřebíky, také hřebíky drátěné 
(drátěnky):

H II.

*a) cvočky do střevíců a cvoky; 
podkováky; hřebíky sekané, 
jinde nejmenované..............

b) hřebíky drátěné (drátěnky),
také odrhnuté (1315)..............

c) hřebíky, jiné:.........................
1. surové, také odrhnuté

(1316) .............................
2. jiným zpxísobem obyčejně 

zpracované; s jinými hmo
tami nespojené (1317) • • •

d) jemně zpracované, potom 
všecky hřebíky s hlavičkami 
z jiných hmot obyčejných 
(1318) ............................. - . •

24

16

18

20

36
462 Šroubové matice a svorníky, bez 

závitu; nýty:

a) surové, o průměru závitu:
1. 14 mm nebo více (1319) ...
2. pod 14 mm níže až do 7 mm

(1320) ....................................
3. pod 7 mm (1321) -..............

b) obyčejně nebo jemně zpraco- 
I váné, o průměru závitu:

1. 14 mm nebo více (1322) • . •
2. pod 14 mm níže až do 7 mm

(1323) ....................................
3. pod 7 mm (1324)..................

12

19

463 Šrouby, šroubové matice a svor
níky, se závitem:

a) surové, o průměru závitu:
1. 14 mm nebo více (1325) • •
2. po(l 14 mm níže až do 7 mm

(1326) ....................................
3. pod 7 mm níže až do A mm

(1327) ................................ •
4. pod 4 mm (1328)..............

b) obyčejně nebo jemně zpraco
vané, o průměru závitu:
1. 14 mm nebo více (1329) • • •
2. pod 14 mm níže až do 7 mm

(1330) ....................................
3. pod 7 mm níže až do 4 mm

(1331) ....................................
4. pod 4 mm (1332)..................

21

29

36
43

29

36

43
50

50

H II.

H II.

Tára v procentech 
hrubé váhy

s. č. 455—466 pozn.
7 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.

* Statistika.
Křís. 461a): podkováky 1. (1313), cvocky do střevíců a cvoky; hřebíky se

kané, jinde nejmenované 2. (1314).
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Řetězy, vyjma řetězy lité a ře
tězy kloubové:

a) s články, silnějšími než 6 mm:
1. surové, také odrlmuté nebo

dehtěné (1333) . ;..............
2. jiným způsobem obyčejně

nebo jemně " zpracované 
(1334) ....................................

b) s články 2 až 6 mm silnými:
1. surové, také odrlmuté nebo

dehtěné (1335) . ..................
2. jiným způsobem obyčejně

nebo jemně . zpracované 
(1336) ....................................

c) s články imd 2 mm síly:
1. surfívé, také odrlmuté nebo

dehtěné (1337) ......................
2. jiným způsobeni obyčejně

nebo jemně zpracované 
(1338) ....................................

Řetězy kloubové, vyjma řetězy 
k velocipédům, přináležející 
k čís. 552, (1339) • ..................

jinde nejmeno- 

obyčejně zpra-

Zboží drátěné, 
váné:

**aj surové neb 
cované:
1. z drátu 1.5 mm nebo tlust

šího (1340) .............. ... . .
2. z drátu pod 1.5 mm tloušt-

ky (1341).............................
**b) jenině natřené, pocínované, 

pozinkované (1342) . . . .
Poznámka. Drátěné pro

vazy čís. 466 n 2 a 6 (1343) • •

c) jiným způsobem jemně zpra
cované, též leštěné nebo po
niklované; drát nitmi opře
dený (1344).............................

Mykadla všeho druhu; tkalcov
ská brda, zuby na tkalcovské 
paprsky, též ve svazcích anebo 
v kotoučích; tkalcovské nítě- 
nice z drátu; drátěná nebo ple
chová ouška k nítěnicím (mail- 
lons) ............................. - • •

Jehly, pokud nespadají do čís. 
469; psací pera a nástrčky na 
pera; ocelové perly, taképozla-

13

23

22

36

36

40 —

42

90

H II.

* Statistika.
Kčls. 467: Mykadla všeho druhu i. (1345), vše ostatní 2. (1346).
K čís. 468: jehly 1. (1347), psací pera a nástrčky na pera 2. (1348), vše 

ostatní 3. (1349).
** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého.

H II.

H II.

Túra v procentech
hrubé váhy

H II.

H II.

s. č. 455—466 pozn.
7 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v halících.

Pro drátěná lana 
s. č. 466« i b):

7 na kotoučích, se za- 
pažením na obvodu 
nebo bez něho, 
v hrubé váze nej
méně 500 kg.

s. č. 466 cj—469 
9 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v halících.
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50

60 i—

120

cené nebo postříbřené; udice 
na chytání ryb, sponky, přezky, 
knoflíky, náprstky a podobné
drobné potřeby .........................

Poznámka: Nehotová
psací pera pro továrny na psací 
pera na dovolovací list pod do- 
zorein a za podmínek naříze
ním stanovených.

Stvoly jehelné dlužno vyclí- 
vati jako drátěné zboží jinde 
nejmenované čís.' 466.

469 Jehly šicí (včetně jehly sešívací,
vyšívací a stahovací), také s po
zlaceným ouškem; jehly k ši
cím, . pletacím, vyšívacím a 
stávkářským strojům (1350) • jbeZCla

470 Peřová (pružinová) ocel (ocel na 
způsob pásu ve svazcích anebo 
v kotoučích, na pružno kalená), 
také leštěná, silná:

a) 0.5 mm nebo více (1351) ....
b) pod O.Síwwe (1352).....................

471 1 Pera (zpruhy):
a) pera listová a spirální k po

vozům železničním a silnič
ním (1353) ................................

b) jiná pera vozová- (1354) - • *.
c) pera nábytková a jiná pera 

hrubá:
1. surová, také odrhnutá nebo

hrubě natřená (1355) •
2. jiným způsobem obyčejně

nebo jemně zpracovaná 
(1356) .......................................

**d) pera jinde nejmenovaná, 
také leštěná nebo s obyčej
nými nebo s jemnými hmo
tami spojená (1357) . • • • •

472 Svóry (šarnýry, závory, okenní 
a dveřní stěžeje, stěžejní kno
flíky a stěžejní dílce, kování 
na dveře, na okna, na nábytek 
a na vozy); zboží ostruhářské; 
všecky tyto věci vyjma, ty, 
které přináležejí k umělému 
dílu zámečnickému, také s ne
drahými kovy spojené:

a) surové, také o drhnuté, vrtané 
nebo zhruba natřené (1358) • • _ _ _ — 24

b) broušené (opilované), jemně 
natřené, pokosfované, poolo- 
věné, pozinkované, pocíno-

tatisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodu jí
cími obvyklého.

fára v procentech 

hrubé váhy

H II.

H II.

H II.

H II.

s. č. 466 c)—469 
9 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1. v halících.

s. č. 470, 471 a) b)
7 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v halících.

s. č. 471 e), d) 
i 9 v bednách a sudech 
í 2 v koších,
■ 1 v halících.

s. č. 472
7 v bednách a sudech,

2 v koších,
1 v halících.
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473

474

475

476

váné nebo jiným zptisobem 
obyčejně zpracované (také 
z bílého plechu) (1359) . . . . 

c) jiným způsobem jemně zpra
cované (1360) .......................... ...

Zámky, klíče a jiné součástky 
zámků:

a) zámky obyčejné, vyjma 
zámky bezpečnostní a ty, 
které přináležejí k umělému 
dílu zámečnickému, je-li kus:
1. těžší než 300 g (1361) ....
2. 300 p a lehčí'(1362)...............

b) zámky bezpečnostní, také
zámky umělého díla zárnéč- 
nickěho (1363) ..........................

Poznámka. Klíče, které 
přicházejí se zámky, k nimž 
přináležejí, vyclívají se spolu 
se zámky; při zjišťování váhy 
kusu nepřičítá se však váha 
klíčů.

c) klíče a součástky zámků oby
čejně nebo jemně zpracované, 
vyjma pera k zámkům (1364)
Poznámka. Nezpracované 

klíče a součástky zámků dlužno 
yyclívati dle jich jakosti.

Práce umělého díla zámečnic
kého s kovanými, lisovanými 
nebo čekaněnými ornamenty, 
také s nedrahými kovy spojené 
(1365) ................................................

Železné pokladny a bezpečnostní 
skřínky:

a) nedohotovené, pouze ze želez
ných ploten a prutů (1366) • .

b) hotové (též takovéto tajné 
přihrádky [tresory]), také s 
umělým dílem zámečnickým 
spojené:
1. ísolačními hmotami naplně

né (1367) ..................................
2. bez isolačních hmot (1368) .

Železný nábytek, vyjma ten, kte
rý přináleží k umělému dílu 
zámečnickému; tělocvičné ná
řadí :

a) surové, nebo zhruba natřené, 
také se dřevem spojené (1369) •

b) jiným Způsobem obyčejně ne
bo jemně zpracované, tairé s 
jinými hmotami spojené (1370)

65

24

36
70

20

60

40

50

38
50

65

50

H II.

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

H II.

H II.

H II.

s. č. 472
7 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.

s. 5. 473-475 
8 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.

s. č. 476

7 v bednách a sudech,
2 v koších,
1 v balících.
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477

478

Ostruhy všeho druhu (1371) 

Zbraně a součástky zbraní:

c 1 n i sazby ‘•2
všeobecné smluvní >0)

G ‘G

ve
fran
cích

v korunách S ■go
oS^ O)o

s při
rážkou

bez
přirážky

sto

120 H II. 

H II.

Tára v procentech 
hrubé váhy

**a) zbraně sečné a bodné, jakož 
i součástky těchto zbraní 
(1372) .........................................

b) zbraně střelné:
**1. děla i části děl (1373) • • 60

2. ručnice světničné a plit-
kovky, také rozebrané 
(1374) .....................................

3. hotové střelné zbraně ruč
ní, jiné, též co nej jem
něji zpracované (1375) • •

c) součástky střelných zbraní 
ručních:
1. hlavně, také hotové (13/6)

72

150 -

60 -

s. ě. 477, 478 
• 9 v bednách a sudech, 

] 2 v koších,
1 v balících.

2. jiné surové, nekalené, ne- 
nat vržené', nepohněděné 
součástky střelných zbra
ní ručních (1377)............... 75

479

3. jiné hotové součástky 
střelných zbraní ručních, 
také co nejjemněji zpra
cované (1378) ...................... 150

Zboží nožířské a součástky tako
véhoto zboží:
a) součástky zboží nožířského 

lité, lisované nebo kované, 
surové, také s odlisovanou 
jehlou, dále nezpracované 
(1379) ■ ......................................... 45

H II.

Poznámky:
1. Součástky ke zboží nožířskému 

dále zpracované (vrtané, opi- 
lované, kalené, broušené atd.) 
dlužno vyclívati jako hotové 
zboží nožířské.

2. Vidličky z plechu slisované
k pocínování,1 k výrobě pří
borů z cínované oceli, na do- 
volovací list pod dozorem a za 
podmínek nařízením přede
psaných .....................................

**b) hrubé nože a nůžky pro po
třebu živnostníků anebo pol
ních hospodářů (1380) . • •

c) nůžky (vyjma ty, které jsou 
pro potřebu živnostníků 
anebo polních hospodářů), 
také nejjemněji zpracované 
(1381) ...................... .................. 175

36 —

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenováni mezi obchodují

cími obvyklého.

s. č. 479 a-b 

7 v bednách a sudech’, 
2 v koších,
1 v balících.

js. č. 479 cj, d), e) a 480 
; 9 v bednách a sudech, 
l 2 v koších, 
j 1 v balících.
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Celní sazby
všeobecné smluvní

ve
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1

v korunách
s při- | bez
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Tára v procentech

hrubé fáhy

*480

481

**482

d) nože kapesní a zavěráky
(klesáky) všeho druhu, také 
cq nejjemněji zpracované 
(1382) .......................... ... . . .

e) všecko ostatní zboží nožíř
ské, také nejjemněji zpraco
vané (1383) ..............................

Zboží galanterní (titěrky [nip- 
pes], věci toiletní a šperky); 
hračky; také s obyčejnými 
nebo s jemnými hmotami spo
jené ...................... ......................
P o z n á m k a. Surové sou

částky zboží tohoto čísla (pou
ze ^lité nebo lisoyané atd.) 
dlužno vy clí váti dle jich ja
kosti.

Zboží jinde nejmenované z.litiny 
nekujné, též s kusy železa kuj
ného nebo se dřevem spojené: 

**a) surové nebo pouze odrhnu- 
té, je-li kus:
1. těžší než 100 /r/y (1386) . .
2. těžší než 40 fcff až do 100

kff (1387) ..........................

3. těžší než 5 ker až do 40 kry

(1388) .................................

4. 5 7c,(/ nebo lehčí (1389) • .

**bj jiným způsobem obyčejně 
zpracované, je-li kus:
1. těžší než 100 7cff (1390) . .

2. těžší než 40 fcff až do 100
kff (1391) ..............................

3. těžší než 5 7cff až do 40 kff

(1392) .....................................

4. 5 kff nebo lehčí (1393) ■ .

'<•) jemně zpracované, je-li kus:
1. těžší než 100 kg (1394) . .

2. těžší než 40 7c.ff až do 100
Icff (1395).............................

3. těžší než 5 Icq až do 40 Icff

(1396) .....................................

*4. 5 ]cg nebo lehčí...............

Litina díla umělého a jiná litina 
jemná, nekujná, též se spojka
mi z kujného železa nebo se 
dřevem spojená: 

a) surová nebo pouze odrhnutá 
(1399) ................................. .. . .

120

150

175--------

8
10

14

16

18 

í 22

20

25

30

36

36

H lí

H II

H II.

s. č. 479 d), e) a 480 
9 v bednách a sudech 
2 v koších,
1 v balíc;ch.

s. č. 481 a) 3—b)

5 v bednách a sudech,
2 v
1 v

koších,
balících.

s. č. 481c, 482 
9 v bednách a sudech; 
2 v koších,
1 v balících.

* Statistika.
Kčís.480: zboží galanterní 1. (1384), hračky 2. (1385).

Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.
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Fára v procentech

hrubé váhy

**483

**484

**485

b) jiným způsobem obyčejně 
nebo jemně zpracovaná, také 
s jinými obyčejnými hmota
mi spojená (1400) ......

Zboží jinde nejmenované z kuj
ného železa, také s nekuj nou 
litinou nebo se dřevem spojené:

a) surové nebo odrhnuté nebo 
zhruba natřené, je-li kus:
1. těžší než 25 kg (1401) ....
2. těžší než 3 kg až do 25 kg

(1402) .....................................
3. těžší než 0.5 kg až do 3 kg

(1403)................................. • •

4. 0.5 kg nebo lehčí (1404) . •
b) jiným způsobem obyčejně 

zpracované, je-li kus:
1. těžší než 25 kg (1405) • • •

2. těžší než 3 kg až do 25 kg

(1406) .........................................

3. těžší než 0.5 kg až do 3 kg

(1407) .........................................

4. 0.5 kg nebo lehčí (1408) . .

c) jemně zpracované, je-li kus:
1. těžší než 25 kg (1409) . • •

2. těžší než 3 kg až do 25 kg

(1410) .........................................

3. těžší než 0.5 kg až do 3 kg

(1411) ..................  ...................

4. 0.5 kg nebo lehčí (1412) . .

Zboží železné s obyčejnými hmo
tami spojené (1413)...................

Zboží železné s jemnými limeta
mi spojené (1414)......................

50

120

10

12

14
16

20

22

24

28

30

32

36

40

40

H II.

H II. 

H II.

s. č. 483 a), b)

5 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.

s. č. 483 c)—485 
9 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.

**486 IZboží železné pozlacené nebo 
postříbřené, nebo s nejjemněj
šími hmotami spojené (1415) • . 240

• Po z n á m k a. Pozlacené ne
bo postříbřené zboží železné, 
které jest výslovně jmenováno, 
dále všechny věci zvlášť jme
nované, které by vzhledem k 
hmotě, s kterou jsou spojeny, 
připadly k některému ze tří 
čísel předcházejících, ale které 

<r jsou nejméně sazbou těchto čí
sel stiženy, vyelívají se dle 
svých zvláštních čísel.

H II.

s. č. 486, 487 
20 v bednách a sudech, 
13 v koších,
6 v balících.

*Statistika.
K čís. 481c) 4: smaltované nádobí kuchyňské 1. (1397), jiné zboží (1398)**.

** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého,
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rážkou 1 přirážky

487 Zboží této třídy s drahými kovy 
spojené (1416):

a) zlatém 1 -

b) stříbřem

Yšeobecné poznámky 
k třídě XXXVIII.

1. Ve smyslu celní sazby jest 
mezi kujné železo zahrnuta ta
ké ocel, měkká litina a ocelová 
litina.

2. Při zboží zpracovaném oproti 
surovému rozeznávají se tři 
stupně způsobu zpracování.

Podle rozeznávání tohoto po
kládají se, nejsou-li při zvlášt
ních číslech této třídy jednot
livé způsoby zpracování vý
slovně vytknuty nebo jiné vý
jimky stanoveny:

a) za obyčejně zpracované: všec
ky železné věci, které jsou 
odrhnuty, dírkovány, vrtány 
nebo na nichž jsou závity vy
řezány, jakož i všecky ty že
lezné věci, které jsou liplně 
nebo částečně opilo vány, na 
povrchu zhruba ubrány, osou- 
struhovány, o smirkovány,
ohoblovány, obroušeny nebo 
zhruba natřeny; potom všec
ky železné části, které jsou za- 
nýtovány, zašroubovány nebo 
podobným způsobem dodateč
ně složeny, pokud vzhledem 
k svému zpracování nepři
padají k písmenu bac.

Naproti tomu nepokládá se 
věc za zpracovanou, když se 
švy (jehly), při lití nebo liso
vání způsobené, utesají, upi- 
lují nebo srazí, když se plochy 
na lomu srovnají, když se 
přílitky odpíchnou, dále při 
ocelové litině, když se věci na 
povrchu předběžně zhruba 
uberou, aby se zkusilo, jsou-li 
bez chyby.

b) za jemně zpracované: všecko 
zboží železné, které jest úplně 
nebo částečně pocínováno, po
zinkováno, poolověno, pomě
děno, pornosazněno, okysliče- 
no, jemně natřeno, pokosto- 
váno, lakováno, pomalováno, 
pobronzováno nebo smaltová
no; konečně

850

600

8,

H I. j s. č. 486, 487
j20 v bednách a sudech, 
.13 v košícb,
| 6 v halících.
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e) za nejjemněji zpracované: 
všecko zboží železné, které jest 
leštěno, ryto, poniklováno, 
mědí nebo niěďnatými sliti
nami nebo hliníkem obklá
dáno.

Není-li v sazbě nic zvlášt
ního o tom ustanoveno, jest 
zboží nejjemněji zpracované 
podrobeno 50% přirážce ke 
clu ze zboží, o něž se jedná. 
Je-li při zboží, o které jde, 
předem o zvláštní sazbu pro 
zboží obyčejně nebo jemně 
zpracované postaráno, dlužno 
položití ža základ k vypočítá
ní 50% přirážky celní sazbu, 
která má plaťubst pro zboží 
jemně obdělané.

C e l n i sazby
všeobecné

ve
fran
cích

v korunách
s při- j bez 

ražkou | přirážky

smluvní

XXXIX. Nedrahé kovy 

a zboží z nich.

Surové kovy a polotovary:
488 i Nedrahé kovy, surové, staré, pře- 

lámané něho v odpadcích: 
a) olovo, také s antimonem, 

otrušíkem (arsenem), cínem 
anebo zinkem smíšené (1417) • bez cla

b) cín, také s antimonem, olovem
anebo zinkem smíšený; kov 
britanský (1418) .... bez cla

c) zinek, také s olovem anebo s J

cínem smíšený (1419)...............bez cla

d) měď (také přečištěná), měď
elektrolytická, měď v plac
kách, měď cementová (sraže
ná) (1420) .....................................

e) nikl (1421) ...............

f) aluminium (hliník), magne
sium, .jakož i slitiny těchto 
kovů jednoho s druhým (1422)

bez cla 
1

bez cla

bez cla

**489

**o) jinde nejmenované (1423) • . 
*h) slitiny z nedrahých kovů, 

jinde zvlášť nejmenované • . 
Plotny pilou nařezané (planches) 

t. j. plotny z balvanů ze suro
vých kovů nebo z kovových 
slitin pilou řezané, které se 
válcováním anebo tažením pří
mo zpracují (1429) • • • • • • •

bez cla

bez cla

ibezclaj — —

O — -a

o

? ii..

V I.

* Statistika. „
Křís. 48810: bronz (spěž) 1. (1424), mosaz 2. (1425), pakfon 3. (1426), totnbak 

4. (1427), jiné slitiny 5. (1428)* **.
** Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenováni mezi obchodují

cími obvyklého.

Tára v procentech

hrubé váhy

g
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490

491

492

**493

**494

*495

496

Celní sazby

všeobecné smluvní

ve
fran
cích

v korunách
s při- | bez 

rážkou 1 přirážky

Niklové anody (1430)............... ... bez cla — _

Plechy a plotny (válcované, roz
vedené); dále nezpracované: 

a) z olova (1431) ......... 12

b) z cínu a z britanského kovu 
(1432) ............................................. 9 50

c) ze zinku (1433)...................... ... — — — — 7 20
d) z mědi, niklu, aluminia (hli

níku) a z jiných nedrahých 
kovů a kovových slitin jinde 
nejmenovaných, síly:

*1. přes 0.5 íwmf ....... 19
*2. 0.5 mm a méně ff ..... — — — - 24 —

Plechy a plotny, prohloubené ne
bo dírkované:

a) z olova (1444)............... ... 12

b) z cínu nebo z britanského 
kovu (1445) .................................. 9 50

c) ze zinku (1446) ........................... — — — — 12 —

*d) z mědi, niklu, aluminia (hli
níku) a z jiných nedrahých 
kovů a kovových slitin, jin
de nejmenovaných............... ... 25

Plechy a plotny všeho druhu, 
obroušené, leštěné, pokostova- 
né, lakované, poniklované, po
měděné, nebo jinými nedrahý
mi kovy potažené, vzorkované 
(barvou nebo lisováním) (1452) 29

Plechy a plotny, pozlacené nebo 
postříbřené, také zlatém anebo 
stříbrem obkládané (1453) . . . 60

Kov v tenoučké pruhy rozvede
ný a tepané směsi k výrobě 
kovových lístků (1454) .... 24

Tyče, pruty a dráty (válcované, 
rozvedené nebo tažené): 

aj z olova (1455) .......................... 12

b) z cínu nebo britanského kovu 
(1456) ............................................. 9 50

C ca >0)G ‘3 
u. <J

o-l

Pára v procentech

hrubé váhy

"V I. 

V I.

* Statistika.
I 1434 f \ / 1436 f \

K Sis. 491 d) 1 a 2: z mědi 1. IÍ435 Vf/’ z n*k^u 2. \y437 ff )> z aluminiahli-
/ 1438 f \ ...............

niku) 3- (ilSo+f) .

... f)
\1439 tf

kovů a kovových slitin zvlášť nejmenovaných ^•^443

z jiných nedrahých 
I 1442 f

K čís. 492 d): z mědi 1. (1447), z niklu 2. (1448), z aluminia (hliníku)
3. (1449), z mosazi 4. (1450), z jiných nedrahých kovů a ko
vových slitin jinde nejmenovaných 5. (1451)**.

** Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

V I.

H II.

H II.

IIII.

V I.

s. c. 490, 491 a)—b)

5 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v halících.

s. č. 491 d)—493 
5 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.

s. č. 494, 495 
8 v bednách a sudech, 

‘2 v koších,
1 v balících.

s. č. 496 a), b)

5 v bednách a sudech.
2 v
1 v

koších, 
balících.
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c) ze zinku:
1. tyče a pruty (1457)...............
2. dráty (1458) ............... ... • •

d) z mědi, niklu, aluminia (hli
níku) a z jiných nedrahých 
kovů a kovových slitin, síly:

*1. přes 0.5 mmi..........................

**Po známka. Válcované ty
če, válcovaný drát jakož i pru
hy z ploten pilou nařezaných 
(lúanches) a z podobných věcí 
uřezané, z nedrahých kovů a z 
kovových slitin pod písme
nem d jmenovaných, pro drá
tovny. na dovolovací list pod 
dozorem a za podmínek naří
zením předepsaných . . . , •
*2. přes 0.25 až do 0.5 mmff ■ • 
*3. 0.25 mm něho slabší fft • •

. 7 20 
12 —

19

497 Tyče, pruty a dráty, leštěné, po- 
kostované, lakované, poniklo
vané, pomosazněné, poměděné 
nebo jinými nedrahými kovy 
potažené, vzorkované lisované: 

*a) z olova, cínu, britanského 
kovu nebo ze zinku...............

b) z mědi, niklu, aluminia (hli
níku) a z jiných nedrahých 
kovů a kovových slitin, 
síly:

*1. přes 0.25 mm ý.......................

1*2. 0.25 mm nebo slabší ff • .

Měděný drát, cementový; dráty 
z nedrahých kovů nebo z ko
vových slitin, stříbřené nebo

29

29 — 
36 —

1459 •
1460 ft S > z niklu nebo

* S atistika:

K čís. 496 d 1,2, 3: z mědi a 2e slitin mědi 1.**
* / 1462 t \ \1461 ftt.

z aluminia (hliníku) 2. | 1463 t+ I > z jiných nedrahých kovů
VÍ464 ttt' í 1465 'i‘(1465 f \

1466 f f | ** 
1467 ttt/

Kěís. 497ťi: z olova 1. (1469), z cínu nebo z britanského kovu 2. (1470), ze 
zinku 3. (1471),

1 1472 t \
K čís. 497 h 1 a 2: z mědi a ze slitin mědi 1.^47g z niklu nebo z aluminia

I 1474 t \
(hliníku) 2. ^1475 Ýfj ’ z ůných nedrahých kovů a kovových

/ 1476 f
slitin zvlášť nejmenovaných 3. (1477^.“^ .

Kěís. 498: měděný drát cementový, též sploštělý atd. 1. (1478), dráty z ne
drahých kovův a kovových slitin, postříbřené atd. 2. (1479)**.

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

s. č. 496 c) 2,. d)

5 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.

Pro dráty sazeb
ního čísla 496 d 3 
na dřevěných 

cívkách : 
kromě toho 7 procent.

H II.

s. č. 497
8 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.

Pro dráty sazeb
ního čísla 497 b 2 

na dřevěných 
cívkách: 

kromě toho 4 procenta.

s. č. 498
8 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.

Pro dráty sazeb- 
ního čísla 498 na 
dřevěných cív

kách:
kromě toho 12 procent.

8*
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**493

500

ů*501

stříbrem obkládané; všecky 
tyto dráty také sploštěné, ale 
dále nezpracované......................

c e 1 n i s a z a y *03 'O
všeobecné smluvní CO CO»aj >j-

ve
fran-
cích

v korunách s J- <J
0-5s při- I bez 

rážkou | přirážlsv 1

Dráty z nedrahých kovů nebo z 
kovových slitin; zlacené nebo 
zlatém obkládané, také splo- 
štěne, ale dále nezpracované 
síly:

a) přes 0.5 mm (1480)...................
b) 0.5 mm nebo slabší (1481) . .

Kovové zboží:

Roury a válce, dále nezpraco
vané:

a) z olova (1482)..............................
b) z cínu nebo z britanského ko

vu (1483) .......................... ...
c) ze zinku: f

1. tažené, lité nebo válcované
(1484) .........................................

2. ze zinkového plechu (1485) .

d) z jiných kovu nedrahých ane
bo z kovových slitin, při váze 
běžného metru:

*1. 1 kg a více f..........................
*2. méně než 1 kg f f

* .R o z n á, m k a. Roury a válce 
dále zpracované, potom ryté, 
vzorkované, fasonované, po
niklované nebo jinými kovy 
nedrahými potažené, ale nezla- 
cené aniž postříbřené, jsou k 
sazbám svrchu dotčeným po
drobeny přirážce ......................

Slitky, hrubé, nezpracované, ne- 
ornamentované, také se dře
vem anebo se součástkami ze 
železa, hrubě pracovanými, spo
jené:

a) z olova (1492) ............... ...
b) z jiných kovů nedrahých a 

z kovových slitin (vyjma alu
minium [hliník] a nikl), těžší 
na kus víc než 10 kg (1493) • .

— 72

- 72
-300

— 12 -

- 9 5 0

— 12 -
— 28 -

- 28 -
- 48 -

- 7 -

- 12 -

- 20 —

H II.

K čís. 500 d 1 a 2: z mědi a ze slitin mědi 1. J,.), z niklu nebo z alumi-

(1488 i* \ '
T4qo -h- ) > z jiných nedrahých kovů a kovo-

vých slithl 3- (iSiit)**-

. . ** Si « lištičky dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého. ■’

H II

H II.

Fára v procentech

hrubé váhy

s. ě. 499 
20 v bednách a sudech, 
13 v koších,

6 v balících.

s. č. 500 a)—d)

5 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v halících.

s. č. 500 pozn.
8 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.

s. č. 501—504 
6 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.
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502 Kotle a kotlářské zboží, hrubé, 
dále nezpracované (vyjma

H II.

předměty ke třídě XL. přinále
žející) :

a) kotle z olova (1494)...............
b) kotle z jiných kovů nedra

hých a z kovových slitin (vyj
ma aluminium [hliník] a 
nikl); misky pouze vyhlou
bené; vykovaná nebo vyvál- 
covaná dna a ohniště; všecky 
tyto věci těžší na kus víc než 
10 kci (1495).................................

12

24

s, 6. 501—504 
6 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících

P o z n á m k a k čís. 501 a 502. 
Jiné odlitky, kotle a kotlářské 
zboží, i ty, které jsou z niklu 
a aluminia [hliníku;,, vyclív. 
se jakožto kovové zboží dle své 
jakosti.

503 Pájka, měkká (klempířská); 
j kulky a broky z olova (1496) • •

504 Pájka tvrdá (1497)

V I.

V I.

*‘505 Listy (folie) olověné a cínové 
(staniol), lesklé, vzorkované, 
barvené nebo lakované; šešul- 
ky na láhve, tuby a podobné 
zboží z cínu, z pocínovaného 
olova nebo z olověných slitin

506 Knihtiskařská písmena (též ta
kovéto linky, orámování a 
okrasy):

a] z kovu na písmena (liteřiny)
(1499) ............... ’**'■/*;

b) z mosazi nebo z jiných kovů
nedrahých (1500)......................

507 Drátěná lana z nedrahých kovů 
nebo z kovových slitin (1501) •

508 Sítová dna, drátěné plátno a jiné 
drátěné tkaniny (1502):

a) o méně než 20 jednoduchých 
drátech na 1 cm do čtverce • •

b) jiné ..............................

48

oo
125

48

H II,

V L

HII.

s. č. 505—509 
8 v bednách a sudech, 

j 2 v koších,
1 v balících.

H II.

Poznám k a.

Jako jiné drátěné tkaniny 
dlužno také vy dívat i drátěné 
zboží, do šířky pletené.

** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého.
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*509

510

jll

512

.513

**514

**515

Kovové perly, také zlacené nebo 
stříbřené; dětské hračky; jeh
lice, kroužky, knoflíky, přezky, 
sponky, náprstky a jiné drob
né potřeby; psací pera a ná- 
strčky na pera z nedrahých 
kovů a kovových slitin; všecky 
tyto věci pokud nepři náležejí 
k čís. 520 ..... ...................

Mužské a ženské šperky, nezla- 
cené, nestřibřené, také s oby
čejnými nebo s jemnými hmo
tami spojené; pokud šperky 
tyto nepřináležejí k čís. 520 
(1506) ................... ..........................

Zboží galanterní (titěrký [nip- 
pes] a věci toiletní), nezlacenó, 
nestříbřené, také s obyčejnými 
nebo s jemnými hmotami spo
jené, pokud zboží toto nepřiná- 
leží k čís. 520 b (1507) .....

Lístky kovové (nepravé zlato I 
listové [pozlátko] a nepravé í 
stříbro listové)' (1508) • • • . . I

Bronzový prášek a bronzové 
barvy (1509) .................................

Celní sazby
všeobecné smluvní

ve
fran
cích

120

140

v korunách
s při- bez 

rážkou přirážky

120 -

-*516

Zboží, jinde nejmenované, z olo
va, z cínu a ze slitin těchto ko
vů, také s obyčejnými hmo
tami spojené:

a) obyčejně zpracované (1510) . .
b) jemně zpracované (1511) • . •

Zboží, jinde nejmenované, ze 
zinku a ze zinkových slitin, 
také s obyčejnými hmotami 
spojené:

a) obyčejně zpracované (1512) . .
b) jemně zpracované (1513) . . .

Zboží z mědi a z jiných nedra
hých kovů nebo z kovových 
slitin jinde nejmenovaných 
ulité, též s obyčejnými hmota
mi spojené vyjma hrubé od
litky, které přináležejí k čís. 
501:

a) surové, též pilované, neorna- 
menťované (1514)......................

130

130

48

-- v 
n ‘3
i- O
O-S

Tára v procentech 

hrubé váhy

H II.

II II.

II II.

s. č. 505—509 
8 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.

s. č. 510—512 
[20 v bednách a sudech, 
!l3 v koších,

6 v balících.

H II.

H II. 

H II.

* Statistika:
KSs. 509: kovové perly, psací pera a nástrčky na pera 1. (1503), dětské

hračky, jakož i ozdoby na vánoční stromek 2. (1504), jiné zboží 
3. (1505).

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

H II.

H II.

s. č. 513—521 
8 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.
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Tára v procentech 
hrubé váhy

b) dál zpracované neb ornamen
tované:
1. drobné zboží lité lebčí než 

50 g na kus, potom všecko 
lité zboží ornamentované 
(Í5Í5)

2. ostatní zboží lité, obyčejně
zpracované (1516) ...............

Poznámka. Takovéto zbo
ží jemně zpracované vyclívá 
se podle čís. 517 b.

**517 Zboží jinde nejmenované, z mědí 
a z jiných nedrahých kovů 
nebo z kovových slitin jinde 
nejmenovaných, také s oby
čejnými hmotami spojené:

a) obyčejně zpracované (1517) • •
b) jemně zpracované (1518) . . •

518

519

*520

**521

522

Zboží, jinde nejmenované, z nik
lu, též s obyčejnými nebo 
s jemnými hmotami spojené 
(1519) .................................................

Zboží, jinde nejmenované, z bri- 
tanského kovu, také s obyčej
nými nebo s jemnými hmo
tami spojené (1520)...................

Zboží všeho druhu z aluminia 
nebo ze slitin aluminiu (hli
níku) podobných, také s oby
čejnými nebo s jemnými hmo
tami spojené:

a) k iičelům technickým (1521) •
b) jiné (1522) ..................................

Zboží z nedrahých kovů nebo 
z kovových slitin s jemnými 
hmotami spojené (1523) . . . .

Zboží z nedrahých kovů nebo 
z kovových slitin, típlně nebo 
částečně zlacené nebo stříbřené, 
zlatém, anebo stříbrem obklá
dané, nebo s nej jemnějšími 
hmotami spojené (1524) . . • .

Poznámka. Pozlacené a 
postříbřené zboží kovové, které 
jest výslovně jmenováno, po
tom všecky věci zvlášť jmeno
vané, které by vzhledem 
k hmotě, s níž jsou spojeny, 
připadly k jednomu z obou 
předcházejících čísel, ale které 
jsou nejméně sazbou těchto 
čísel ztíženy, vyclívají se dle 
svých zvláštních čísel.

120

52

55
120

120

120

120
150

120

240

** Statisticky dlužno ohlašovali dle poimenování mezi obchodují
cími obvyklého.

H II.

H II.

H II.

HIÍ.

H II.

H II.

s. č. 513—521 
8 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v balících.

s. č. 522—525 
20 v bednách a sudech, 
13 koších,
6 v balících.
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523 Dracoimy, cetky (také cetky li
stové) a vlákna z nedrahých 
kovů nebo z kovových slitin:

a) nestříbřené, nezlacené (1525) .
b) stříbřené nebo stříbrem ob

kládané (1526) .......................
c) zlacené nebo zlatém obklá* 

dané (1527)

145

240

480

•3 

E cg 
E -3 

-E i: uEh'3
O —^ CD

H II.

Tára v procentech 
hrubé váhy

524 Xieonské zboží (lemovky, prýmy 
atd.) z nedrahých kovů nebo 
z kovových slitin: '

H I.

a) z nezlacených a nestříbřených 
drátů, draeounů, cetek a z ta
kových vláken kovových (1528)

b) ze zlacených anebo ze stříbře
ných drátů, draeounů, cetek 
a z takových vláken kovo
vých:
1. s hedvábím spojené, též 

zlatém anebo stříbreili spo
jené (1529) ..........................

2, jiné, také stříbrem spojené 
(1530) ...................... ... . . .

525 Zboží této třídy, jestliže nepři- 
náleží k čís. 524 b, s drahými 
kovy spojené (1531):

a) zlatěla i..... ....................
b) stříbrem ................................

260

850

700

850
800

Všeobecné poznámky ke 
třídě XXXIX

1. Věc nepokládá se za zpraco
vanou, když se švy (jehly) při 
lití nebo lisování způsobené ute- 
sají, upilují nebo srazí, jakož 
i když se plochy na lomu srov
nají.

2. Za jemně zpracované dlužno 
pokládali všecko kovové zboží, 
které jest pomalováno, bronzo
váno, lakováno, patinováno 
(škraloupem z kysličníku měď- 
natého potaženo), pokostavano, 
pomosazněno, poměděno, poniklo
váno, smaltováno, jemně leštěno 
nebo jiným podobným způsobem 
jemně zpracováno. ..

Naproti tomu dlužno pokládali 
všecko kovové zboží jiným způ
sobem zpracované (dírkované, 
vrtané nebo vyřezanými závity 
opatřené,^ ríplně nebo částečně 
opilované, osoustruhované, oho
blované, obroušené .nebo jedno
duše leštěné, pocínované, pozin
kované, poolovene atd.), za oby
čejně zpracované.

s. č. 522-525 
j20 v bednách a sudech, 
13 v koších,
6 v balících.
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XL. Stroje, přístroje a jejich 

součástky ze dřeva, železa ne
bo z nedrahých kovů, vyjma 
ty, které přináležejí ke třídě

XLI. a XLII.

526 Parní kotle; přístroji destilační, 
chladicí a varní; cisterny 
(jímky) a kádě (tanks); všecky 

• tyto věci hotové, také s arma
turami- k nim náležejícími a 
přimontovanými:

f*a) ze železa.................................
*b) ze železa, se součástkami 

z nedrahých kovii...................
f*cj z nedrahých kovů

Poznámka. K výrobě ssa- 
eích a vzduchotlakových brzd 
pro továrny na stavbu vagonů 
na dovolovací list pod dozorem 
a /za podmínek nařízením sta
novených: dle příslušných sa
zeb čís. 526 bez přirážky.

*527 Lokomotivy a tendry; lokomobily

*f528 Parní stroje a jiné motory (hybné 
stroje) jinde nejmenované 
(vyjma motory, které náležejí 
ke třídě XLI. a XLIL); pra
covní stroje, s parními motory 
neodlučitelně spojené (parní 
hlubidla, parní jeřáby, parní 
kladiva, parní pumpy, parní

26

32

40

29

HIT.

s. o. 526—530
13 v bednách a sudech, 

8 v polovičních bed- 
i náeh,

6 v koších,
4 v balících, dřevě

ných rámech anebo 
v bednění.

* Statistika:
K čís. 526 a: parní kotle 1. (1532), cisterny (jímky) a kádě (tanks) 2. (1538). 
K čís. 526 b: parní kotle 1. (1533), přístroje destilační, chladicí a varní 2.

(1536),-cisterny (jímky) a kádě (tanks) 3. (1539).
K čís. 526 c: parní kotle 1. (1534), přístroje destilační, chladicí a varní 2. 

(1537).
K čís. 527: lokomotivy 1. (1541), tendry 2. (1542), lokomobily 3. (1543).
K čís. 528: parní stroje 1., motory jinde nejmenované 2.**, pracovní stroje, 

s parními motory nerozlučně spojené 3**.
** Motory j. n. na kus ztíží: (1549) 2 q anebo lehčí, (1550) více než 

2 q až do 25 q, (1551) více než 25 q až do 100 q, (1552) více než 100 q až do 
1000 q, (1553) více než 1000 q.

** Pracovní stroje » parními motory nerozlučně spojené (parní hlu
bidla atd.) za kus ztíží: (1554) 2 q anebo lehčí, (1555) více než 2 q až do 
25 q, (1556) více než 25 q až do 100 q, (1557) více než 100 až do 1000 q, 
(1558) více než 1000 q.

f Pro vývoz k čís. 526 a): přístroje destilační, chladicí a varní (1535).
t Pro vývoz k čís. 526 c): cisterny (jímky) a kádě (tanks) (1540). 
t Pro vývoz k čís. 528”: Parní stroje na kus ztíží: (1544) 2 q anebo 

lehčí, (1545) více než 2 q až do 25 q, (1546) více než 25 q až do 100 q, 
^ (1547) více než 100 q až do 1000 q, (1548) více než 1000 q.

Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.
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K čís 
K čís.

K čís.!

stříkačky a podobné před
měty); ve váze kusu:

a) 2 q anebo lehčí..........................— — 40
b) více než 2 g až do 25 g .... — — 32
c) více než 25 q až do 100 g ... — — 26
d) více než 100 q až do 1000 q ■ ■ — — 22
e) přes 1000 q.............................   — — 20

**529 Stroje obráběcí (1559)...................— — — — 24

530 Hospodářské stroje a přístroje, 
jinde nejmenované:

a) parní pluhy (1560)...................— — 10
b) mlátící stroje (1561) ..... — — 18
c) jiné:
**1. ze dřeva (t. j. 75 procent

nebo více dřeva) (1562) ... — — 17
*2. ze železa .............................. ... — — 24

Stroje na připravování a na 
zpracování lnu, konopí, juty 
a jiného přediva ke třídě 
XXIII. náležejícího, česané 
vlny a hedvábí; potom všecky 

- stroje ku předení a soukání 
těchto přediv; stroje na tištění 
látek otáčejícími se válci; 
stroje vyšívací; stroje na my- 
kací povlaky ..............................

*532 Stroje na připravování a/ na 
zpracování bavlny, též stroje 
k jejímu předení a soukání, 
pokud nepřináležejí k číslu ná
sledujícímu .......................................... ... ... ... 15

**533 Stroje na připravování a na 
zpracování, stroje na předení 
a soukání, všecky tyto stroje 

'ku předení odpadků a příze 
krátkovlasé z bavlny a vlny . . ! _ _ _ _ 15

* Statistika:
529: stroje na obrábění dřeva 1., stroje na obrábění kamene 2.
530 c) 2: pluhy o dvou neb o více radlicích (vyjma parní pluhy) 1. 

(1563), jiné stroje na obdělávání země a stroje secí 2 (1564)**, 
stroje žací a stroje na sečení trávy 3. (1565)**, stroje mlé- 
kařské 4 (1566)**, ostatní stroje a přístroje hospodářské 5. 
(1567)**.

531: stroje na tištění látek otáčejícími se válci 1.(1568), stroje vyší
vací 2. (1569), stroje na mykací povlaky 3. (1570);'stroje na při
pravování: lnu, konopí, juty atd. 4.(1571)**, vlny česavé 5.(1572)**, 
hedvábí 6. (1573)**; stroje ku předení: lnu, konopí, juty atd. 7. 
(1574)'-"'; vlny česavé 8. (1575), hedvábí 9. (1576); stroje na sou
kání: biu, konopí, juty atd. 10. (1577), česavé vlny 11. (1578), 
hedvábí 12. (1579). ^ h

532: stroje na připravování a na zpracování 1. (1580)**, stroje na pře
dení 2. (1581), stroje na soukání 3. (1582).

533: stroje na připravování a na zpracování 1. (1583)**, stroje na pře
dení 2. (1584), stroje na soukání 3. (1585).

** Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenování mezi obchodu ií-
cimi obvyklého.

K čís. 

K čís

H II 
H II.

H I.

H I.

II I.

s. č. 526—530 
13 v bednách a sudech, 
8 v polovičních bed

nách,
6 v koších,
4 v balících, . dřevě

ných rámech anebo 
v bednění.

s. č. 532—538.
13 v bednách a sudech, 
8 v polovičních bed

nách,
6 v koších,
4 v balících, dřevě

ných rámech anebo 
v bednění.
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*1-534 Tkalcovské stavy a stávkovaeí 
stavy, potom stroje pomocné 
pro tkalcování a stávkování • 15

H I.

535

**536

**537

Stroje šicí a stroje pletací:
fa) podstavce, též rozložené

(1594) .........................................
f*b) hlavy, dohotovené sou

částky hlav (vyjma jehly) 
(1595) pro stroje šicí, (1596) 
pro stroje pletací ..... 

f*c) součástky hlav nedphpto-J 
vené, také ze surové litiny ] 
(1597); stroje šicí (1598) a 
stroje pletací s podstavcem 
(1599) ..........................

Stroje a přístroje, jinde nejme- | 
nované, ze dřeva (t. j. o 75 pro- j 
cent a více dřeva) (1600). • • •

Stroje a přístroje, jinde nejme
nované, z nedrahých kovů (t. j. 
o více než o 50% nedrahých 
kovů) (1601) ....................................

18

40

10

36

H II.

H II.

HII.

s. č. 532—538 
13 v bednách a sudech, 

8 v polovičních bed
nách,

6 v koších,
4 v balících, dřevě

ných rámech anebo 
v bedněni.

*538. Stroje a přístroje jinde nejme
nované, jiné, ve váze kusu: 

*fa) 2q nebo lehčí. .......
*fb) více než 2 g až do 10 p . . . 
t*c) přes 10 g ......... .

30

28
24

H II

* S x a t i s t i k a:

K čís. 534: stavy tkalcovské na hedvábí 1. (1586), stavy na tkaní krajek 2.
(Í587), jiné stavy tkalcovské 3. (1588)**, pomocné stroje pro tkal
cování 4. (1589), stavy pro tkaní hnacích řemenů, popruhů a hadic 5. 
(1590), jiné stávkovaeí stavy 6. (1591), pomocné stroje pro stávko
vání, 7. (1592), šlichtovadla a snovadla 8. (1593).

K čís. 535 5): hlavy k jednojehelným strojům šicím na steh plochý a na steh 
obníčkový 1., hlavy ke strojům pletacím 2.; dohotovené sou
částky hlav ke strojům šicím 3., takovéto součástky hlav ke . 
strojům pletacím 4.

K čís. 535 c): jednojehelné stroje šicí na steh plochý a steh obníčkový s pod
stavcem 1., stroje pletací s podstavcem 2.

K čís. 538 a),b),c): pumpy 1. (1605/7f)**, lisy 2. (1608/lOf)**, stroje pro prů
mysl cihlářský a keramický, též lamadla kamene 3. 
(1611/13ý)**, stroje na vyrábění dřevoviny a papíru 4. 
(1614/16f)**, stroje pro knihtiskařství a lithografii .5. 
(1617/19f)**, stroje pro průmysl mlynářský 6. (1620/2f)**, 
jiné stroje a přístroje zvlášť nejmenované 7. (1623/25t)**.

, hydraulické vály 8., stroje bavlněné látky válcem drasticí 
(válcová drastidla na bavlněné látky) 9., kalandry 10., pří 
stroje na sušení ohněm 11., vlastní stroj na papír s pří
strojem sušicím 12., stroje na věci z těsta 13.

f Ve vývozu: Čísla tato platí postupně pro váhu za kus a to: 2 q 
a lehčí, vlče než 2 q až do 10 g a přes 10 q. Stroje na obrábění kovů (1602/4),

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.
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Poznámky ke třídě XL. H II.

1. Měděné a mosazné válce a 
plotny, ryté nebo neryté, pro tu
zemské továrny na potiskování 
látek a závody appreturní na 
zvláštní povolení (1626)............... bez cla

2. Na stanovené sazby pro 
stroje a přístroje nebo. jejich 
součástky, nemá spojení s ji
nými hmotami vlivu.

3. Jako součásti strojů a pří
strojů dlužno vyclívati takové 
věci, v sazbě jmenovitě nezařá
děné, které nedopouštějí, aby se 
jich k něčemu jinému užívalo 
nežli k sestavováni strojů, po
kud se týče přístrojů.

Součástky strojit a přístrojů, 
které se přivážejí jednotlivě, 
dlužno vyclívati jako příslušné 
stroje (přístroje).

Takovéto součástky podrobí 
se clu v předcházejících číslech 
vytknutému tenkráte, když při 
dovozu strana podá potřebný 
důkaz, aby se stroj (přístroj) 
podle sazby posouditi mohl. Ne- 
ní-li takovýchto průkazů, sou
částky strojů a přístrojů (vyjma 
součástky ke strojům šicím a ke 
strojům pletacím) vyclívají se 
způsobem následujícím:

součástky ze Samého dřeva nebo 
z 75 procent anebo více dřeva 
dle čís. 536;

součástky ze samých nedra
hých kovů nebo o více než o 50 
proč. nedrahýteh kovů dle čís. 
537;

všecky ostatní součástky, ve 
váze kusu:

více než 2q dle čís. 528 b;
2 q nebo lehčí dle čís- 528 a.)

4. Mykadla dlužno vždy dle 
čís. 467 zvlášť vyclívati.

5. Částky strojů a přístrojů 
zvlášť nejmenované, které podle 
svojí povahy přináležejí k čís. 
481 a, pokud se týče k čís. 483 a, 

dlužno dle čísel těchto vyclívati, 
jsou-li nezpracovány. Stroje a 
přístroje, které se přivezou roz
loženy, výhody této nepožívají.
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539

XT J. Elektrické stroje a pří

stroje a elektrotechnické po

můcky.

Stroje elektrodynamieké a elek
trické motory (vyjma motory 
k automobilům), také s me
chanickými přístroji neb apa
ráty nerozlučně spojené, trans
formátory (otáčivé nebo ne
hybné měniče proudu); ve váze 
kusu:

a) 25 kg nebo lehčí (1628) . ■ ■ •
b) více než 25 kg až do 5 q (1629)
c) více než 5 g až do 30 g (1630)
d) více než 30 g až do 80 g (1631)
e) přes 80 g (1632)..........................

*540 Elektrické přístroje telegrafní, 
zvonkové, signálové a bezpeč
nostní přístroje železniční; te
lefony a mikrofony; ochranné 
přístroje bleskovodné (vyjma 
hromosvody); elektrické pří
stroje měřicí a počítací; ve 
váze kusu:

a) 5 kg nebo více
b) pod 5 kg • • •

**541 Přístroje zapínací a dotykové, 
montované pojistky a podobné 
věci, elektrické přístroje vo
dicí; všecky tyto věci v pouz
drech a v podobných věcech ve 
váze kusu až do 250 g (1641) •

*542 Elektrické lampy (obloukové, 
žárové a podobné svítilny); 
montované objímky k elek
trickým svítilnám; montova
ná světelná tělesa skleněná.

**543 Elektrické apparáty a elektro
technické přístroje (reguláto
ry, odpory, napáječe a podob-, 
né věci), jinde nejmenované 
(1646) ................................................

180

120

120
240

200

H II.

s. č. 539
13 v bednách a sudech, 

8 v polovičních bed
nách,

6 v koších,
4 v balících, dřevě

ných rámech anebo 
v bednění.

s. č. 540—543 
20 v bednách a sudech 
13 v koších,

6 v balících.

H II.

H II.

* Statistika. ,
K čís. 540: elektrické přístroje telegrafní, zvonkové, signálové a bezpecnosta 

přístroje železniční 1. (1638/4f), telefony a mikrofony 2. (1635/6)), 
ochranné přístroje proti' blesku 3. (1637/8t), elektrické přístroje 
měřicí a počítací 4. (1639/40t).

ý Tato čísla platí pro váhu za kus a to: 5 kg nebo více a pod 5 kg. _ 
Kčís 542: elektrické lampy obloukové 1. (1642), elektrické lampy zarove 

a podobné svítilny elektrické 2. (1643)**, montované objímky k elek
trickým lampám 3. (1644), montovaná světelná tělesa sklenena 4.
(1645). . . . ,

** Statisticky dlužno ohlašovati dle pojmenovaní mezi obenoclup-
cími obvyklého.
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Poznámka. Když se při
vážejí odděleně součástky k 
elektrodynamiekým strojům, 
elektrickým motorům atd. v 
čís. 539 jmenovaným, dlužno ty 
docela hotové částky, z je
jichž konstrukce Tbez pochyb
nosti poznati lze, že jsou sou
částkami takovýchto strojů, 
dle tohoto čísla a to dle pís
mena 5 až e tenkráte odbavo- 
vati, když strana podá potřeb
ných k tomu průkazův, aby 
bylo lze posoudili, že částky 
tyto přináležejí ke stroji, jejž 
by dle písmena 6 až e vyclíti 
příslušelo.

Není-li takovýchto průkazů, 
vyclí se součástka dle písme
na a.

Jiné součástky těchto strojů 
atd., které odděleně přivezeny 
hyly,o jeví-li se součástkami 
strojů, dlužno vyclívati jako 
součástky strojů třídy XL. 
odděleně dopravené, všecky 
ostatní pak dle povahy hmoty.

Součástky jiných strojův a 
elektrotechnických potřeb, kte
ré přináležejí k této třídě, 
nejsou-li zvlášť jmenovány, 
vyplívají se tenkráte jako pří
slušné přístroje atd., jeví-li se 
dle své konstrukce dohotove
nými částkami takovýchto 
přístrojů atd.; ostatní sou
částky dlužno dle ostatní jich 
jakosti vyclívati.

Elektrické aparáty jinde 
nejmenované a , elektrotech
nické přístroje ve váze kusu 
menší než 5 kg s přimontova- 
ný)jd _ elektrickými přístroji 
měřicími a počítacími, dlužno 
vyclívati dle čís. 540 b

544 Kabely a isolované 
divé:

dráty vo- H II.

a) s kovovou ochranou (1647) . .
b) bez kovové ochrany, isolo

vané:
1. papírem, asbestem a jiný

mi látkami (vyjma kaučuk, 
guttaperěu a předivo) (1648)

2. kaučukem anebo guttaper-
čou (1649) ..............................

3. předivem, také s asbestem, 
s papírem a s podobnými

48

60

95

s. č 544
8 v bednách, sudech, 

potom na kotoučích, 
se zapažením na ob
vodu nebo beznoho, 
v hrubé váze nejmé
ně 500 kg,

2 v koších,
1 v balících.
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545

546

věcmi, s kaučukem, gutta- 
perčou nebo s jejich ná
hražkami spojené (1650) • •

Akkumulátory s olověnými des
kami, jakož i elektrody pro 
akkumulátory (1651) ...............

Elektrické uhlíky: 
a) uhlíky osvětlovací vážící na 

běžný metr 1 kp neb méně
(1652) .........................................

*b) jiné ......................................... .

XLII. Vozidla.

— 145

36

48
24

H It.

H II.

s. č. 545
8 v bednách a sudech,
2 v koších,
1 v balících.

s. č. 546
12 v bednách a sudech, 

6 v koších,
3 v balících.

**547

Vozidla silniční:
Nákladní vozy a nákladní sáně 

(1655) f ..................................... ... •

**548

**549

Osobní vozy bez jakékoliv úpra
vy čalounické nebo sedlářské 
[(1656) vozy], [(1657) sáně] • •

Osobní vozy s úpravou čalou
nickou neb sedlářskou [(1658)
vozy] [(1659) sáně] ...................

Poznámka. Za sáně dluž
no zapravovati při čís. 548 po
lovičku, při čís. 549 dvě tře
tiny cla.

550 Velocipédy, úplné, také rozlo
žené; hotové rámy k veloci
pédům také s jinými částkami 
velocipédovými spojené; sou
pravy k velocipédům (1660) • .

551 Kola k velocipédům, jednotlivá, 
hotová, odděleně dopravená:

a) bez pneumatik (1661)...............
b) & pneumatikami (1662) . . . .

552 Součástky velocipédů (spojky, 
roury, vidlice, řidítka, pod
pěry sedel, převodní kola, šla
padla, ‘ záklopky, části brzd, 
písty a pohybovadla [také roz
ložené], velocipédové řetězy, 
šlapací kliky, prameny [špice] 
se závitem, svůrky pro prame
ny [špice], vrtané loukoti atd.)
zpracované (1663) ......................

Poznámka. Součástky ve
locipédů zhruba lisované nebo 
ukované, nebo zhruba ulité

15

z kusu 
60

180

60

20 
24

ze 100 kilogramů

190

V I.

V I.

V I.

V I.

V 1.

H II

f s. č. 552.
| 8 v bednách a sudech, 
j 2 v koších,
[Iv balících.

*Statistika.
K čís. 546 6): elektrody pro účely elektrotechnické na běžný metr vazicí více 

než 1 kg 1. (1653), jiné uhlíky elektrické 2. (1654)**.
** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého.
t Pro vývoz k čís. 547: Nutno označili též počet kusů.



Po
lo

žk
a

cxír

c í I n í sazby 7S
O

všeobecné smluvní Co >5,2 Tára v procentech
ve

fran
cích

v korunách S
.g

lij hrubé váhy
s při-. 1 bez 1 Q-sO

(také švů při lití způsobených 
zbavené), dlužno vyclívati dle 
jakosti hmoty.

553 Automobily, také rozložené (ko
stry, chasis, pojímajíc v to i 
přimontované motory) ve váze 
kusu:

H II.

*a) až do 4 g.................................
*b) více než 4 g až do 18 q

(1666)t1 (1669)f2 ......................
*c) více než 18 g až. do 32 g

(1667)t1 (1670) t2......................
*d) přes 32 q (1668) t1 (1671) f2 . .

Poznámka. Za osobní au
tomobily, také rozložené, platí 
se clo ve francích.

150

120

100
60

150

120

100
60

554 Motory k automobilům (odděleně 
dopravené) ve váze kusu:

a) až do 50 kg (1672)f ......
b) více než 50 kg až do 2 g (1673) f
c) více než 2 g až do 4 g (1674) f
d) přes 4 g (1675) f..........................

Poznámka. Když se při
vážejí odděleně součástky mo
torů automobilových atd., 
dlužno ty zcela hotové částky, 
z jejichž konstrukce bez po
chybnosti poznati lze, že jsou 
součástkami takovýchto moto
rů, dle tohoto čísla a to dle. 
písmena b až d tenkráte od
bavovat!, když strana podá 
potřebných k tomu průkazů, 
aby bylo lze posoudit!, že tyto 
částky přináležejí k motoru, 
jejž by dle písmena b až d 

vyclíti bylo. Není-li takových
to průkazů, vyclí se součást
ka dle písmena a. Jiné sou
částky těchto motorů, které 
odděleně přivezeny byly, je-, 
ví-li se součástkami strojů,

- dlužno vyclívati jako součást
ky strojů třídy XL. odděleně 
dopravované, všecky ostatní 
dle povahy hmoty.

150
120
100
60

H II.

s. č. 553, 554 
13 v bednách a sudech, 
8 v polovičných bed

nách,
6 v koších,
4 v balících, dřevě- 

ůých rámech nebo 
bednění.

* Statistika.
K čís. 553 a): motorové velocipédy (motocykle) 1. (1664)t, automobily, také 

rozložené atd. 2. (1665)*j*.
K čís. 553 5,), c), d): automobily, také rozložené atd.: pro dopravu nákladu 1., 

pro dopravu osob 2.
f Ve vývozu: Třeba označiti též počet kusů.

1. automobily nákladní;
2. automobily osobní.

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.
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Celní sazby
všeobecné

ve
fran
cích

v korunách
s při- bez 

rážkon přirážky

smluvní

-a
>0i >UC ‘=s

0-5

fára v procentech 
hrubé váhy

555

**556

Vozidla pro železnice a dráhy 
silniční:

Nákladní vozy a spodky:
*a) ze železa ..................................
fb) ze železa a ze dřeva..............

Oschni vozy bez úpravy čalou
nické, pctoin vozy poštovní, 
kenríuktérské a jiné vozy slu
žební pro železnice (1682) t • •

24
19

26

H II.

H II.

*557 Osobní vozy s úpravou čalounic
kou pro železnice; osobní vozy 
pro dráhy silniční, s rípravou 
čalounickou neb bez ní . . . .

Poznámka. V ozy pro 
dráhy elektrické mohou se dle 
přání strany vyclívati způso
bem následujícím:

a) Motor odmontovaný a oddě
leně dovezený, dlužno vyclíti 
dle čís. 539, naproti tomu vůz 
sám dle toho čísla, ku které
mu dle ostatní své jakosti 
přináleží;

b) když není motor odmonto
ván, nýbrž se zároveň s vo
zem vyelívá, dlužno užiti cel
ní sazby, které jest vůz dle 
ostatní jakosti své podroben, 
a kromě toho dlužno vybrati 
z každého 100 kg úhrnné váhy 
vozu a motoru přirážku (1685) t

32

558

*559

Lodi:
Lodi dřevěné (také železem ane

bo mědí pobité) (1686) . . . .

Lodi ze železa nebo z jiných ne
drahých kovů; lodi parní (par
níky) .............................................

bezcla —

bez claf —

H II.

H I. 

H I.

* Statistika.

K čís. 555 o) a b): nákladní vozy: otevřené 1. (IGTe)!1, (1677)t3. zavřené 2. 
(IGřS)!1, (1679)t2, spodky 3. (1680)t% (1681)f-\

Kčís.557: osobní vozy: pro železnice, vycpávané 1. (1683)f, pro dráhy sil
niční, též nevycpávané 2. (1684)f.

K čís. 559: lodi ze železa nebo z jiných nedrahých kovů 1. (1687)f, lodi parní 
(parníky) 2. (1688)f.

f Třeba označili též počet kusů.
1. Ze železa.
2. Ze železa a ze dřeva.

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

h

i
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Celni sazby

CO
crsjO
O

ve
fran
cích

Poznámka. Nářadí a za
řízení lodní ku provozování 
plavby (n. p. parní stroje, 
plachty a ráhna, kotvy a ko
tevní řetězy, lodní lana, čluny), 
jestliže počet jeho nepřesahuje 
obyčejné potřeby, nevyclívá 
se zvlášť. Jiné kusy inven
tární jsou podrobeny zvlášt
nímu vyčlení podle sazby.

všeobecné smluvní

v korunách
s při- bez 

rážkou přirážky

'■Sco
Fára v procentech 

hrubé váhy

XLIII. Drahé kovy, drahé 
a polodrahé kameny a zboží 

z nich; mince.
ze 100 kilogramů

*560 Zlato, stříbro, platina a jiné 
drahé kovy, jinde nejmeno
vané, surové, též staré, rozlá
mané a v odpadcích................... bez cla

561 Mince:

a) z drahých kovů bez cla
b) z nedrahých kovů (1701) . .

Poznám k a. Medaille, pe
níze pro podívanou a peníze 
památné bez ouška, . když při
cházejí v jednotlivých ku
sech, jsou prosty cla, naproti 

' tomu dlužno věci tyto, když 
se přiveze současně několik 
kusů téhož rázu (jakožto zboží 
obchodní), jakož i všecky me- 
daille atd. s ouškem, dle jako
sti-hmoty vyclívati.

bez cla

562 Plotny/plechy, pruty a dráty z 
drahých kovů:

z kilogramu

a) ze zlata nebo z platiny (1702) 50
b) ze stříbra, také pozlacené nebo 

zlatém pokládané (vyjma 
dráty k čís. 564 příslušející) 
(1703) ......................................... 2 40

V 11.

V II.

II I.

s. o, 562-572 
20 v bednách a sudech, 

Í13 v koších 
I 6 v balících.

* Statistika;
K čís. 560: zlato: surové 1. (1689), staré, rozlámané 2. (1690); stříbro: surové

3. (1691), staré rozlámané 4. (1692); zlatý a stříbrný sor: v při
rozené podobě, t. j. jakožto smetí, truska, tyglové střepy atd., též 
umleté 5. (1693), roztavené (kov výrazní) 6. (1694)* **; platina 
a jiné drahé kovy zvlášť nejmenované, surové, též staré rozlá
mané a v odpadcích 7 [(1695) též spékaná, roztavená nebo jako 
houba].

K čís. 561 a): zlaté peníze zemské měny korunové 1. (1696), zlaté peníze jiné 
2. (1697),** stříbrné peníze měny korunové 3. (1698), stříbrné 
peníze čísla rakouského 4. (1699), stříbrné peníze jiné 5. (1700).

, . Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.
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Celní sazby o
'-C

všeobecné smluvní
CO >'C Tára v procentech

ve
fran
cích

v korunách o hrubé váhy
s při- 1 bez 

rážkou j přirážky § o!
o -

563

564

565

Pravé zlato a stříbro listové:
a) stříbro v listy tepané (tak 

nazvané loty [odměrky]) (1704)
b) botové stříbro listové (1705) •
c) zlato listové (pozlátko) (1706)

Dráty z ryzího stříbra nebo z ry
zího stříbra s jádrem z nedra
hých kovů, také zlacené nebo 
stříbrem pokládané, o průměru 
2 mm nebo slabší (1707) . ■ •

Dracouny, cetky a vlákna z dra
hých kovů; tkaniny, pletiva, 
prýmky a jiná díla z tako
vých drátů, cetek a z tako
vých vláken (1708) ......

:*:*566 Polotovary z drahých kovů, ne- 
letované, jako obruby (gale
rie), drápky (chatons), věci 
lisované, kuličky, dlažky (též 
obroučky) na prsteny, také 
vzorkované plechy:

a) ze zlata neb z platiny (1709) •
b) ze stříbra (1710) ......................

**567

5C8

Výrobky zlaté a jiné zboží jinde 
nejmenované, zcela nebo čá
stečně ze zlata nebo z platiny, 
také s pravými nebo nepra
vými perlami nebo s korály, 
drahými nebo polodrahými 
kameny a s drahokamy napo
dobenými spojené (1711) . . .

Výrobky ze stříbra a jiné zboží 
jinde nejmenované zcela nebo 
částečně ze stříbra, také zla
cené nebo s pravými nebo ne
pravými perlami nebo s ko
rály, s drahými nebo polodra
hými kameny a s drahokamy 
napodobenými spojené:
a) příbory á lžíce, také ruko

věti na příbory^ ve váze 
kusu přes 10 g (1712) . . . .

b) příbory a lžíce, také ruko
věti na příbory, ve váze 
kusu 10 g nebo lehčí (1712) .

c) šperky z pravého diamantu
nebo z perel, ve stříbře za
sazených (1713) . • • • - .

**d) díla jiná, potom díla ze 
stříbra zlatém pokládaná 
(double) (1714) ............... ... •

- 60 
1 50 
6

12

30

12

15

30

30

HI.

H I,

H I.

H I.

H 1.
s. č. 562-372 

20 v bednách a sudech, 
13 v koších,

6 v balících.

H I.

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého.
h*
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569 | Zboží z platiny pro potřebu vě
deckou nebo živnostenskou 
(1715) ..................................... ... .

*570

*571

572

**573

*574

575

Výrobky jinde nejmenované 
zcela nebo částečně z pravých 
a nepravých korálů, z nepra
vých perel (vyjma ty, které 
přináležejí k čís. 567 a 568) 
(1716); zboží granátové (1717) •

Kameny pravé (drahé a polo- 
drahé kameny), korály (pravé 
i_ nepravé), zpracované (brou
šené,^ nařezané), nezasažené; 
pravé perly, nezasažené . . .

Zboží z polodrahýeh kamenů 
(vyjma ty, které přináležejí 
k čís. 567 a 568) (1722) ....'.

XLIV. Instrumenty (nástroje) 

a hodiny.

Instrumenty (vyjma ty, které 
přináležejí ke třídě XLI. a 
vyjma hudební nástroje):

Instrumenty chirurgické a jiné 
lékařské instrumenty:

i) ze skla (1723)..............................
b) z jiných hmot (1724) . : . . .

60

240

z kilogramu

mathematické aInstrumenty, 
fysikální

Instrumenty optické:
a) skřipce, brejle, lorněty a 

jiná skla oční:
1. v obrubách jiných než z 

drahých kovů (1728) . . .
2. v obrubách ze stříbra

(1729) .................................
3. v obrubách ze zlata nebo

z platiny (1730)...............
**&) divadelní kukátka, daleko

hledy a jiné optické instru
menty:
1. v obrubách jiných než z 

drahých kovů a aluminia 
(hliníku) (1731) ............... 4 80 —

H I.

HII.

H II.

H II.

s. č. 569—572 
20 v bednách a sudech, 
13 v koších,

6 v balících.

^ * Statistika.
K čís. 570: díla jinde nejmenovaná, zcela nebo částečně z pravých anebo ne- 

pravycl1 korálů, z nepravých perel 1., zboži granátové 2.
K cis. 571: kameny pravé 1. (1718)**, diamant sklenářský 2. (1719), korálv 

. obdělané nezasažené 3. (1720), pravé perly nezasažené 4. (1721).’ 
li cis. 574: praecism instrumenty k účelům vědeckým 1** teploměry tlako- 

** měry, aneroidy 2. (1726), jiné 3. (1727).**
- • i. Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého. ^

H II.

H lí.

H II

H I.

H II.

s. č. 573—577 
20 v bednách a sudech, 
13 v koších,

6 v balících.
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2. v obrubách ze stříbra ne
bo z aluminia (hliníku) 
(1732) .....................................

3. v obrubách ze zlata nebo 
z platiny (1733) ......

**c) obruby a pouzdra na skřip
ce, brejle a na podobná .skla 
oční, potom na jiné optické 
instrumenty:
1. z nedrahých kovů, z per

leti, želvoviny, slonoviny 
(pravé nebo napodobené) 
(1734) .....................................

2. z jiných hmot vyjma dra
hé kovy (1735) • , * • • •

6

10

40

H II.

Poznámka. Obruby z 
drahých kovů dlužno vyclívati 
dle třídy XLIII.

Tára v procentech 

hrubé váhy

s. č. 573—577 
20 v bednách a sudech, 
13 v koších,

5 v balících.

*1-576

577

578

*579

**580

*581

Instrumenty jinde nejmenované

Nástroje měřicí pro živnostníky 
(míry [měřítka], skládací mě
řítka, kružítka úhlová, kružít
ka točitá, kružítka óbkročná, 
drátoměry a podobné věci): 

a) metrovky a měřítka skládací
ze dřeva (1740)..........................

**a) jiná (1741) • • •■,...................
Váhy a součástky vah, vyjma 

váhy praecisní (přesné), jež 
přináležejí k čís. 574:

*a) váhy decimální a váhy múst-
kové............................................

b) jiné (1744)...................... • • •

Hudební nástroje:
Klavíry, pianina, harmonia a po

dobné nástroje klávesové (vyj
ma varhany) .............................

Kostelní a jiné varhany píšťalo- 
vé (1750).........................................

Foukací a tahací harmoniky • .

------- 1 1 70

ze 100 kilogramů

80
110

110

30
60

*582 Hudební nástroje jinde nejme
nované • . .

* Statistika. 
K čís. 576: stroje psací 1.

24

(1737), stroje počítací 2. (1738), jiné stroje jinde
nejmenované 3. (1739)**.

Kčís.578 a,): váhy decimální 1. (1742), váhy můsikové 2. (1743).
K čís. 579: klavíry 1. (1745), pianina 2. (1746), harmonia 3. (1747), or- 

chestriony, pianofony a podobné nástroje, také elektřinou nebo jinak 
Tnechanicky hnané 4. (1748)**, jiné nástroje klávesové 5. (1749)**. 

K čís. 581: harmoniky foukací 1. (1751), harmoniky tahací 2. (1752).
K čís. 582: nástroje smyčcové 1. (1753)**, jiné nástroje strunné 2. (1754)'**.

foukací nástroje dřevěné 3. (1755)**, foukací nástroje plechové 
4.’ (1756)**, jhvé 5. (1757)**.

f Pro vývoz k čís. 576: stroje mluvící a pod., jako fonografy, gramo
fony a pod. (1736).

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

H 11. 

H lí.

H li.

I s. č. 578
l 8 v bednách a sudech, 
[ 2 v koších,

1 v halících.

H II.

H II.

H II. 

H H.

| s. ě. 579—583 
i23 v bednách a sudech, 
J 9 v polóvičnýeh bed- 
1 nách,
> 4 v dřevěných rá- 
i mech, bednění nebo 
! halících.

I
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583 Mechaniky ke klavírům a piani- 
nům; hlasy a hlasové desky k 
harmoniím (1758).....................

Poznámka. Jiné součást
ky hudebních nástrojů (vyjma 

.struny, jednoduché desky oz
vučné a kovové rámy ke kla
vírům a k pianům) dlužno vy- 
elívati jako příslušné nástroje. 
Desky ozvučné a kovové rámy 
dlužno vyclívati dle jich ja
kosti.

48

H II.

s č. 579—583.
23 v bednách a sudech, 

9 v polovičních bed
nách,

4 v dřevěných rá
mech, bednění nebo 
balících.

584

585

Struny:

a) struny z mosazi a z jiných ne
drahých kovů (1759) .

b) struny ocelové (1760) .

c) struny střevové (1761)

d) struny opředené (1762)
e) struny hedvábné (1763)

Hodiny:
Hodinky:

24 I
38 I—

120 j— 
120 J-

500:

z kusu

586

587

pouzdry ..................................... 2 40
fb) se stříbrnými nebo postři-

hřenými pouzdry................... 1 20
cj s jinými pouzdry (1770) . . . 0 70

Pouzdra k hodinkám:
to) zlatá nebo pozlacená .... 1 70
fb) stříbrná nebo postříbřená . . 0 50
c) jiná (1777) . . . . :...............

Poznámka. Střední část 
hodinkových pouzder (carru- 

res zvaná) dlužno i tenkrát, 
když jsou bez víček, jako úpl
ná pouzdra vyclívati.

Hodinkové stroje, těž desky k ho
dinkovým strojům a surové !

0 25

stroje (ebauches) (1778) ♦ . . . j

* Statistika.

— 70

HII.

H I.

H I.

t Pro vývoz k. čís. 585 a): se zlatými pouzdry (1764), s pouzdry 
z menší části zlatými (1765), se stříbrnými pouzdry, pozlacenými 
,, ° s P° Případě obkládanými kraji, obloučky nebo
hlavičkami (1766), s jinými pouzdry, pozlacenými, nebo s pozla-
(1767) P° Pípadě obkládanými kraji, obloučky nebo hlavičkami

K čís. 585 b): se stříbrnými pouzdry (1768), s postříbřenými pouzdry (1769).
K čís. 586 a): zlatá (1771) z menší části ze zlata (1772), stříbrná, pozlacená 

£ poJ4aoe.nými, po případě obkládanými kraji, obloučky
nob nřínl1?amí,i í'a73)'’ Pozlacená neb° s pozlacenými,
(1774) 6 adanynl' ltraíb obloučky nebo hlavičkami

K čís. 586 Ď): stříbrná (1775), postříbřená (1776).

HII.

s. č. 584
9 v bednách a sudech, 
2 v koších,
1 v halících.
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588

589

**590

591

592
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Hodinkové součástky (furnitu- 
ry):

a) nestříbřené, nezlacené (1779) •
b) stříbřené nebo zlacené (1780) •

Hodiny a hodinové stroje, jinde 
nejmenované (1781); hodinové 
stojany; pastorky se zasazený
mi čípky a přinýtovanými ko
lečky (1782) • - ...................

Součástky (furnitury) všeho 
druhu k hodinám čís. 589 (1783)

Hodiny věžní a součástky hodin 
věžních (1784)..................

593

594

595

XLV. Kuchyňská sůl.

Kuchyňská sůl, čistá (kamenná, 
vařená a mořská sůí), nebo s 
jinými látkami pomísená (do
bytčí sůl, solné louhy, 1'apy), 
pokud takovéto směsi nejsou 
do jiného čísla zařáděny (1785) • 

jenom na zvláštní povolení 
P o z n á m k y.

1. Kromě cla nutno zapraviti z 
váhy, jež se položí za základ 
vyčlení, licenční poplatek 20 k 
z q.

2. Ministerstvo financí může po- 
voliti osvobození od cla a po
platku licenčního cizozemské 
soli k účelům hospodářským 
(dobytčí sůl), dále soli k živ
nostenským, továrním a k ji
ným průmyslovým účelům,, 
pod dozorem a podmínkami 
nařízením stanovenými.

Kuchyňská sůl, chemicky (lu
čebně) čistá (chlornatrium che- 
mice purum); potom pevné vý
robky zřídelné, kuchyňskou 
sůl V sobě obsahující, k úče
lům léčebným a vědeckým pod 
dozorem a podmínkami naří
zením stanovenými (1787) • • •

Rapy a matečné louhy, sůl ku
chyňskou v sobě obsahující, 
k účelům léčebným pod, dozo
rem a podmínkami nařízením 
stanovenými (1788) ...................

40

120
240

275

155

Mořská voda přirozená (t. j. ne
nasycená) (1789) .......................Jbez cla

22

80

H II.

H II.

H II.

II II.

H II.

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého.

H II.

H II

V II.

s. č. 588—590 
20 v bednách a sudech, 
13 v koších,

6 v balících.

s. č. 591 
10 v bednách a sudech, 

6 v koších,
4 v balících.

si č. 593
12 v bednách a judech, 
6 v koších, v sudech 

papírových anebo 
papírem vykláda
ných,

3 v balících,
9 v sudech svrchních.
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c síni s a z J y *£3 •n -

všeobecné smluvní Co >0) >u. Tára v procentech
ve

fran
cích

v korunách *3 f- s_ OCVGo!o
hrubé váhy

s při- j bez 
rózkou J přirážky 1

XLVI. Chemické (lučební) 

látky pomocné a chemické 
výrobky.

590 Prvky zvlášť pojmenované:
*a) síra (v kusech a v roubí

cích), také mletá 1) (1790) a 
sirný květ 2) (1791); fosfor 

3'"i') (1792); antimon kovový 
4) (1793); rtuť 5) (1794) . . . 

b) arsen, kovový (otrušík) 
(1796) ........................................

bez cla

1 20

H Il.f)
tt)

597 Kysličníky a zásady, zvlášť po
jmenované:

a) 1. žíravé draslo (kaustické
draslo, hydroxyd drasel- 
natý) 1) (1797), žíravý na
trou (kaustická soda), pev
ný 2) (1798) ..........................

2. hydroxyd sodný 2) (1798) .
b) žíravý louh draselnatý 1)

(1799) a žíravý louh sodnatý 
(žíravé draslo a žíravý-naíron, 
obojí ve vodě rozpuštěné) 2) 
(1800) ......................■...............

c) hydroxyd barnatý (baryt ží
ravý, kaustický) 1) (1801);
magnesie pálená (kysličník 
hořečnatý, chemicky nečistý) 
2) (1802)........................................

i.i;

80

20

60

d) kysličník bary čitý (1803) 12

r) kysličník hlinitý, strojený 
(hydrát hlinitý) (1804) . . . . 60

f) kyselina arsenová (kysličník

! arsenový, trioxyd arsenu) 
(1805) ..............................................

g) zinková běloba (kysličník 
zinečnatý bílý) (1806); zin
ková šeď (kysličník zineč
natý šedý) (1806)......................

h) kysličník ěiničitý, umělý (cí
nový popel) (1807)...................

i) popel olovný (1808) ,...............
k) (olovný) klejt v šupinách a v 

kusech (stříbrný a zlatý klejt)
I (1809) ..................  ......................

14

3

20

* Statistika.
K čís. 596 a): brom a jod 6. (1795).

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

H II-t)
s. č. 597 a)

10 v bednách a sudech, 
6 v koších, v sudech 

papírových anebo 
papírem vykláda
ných,

3 v balících.

s, ě. 597 d)

J 4 v bednách a sudech, 
1 1 v balících,
/ s. č. 597 e)

.10 v bednách a sudech 
i 6 v koších, v sudech 
1 papírových anebo 

papírem vykláda- 
! nýeh,
' 3 v balících,

j s., č, 597 g), h)

|10 v bednách a sudech, 
6 v koších, v sudech 

} papírových anebo 
J papírem vykláda- 
i nýeh,
} 3 v balících.

f) K čís. 596-004: u vedl. 
celních úřadů v množství přes 
100 kg jen na zvláštní zmocnění 
nebo u vedl. cel. úřadů i. po 
předchozím prozkoumání vzorků 
zmocněným úřadem ve smyslu 
§ 23. p. p.

ff) K čís. 596 a): síra též 
u vedl. cel. úřadů II. v neome
zeném množství.
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C3 všeobecné smluvní CO Tára v procentech
O ve

fran
cích

v korunách •Ho
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o

hrubé váhy
O

Qh
s při- I' bez 

rážkou 1 přirážky 1

l) (olovný) klejt, mletý, ve způ
sobe prášku 1) (1810); massi- 
kot a suřík (minium) 2) 
(1811) ..... ..........................

m) kyselina ubličitá, zkapalněná
(1812) .............................................

n) voda ammoniaková (voda
plynem napuštěná) nasycená 
(1813) ......................

o) čpavek a líh z jeleního rohu
(1814) ...... ......................

1 20 

3 60

598

p) čpavek tekutý (plyn ammo-
niakový zkapalněný) (1815) •

q) kysličník vodičitý (1816) . . .

Kyseliny, zvlášť pojmenované:

a) kyselina fosforečná, tekutá 
(1817) ............................................ bez cla

14

b) kyselina solná 1) (1818), ky
selina dusičná (hiěavka) 2) 
(1819); dřevný ocet, surový 3) 
(1820) ............. 1

c) kyselina sírová (hydrát ky
seliny sírové):
1. nedýmavá (1821)...................
2. dýmavá (1822) .......

2
3

s. č. 597 0
6 v bednách a sudech, 
1 v balících.

s. ě. 597 n), o)

Tárová přiráž
ka, přivez -li se na 
vozech a plavidlech, 
zvláště k tomu zaříze
ných, bez jiné nádoby:

Pro vodu ply
nem nasycenou: 
15 procent.

Pro čpavek: 20 
procent.

Pro dusičnan ammo- 
natý (ammoniumni- 
trat) čís. 599 o).

10 v sudech všeho dru
hu.

9 v
s. ě. 597 q 

sudech svrchních.

Hir.t)
s. č. 598 b)

í Tárová p řir á ž - 
jka pro kyselinu 
(solnou na vozech a 
(plavidlech, zvláště k 
.tomu zařízených, bez 
(jiné nádoby: 20 pro
cent.

s. č. 598 c)

í Tárová p řir á ž - 
! k a, přiveze-li se na 
) vozech a plavidlech, 
1 zvláště k tomu zaříze- 
luých, bez jiné nádoby: 
>15 procent.

d) kyselina bórová:
1. surová (1823)
2. přečištěná (1824)

.................. bez cla
20

e) kyselina šťavelová (kyselina 
šťovíková) (1825)............... ... -

s. ě. 598 e)
ílO v bednách a sudech, 
i 6 v koších, v sudech 
) papírových anebo 
] papírem vykláda- 
1 nýeh, 
i 3 v balících.

f) K čís. 596—604: u vedl. 
celních úřadů v množství přes 
100 kg jen na zvláštní zmocnění 
nebo u vedl. cel. úřadů I. po 
předchozím prozkoumání vzorků 
zmocněným úřadem ve smyslu
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s při- I bez 

rážkou 1 přirážky 1

*f) kyselina fluorovodíková 1) 
(1826) ......................................... „

Soli a jiné sloučeniny zvlášť po
jmenované:

24

s. č. 598 f)
| 9 v sudech svrchních, 
i Pro pevná tělesa, do 
sazebního čísla tohoto 
'zařáděná, 8 procent v 
[bednách a v sudech.

599 Soli draselnaté, sodnaté a am- 
monaté, zvlášť pojmenované:

a) soli hnojivé (soli draselnaté,
surové v přirozeném svém slo
žení, t. zv, jalové a odpadky 
solné, jakož i hnojivá umělá 
ze solných smíšen in) 1**) (1829); 
chlorkalium (chlorid drasel- 
natý) 2) (1830); chilský ledek 
(sodnatý ledek, dusičnan sod- 
natý) 3) (1831): surový borax 
4) (1832); vinný kámen suro
vý- 5) (1833); vinné droždí 
(vinné kvasnice), suché 6) 
(1834); výpalkové uhlí 7) 
(1835) .............................................

Poznámka. Mrvivé soli 
smějí se odbavovali toliko pod
le předpisů nařízením stano
vených.

b) Glauberova siil (síran sodna
tý) (1836) ...........

c) síran draselnatý (arcanum 

duplifíaium) 1) (1837); síran 
draselnatý 2) (1838) a sodnatý 
3) (1839), kyselý; praeparát na 
místo vinného kamene A) 
(1840); draslo (salajka, uhli
čitan draselnatý), obsahuje-li 
v sobě až 85% uhličitanu dra- 
selnatého 5) (1841) . . . . . . .

d) soda (uhličitan sodnatý) su
rová nebo krystalovaná (1842)

e) draslo, obsahuje-li v sobě více
než 85 % uhličitanu draselna- 
tého 1) (1843); vodní sklo,
pevné 2) (1844)..........................

f) soda kalcinovaná (žíhaná) 1)
(1845); vodní sklo tekuté 2) 

(1846) .............................................
g) síran 1) (1847) a chlorid am-

monatý (ammoniumsulfat, 
ammoniumchlorid, salmiak) 
2) (1848) .........................................

h) ledek draselnatý (dusičnan
draselnatý) (1849)......................

i) dvojuhličitan draselnatý a 
sodnatý (kalium- a natrium- 
bikarbonat, soda biearbonata) 
2) (1850); borax přečištěný 2)

;cz cla

50

80 —

* Statistika.
K čís. 598 f): kyselina vinná 2. (1827), kyselina citrónová 3. (1828).

** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

H II. t) 
tt)

s. č. 599 f),
I Tárová přiráž- 
jk a pro vodní sklo,
II e k u t é, přiveze-li se 
|na vozech a rdavidlech,
zvláště k tomu zaříze- 

[ných: 15 procent.

t) K čls. 596—604: u vedl. 
celních úřadů v množství přes 
100 kg jen na zvláštní zmocnění 
nebo u vedl. cel. úřadů I. po 
předchozím prozkoumání vzorků 
zmocněným úřadem ve smyslu 
§ 23. p. p.

tf) Křís. 599«) a g)\ Hno
jivé soli (599 á) a superfosfáty 
ammonaté (599 g) v množství 
přes 100 kg u vedl. vel. úřadů 
jen na zvláštní zmocnění nebo 
za podmínek a modalit přede
psaných ve vysvětlivkách k čís. 
599 resp. 617, dále pro úředně 
známé tuzemce na dodatečné 
prozkoumání vzorků úředně i 
stranou ztotožněných zmocně
ným úřadem.
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(1851); siřicitan sodnatý pev
ný; kyselý siřicitan sodnatý, 
pevný; sirnatan sodnatý, pev
ný 3) (1852)..........................

k) natrimnrtitrit (dusán soclna- 
tý) 1) (1853); surový i manga- 
ňan a nadmangaňan draselna- 
ťý a sodnatý 2) (1854); šťovan 
draselnatý (sůl šťavelová nebo 
šťovíková) 3) (1855); vinný
kámen přečištěný í) (1856); 
itbličitan ammonatý 5) (1857) 

l) kyselý siřicitan sodnatý, ve 
vodě rozpuštěný (louk bisul-
fitový) (1858) ..............................

m) 1. chromán draselnatý i sod
natý žlutý a dvojchroinan 
draselnatý i sodnatý červe
ný i) (1859) .......

2. octan ammonatý 2) (1860); 
octan i pyrooctan drasel
natý; octan i pyrooctan sod
natý 3) (1861) ......................

**n) ferrokyanid i ferrikyanid 
draselnatý a sodnatý (žlutá 
i červená sůl krevní)íerro- 
kyanid vápenatý (1862) • • • 

*o) sir nik draselnatý a sodna
tý, také sirná játra; sirník 
ammonatý; chlorečňan dra
selnatý a sodnatý; fosforeč
nan sodnatý • • ...................

20

60

60j

14 50

20

24

14 5d

s. ě. 599 k)

10 v bednách a sudech, 
6 v koších, v sudech 

papírových anebo 
papírem vykláda
ných,

3 v balících,
9 v sudech svrchních.

s, č. 599 m), n), o)

10 v bednách a sudech, 
; 6 v koších, v sudech 
■ papírových anebo 

papírem vykláda
ných,

1 3 v balících,
: 9 v sudech svrchních. 
’ Pro chlorečňan dra
selnatý á sodnatý a 
pro dusičnan ammoria- 
tý (ammoninmnitrat) 
599 o).

10 v sudech všeho dru-

600 Soli vápenaté, strontnaté, bar- 
naté a horečnaté, zvlášť pojme- 
menované:

a) citraui a viňan vápenatý 1)

(1868); eblorid hořečnatý 2) 

(186&) .............................................
b) uhličitan strontnatý, stroje

ný; hydresyd strontnatý (ží
ravé stroutium) (1870) . . . ■

c) chlorid vápenatý, nečistý 1) 

(1871); annalin (strojený síran
. vápenatý) 2) (1872); sirník
barnatý, surový 3) (1873); stro
jený uhličitan barnatý í) 

(1874) .............................................
d) spotlium (kostní uhlí) (1875) •
e) chlorové vápno (1876) . . - .
f) plynové vápno (1877)...............
g) běloba na lesk, běloba bary

tová (strojený síran barnatý) 
1) (1878); síran hořečnatý
(hořká sůl) 2) (1879) . . . . .

bezvla
i ■

1 20 
2: 40

3: 60
3 60

20

* Stati s-ti k a.
K čís. 599 o): sirná játra 1) (1863), chlonečňan. draselnatý a sodnatý 2) (1864);

sirník draselnatý a sodnatý 1) (1865); fosforečnan sodnatý 2) 
(1866); sirník ammonatý (1867).

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

HILt)

t) K čís. 596-604: u vedl. 
celních úřadů v množství přes 
100/«/ jen na zvláštní zmocnění 
nebo u vedl. cel. úřadů I. po

[předchozím prozkoumání vzorků 
zmocněným úřadem ve smyslu 
§ 23. p. p.
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h) siřičitan, kyselý siřičitan a 
sirnatan vápenatý, pevný 
(1880) ................. .................... 60

i) siřičitan, kyselý siřičitan a 
sirnatan vápenatý, ve vodě 
rozpuštěný (1881)............. ... .

k) pyrooctan vápenatý (1882) . .

l) uhličitan vápenatý, strojený; 
fosforečnan vápenatý, stroje
ný 1) (1883); calcium-carbid 
(karbid vápenatý 2) (1884); 
dusičnan strontnatý 3) (1885); 
chlorid barnatý í) (1886); du
sičnan barnatý 5) (1887) . . .

3 60

- 14 50

s. č. 600 a;
10 v bednách a sudech, 
6 v koších, v sudech 

papírových anebo 
papírem vykláda
ných,

■ 3 v balících,
9 v sudech svrchních.

, s. č. 600/cj, l)

'10 v bednách a sudech,
6 v koších, v sudech 

papírových anebo 
papírem vykláda
ných,

3 v balících.
9 v sudech svrchních.

601 Sloučeniny aluminia (hliníku), 
železa, chrómu, niklu a kobal
tu, zvlášť pojmenované:

HILf)
t+)

*ta) žélezitá mořidla všeho dru
hu; zelená skalice; cafra, 
šmolka, skelné posýpatko • .

b) kamence 1) (1891); síran hli
nitý a chlorid hlinitý (alu- 
miniumsulfat, chloralumini- 
um, aluminiumchlorid) 2) 
(1892)................................. . .

20

3 00
c) octan a pyrooctan hlinitý

(1893) .....................................
d) sirník železnatý, strojený 1) 

(1894); chlorid železitý, pev
ný; síran nikelnatý, také 
síran nikelnatoammonatý 2) 
(1895) .............

14

24

50

602 Sloučeniny mědi, olova, zinku a 
cínu, zvlášť pojmenované:

a) modrá skalice 1) (1896); ad- 
montská skalice (zelená a mo-

,drá skalice smíšená) 2) (1897)
b) bílá skalice (1898).................
c) plísta (rez měděná, plíseň na

mědi) (1899) ...........................

* ‘Statistika.
* K čís. 601 a): železná, mořidla všeho druhu 1) (1888**), zelená 

skalice 2) (1889).
t^Pro vývoz k čís. 601a): cafra, šmolka, skelné posýpátko (1890). 

í ' b krii atÍStÍCky ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují-

I s. o. 601 c), d) 

jlO v bednách a sudech, 
s 6 v koších, v sudech 

papírových anebo 
papírem vykláda
ných,

3 v bednách,
9 v sudech svrchních.

HFI.f)
ttt)

| f) K čís. 596—604: u vedl. 
! celních úřadů v množství přes 

100 kg jen na zvláštní zmocnění 
nebo u vedl. cel. úřadů 1. po 
předchozím prozkoumání vzorků 
zmocněným úřadem ve smyslu 
§ 23. p. p.

tt) K čís: 601 «): zelená 
skalice též u vedl. cel. úřadů II. 
v neomezeném množství.

ttt) K čís. 602 a): modrá 
skalice též u vedl. cel, úřadů II.

I v neomezeném množství.
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Tára v procentech 

hrubé váhy

s. č. 602 d)

6 v bednách a sudech, 
1 v balících.

*e) pyrooctan olovnatý; cínová 
sůl (chlorid cínatý) a jiné 
cínové praeparáty; síran 
olovnatý, též ssedlina olov
ná; olovný cukr, olovný ocet 

t/l dusičnan měďnatý; dusičnan 
olovnatý; chlorid zinečnatý; 
sirník zinečnatý, bílý (1905); 
lithopon, Griffithova běloba

14

24

50

603 Sloučeniny síry, selenu, antimo
nu a arsenu (otrušíku), zvlášť 
pojmenované:

a) leštěnec antimonový, (surmík) 
1) (1909); sirouhlík 2) (1910) •

b) sirníky arsenu (arsenový siř-
ník), operment (kamenka), re- 
alg-ar (zarnek) (1911).............

c) selenový kal (1912) ......
d) chlorid siřičitý (1913) ......

bez cla

1 20
3 'eo

24 —
604 Sloučeniny organické (ústrojné), 

zvlášť pojmenované:
*a) glycerin, surový 1) (1914) . . 
b) glycerin, přečištěný, t. j. ja

ko voda jasný nebo jinak 
zbarvený, bez popele (1916) . 12

*cj anilinový olej 1) (1917); ni- 
trobenzol 2) (1918); anthra
cen, surový 3) (1919); nafta
lín, surový í) (1920); kyse
lina karbolová, surová 5) 
(1921) ..................................... 3 60

d) pyridinové zásady (1923) . . .
e) kresol (kyselina kresolová,

matečný louh po krystalova
né čisté kyselině karbolové) 
(1924).............................. . . .

24 —

9 60
* Statistika.

K čís. 602 e): pyrooctan olovnatý 1) (1901); cínová sůl (chlorid cínatý) a jiné 
cínové praeparáty 2) (1902**); olovný cukr; olovný ocet

, 3) (1903); síran olovnatý, též ssedlina olovná (1904)
K cis. 604 a): spodní louh mydlářský 2 (1915).
K čís. 604 c): anilinová sůl 6. (1922). 

f Pro vývoz:
K čís. 602 f): dusičnan mednatý (1906), dusičňan olovnatý (1907), lithopon, 

Griffithova běloba (1908).
, . ** Statisticky dlužno Ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého.

H II.
Ť)

s. č. 602 e), f)

10 v bednách a sudech, 
6 v koších, v sudech 

papírových anebo 
papírem vykláda
ných,

3 v halících,
9 v sudech svrchních.
Tárová přiráž- 

k a pro. tekutý ch 1 o- 
rid zinečnatý, při- 
veze-li se na vozech 
a plavidlech zvláště 
k tomu zařízených: 12 
procent.

H II.
f)

s. č. 603 d)

10 v bednách a sudech, 
6 v koších, v sudech 

papírových anebo 
papírem vykláda
ných,

3 v halících,
9 v sudech svrchních.

Ís. ě. 604 b)

9 v sudech svrchních.

s. č. 604 c)

Tárová p ř i r á ž- 
k a pro surovou ky
selinu kar kolo
vou, přiveze-li se na 
vpzeck a plavidlech, 
zvláště k tomu zaříze
ných, bez jiné ná
doby: 22 procent.

s. č. 604 d), e)

( 9 v sudech svrchních.

t) K čís. 596—604:' u vedl. 
celních úřadů v množství přes 
100 kg jen na zvláštní zmocnění 
nebo u vedl. cel. úřadů I. po 
předchozím prozkoumání vzorků 
zmocněným úřadem ve smyslu 
§ 23. p. p.
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Celní sazby
všeobecné smluvní

ve
Írán
cích

v korunách i
s při- ;j bez 1

**f) creolín, lysol a podobné prae- 
paráty (1925) ......... 24

605

600

607
608

**609
610

611

612

*613

Ostatní pomocně látky a výrob
ky obemické:

Saze (kopt), mour a umleté černě 
(vyjma rozdrobené uhlí kostní, 
které přináleží k čís. 600 cí) 
(1926) ........................................

Bistr :ze sazí (bistr koptový) 
<1927). .............................. . . .

Strojené černi (1928) ......
Leštidlo na boty:
a) černé, nikoli tekuté (1929) . -.
b) jiné, též tak nazvané krémy

(1930)............. .........................
Tmely (1931) ..............................
Gelatina (původu živočišného i 

rostlinná), také na prach utlu
čená 1) (1932) a zboží z ni 2) 

(1933**) .............................. ... . .
Klih všeho druhu 1) (1934), také 

vyzí měchýř (klí) 2) (1935)' . .
Albumin a albuminoidy 1) (1936); 

kasein, kaseogomma 2) (1937) -
Škrob (také škrobová moučka) 

(1938) ........................................

50

.14 50

Co
S
a

10
6

3
9

V I.

Tára v procentech 
hrubé váhy

s. č. 604 f)
v bednách a sudech, 
v koších, v sudech 
papírových anebo 
papírem vykláda
ných, 
v balících, 
y sudech svrchních.

V I.

V 1. 
VL

s. č. 607. 608 
P«» strojené černě 

v plechových krabi
cích »tó. a. leštidlo na 
boty:

i 13 v bednách a sudech,

V I.
V 1.

V 1.

V 3.
1

HH.f)

614

Poznámka. Škrob a škro
bová moučka pro zpracování 
na spotřební, věci na dovolo- 
vaeí list pod -dozorem a za pod
mínek nařízením stanovených bez cla 

Škrobová lepidla (dextrin, bio- 
gomme, gommelina) a jiné ná
hražky klovatiny, jinde nejme
nované 1) (1942); maz, šlichta 
a podobná lepidla a věci iia ap- 
pretování, škrobovou moučku , 
(škrob) v sobě obsahující 2)
(1943) ............................................,____

Poznámka k čís. 610—61Ž 
a 614. Náhražky pryskyřice na 
klížení papim pro papírny, jež 
se připravují ze zvířecího 
klilm, bílkovin neb podobných 
lepidel a pojidel, též s přísadou 
dextrinu, škrobu, narostných 

•látek a pod. (t. zv. válečný klih, 
nový klih na papír a pod.) na 
dovolovací list ....................... bez cla

;

* Statistika.
Kcis.613: škrob rýžový 1. (1938), škrob zemákový 2. (1939), škrob pšeničný 

3. (1940), jiný škrob 4. (1941)**.
** Statisticky dlužno oliiašovati dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého.

s. č. 610-614

HlLý)

10 v bednách, sudech a 
uzavřených kádích, 

6 v koších,
3 v balících.

•j-) K tSs. 613, .614, 619 až 
621: u vedl. celních úřadů
v množství přes 100 kg jen na 
zvláštní povedeni nebo u vedl. 
cel. úřadů I. po předchozím 
prozkoumání vzorků zmocněným 
úřadem ve smyslu .§ 23. p. p.
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c siní sazby ■a >£ >2všeobecné smluvní fára v procentech
ve

fran
cích

v korunách 'u Hrubé váhy
s při

rážkou
bez

přirážky čo °l

*í!615

**610

617

618

619

620

**621

Lisované droždí (kvasnice) (1944)
Poznámka. Tato celní 

sazba zavírá v sobě přirážku 
k dani z lihu, která připadá na 
výrobu lisovaného droždí, s vý
robou lihu spojenou.

Droždí (kvasnice) jiné, vyjma 
droždí vinné a lisované (1945) .

Poznámka. Kvasnice ma
tečné (mateční droždí) pro pi
vovary pod dohlídkou a pod
mínkami nařízením stanove
nými ........................................

Fosfáty, kyselinami rozložené 
(superfosfáty) (1946) ..............

Náhražky mýdla, voňavkami ne- 
napuštěné; poliment; cídicí pa
sty, mýdlo neobsahující; škrob 
na lesk (1947).................... ... •

Kollodium, chloroform 1) (1948), 
methylnatý alkohol (dřevný 
líh) 2) (1949), aceton 3) (1950), 
octová kyselina sehnaná í) 
(1951) ...... ....................

Ether:
a) ethylnatý ether (sirný 

ether) (1952) . .....................

**b) jiné jednoduché, jakož i 
všecky ethery složené, též 
ether oenantový:
1. v sudech (1953) ......
2. v jiných nádobách (1954)

Plyny zkapalněné, jinde nejme
nované (1955) .........

bez cla

bez cla

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

V 1

V I.

s. 6. 615, 616 
12 v bednách a sudech, ' 
6 v koších, v sudech 

papírových anebo 
papírem vykládá-' 
ných,

3 v balících,
9 v sudech svrchních.

<

VI. ft

s. Č. 618
jlO v bednách a sudech,
l 6 v koších, _
' 3 v balících,

H íl.f)

Hll.f)

s. č. 619
9 v sudech svrchních.
Pro pevná tělesa, do 

sazebního čísla tohoto 
zařáděná, 8 procent v 
bednách a v sudech.

s. č. 620
9 v sudech svrchních.

ři II-t)

t) K 5ís. 613, 614, 619 až 
621: u vedl. celních úřadů
v množství přes 100 kg jen na 
zvláštní povolení nebo u vedl. 
cel. úřadů I. po^ předchozím 
prozkoumání vzorků zmocněným 
úřadem ve smyslu § 23. p. p.

ff) K čís. 617: superfos-
faty v množství přes 100 kg u 
vedl. cel. úřadů II. jen na 
zvláštní zmocnění nebo za pod
mínek a modalit předepsaných 
ve vysvětlivkách k čís. 617, dále 
pro úředně známé tuzemce na 
dodatečné prozkoumání vzorků 
úředně i stranou ztotožněných 
zmocněným úřadem.
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hrubé váhy
O

CL s při- 1 bez 
rážkou | přirážky 1

*622 Pomocné látky a výrobky che
mické jinde nejmenované - • .

Poznámka. Kdyby se sta
lo, že by některé zboží, při 
němž užiti jest této sazby 
podle ceny, ztíženo bylo clem 
120 K ze 100 kg přesahujícím, 
dlužno vybrati clo podle této 
sazby 120 K bez přirážky.

XLVII. Pokosty, zboží 
barvířské, lékařské a vo- 

ňavkářské.

Pokosty:
623 Pokosty olejové (bez přidané 

pryskyřice, terpentýnu nebo 
minerálních olejů):

a) v sudech (1962) ........

b) v plechových nádobách, lah
vích a v podobných nádobách 
(1963) .................................

**624 -Pokosty lakové (s přidanou prys
kyřicí, terpentýnem, minerál
ním olejem aneb alkoholem) 
(1964) ........................................

f625
Barvy:
Barvy dehtové

z ceny 15%

bez cla

12

24

60

* Statistika.
K. čís. 622: chinin 1. (1956), všecky ostatní alkaloidy a alkaloidů soli 2.

(1957)**, karborund 3. (1958), kyselina karbolová, čistá, tekutá 
nebo tuhá 4. (1959), kyselina tříslová (tannin), kyselina duběnková, 
též kyselina pyrogallová 5. (1960), pomocné látky a výrobky che
mické jinde nejmenované 6. (1961)**.

t Pro vývoz k čís. 625: alizarin, alizarinové barvy, strojené indigo (1965);barvy 
azové a sírnaté (1966), všechny ostatní (1967), deriváty suché de
stilace k výrobě dehtových barev (1968).

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

s. č. 622
12 v bednách .a sudech, 

6 v koších, v sudech 
papírových anebo 
papírem vykláda
ných,

l 3 v balících,
9 v sudech svrchních.

Pro kyseliny tříslo- 
vé, duběnkové a pyro- 
gallové: v sudech pa
pírem vyložených: 12 
procent.

H II.

j s. c. 623 a) 
til v sudech svrchních.

H II.

s. č. 623 b), 624 
16 v bednách a sudech, 

9 v koších, v sudech 
I papírových anebo
! papírem vykláda- 
| ných,
| 6 v balící cb,
'11 v sudech svrchních.

ff.)

s. ě. 625
12 v bednách a sudech, 

| také papírem vylo- 
j žených,
i 6 v koších, v sudech 

papírových, 
i 3 v balících,
; 9 v sudech svrchních.

t) . K čís. 622: Vy dívání 
dle skutečné ceny pouze u hlav. 
cel. iiřadů I.; vyclívání dle prů
měrných obchodních cen jen u 
hlav. cel. úřadá II.; vyclívání 
dle maximání celní sazby jen 
u vedl. cel. úřadů I.; u vedl. 
cel. úřadů II. v množství přes 
100 kg jen na zvláštní zmoc
nění.

ff) K čís. 625: u vedl. cel. 
úřadů II. v množství přes 
100 kg jen na zvláštní zmoc
nění.



CXXIX

C jiní sazi y
S-J
•■R

o

ca všeobecné smluvní to *§ ■§
Tára v procentech

O
c

CL

ve
fran
cích

v korunách ;5 hrubé váhy
s při- ! 

rážkou i
bez

přirážky
5
Co

o-S
o

H II.
*626

627

Barvy, zvlášť nejmenované 24

Všecky barvy v tabulkách (bar
vičky), sáčcích, pastách, tu
bách, měchýřcích, mističkách, 
skleničkách, lasturách a skřín
kách (1871) ................................. 65

*628 Inkousty, inkoustové prášky, pe
četní vosk................................. 24

*629 Tužky, tužky barevné, kreslířská 
křída, zasazené i nezasažené; 
kreslířské uhlí, tuše, tekuté i 
pevné ........................................

Zboží lékárnické a voňavkářské:

f)
V i.

V I.

V I.

s. ě. 626—629 
12 v bednách a sudech, 

6 v koších, v sudech 
papírových anebo 
papírem vylože
ných,

3 v balících,
9 v sudech svrchních.

*630 Lékárnické zboží upravené, ja
kož i všecky látky, svými ná
pisy, etiketami (štítky), obaly 
a podobnými věcmi označené 
jako léky, též léky pro zvířata; 
vaty a obvazky k účelům lé
čebným upravené .................... 57

H II. 
tt)

Poznámky.
1. Za umělá sladidla nutno kro

mě cla zapraviti licenční po
platek 1 K za 1 kg a jednotku 
sladivosti. Ohledně jedlých 
věcí a nápojů, k jichž výrobě

v bylo pouze použito umělých 
sladidel, viz poznámky k tř. 
XIII. a XIV.

2. Lékárnické zboží upravené, 
které v sobě obsahuje více než 
15 objemových procent' alkoho
lu, dlužno vyclívati jakožto 
lihové tekutiny pálené, s jiný
mi věcmi smíšené.

i

s. č. 689—633 
16 v bednách a sudech, 

9 v koších, v sudech 
papírových anebo 
papírem vykláda
ných,

6 v balících,
11 v sudech svrchních.

**631 Octy, tuky a oleje, voňavkami 
napuštěné:

a) v nádobách 5 kg nebo více 
(1979) ........................................ 24

h) v nádobách pod 5 kg (1980) • . 180

* Statistika.

K čís. 626: ultramarín 1. (1969), jiné barvy jinde nejmenované 2. (1970)**. 

K čís. 628: inkousty a inkoustové prášky 1. (1972), pečetní vosk 2. (1973).
K čís. 629: tužky, tužky barevné 1. (1974). kreslířská křída, kreslířské uhlí 

2. (1975), tuše 3. (1976).
K čís. 630: lékárnické zboží upravené atd. 1. (1977)**, vaty a obvazky k úče

lům léčebným upravené 2. (1978)**.

** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

II II.

f) K čís. 626: u vedl. cel. 
úřadů jen do 100 kg nebo po 
předchozím prozkoumání vzorků 
zmocněným úřadem ve smyslu 
§ 23. p. p.

ff) K čís. 630. Viz § 18. p. p.

i
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634

635

*636

637

638

**639

Alkoholické aromatické třešti 
(1981) .....................................

Voňavky (jakož i všecky voňa
vé látky a směsi, úpravou, eti
ketami [štítky], návody a po
dobnými věcmi označené jako 
voňavky); kosmetické pro
středky:

a) lihuprosté (líčidla, pudry vo
ňavkou napuštěné, oleje na
vlasy, pomády, pasty na zuby, 

františky (1982) . .....................
b) alkohol obsahující (1983) . . .

XLVIII. Svíčky, mýdla a 

voskové zboží. 

Smolniee (1984) ...........................

300

Svíčky lojové (1985) :.................

Svíčky a tukové výrobky, jinde 
nejmenované, ze stearinu, vor- 
vaniny, palmitinu, paraffinu 
a z jiných látek tukových (1986)

Mýdlo:
fa) obyčejné ..........

180
300

v korunách
s při- bez 

rážkou přirážky

""b) jemné, t. j. voňavkou na
puštěné nebo v tabulkách, 
koulích, krabičkách, hrne
čkách (1989) ...........................

Voskové svíce, voskové pochod- 
aě, voskové sloupky, noční 
knůtky, rozžehací svíčičky 
(1990) ........................................

smluvní Co

-3
6to

-- L
■s >b
H
L.CV?
O-s

Zboží voskové (1991)

3 60 

14

28

12

36

60

120

H II.

H II.
t)

V I.

V I.

V I.

V I.

V I.

H II.

Statistika.
** ř!° vývoz k čís. 63? a): 0jej na tureckou červeň (1987), jiné (1988). 

čími obvyklého 1 s 11 s {y dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují-

lára v procentech 

hrubě váhy

s. č. 630—633 
16 v bednách a sudech, 
9 v koších, v sudech 

papírových anebo 
papírem vykláda
ných,

6 v balících,
11 v sadech svrchních.

s. č. 635, 636 
16 v bednách,

9 v koších,
6 v balících.

s. č. 637 
13 v bednách,

9 v koších,
6 v balících.

š. č. 638, 639 
16 v bednách.

9 v koších 
6 v halících.

t) K žís. 633 a): Bílé lí
čidlo jen u hlav. cel. úřadů na 

povolení.
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*640

641

642

643

*044

*645

**646

XLIX. Zápalné zboží.

Zápalné zboží, obyčejné, a to: 
sirné niti, sirky (zápalky), tře
cí fidibus; zapalovací hubka, 
přirozená, mořená; zapalovací 
hubka umělá; troud (přiroze
ný i umělý); troudový papír •

Věci ohněstrojné (1994) - - • • <

Lunty (šňůry zapalovací á trha
cí) (1995) .................................

Nábojnice ' (dutinky patronové) 
zápalníčky (kapsle) prázdné, 
nenaplněné (1898)....................

Náboje, zápalníčky (kapsle) 
s látkou zapalovací, též hotové
(nabité) .....................................

jenom na zvláštní povolení

Střelivo, jiné (pro střelné zbra
ně); třaskaviny ze součástek 
střelného prachu (ledlm, síry
a uhlí)........................................

jenom na zvláštní povolení

Všecky látky trhací a výbušné 
v předcházejících číslech sa
zebních nezahrnuté (2001) • • • 

jenom na zvláštní povolení

100

145

145

00

V I.

VI.

VI.

V I.

V I.

V I.

V I.

s. ě. 640
10 v bednách a sudech, 

I 6. v koších,
' 3 v balících.

s. ě. 641-643 
! 16 v bednách a sudech, 
j 9 v koších,

6 v halících.

s. č. 644—646 
16 v bednách a sudech. 

\

* Statistika:
líčíš. 640: sirky (zápalky) 1. (1992)**, jiné zboží zápalné 2 (1993)**.

K čís. 644: náboje plněné 1. (1997), zápalníčky atd. 2. (1998).

K čís. 845: střelivo, jiné 1. (1999)**, látky trhací ze součástek střelného 
prachu 2. (2000)**.

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.
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*647

*848

C49

**650

**851

Knihy, tiskopisy, též kalendáře 
s literárními přílohami, časo
pisy, mapy (vědecké), hudeb
niny, popsaný papír, spisy a 
rukopisy .................................. bez cla

Mědirytiny a ocelorytiny, kame- 
notisky, dřevorytiny, harvotis- 
ky umělecky provedené a po
dobné věci; všecka tato díla 
vyjma hromadné výrobky tis
kařského průmyslu obraznie- 
kého, k čís. 299 náležející; foto
grafie ........................................

Malby na dřevě nebo na nedra
hých kovech, na plátně nebo 
na kamenu; původní obrazy 
a kresby na papíru (2008) . . • 

Desky na tisknutí obrazů z ne
drahých kovů, z kamene nebo
ze dřeva (2009) ........................

Sochy (také poprsí a podoby zví
řat) jakož i reliefy z kamene, 
v kusech těžších nežli 5 ky; 
tolikéž sochy, poprsí a podoby 
zvířat z kovu nebo ze dřeva, 
avšak alespoň v přirozené veli
kosti (2010) ..............................

bez cla

bez cla

bez cla

bez cla
Po z n á m k y.

1. Knihy, kalendáře, obrazy (vyj
ma hromadné výrobky tiskař
ského průmyslu obraznického 
k čís. 299. náležející), hudebni
ny atd. sešité nebo v papíru, 
lepence, knihařském plátně 
svázané, mapy a obrazy na 
plátně nebo na lepence na
pnuté dlužno odbavovat! podle 
čís. 647 a 648, i kdyby rohy a 
hřbet byl koží potažen. Knihy, 
kalendáře, obrazy, hudebniny 
atd. ve vazbách cele nebo čá
stečně tkaninami, voskovaným 
plátnem, koží, celíuloidem atd. 
potažených anebo věcmi tě
mito vypravených buďtež vy- 
clívány dle jakosti vazby. Vaz
by, mapy, pouzdra a podobné 
věci, do kterých jsou knihy, 
obrazy atd. vloženy nebo za
strčeny, vy dívají se zvlášť dle

V I.

V 1.

H II.

H n.

H lí.

* Statistika.
K čís. 647: knihy, tiskopisy, též kalendáře s literárními přílohami, časopisy 

1. (2002), mapy vědecké 2. (2003), hudebniny, 3. (2004), papír po
psaný atd. 4. (2005).

K čís. 648: mědirytiny a ocelorytiny atd. 1. (2006), fotografie 2. (2007).
** Statisticky dlužno ohlašovat! dle pojmenování mezi obchodují

cími obvyklého.

Tára v procentech 

hrubé váhy
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jakosti hmoty. Mezi obchodují
cími obvyklé obálky ze surové 
lepenky, které slouží pouze k 
ochraně (též se štítky), jsou 
bez cla.

2. Obrazy a kresby na papíru 
(čís. 648 a 649), zarámované, 
dlužno vyclívati dle jakosti 
rámů. Při malbách (čís. 649) 
v rámech vyclívají se rámy 
zvlášť dle jakosti své; nelze-li 
jich od malby odděliti, dlužno 
vyelíti polovičku celkové váhy 
dle jakosti rámu. Obrazy ke 
knihám přivázané, i kdyby ná
ležely k č. 299., jakož i illustra- 
ce do textu knih vložené, ne
mají na stanovení celní sazby 
vlivu.

*652

*653

LI. Odpadky.

Mrva, živočišná i jiná, též umě
lá hnojivá (ne se solí smíšená) 
vyjma superfosfáty k čís. 617 
náležející; popel ze dříví a 
z uhlí; kosti; popel z kostí; 
moučka z kostí; staré (mrtvé) 
uhlí z kostí, jehož toliko k mr
vení užiti lze; truska Thoma
sova a jiné trusky; třísky 
z rohů a paznehtů; krev te
kutá i suchá; zvířecí šlachy; 
odpadky masa k mrvení; zbyt
ky po výrobě krevní soli; voda 
ammoniaková (voda plynem 
napuštěná) nenasycená . . • •

Otruby (také otruby z mandlí); 
odpadky rýže; sladový kyět; 
plevy; pevné zbytky, po výro
bě mastných olejů, též mleté; 
výpalky, pomeje; vyloužené 
řepnó ‘řízky..............................

bez cla

bez cla

V Il.f)

V II.

* Statistika.
K čís. 652: živočišná hnojivá 1. (2011)**, saturační kal, vápno k hnojení (louh), 

sádra k mrvení 2. (2012), jiná umělá hnojivá jinde nejmenovaná 
3 (2013)**, popel ze dříví a z ulili 4. (2014), kosti 5. (2015),
popel z kostí, moučka z kostí, staré (mrtvé) uhlí z kostí atd. 6. 
(2016), truska Thomasova mletá 7. (2017), jiné trusky 8. (2018) ,
třísky z rohů a paznehtů 9. (2019), krev tekutá i vyschlá 10. (2020), 
zvířecí šlachy, odpadky masa 11. (2021), zbytky po výrobě krevní 
soli pozůstalé 12. (2022), voda ammoniaková atd. 13. (2023).

K čís. 653: otrubv pšeničné, otruby žitné 1. (2024), otruby rýžové a jiné od
padky rýže 2. (2025), jiné otruby, také otruby z mandlí 3. (2026)”"', 
sladový květ 4. (2027), plevy 5. (2028), lněné pokrutiny (bochnice) 
6. (2029), jiné pokrutiny a pevné zbytky po výrobě mastných 
olejů pozůstalé 7. (2030)**, výpalky suché 8. (2031), výpalky tekuté, 
pomeje 9. (2032), řepné řízky vyloužené 10. (2033).

** Statisticky dlužno ohlašovali dle pojmenování mezi obchodují
cími obvyklého.

f) K čís. 652: Umělá hno- 
jina: Popel z kostí a moučka 
z kostí, staré (mrtvé) uhlí 
z kostí, Thomasová truska, 
zbytky po výrobě krevní soli u 
vedl. cel. úřadů v množství přes 
100 kg jen ve smyslu zvláštního 
zmocnění nebo pro úředně zná
mé tuzemce na dodatečné 
prozkoumání vzorků úředně i 
stranou ztotožněných Zmocně
ným úřadem. ;
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bez cla

bez cla

654 Mláto a matoliny:
a) vinné mláto a vinné matoliny

(2034) .................... bez cla
b) jiné (2035) • ..................... • b-ez cla

655 Vinné droždí (kvasnice), těstovi-
té (2036) ............

Poznám k y.
1. Vinné droždí k výrobě kořal

ky na dovolovací list pod do
zorem a za podmínek nařízl 
ním předepsaných.................bez cla

2. Vinné droždí tekuté dlužno 
vyclívati jako víno.

*.'356 Odpadky po výrobě skla, též ní- 
stějní sklo, skelné a lilměné 
Střepy; odpadky hub mycích a 
hub koňských; kůže na klih • .

*657 Hadry (cáry) a jiné odpadky 
k výrobě papíru, t. j. lněné, ba
vlněné, hedvábné a .vlněné ha
dry, odřezky papíru (odstřižky 
papíru), makulatura (popsaná 
i potištěná), staré sítě, staré 
lanoví a staré provazy; cupo- 
vané (třepené) plátno; odřezky 
klobouků .................................
P o z n á m k a.- Odpadky, které 

se v sazbě zvlášť neuvádějí, a 
kterých jinak užiti nelze, nutno 
pokládat! za příslušně suro
viny.
Všeobecné poznámky 

k sazbě dovozné.
Aby bylo možno zboží s ji

nými hmotami spojené podle 
sazby posuzovali, shrnují se 
látky k spojení použité, po
kud spojení toto ve smyslu pro
váděcího předpisu k celní 
sazbě neniá zůstati nepovšim
nuto, nebo jestliže v celní 
sazbě samó o spojení tomto 
není zvlášť nic jiného 'ustano
veno, ve tři skupiny a vyzna
čují se v celní sazbě jakožto 
hmoty nejjemnější,jem
né a obyčejné.

* Statistika.

K čís. 656: odpadky po výrobě skla atd., hliněné střepy 1. (2037), odpadky 
hub mycích a hub koňských 2. (2038), kůže na klih 3. (2039).

K čís. 657: cupování 1., odřezky od klobouků 2., hadry a jiné odpadky atd. 3., 
odřezky (odstřižky) papíru, makulatura a 4., staré šitě, staré lanoví 
a staré provazy 5.

V II.

V II.

V II.

V II.

Tára v procentech 

hrubé váhy
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Podle tolioto rozdělování 
dlužno pokládali:

a) za hmoty nejjemnější: 
slonovinu, želvovinu, perleť, 
jantar, gagat (pravé nebo na
podobené); hedvábné zboží, 
krajky, vyšívání na textil
ním zboží, umělé květiny a li
stoví čísla 261 a 262; ozdobná 
pera upravená; práce .vlásen- 
kářské a jiné práce z lidských 
vlasů; polodrahé kameny, ne
drahé kovy ryze zlacené nebo 
stříbřené (též takovéto železo 
nebo ocel), leonské dráty ne
bo vlákna a práce z nich ryze 
pozlacené nebo postříbřené, 
jakož i dílo z nepravého drá
tu a přediva leonského;

- b) za hmoty jemné: kaučuk,
kůži, voskované plátno zvlášť 
nejmenované, voskovaný mm 
šelín, voskovanou dykytu, 
knihařské plátno; kosti nebo 
rohy, umělé látky řezbářské 
(vyjma nápodobeniny látek 
k písmenu a náležejících; or
namentované, poniklované že
lezo nebo ocel, nedrahé kovy 
jemně zpracované (ornamen
tované, poniklované), nikl, 
aluminium (hliník); mořskou 
pěnu a její nápodobeniny, lá
vu, nepravé leonské dráty a 
vlákna, jiné zboží textilní 
(vyjma to, které jest pod pís
menem a jmenováno, a vyj
ma obyčsjné zboží provaz
nické, které náleží ke hmo
tám obyčejným, a vyjma hru
bé tkaniny čís. 207 a 1, 216 a 1 
a 217 a); práce z vosku; vyší
vání (nikoli hedvábím) na ji
ných látkách nežli na zboží 
textilním;

c) za hmoty obyčejné všech
ny ty věci, které nejsou za 
písmenem a a 6'zvlášť jmeno
vány. Věci drahými kovy 
vyzdobené dlužno vyclívati 
dle zvláštních předpisů sazeb
ních, pokud nemají povahy 
zboží třídy XLIII.


