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193.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. května 1921
o zvýšení valutového příplatku k celním
sazbám.
Na základě • §§ 3, 4 a 8 zákona ze dne
20. února 1919, čís. 97 Sb. z. a n., o celním
území a vybírání cla, článků XVII. a XXIII.
zákona ze dne 13. února 1906, čís. 20 ř. z.,
a článků XVII. a XXV. uherského zákonného
článku Lili. z roku 1907 nařizuje se:
Článek I.

Odstavec čís. 2. paragrafu 3 nařízení
vlády republiky československé ze dne 26.
dubna 1920, čís. 291 Sb. z. a n., doplněný a
pozměněný nařízením vlády republiky Če
skoslovenské ze dne 6. listopadu 1920, čís. 610
Sb. z. a n., se zrušuje a nahrazuje tímto
zněním:
K celním sazbám a k celním přirážkám
vybírá se, pokud není jinak ustanoveno
v tomto nařízení, valutový příplatek.
Celní sazby s valutovým příplatkem ur
čují se součinem základních sazeb a přísluš
ných součinitelů (koeficientů) uvedených ve
článku III.
K hodnotnému clu nevybírá se valutový
příplatek.
článek II.
Celní sazebník (příloha vládního naří
zení ze dne 12. května 1919, čís. 379 Sb. z.
a n.) upravuje, pozměňuje a doplňuje se
takto:

§1.

Zrušují se tyto poznámky:
1. Poznámka u saz. čís. 132: „Mléko
v hrudách, též slazené....................... bez cla“.
2. Poznámka u saz. čís. 179: „Surové
oleje (gudron, mazut, pakura) pro petrole
jové rafinerie k výrobě mazavých olejů na
základě zvláštního povolení a pod dohlídkou
za čistou váhu 3-— K“.
3. Poznámka k saz. čís. 187: „Dle měny
určené pro clo za příslušné zboží řídí se i
měna přirážky."
4. Poznámka k saz. čís. 191 b): „Za
jemné tkaniny z příze přes č; 70^ platí se clo
ve frs (s výjimkou dovolovacích řízení)."
5. Poznámka k saz. čís. 287: „Záyitkový
papír pro továrny na papírovou přízi pro
výrobu papírové, textilosní a podobné příze
na dovolovací list pod dozorem a za podmínek
nařízením stanovených....................... bez cla".
6. První poznámka k saz. čís. 300 d):
„1. Závitkový papír pro továrny na papírovou
přízi pro výrobu papírové, textilosní a podob
né příze na dovolovací list pod dozorem a za
podmínek nařízením stanovených. . .bez cla".
7. Poznámka k saz. čís. 413: „Ohnivzdor
né cihly z magnesitu a bauxitu. .. .bez cla".
8. Poznámka k saz. čís. 613: „škrob a
škrobová moučka pro zpracování na spotřební
věci na dovolovací list pod dozorem a za pod
mínek nařízením stanovených .... bez cla".
§ 2.

Celní sazebník pozměňuje a doplňuje se
těmito poznámkami a ustanoveními:
57
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1. K saz. čís. 9 b) 2 zařaďuje se poznámka:
„Sušené fíky ve věncích nebo jinak balené pro
továrny kávových náhražek na dovolovací list
pod dozorem a za podmínek stanovených na
řízením ................................................ 5-— K“.
2. Saz. čís. 35 rozděluje se ve dvě položky
a zní takto:
„a) Vinné hroznyčerstvé... 40-— K,
b) vinná rmuť........................ 40-— K“.
3. K poznámkám za saz. čís. 90 zařaďuje
se tato poznámka:
„3. Všeliké jedlé tuky po denaturaci
k technickému upotřebení.................. 4-50 K“.
4. Poznámka u čís. 107 nahrazuje se tou
to poznámkou:
„Z piva vybírá se všeobecná daň nápo
jová."
5. U saz. čís, 109 zařaďuje se za 1. po
známku tato 2. poznámka:
„Z vína, moštu a vůbec šťáv z hroznů a
z jiného ovoce vybírá se všeobecná daň nápo
jová, pak z vína všeho druhu (hroznového,
ovocného i umělého) v lahvích po obchod
níčku upravených (adjustovaných) kromě
toho zvláštní dávka z vína v lahvích."
6. Poznámka u saz. čís. 110 nahrazuje se
touto poznámkou:
„Z vína šumivého vybírá se všeobecná
daň nápojová a kromě toho zvláštní dávka
z vína v lahvích jako z vína vůbec."
7. Saz. čís. 141 rozděluje se ve dvě po
ložky a zní takto:
,,a) Celuloid v deskách, prutech nebo
trubkách, též leštěný a podložený, dále však
nezpracovaný . . . beze cla,
b) umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, neopracované
. .. .3-50 K".
8. Za saz. čís. 179 zařazuje se tato po
známka :
„Poznámka k saz. čís. 178 a 179.
Těžké olejnaté polotovary, též parafinový
olej, a zbytky (residua) destilace nebo přečišťování nerostných olejů pro rafinerie mine
rálních olejů k dalšímu zpracování n a
zvláštní povolení a pod dozorem....
...........beze cla".
9. Druhá poznámka u saz. čís. 183 do
plňuje se podle tohoto znění:
„Jednoduchá surová příze bavlněná
k výrobě tylu, záclon, výšivek a krajek na

dovolovací list pod dozorem a za podmínek
stanovených nařízením:
z c) přes č. 29 až č. 50 po anglicku....
.............................. 23'— K,
z d) přes č. 50 až č. 60 po anglicku.........
.............................. 28'—K,
z d) a e) přes č. 60 až č. 80 po anglicku
...............................33'— K,
z e) přes č. 80 až č. 90 po anglicku . . .
................. ............ 28*— K,
z e) přes č. 90 po anglicku. .. .bez cla".
10. Poznámka u saz. čís. 184 doplňuje se
podle tohoto znění:
„Dvojpramenná surová příze bavlněná
pro tkalcoviny na látky polohedvábné, potom
k výrobě tylu, záclon, výšivek a krajek na
dovolovací list pod dozorem a za podmínek
stanovených nařízením:
z c) přes č. 29 až č. 50 po an
glicku ................................................... 28-— K,
z d) přes č. 50 až č. 60 po an
glicku ..................................................
35-— K,
z d) a e) přes č. 60 až č. 90 po
anglicku ................................................... 28-— K,
z e) přes č. 90 po anglicku. .. .bez cla".
11. Poznámka u saz. čís. 185 doplňuje
se podle tohoto znění: „Bavlněná příze troj
ného vícepramenná k vyšívání (nit vyšívací)
na dovolovací list pod dozorem a za podmí
nek stanovených nařízením:
přes č. 60 až č. 90 po anglicku. .35-— K,
přes č. 90 po anglicku............... bez cla".
12. Sazby uvedené v druhém sloupci cel
ních sazeb (ve sloupci s přirážkou) zrušují
se u sazebních čísel 187, 191 b) a 194 pozn.
13. Znění saz. čís. 299 upravuje se takto:
„Přepychové zboží papírové, výslovně
nejmenované hromadné výrobky obrázkového
tiskařství, hračky, všecky tyto věci též spo
jené s obyčejnými nebo jemnými hmotami;
papírové prádlo; květiny a jejich součástky
z papíru:
a) pohlednice a blahopřejné
lístky ................................................ 100-— K,
b) ostatní ............................... 100-— K"
14. Znění saz. čís. 413 a) doplňuje se
takto:
,,a) z dinasovky (dinasbricks), z magne
situ, bauxitu a tuhy:".
15. Ve znění saz. čís. 453 škrtají se slova
„vyjma nebozezy hloubkové".
y . •
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16. Saz. čís. 527 rozděluje se ve dvě po
ložky a zní takto:
,,a) Lokomotivy a tendry .. 29-—• K,
b) lokomobily ...................... 29-—- K“
17. Poznámka za saz. čís. 559 nahrazuje
se tímto zněním: „Nářadí plavební (na př.
plachty a ráhna, kotvy a řetězy k nim, lodní
lana a pomocné čluny) nevyclívá se zvlášť,
nepřesahuje-li množství obvyklou potřebu.
Ostatní kusy inventární, jakož i parní stroje
parníků jsou podrobeny zvláštnímu vyčlení
podle příslušné sazby."
18. U saz. čís. 599 shrnují se pododdělení
m) lam) 2 v jedno oddělení, jež zní takto:
„Chroman draselný i sodný žlutý a dvojchroman draselný i sodný červený O), oetan
amonný (2), octaň i pyrooctan draselný,
octan i pyrooctan sodný (3)...... 14-50 K“
19. Saz. čís. 612 rozděluje se na dvě po
ložky a zní takto:
„a) Albumin a albuminoidy. 14-50 K
b) kasein, kaseogomma. .. . 14-50 K“
20. Za saz. čís. 612 zařaďuje se po
známka :
„Kasein pro výrobu umělého rohu na
dovolovací list pod dozorem a za podmínek
stanovených nařízením...................... bez cla".
21. Poznámka za saz. čís. 622 upravuje
se podle tohoto znění:
„Kdyby se stalo, že ,by některé zboží,^ při
němž jest užiti této sazby podle ceny, stiženo
bylo clem přesahujícím 1.200-— K za 100 kg
(sazba 120-— K se součinitelem 10), dlužno
vybrati clo podle této sazby 1.200— K“.
o
O.

§

Celní osvobození nebo snížení cla se zru
šuje a obnovují se celní sazby v původní
nebo zmírněné výši u těchto sazebních čísel:
S. č. 17: Piniová jádra nevyloupaná atd.........................
s. č. 18a) : Piniová (limbová)
jádra, vyloupaná ...................... . • •
s. č. 30: Slad.............................
s. č. 48: Semeno makové (také
zralé makovice).................................
s. č. 48-: Semeno hořčičné (též
umleté v sudech)...............................
s. č. 63: Voli..................za kus
s. č. 64: Býci......... za kus

8— K,
30— K,
5-40 K,

s. č. 65: Krávy............. za kus
s. č. 66: Jalovina (mladý ho
vězí dobytek) ..........................za kus
s. č.67: Telata............. za kus
s. č. 68: Ovce a kozy atd.
................................................... za kus
s. č. 69: Jehňata a kůzlata
................................................... za kus
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30— K,
18— K,
5-— K,
2-50 K,
1-50 K,

s. č. 70: Prasata:
a) do 10 kg ztížf (podsvinčata) ........................................za kus
1-50 K,
b) přes 10 kg až 120 kg ztíží
za kus 12— K,
c) přes 120 kg ztíží. . .za kus 22-— K,
s. č. 71: Koně:
a) přes 2 léta stáří. . . .za kus 100-— K,
b) do 2 let stáří........... za kus 50 — K,
s. č. 72: Mezci, muli a osli
...................................................za kus

5-— K,

s.
atd.:
a)
b)
s.

č. 73: Drůbež všeho druhu
živá............. '.........................
zabitá atd..............................
č. 80: Med, také med umělý

8-— K,
25-— K,
28-— K,

1.
živých
s.
s.

Poznámky.
Plástvový med v úlech, bez
včel..........................................
č. 88: Přírodní máslo atd. .
č. 90: Umělé máslo atd.. . .

20-— K,
35-— K,
35-— K,

s. č. 109: Víno, víno ovocné
atd.:
a) 'v sudech (vinný mošt). .. 60-— K,
s. č. 114: Pečivo atd................. 150-— K,
s. č. 116: Věci z těsta atd.. . . 40-— K,
s. č. 117: Maso:
a) čerstvé ..........................................
b) připravené atd..........................

30-— K,
45-— K,

s. č. 118: Masité droby......... 100-— K,

14— K,

s. č. 119: Sýry:
a) jemné sýrytabulové...................
b) jiné................................................

60-— K,
50-— K,

3— K,
60— K,
30— K,

s. č. 122: Ryby připravené
atd..........................................................
s. č. 162: Orseille, persio atd.

60K,
8-— K,
57*
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s. č. 163: Výtažky z barviv
jinde nejmenované..........................

8-— fc,

s. č. 167: Smůla bednářská
atd.....................................
2-50 K,
s. č. 189 a) 5: Bavlněné zboží
obyčejné, hladké, pěti nebo více
barvami potištěné atd...................... 180-— K,
s. č. 189 b) 5: Bavlněné zboží
obyčejné, vzorkované, pěti nebo
více barvami potištěné atd............. 200-— K,
s. č. 190 a) 5: Bavlněné zboží
obyčejné, husté, hladké, pěti nebo
více barvami potištěné atd............. 230— K,
s. č. 190 b) 5: Bavlněné zboží
obyčejné, husté, vzorkované, pěti
nebo více barvami potištěné atd.. . 235-— R,
s. č. 436: Ocelové zrní...........

7-20 K,

s. č. 452: Kosy a srpy také se
dřevem spojené.................................

16-__ K,

s. č. 479 b): hrubé nože a
nůžky atd.............................................

55 — K,

s. č. 488 a): olovo atd.............

4-80 K,

s. č. 488 c): zinek atd.............

2-40 K,

s. č. 489: Plotny pilou naro
zené atd.................................................

2-40 K,

s. č. 490: Niklové anody ....

14-50 K,

s. č. 535: Stroje šicí a stroje
pletací:
a) podstavce atd...........................

20-— K,

b) hlavy atd..................................

78-__ K,

c) součástky hlav atd.................

50-— K,

s. č. 558: Lodi dřevěné atd.
.............................. za tunu nosnosti

1-— K,

s. č. 559: Lodi ze železa atd.
........................za 100 kg váhy kovu 14-50 K,
s. č. 654 a): Vinné mláto
a vinné matoliny..............................

15-__

K.

článek III.
Součinitel (koeficient) zmíněný v před
posledním odstavci článku I. stanoví se pro
jednotlivé druhy zboží takto:
1. Součinitel 1 (jedna) pro zboží saz. čís.
88, 90, 90 pozn. 3., 162, 163, 452, 526 pozn.;

2. součinitel 3 (tři) pro zboží saz. čís.
4 a) a b), 37 b) 2 a 3, 37 c), 41, 46, 51, 51
pozn., 52, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 a),
b) a c), 94 a), 94 b) 1 a 2, 104, 104 pozn.,
105,105 pozn. 1. a 2., 108 b) a c), 117 a) a b),
122, 128, 167, 176, 177, 178, 179, 242 b) a c)
1, 279 a), 284 b) 1, 320 g) a h), 363, 364, 391,
392 a) a b), 393 a) a b), 394 a) 1 a 3, 394
b) 1, 411 a), b) a c), 412, 434 a) poznámky
1., 2., 3. a 4., 441 a) a b), 459 a) a b), 463
pozn., 479 b), 488 a), 490, 546 a) a b), 552,
569, 597 d), 612 b);
)
3. součinitel 5 (pět) pro zboží saz. čís.
446 a) a b), 447;
4. součinitel 7 (sedm) pro zboží saz. čís.
1, 9 a), 10, 10 pozn., 11, 13, 17, 18 a), 30,
35 a), 36, 38 a) a b), 48, 49 a) a b), 53,
62 b), 71 a) a b), 72, 73 a) a b), 80, 80 pozn.
1., 96 a) a b), 96 pozn., 98, 99 a), 101, 102,
103, 106 a), 109 a), 111 a) a b), 112, 114,
116, 118, 119 a) a b), 129, 130, 131, 146 b),
147 b), 148 b), 151, 153 b), 201 b), 201 c),
201 f) 1 a 2, 204 a), b) a c), 206 pozn., 225 e)
2 pozn., 229 pozn. 1., 243 b) 1, 244 b) 1,
245 a) a b), 248 poznámky 1. a 2., 250 a)
pozn., 278 a), b) a c), 279 b), 284 b) 2,
285 a), b) a c), 294, 295, 301 a) a b), 305,
306, 308, 312 pozn., 313, 320 a) a f), 329 a)
pozn., 329 b) pozn. 1. a pozn. 2.-a) a b), 335
pozn., 344 d) pozn., 347, 365, 368, 369, 380,
381, 393 c), 394 a) 2, 394 b) 2, 394 b) 2 pozn.,
394 b) 3, 399, 401 a), 402, 403 a) a b), 405,
413 a) 1 a 2, 413 b) 1 a 2, 414, 417 a) 1, 2,
3 a 4, 417 b) 1 a 2, 419, 420 a), 421, 422,
422 pozn., 428, 429, 430, 431 a), b), c), u)
a e), 432 a) 1, 2, 3, 4, 5, 6 a pozn., 432 b) 1,
2, 3 a 4, 432 c) 1, 2, 3 a 4, 432 d), 432 cj,
433 a), b) a c), 434 a) 1, 2 a 3, 434 b) 1,
2 a 3, 434 c), 435 a) a b), 436, 437 a) a b),
438 a) 1 a 2, 438 b) 1 a 2, 438 c) 1 a 2, 439 a),
b) a c), 448, 449 a) a b), 450 a) a b), 451 a),
453, 458 a) a b), 460, 461 a), b), c) 1 a 2,
461 d), 465, 467, 468, 470 a) a b), 471 a),
b), c) ad), 472 a), b) a c), 477, 479 r),
479 a) pozn. 2., 481 a) 1, 2, 3 a 4, 481 b) 1,
2, 3 a 4, 481 c) 1, 2, 3 a 4, 482 a) a b), 483 a)
1, 2, 3 a 4, 483 b) 1, 2, 3 a 4, 483 c) 1, 2.
3 a 4, 484, 488 c), 489, 491 a), b), c) a d)l a 2,
492 a), b), c) ad), 493, 494, 495, 496 a),
b), c) 1 a 2 a d) 1, 496 d) 1 pozn., 496 d)
2 a 3, 497 a) a b) 1 a 2, 498, 500 a), b), c).
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1 a 2, 500 d) 1 a 2 a pozn., 501 a) a b), 502
a), 503, 504, 506 a) a b), 507, 531, 532, 533,
539 a), 542, 550; 551 a) a b), 558, 559, 562
a) a b), 573 a) a b), 574, 575 a) 1, 2 a 3,
576, 577 b), 583, 584 a), b), c), d) a e), 587,
588 a) a b), 589, 590, 592, 593, 594, 596 b),
597 f), 597 h), 597 k), 597 1), 597 m), 597 n),
599 f), 599 n), 600 d), 600 1), 602 c), 602 d),
602 f), 604 d), 604 e), 604 f), 605, 608, 615,
616, 634, 640, 642, 643, 645, 646, 654 a).
5. součinitel 10 (d e s e t) pro zboží saz.
čís. 2 a) a b), 3, 5, 6, 7, 8, 9 !,) 1 a 2, 9 b)
2 pozn., 12, 16 a) a b), 21, 35 b), 37 a), 39,
42, 44 a) a b), 58 d), 57, 59, 60, 95, 97, 99 b),
100 a) a b), 124, 125, 126, 132, 148 c), 149,
152, 154 a), 155 a) a b), 181, 183 pozn. 2.
pres čís. 80, 184 pozn. přes čís. 80, 185 pozn.
přes čís. 80, 201.a), 201 c), 201 d), 203, 219
d), 221, 222 a) a b), 224, 225 a) 1 a 2, 225 b)
1 a 2, 225 c) 1 a 2, 225 d) 1 a 2, 225 e) 1 a 2,
226 a), b), c) 1 a 2, 241, 242 c) 2, 243 b)
2, 244 b) 2, 246, 249, poznámka ke tř. XXV.
za s. č. 260, 262, 262 pozn., 266, 275 a), b)
a c), 276 a) a b), 277, 280, 280 pozn., 281 a)
a b), 282 a) a b), 286, 287 a) a b),
288 a), b) a c), 289, 290 a) a b),. 292
a) a b), 293, 298 a), b) a c), 297, 299 a),
307, 309, 310, 311, 314 a) a b), 315 a) a b),
316 a) a b) 1 a 2, 318, 320 c), d) a e), 323 b),
323 b) pozn. ad b), 328 a) 1 a 2, b) 1 a 2 c),
329 a) a b), 330, 331, 332 a) a b), 333, 334,
335, 336, 337, 338 a) a b), 339 a) a b), 340 a),
b) a c), 341, 344 a) a b) 1 a 2, 344 c) ad),
345 a) a b), 348 a) a b), 349, 350 a) a b),
355 a), b) a c), 361 b) 1 a 2, 361 pozn. 1.
za e), 366, 386, 389, 395 a) 1 a 2, 395 b),
396 a) 1 a 2, 396 b), 397 a) 1 a 2, 397 b),
398, 400 a) a b), 401 b), c), d) a e), 404 a)
a b), 406, 407, 409 a) a b), 415 b), 416, 418,
420 b), 423 a) a b), 425 a) 1 a 2, 425 b) 1
a 2, 426 a) a b), 440 a) 1 a 2, 440 b), 442,
443 a) a b), 444 a) a b), 445 a), b), c), d)
a e), 451 b) 1 a 2, 454 a) a b), 455 a) a b),
456 a) 1 a 2, 456 b), 457 a), b) a c), 462 a)
2 a 3, 462 b) 1, 2 a 3, 463 a) 1, 2, 3 a 4, 463
b) 1, 2, 3 a 4, 464 a) 1 a 2, 464 b) 1 a 2, 464
c) 1 a 2, 473 a) 1 a 2, b) a c), 474, 475 a) a b)
1 a 2, 476 a) a b), 478 a), b) 1, 2 a 3, 478 c)
V 2 a 3, 479 c), d) a e), 485, 499 a )a b), 502
b), 505, 508 a) a b), 512, 513, 514 a) a b),
515 a) a b), 516 a), b) 1 a 2, 520 a) a b), 523
a), b) a c), 526 a), b) a c), 527 a), 529, 530
a), b), c) 1 a 2, 534, 535 a), b) a c), 536, 540
a) a b), 541, 543, 544 a) a b) 1,2 a 3, 545, 547,
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548, 549, 555 a) a b), 556, 557, 557 pozn.
b), 563 a), b) a c), 564, 565, 566 a) a b), 571,
575 b) 1, 2 a 3, 575 c) 1 a 2, 577 a), 578 a)
a b), 580, 581, 591, 597 a) 2, 597 b), 597 c),
597 e), 597 g), 597 i), 598 b), c) 1 a 2, d) 2,
e) a f), 599 b) a c), 599 e), 599 i), 599 k), 599
1), 599 m), 599 o), 600 b), 600 c), 600 e), 600
f) , 600 g), 600 h); 600 i), 601 a), 601 c), 601
d), 602 a), 602 b), 602 e), 603 b), c) a d). 604
a) a b), 607, 610, 611, 612 a), 618, 619, 629
a) a b) 1 a 2, 621, 623 a) a b), 624, 629, 630,
635, 637 a), 638, 639, 641, 644, 655, 658;
6. součinitel 13 (třináct) pro zboží
saz. čís. 14, 15, 18 b), 19, 20, 22, 40, 43 a), 54
a) a b), 55 a) a b), 56 a), b) a c), 76, 107 a)
a b), 108 a), b), c) a d), 109 b), 127, 141 b),
154 b), 182 a) ab),183 a),b),c),d) ae),183
poznámka 1. z c) a d) a z poznámky 2. do čís.
80, 184 a), b), c), d) a e) a z poznámky do
čís. 80, 185 a), b), c), d) a z poznámky do čís.
80, 186 a), b), c) a d), 187 a), b), c), d) a e),
188 a) a b), 189 a) 1, 2, 3, 4 a 5, 189 b) 1,
2, 3, 4 a 5, 190 a) 1, 2, 3, 4 a 5, 190 b) 1, 2,
3, 4 a 5, 191 a) a pozn., 191 b), 192 a pozn.,
193, 194 a pozn., 195 a) 1 a pozn., 195 a) 2 a
pozn., 195 b) 1 a 2, 196, 199, 200 a) 1 a 2, 200
b) 1, 200 c) 1, 200 d), 204 d) 1 a 2, 205 a),
b), c) a d) 1 a 2, 206 a), b) a c) 1 a 2, 207 a)
1, 2 a 3, 207 b) 1, 2 a 3, 208 a) '1 a 2, 208 b),
209, 210, 213, 214, 215, 216 a) 1 a 2, 216 b)
1 a 2, 217 a), b) a c), 218 a) a b), 219 a), 219
b) 1, 2 a 3, 219 c), 219 e), 227,' 228, 229 a),
b) a c), 230, 231, 232, 233 a), b) 1 a 2, c) a d),
237 a), b) a c), 238 a) a b) 1 a 2, 239 a), b),
c) ad), 255, 256 a) a b), 257, 258 a), b), c)
a d), 259 a), b), c) 1, 2 a 3, 260, 272 a) 2, 3
a 4, 273 a) a b), 276 c), 281 c) a d), 282 c),
291, 298 a) a b), 300 a), b), c) a d), 312, 320
b), 321, 322, 323 a) a poznámka ad a), 324,
325 a) a b), 326 a) a b), 338 c), 339 c), 342
a) a b), 351 a) 1 a 2 a b), 352 a) 1, 2, 3 a 4 a
b) , 353 a), b) a c), 354 a), b), c), d), e) a f),
355 d), 356 a) 1 a 2, 356 b). 1 a 2, 357 a),
361 a), 361 c), d) a e), 362 a) a b), 370 a),
b) a c), 371 a) a b), 372 a) 1 a 2, 372 b) a e),
373, 374 a) a b), 375 a) a b) 1, 2 a 3, 376, 377
a), b) a c), 378, 379, 382, 383 a), b) a c), 384,
385 a) a b), 387, 388 a), b), c) a d), 408, 409
c) , 424 a) 1 a 2, 424 b) 1 a 2, 426 c), 466 a)
1 a 2, 466 b) a pozn., 466 c), 480, 486, 509,
510, 511, 517 a) a b), 521, 524 a) a b) 1 a 2,
527 b),528 a),b), c), d) a e), 537, 538 a),b) a
c), 539 b), c), d) a e), 553 a 1, 553 b) 1 o) a

Sbírka zákonů a nařízení, č. 194 a 195.
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р) , 554 a), b), c) a d), 570, 572, 579, 582, 585 Dolní, Dobratice s Bukovicemi, Domaslovice,
с) , 586 e), 597 a) 1, 597 o), p), q), 599 d), 599
g), 599 h), 600 k), 601 b), 604 c), 608 a) a b),
609, 613, 614, 626, 627, 628, 631 a) a b), 632,
636, 637 b);
7. součinitel 16 (šestnáct) pro zboží
saz. č. 110, 123, 197, 198 a) 1 a 2, 198 b) a c),
200 b) 2, 200 c) 2, 211, 212 a) 1 a 2, b) a c),
234, 235, 236, 247, 248, 249, 250 a) 1 a 2, 250
b) 1 a 2, 251, 252 a), b), c) a d), 253 a), b),
c) 1 a 2, 254, 261, 263, 264 a), b) 1 a 2, 265,
267 a), b) 1 a 2, c) 1 a 2, 268 a) a b), 269,
270, 271 a), b), c), d) 1 a 2, 272 a) 1, 272 b)
1 a 0, 276 d) 1 a 2, 283 a) a b), 299 b), 302,
303 a) a b), 319 a) a b), 327 a) a b), 343 a)
a b), 346 a) a b), 356 c) 1 a 2, 357 b), 358,
359, 360, 367 a) a b), 390 a) a b), 410 a) a b),
427 a) a b), 487 a) a b), 518, 519, 522, 525 a)
a b), 567, 568 a), b), c) a d), 585 a) a b), 586
a) a b), 633 a) a b).
článek IV.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. června 1921. Provésti je ukládá se ministru
financí v dohodě s ministrem obchodu, mini
strem zemědělství a ministrem pověřeným
správou úřadu pro zahraniční obchod.
cerny
Dr. Popelka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Husák v. r.
Dr. Burger v. r.
Hanačík v. r.

v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
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Hradiště, Guty, Hnojnik, Chotěbugy s Alodiální Lhotou a Oborou, Kojkovice, Koňskou,
Lhotu Komorní, Dolní Lišnou, Mistřoviee
s Koňákovem, Mosty, Něbory, Ropice, Řeku,
šebišovice Dolní a Horní s Pitrovem, šibicc,
Smilovice, Stanislovice, šumbark, český Tě
šín, Těrličko Horní a Dolní, Tošonovice Dolní
s Poleninami, Sprchovicemi a Závadoví cemi,
Tošonovice Horní s Polemínem, Třanovice
Horní a Dolní, Třiněc, Třítěž, Vělopoh', životice a žukov Horní a Dolní zřizuje ’e nový
okresní soud v českém Těšíně.
2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedením jeho pověřuje se ministr
spravedlnosti.
Černý
Dr. Mičura v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Hanačík v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.

v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fajnor v. r.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. května 1921
o zřízení nového krajského soudu a státního
zastupitelství v Moravské Ostravě.
Podle § 1 zákona ze dne 26. dubna 1873,
č. 62 ř. z., a §§ 7 a 64, odst. 2., zákona ze dne
29. února 1920, č. 121 Sb z. a n., se nařizuje:

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. května 1921

Pro obvod nynějších okresních soudů
v Moravské Ostravě a Místku, v obvodu kraj
ského soudu v Novém Jičíně, a pro obvod
Těšíně.
okresních soudů v českém Těšíně, Frýštátu,
Jablůnkově, Frýdku, Slezské Ostravě a Bohu
Podle § 2 zákona ze dne 11. června 1868,
míně, v obvodu bývalého krajského oudu
c. 59 ř. z., a §§ 7 a 64, odst. 2., zákona ze dne
v Těšíně, zřizuje se nový krajský soud a stát
29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., se nařizuje:
ní zastupitelství v Moravské Ostravě.

o zřízeni nového okresního soudu y českém

§ 1.
Pro následující obce bývalého soudního
okresu Těšínského: Bludovice Dolní, Datyni

§ 2.
Nařízení toto stává se účinným dnem vy
hlášení. Den počátku úřední činnosti kraj-

