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271.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 11. srpna 1921

o doplnění vysvětlivek k celnímu sazebníku.

Na základě čl. V. a XXIII. zákona ze dne
13. února 1906, č. 20 ř. z., a čl. V. a XXV. 
uherského zák. čl. Lili. z roku 1907 naři
zuje se:

§ 1.
Vysvětlivky vydané k celnímu sazebníku 

doplňují se takto:

1. K vysvětlivkám k saz. čís. 117 připojuje 
se tato 2. vysvětlivka:

„2. (i) Z masa zvířat saz. č. 63—72 dováže
ného z ciziny vybírá se potravní daň před vy
pravením zásilky z celního řízení spojů se 
clem. Masem rozumí se dobytek' zabitý a ve
škeré části jeho, syrové neb připravené, ja
kož i veškeré masné výrobky z nich, pokud 
jsou k lidskému požívání způsobilé. Zapraviti 
daň jest povinen, kdo maso z ciziny dováží 
nebo dává dovážeti. Při dovozu masa dlužno 
hlásit! ústně nebo písemně jméno toho, kdo 
jest pqvinen daň platiti, jakož i druh a množ
ství masa. Celní úřad potvrdí přijatou částku 
v celní kvitanci, ve které uvede podstatné 
údaje poplatníkovy.

(2) Daň se vyměřuje buď podle váhy nebo 
podle kusu; zabitý dobytek v celém kuse po

kládá se za kus i tenkráte, když schází hlava, 
nohy a vnitřnosti.

Daň z masa činí:

a) podle váhy 20 h za 1 kg masa syrového 
a 30 h za 1 kg masa připravovaného a mas
ných výrobků.

Zapravuje-li se daň podle váhy ze zabitých 
telat a hříbat do 70 kg mrtvé váhy a ze za
bitého dobytka skopového a kozího ve
směs v kůži, sráží se 10% váhy. "Zabitý do
bytek hovězí (býci, voli, krávy, buvoli a mla
dý dobytek), dále koně a muli zdaňují se vždy 
podle váhy, i když se dovážejí v celých ku
sech.

b) za kus:
z telat a hříbat do 70 kg mrtvé váhy 12 Kč;

z ovcí, beranů, skopců, koz a kozlů (s. č. 
68), dále z jehňat a kůzlat (s. č. 69) přes 
8 kg mrtvé váhy 6 Kč;

z j ehňat do 8 kg mrtvé váhy 2 Kč:

z kůzlat do 8 kg mrtvé váhy 1 Kč;

z dobytka vepřového (s. č. 70) do 8 kg 
mrtvé váhy 2 Kč, do 18 kg mrtvé váhy 3 Kč, 
do 70 kg mrtvé váhy 12 Kč, do 130 kg mrtvé 
váhy 24 Kč a přes 130 kg mrtvé váhy 36 Kč;

z oslů a mezků 12 Kč.

(3) V místech prohlášených za uzavřená 
vybírá sě potravní daň na čáře z masa zvířat 
,s. č. 63—72 podle ustanovení uvedených 
v předchozím odstavci, z masa syrového nebo
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připravovaného nebo jiných výrobků a vůbec 
jedlých částí ze zvířat uvedených v s. č. 73 až 
75 ve výměře 30 h z 1 kg. (Zákony ze dne 14. 
dubna 1920, č. 262 a 264 Sb. z. a n.)“.

2. K vysvětlivkám k s. č. 118 připojuje se 
tento 3. odstavec:

„(3) O zdanění masitých výrobků viz 2. 
vysvětí, k s. č. 117.“

3. K vysvětlivkám k s. č. 128 připojuje se 
tento 3. odstavec:

„(3) O zdanění masitých výrobků viz 2. 
vysvětí, k s. č. 117.“

4. K vysvětlivkám k s. č. 131 přiřaďuje se 
tento 8. odstavec:

„(8) O zdanění masitých výrobků viz 2. 
vysvětí, k s. č. 117.“

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení; provésti je ukládá se ministru fi
nancí.

černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Burger v. r.

Dr. Hotowetz v. r., 
též za ministra Hanačíka.

D”. Fatka v. r. Dr. Fajnor v. r.

Dr. Gruber v. r. Dr. Mičura v. r.

Dr. Kovařík v. r. Dr. šusta v. r.

Dr. Procházka v. r. Dr. Beneš v. r.

Dr. Brdlík v. r.

272.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 11. srpna 1921 

o výrobě lihu z ovoce, bobulí a vína.

Na základě zákona z 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé z.e 

dne 23. září 1920, č. 540 Sb. z. a n., se zru
šuje.

§ 2.
K pálení lihu z ovoce, jeho zbytků, matolin 

a bobulí, jakož i ze všech výrobků ovocných 
včetně ovocného moštu a odpadků dotyčné 
výroby, jest potřebí povolení ministerstva fi
nancí, které může své podřízené úřady zmoc- 
niti, aby povolení samy udělovaly.

K pálení lihu z vína, vinného moštu a vin
ných ssedlin jest potřebí povolení minister
stva financí v dohodě s ministerstvem země
dělství.

§ 3.

Přestupky tohoto nařízení trestají se — bez 
újmy případného použití důchodkových trest
ních předpisů -— podle ustanovení § 2 zákona 
ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.

§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedením jeho pověřují se mini
stři financí a zemědělství.

černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Burger v. r.

Dr. Hotowetz v. r., 
též za ministra Hanačíka.

Di'. Fatka v. r. Dr. Fajnor v. r.

Dr. Gruber v. r. Dr. Mičura v. r.

Dr. Kovařík v. r. Dr. šusta v. r.

Dr. Procházka v. r. Dr. Beneš v. r.

Dr. Brdlík v. r.

273.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 11. srpna 1921, 

kterým se prozatímně upravují poplatky ve

řejných notářů na Slovensku a v Podkarpat

ské Rusi.

Podle zákona ze dne 5. listopadu 1919, c. 
600 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.

Poplatky veřejných notářů na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi, ustanovené nařízeními 

býv. uherského ministerstva spravedlnosti c. 
42.200/1918, zvyšují se s výjimkami v násle

dujících ustanoveních uvedenými o 200%™ 
drahotní přirážku.

§ 2.

O drahotní přirážku jednostoprocentní zvy
šují se poplatky ustanovené v § 7, v § 11> I1/"
h), i), m), y), v § 24, č. I., lit. a)—c), č. R-» 
lit. a)—c), a v § 31, lit. b)—f), nařízeni 
býv. uherského ministerstva spravedlnosti 

č. 42.200/1918.


