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204.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. července 1922,
jímž se mění celní sazebník, jakož i doplňují
a mění sa vysvětlivky k němu.
Na základě či. II. zákona ze dne 12. srpna
1921, č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmoc
ňuje, aby upravila obchodní styky s cizinou,
§ 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 Sb. z.
a n., o celním území a vybírání cla, čl. V. zá
kona ze dne 13. února 1906, č. 20 ř. z., a uher
ského zákonného článku Lili. z roku 1907
o celním sazebníku nařizuje se:
§ ICrlní sazebník, upravený nařízením vlády
republiky československé ze dne 19. prosince
1921, čís. 460 Sb. z. a n., mění se takto:
1. Zrušuje se poznámka k saz. čís. 526:
„Součástky k výrobě ssacích a vzduchotlakových brzd pro továrny na stavbu vagonů na
dovolovací list pod dozorem a za podmínek
stanovených nařízením dlužno vyclívati po
dle příslušných sazeb..............součinitel 1“.
2. Položka a) saz. čís. 534 doplňuje a mění
se takto:
,,a) úplné stavy soukenické a stávkařské,
záíd. sazba 15-—-............... součinitel 3.“
3. Poznámka k saz. čís. 535 mění a dopl
ňuje se takto:
„Poznámka, úplné stroje zařízené pro me
chanický pohon............... součinitel 3.“4
4. Poznámka 1. k saz. čís. 538 doplňuje a
mění se takto:
„1. Pomocné stroje pro továrny na dřevo
vinu, buničinu, pro papírny a továrny na le

penku (vyjma stroje loupači a štípací, vařá
ky, úplné stroje na papír s podélnými rovin
nými síty, úplné příčně řezací stroje, úplné
kalandry a strojní zařízení sušáren pro le
penku) ..........součinitel 30.“
5. Poznámka 3. k saz. čís. 538 doplňuje a
mění se takto:
„3. Koželužské stroje k přípravě, činění a
úpravě koží, stroje knihtiskařské a kamenotiskařské (vyjma příklopové lisy a řezací
stroje), stroje pro výrobu kakaového prášku
a čokolády, stroje k výrobě knoflíků z kamenáčových ořechů nebo z umělých soustružnických hmot, stroje pro průmysl vlnařský
(široké prací stroje, dekatovací stroje, drasticí [škrabací] stroje s drátkovými povlaky,
postřikovači stroje a stroje na potiskování
vlněných látek deskami)..........součinitel 3.“
6. V poznámce k saz. čís. 539 zrušuje se
slovo „zapalovacímu" a znění její doplňuje
a upravuje se takto:
„Poznámka. Motory k ^spouštěcímu a
dynama k osvětlovacímu zařízení pro auto
mobily ............... součinitel 3."
7. Zrušují se poznámky 1. a 2. k saz. čís.
579:
„Poznámky:
1. Hotové klaviatury a dusítka.................
zákl. sazba 110—................... součinitel 3.
2. Větrnice k harmoniím................. zákl.
sazba 110—................... součinitel l.“
§ 2.
Vysvětlivky vydané k celnímu sazebníku
doplňují a mění se takto:
1. Vysvětlivky k saz. čís. 320 doplňují se
takto:
104
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_ a) Za první odstavec 5. vysvětlivky k saz.
čís. 320 zařazují se tyto nové odstavce:

c) Za první odstavec 2. vysvětlivky zařa
zuje se tento nový odstavec:

(2) Do položky 320 e 1 patří jednak pláště pneu
matik, u nichž vzdálenost (šířka) mezi okraji, jimiž
se zapouští plášť do obruče, činí v rozvinutém stavu
nejvýše 95 mm, jednak duše pneumatik, jež zplo
štěny mají šířku nejvýše 50 mm.

(2) Podle^s. č. 534a vyclívají se jen úplné
stavy stavkarske (viz oddíl C, 9. všeob. vysvětí, ke
tř. XL.), Mežto neúplné stávkařské stavy a je
jich součástky zvlášť dovážené vyclí
vají se podle s. č. 534 b.

(s) Pneumatiky (pláště a duše) větších rozměrů
patří do s. č. 320 e 2.

b) Druhý odstavec 5. vysvětlivky budiž
přečíslován na (4).
2. Vysvětlivky k saz. čís. 516 doplňují se
touto 4. vysvětlivkou:
4. Podle poznámky k položkám a) a b) dlužno odbavovati zvlášť dovážené armatury. Arma
turami jsou zde míněny výstrojní předměty strojů,
přístrojů a rourovodů, pokud svojí sazební povahou
patří do tohoto sazebního čísla.

3. Vysvětlivky k saz. čís. 517 doplňují se
touto 4. vysvětlivkou:
4. Podle poznámky k položkám a) a b) dlužno odbavovati zvlášť dovážené armatury. Arma
turami jsou zde míněny výstrojní předměty strojů,
přístrojů a rourovodů, pokud svojí sazební povahou
patří do tohoto sazebního čísla.

^d}. Druhý odstavec 2. vysvětlivky budiž
přečíslován na (s).
7. Vysvětlivky k saz. čís. 535 doplňují se
touto 10. vysvětlivkou:
10. (D Podle poznámky k s. č. 535 dlužno odbavovati za sazbu položky 535 c se sníženým součinite
lem pouze úplné šicí a pletací stroje, zařízené pro
mechanický pohon, t. j. s takovou úpravou pohybo
vého ústrojí, jež vylučuje použití lidské síly k pohonu
těchto strojů. Ohledně pojmu úplnosti těchto strojů
viz druhý a třetí odstavec 8. vysv. k s. č. 535.
(2) Podle těchto vysvětlivek nemají tudíž šicí a
pletací stroje, zařízené pro mechanický pohon, dove
zené v rozloženém stavu, nároku na výhodné vyclívání, když jsou podstavce a hlavy zvlášť baleny.
V tomto případě jest nutno odbaviti podstavce podle
s^ č. 535 a a hlavy podle s. č. 535 b se součinitelem
těchto položek.

4. Ustanovení 5. vysvětlivky k saz. čís. 528
se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

_ (3) O odbavování elektrických nebo jiných motorů,
jež jsou přimontovány na šicí a pletací stroje, vyclívané podle poznámky k s. č. 535, viz 18. všeob. vysv.
této třídy.

5. Hydraulické regulátory vodních
turbin, i s těmito zároveň dovážené, dlužno odbavovati podle 2. poznámky k s. č. 538.

8. Vysvětlivky k saz. čís. 538 mění a dopl
ňují áe takto:

^ 5- V třetím odstavci 1. vysvětlivky k saz.
čís. 529 škrtají se slova „kamenáčových a“
a zároveň doplňuje se tento odstavec větou:

A. Ustanovení 7. vysvětlivky se zrušuje a
nahrazuje se tímto zněním:

„O tom, jak se odbavují stroje k výrobě knoflíků
z kamenáčových ořechů nebo z umělých soustružnických hmot, viz 15. vysvětlivku k s. č. 538.“

6. Vysvětlivky k saz. čís. 534 doplňují se
takto:
a) Za první odstavec 1. vysvětlivky zařa
zují se tyto nové odstavce:
(2) Stavy soukenické jsou široké stavy
na tkaní sukna. Stavy tyto liší se od ostatních stavů
mohutnější stavbou a větší pracovní šířkou, která
není nikdy menší než 160 cm. Soukenické stavy mají
zpravidla pouze jeden hřídel, procházející stavem
vodorovně napříč, jenž dostává pohyb a z něhož se
odvozují pohyby ostatních částí stavu; jiné tkalcov
ské stayy mají zpravidla dva hřídele, uspořádané
nad sebou.
(3) Podle s. č.'534 a vyclívají se jen úplné
soukenické stavy (viz oddíl C, 9. všeob. vysv. ke
tř. XL.), kdežto neúplné soukenické stavy a je
jich součástky zvlášť dovážené vyclívají
se podle s. č. 534 b.

b) Druhý odstavec 1. vysvětlivky budiž pře
číslován na (4).

7. (D Pomocnými stroji pro továrny
na dřevovinu, buničinu, pro papírny
a továrny na lepenku ve smyslu 1. po
známky k s. č. 538 rozumějí se stroje k přípravě
pololátky (dřevoviny, buničiny, hadroviny) a celolátky (papíroviny) k výrobě papíru nebo lepenky,
pokud svojí povahou vůbec patří do s. č. 538 a pokud
nejsou podle 1. poznámky k s. č. 538 výslovně vyňaty.
(2) K pomocným strojům patří:
a) Stroje pro přípravu dřevoviny
a papíroviny z n í: brusy dřeva (defibreury),
lapače třísek, třídiče dřevoviny, raffineury, odvodňovače, kolové mlýny, holendry, kuželové mlýny na
mletí papírové hmoty, míchadla, lapače písku, lapače
uzlíků;
b) stroje pro přípravu buničiny
a papíroviny z ní: stroje na vyvrtávání suků,
stroje na řezání kotoučů z kmenů, desintegratory a
trieury na třídění třísek, zahušťovací bubny, drtiče
vláken (opener), bubny na vymísení suků, lapače
písku, lapače uzlíků, centrifugální třídiče, míchací
přístroje, odvodňovací stroje s podélným rovinným
nebo s válcovým sítem, holendry;
c) stroje pro přípravu hadroviny:
mlátičky hadrů, řezačky na hadry, vařáky, holendry,
lapače písku a uzlíků, kolové mlýny, drtiče makulatury, míchadla.
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(3) Za pomocné stroje ve smyslu 1. poznámky
k s. č. 538 dlužno považovat! též jednotlivé zvlá
ště dovážené části úplného stroje na papír
s podélnými rovinnými síty, popsaného
doleji v 6. odstavci písm. a) (na př. část sítová, přetřásadlo s příslušnou ssací pumpou na vzduch a
pumpou ssající vodu od síta, část lisovací, odvodňovací atd.).
(4) Pomocné stroje pro továrny na
lepenku jsou stroje k obdobnému účelu jako po
mocné stroje, vyjmenované v 2. odstavci písm. a)
a b) této vysvětlivky.
(5) Obdobně jako pomocné stroje pro továrny na
dřevovinu, buničinu, pro papírny a továrny na le
penku dlužno též odbavovat! úplné stroje na papír
se síty válcovými k výrobě papíru nebo le
penky, jakož i jednotlivá zvlášť dovážená
zařízení stroje na papír s válcovými síty, tvo
řící některou jeho kompletní část.
(“) Ze zvýšeného součinitele 1. poznámky k s. č.
538 jsou vyňaty:
a) stroje loupači k odstraňování kůry,
stroje štípací, vařáky dřeva;
b) úplné stroje na papír s podél
nými rovinnými síty, které se skládají
z části sítové (příp. s egutery), z přetřásadla s pří
slušnou ssací pumpou na vzduch a pumpou ssající
vodu od síta, z části lisovací (odvodňovací), sušící
(kombinace parních válců), z části hladicí, ze stroje
rozřezávajícího podélně papírový list a ze zařízení
navinovacího. Vyjmenované stroje, jež jsou sesta
veny v celek, vykonávají příslušné práce v nepřetr
žité řadě podle postupu výroby papíru.
c) Ů p 1 né příčně řezací stroje, jichž
se používá k příčnému nebo úhlopříčnému rozřezá
vání listu papíru;
d) úplné kalandry, sloužící k další úpra
vě papíru, na př. kalandry hladicí a pod.;
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stroje k leštění, lícování, černění, stroje podvalovací
(kryšplovací) a pod.
(2) Spodky strojů na měření plochy kůže, o dděleně dovážené, dlužno rovněž odbavovati
podle 3. poznámky k s. č. 538 za příslušnou celní
sazbu se sníženým součinitelem; vlastní měřicí pří
stroj, jakož i úplné takové stroje (spodek v pevném
spojení s měřicím přístrojem) dlužno odbavovati po
dle s. č. 576. Totéž platí pro stroje na zkoušení pev
nosti kůže.
13. (1) Ke knihtiskař ským a kamenotiskařským strojům ve smyslu 3. poznámky
k s. č. 538 (se sníženým součinitelem) patří:
a) sázeeía tiskací stroje (vyjma příklopové lisy, viz odst. 2 c této vysvětlivky) všeho
druhu pro knihtiskárny, s automatickými nakladači
nebo bez nich, s automatickými stroji falcovacími
(skládacími) nebo bez nich, knihtiskařské stroje ro
tační a příslušná zařízení stereotypovací;
b) jako stroje knihtiskařské vyclívají se též stroje
„offsetť! (t. zv. přenosky), t. j. stroje, jež tisk
nou g-mnovými válci, jakož i příslušné stroje k brou
šení desek a válců;
c) kamenotiskařské rychlolisy všeho
druhu s automatickými nakladači nebo bez nich.
(2) Pod ustanovení 3. poznámky k s. č. 588 (se
sníženým součinitelem) nepatří však:
a) stroje linkovací;
b) stroje na obtahování tiskařských korektur;
c) příklopové lisy s barevníkem talířovitým (t. zv.
tyglovky) nebo válcovitým;
d) řezací stroje všeho druhu pro potřebu knih
tiskáren a kamenotiskáren.
14. í1) Jako stroje pro výrobu kakaového prášku a čokolády dlužno podle 3.
poznámky k s. č. 538 (se sníženým součinitelem) od
bavovati tyto stroje, pokud svojí povahou patří do
e) strojní zařízení sušáren
pro
lepenku.
tohoto s. č.:
(') Součástky strojů, vyjmenovaných v šestém od
a) Stroje k čištění surových kakaových zrn, stroje
stavci, dlužno vyclívati se součinitelem 30.
ku pražení kakaových zrn, drtiče a čističe pražených
kakaových zrn a kakaové mlýny;
B. Za 10. vysvětlivku zařazují se tyto
b) vlastní stroje na výrobu kakaového prášku, a
(11.—20.) vysvětlivky:
to: míchací stroje (melanžéry). hydraulické lisy
s příslušným zařízením tlakovýr
umpovým), drti
11. K 2. poznámce k s. č. 538:
če lisovaných koláčů z kakaového prášku, mlecí
stroje, prosívací stroje;
í1) Hydraulické regulátory mají tyto
podstatné součástky: odstředivý regulátor, převod,
c) stroje pro výrobu čokolády, melanžéry (k mí
servomotor s pístem a rozváděči šoupátko s přísluš
chání kakaové hmoty s cukrem), míchací stroje pro
nými trubkami a ventily.
čokoládovou hmotu, stroje válcovací, třecí, temperoHydraulických regulátorů se používá k řízení vací (k udržení určité teploty čokoládové hmoty),
stroje formovací, třesací, chladicí transportéry.
vodních turbin, lanových drah, transportních zaří
zení a pod.
(2) Stroje k výrobě čokoládových cukrovinek
(pralinek, pastilek a pod.) a cukrářského zboží,
(”) Hydraulické regulátory dlužno vždy odbavo
automatické váhy, stroje na balení čokoládových vý
vali podle 2^ poznámky k s. č. 538, byť i byly dováženy zároveň s příslušnými vodními turbinami nebo
robků (tabulek a pod.), jakož i elevátory a jiné stro
s jinými poháněcími zařízeními.
je, které svojí povahou nejsou specielními stroji pro
12. ^ _ í1) Kje koželužským strojům výrobu kakaového prášku nebo čokolády, nemají ná
roku na výhodné vyclívání jako stroje pro výrobu
u přípravě, činění a úpravě koží ve
kakaového prášku a čokolády.
smyslu 3. poznámky k s. č. 538 se sníženým sou
činitelem patří zejména stroje odchlupovací, omykací
15. Stroji k výrobě knoflíků z k aa mÍýdřicí, činící a valch ovací sudy, stroje ždímací,
menáčových ořechů nebo z umělých
vyrážecí (vymítací), poltící (štípací), kartáčovací,
soustružnických hmot podle 3. poznám
postruhovací, stroje válcovací a kladivové, stroje
ky k s. č. 538 (se sníženým součinitelem) rozumějí se
blanžirovací a na snímání líce, stroje potahovací,
veškeré stroje potřebné pro jednotlivé výrobní úkony
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při výrobě knoflíků ze jmenovaných hmot, počínajíc
od rozřezání hmoty až do konečné úpravy knoflíků.
16. . j1) Ke strojů m pro p r ů m y s 1
vlnařský podle 3. poznámky k s. č. 538 (se sní
ženým součinitelem) patří:
a) široké prací stroje, t. j. stroje ku
praní vlněných tkanin v celé šíři kusu, probíhajících
soustavou vodicích a lisovacích válců;
b) dekatovací
stroje^
(pokud ovšem
svojí povahou patří do tohoto s. č.), které odnímají
vlněné tkanině vysoký, avšak vůči vodě citlivý lesk,
způsobený lisováním tkaniny. Ďekatování děje^se pa
řením tkanin v dekatovacích strojích, v nichž pára
působí na tkaniny, navinuté na děrovaných měděných
nebo mosazných válcích.
c) Drasticí (škrabací) stroje s drátkovými povlaky. Těmito stroji vytvořuje se
hustý vlasový povrch vlněných tkanin. Konstrukce
těchto strojů skládá se v podstatě z bubnu, na němž
jsou umístěny válečky s drátkovými povlaky.
d) Postřihovací stroje (podélné a příč
né). Tyto stroje skládají se ze spodku, na němž jest
umístěno vlastní zařízení ke stejnoměrnému postřihování zdrastěného vlasu vlněných látek. Toto postřiho
vací zařízení se skládá z nožů upevněných na válcích
ve šroubovicích a z přímých nožů. Postřihovací stroje
mohou býti podélně nebo příčně postřihující.
e) Stroje na potiskování vlněných
látek deskami.
(2) Válcové stroje na potiskování látek, s. č.
531.
17. (x) Součástky všech strojů, jmenovaných
v 1. a 2. poznámce k s. č. 538, dlužno vyclívati za pří
slušné celní sazby se součinitelem 30.
(2) Součástky strojů, vyjmenovaných ve 3. po
známce k s. č. 538, dlužno vyclívati za příslušné celní
sazby se součinitelem 25.

18. Při dovozu strojů, jmenovaných v 1. a 3. po
známce k s. č. 538, mezi sebou spojených,
jest nutno postupovati podle prvního a druhého od
stavce 18. všeob. vysv. k této třídě.
19. Celkové strojní zařízení pro to
várny na dřevovinu, buničinu, pro papírny a továrny
na lepenku, potom pro továrny průmyslu koželuž
ského', pro knihtiskárny a kamenotiskámy, pro to
várny na kakaový prášek a na výrobu čokolády, pro
továrny na výrobu knoflíků z kamenáčových ořechů
nebo z umělých soustružnických hmot a pro továrny
průmyslu vlnařského dlužno vyclívati podle 19.
všeob. vysv., odd. D ke tř. XL.
20. i1) Odbavení strojů s. č. 538, jež požívají vý
hodnějšího součinitele (25) podle 1. poznámky k s. č.
538, potom všech strojů vyjmenovaných v 3. poznám
ce k s. č. 638 (se součinitelem 3) děje se s podmínkou

dodatečné prohlídky v průmyslovém závodě, pro nějž
jest stroj určen.
(2) Při odbavování takových strojů dlužno jednati podle ustanovení odst. čtvrtého, šestého, osmého,
desátého až patnáctého 20. všeob. vysv., odd. E ke
tř. XL.

9. Vysvětlivky k saz. čís. 539 doplňují se
touto 14. vysvětlivkou:
14. Podle poznámky k s. č. 539 dlužno odbavovati
malé motory ke spouštěcímu zařízení a malá dynama
k osvětlovacímu zařízení motorových vozideh Ostatní
součásti spouštěcích a osvětlovacích zařízení (na př.
baterie), stejně tak jako zapalovače, dlužno odbavo
vati podle jejich sazební povahy.

10. Vysvětlivky k saz. čís. 574 doplňují se
touto 5. vysvětlivkou:
5. Podle poznámky k s. č. 574 dlužno se zvýšeným
součinitelem odbavovati manometry, mechanické ru
čičkové teploměry (t. j. kovovú teploměry podoby
manometrů s ručičkou ukazující stupeň teploty) a
skleněné teploměry pro průmyslové potřeby, monto
vané v kovových pouzdrech (pevně spojené s kovo
vými pouzdry).

11. Vysvětlivky k saz. čís. 581 doplňují se
touto 3. vysvětlivkou:
3. Podle položky b) tohoto s. č. se sníženým sou
činitelem odbavují se (hotové) hlasy k harmoni
kám, t. j. hlasové destičky opatřené jazýčky.

12. Vysvětlivky k saz. čís. 583 doplňují se
touto 5. vysvětlivkou:
5. Podle položky a) tohoto s. č. se sníženým sou
činitelem odbavují se (hotové) hlasy k harmoniím,
t. j. hlasové destičky opatřené jazýčky.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedením jeho pověřuje se ministr
financí.
Dr. Beneš v. r.
černý v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r.
A. Novák v. r.
Habrman
v. r.
L. Novák v. r.
Staněk
v.
r.
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Státní tiskárna v Praze.

