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Vládní vyhláška 
ze dne 23. prosince 1924,

kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republi
kou'československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. května 1921.

Se souhlasem presidenta republiky uvádí se na základě usnesení vlády podle § 1 zá
kona ze dne 22. prosince 1924, č. 305.Sb. z. a n., o prozatímní úpravě obchodních styků 
s cizinou, v prozatímní platnost s účinností od 2. ledna 1925 připojená dodatková úmluva 
k obchodní dohodě mezi republikou československou a republikou Rakouskou, uzavřené 

v Praze dne 4. května 1921, podepsaná ve Vídni dne 27. listopadu 1924.

švehla v. r.

Dodatková úmluva
k obchodní dohodě mezi československou re
publikou a republikou Rakouskou, uzavřené 

v Praze dne 4. května 1921.

' President československé republiky a pre
sident republiky Rakouské ve snaze zajistiti 
vzájemnému obchodnímu styku mezi oběma 
státy výhodnější podmínky rozvoje, rozhodli 
se uzavřití k tomu cíli dodatkovou úmluvu 
k obchodní dohodě, uzavřené 4. května 1921 
a jmenovali za tím účelem svými plnomoc- 
níky:

President československé 
republiky:

pana Kamila Kroftu,
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra 

republiky československé ve Vídni a

pana Jana Dvořáčka,
zplnomocněného ministra a přednostu národohospo

dářské sekce v ministerstvu zahraničních věcí,

Zusatzabkommen
zu dem zwischen der čechoslovakischen Re
publik und der Republik osterreich am 4. Mai 
1921 in Prag geschlossenen Handelsiiberein- 

kommen.

Der Prásident der čechoslovakischen Re
publik und der Prásident der Republik oster
reich vom Wunsche getragen, dem gegen- 
seitigen Handelsverkehre zwischen beiden 
Staaten gůnstigere Entwicklungsbedingungen 
zu sichern, sind iibereingekommen, zu diesem 
Zwecke ein Zusatzabkommen zu dem am
4. Mai 1921 unterfertigten Handelsúberein- 
kommen abzuschliefíen und haben in dieser 
Absicht zu ihren Bevollmáchtigten ernannt:

Der Prásident der čechoslova
kischen Republik:

Herrn Kamil Krofta,
auBerordentliehen Gesandten und bevollmáchtigten 
Minister der Čechoslovakischen Republik in Wien und

Herrn Jan Dvořáček,
bevollmáchtigten Minister und Vorstand der volks- 
wirtschaftlichen Sektion in Ministerium des ÁuBern,
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President republiky Rakouské: 

pana Dra H. Schiirffa,
spolkového ministra pro obchod a dopravu,

pana Dra J. Mataju,
spolkového ministra zahraničních věcí a

pana Dra R. Schiillera,
sekčního šéfa ve spolkovém kancléřském úřadě,

kteří, vyměnivše si své plné moci, jež shledali 
v dobré a náležité formě, dohodli se na tomto:

Článek I.
(1) Plodiny a výrobky původu českosloven

ského a přicházející z československé repu
bliky, které jsou vyjmenovány v tarifní pří-

Fíiloha A loze A, připojené k této úmluvě, nebudou 
podrobeny při dovozu do Rakouské republiky 
clům vyšším, než jsou sjednána v řečené pří
loze.

(2) Plodiny a výrobky původu rakouského 
a přicházející z republiky Rakouské, které

PillohaD jsou vyjmenovány-v tarifní příloze B, při
pojené k této úmluvě, nebudou podrobeny při 
dovozu do československé republiky clům vyš
ším, než jsou sjednána v řečené příloze.

(3) Tato ustanovení nečiní však vzhledem 
na řečené produkty původu rakouského nebo 
československého nikterak újmy právu na na
kládání podle zásady nej vyšších výhod ve 
smyslu článku VI. obchodní dohody ze dne
4. května 1921.

Článek II.

(1) Cla československého celního tarifu, 
jakož i cla přílohy B, jsou stanovena v koru
nách československých.

(2) Jestliže by se zjistil v kursu českoslo
venské koruny ve srovnání s jejím středním 
kursem za rok 1923 proti dolaru nebo libře 
šterlinků nebo proti střednímu kursu těchto 
obou měn vzestup nebo pokles nejméně o 10 
procent, vyplývající z kursovního průměru 
za celý jeden měsíc, zavede vláda českoslo
venská valutní koeficient takovým způsobem,
aby zachovala všeobecným i smluvním clům

Der Prásident der Republik 
Oster reich:

Herrn Dr. Hanns Schiirff,
Bundesminister fiir Handel und Verkehr,

Herrn Dr. Heinrich Mataja,
Bundesminister fiir die Auswartigen Angelegenheiten 

und

Herrn Dr. Richard Schiiller,
Sektionschef im Bundeskanzleramte,

welche, nachdem sie ihre Vollmachten aus- 
getauscht und in guter und gehoriger Form 
befunden haben, folgendes vereinbart haben:

A r t i k e 1 I.
(1) Nátur- und Gewerbeerzeugnisse čecho- 

slovakischen Ursprungs, die aus der čecho- 
slovakischen Republik herkommen ' und die
in der diesem Abkommen beigeschlossenen Aniaje i 
Tarifanlage A angefuhrt sind, werden bei der 
Einfuhr nach der Republik osterreich keinen 
hoheren Zbílen ais den in der genannten An- 
lage vereinbarten unterliegen.

(2) Nátur- und Gewerbeerzeugnisse oster- 
reichischen Ursprungs, die aus der Republik 
Osterreich herkommen und die in der diesem Máge 3 
Abkommen beigeschlossenen Tarifanlage B 
angefuhrt sind, werden bei der Einfuhr nach
der čechoslovakischen Republik keinen ho
heren Zbílen ais den in der genannten Anlage 
vereinbarten unterliegen.

(3) Diese Bestimmungen beeintráchtigen 
jedoch fůr die genannten Erzeugnisse bster- 
reichischen oder čechoslovakischen Ursprungs 
in keiner Weise das Anrecht auf die meist- 
begunstigte Behandlung im Sinne des Arti- 
keťs VI des Handelsúbereinkommens vom
4. Mai 1921.

n A r t i k e 1 II.

(1) Die Zblle des čechoslovakischen Zolk 
tarifs sowie jene der Anlage B verstehen sich 
in čechoslovakischen Kronen.

(2) Wird im Kurse der čechoslovakischen 
Krone im Vergleiche ihres Mittelkurses fůr 
das Jahr 1923 mit dem Dollar oder dem Pfund 
Sterling oder dem Mittelkurse dieser beiden 
Wáhrungen eine mindestens lOprozentige, 
aus dem Kursdurehschnitte fůr einen ganzen 
Monat sich ergebende Zu- oder Abnahme fest- 
gestellt, so wird die čechoslovakische Regie- 
rung einen Valutakoeffizienten derart ein-
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hodnotu, kterou by měla podle středního kursu 
řečených měn za rok 1923.

(3) Aby se stále udržovala tato rovnocen
nost hodnoty cel, bude vláda československá 
podle okolností upravovat! koeficient ve Ihů- 
tách nejdéle měsíčních.

(4) Pro zjištění měnových kursů bude vláda 
československá bráti za základ záznamy na 
burse v Praze neb v New Yorku nebo v Lon
dýně.

článek III.

(O Tato dodatková úmluva, vyhotovená 
v československém a německém prvopisu, 
bude pokud možno nejdříve ratifikována. 
Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze.

(2) Tato úmluva vstoupí v účinnost desá
tého dne po výměně ratifikačních listin. Obě 
vlády si^však vyhrazují, uvésti ji se zatímní 
platností dříve v účinnost, pokud jsou k tomu 
zmocněny podle svých zákonů.

(=) O době platnosti a výpovědních lhůtách 
platí ustanovení, obsažená v obchodní dohodě 
ze 4. května 1921.

(4) čemuž na svědomí uvedení plnomoc- 
níci podepsali tuto úmluvu a přitiskli na ni své 
pečeti.

Dáno ve Vídni 27. listopadu roku tisícího 
devítistého dvacátého čtvrtého.

Za československou republiku:

(L. S.) Krofta v. r. 

(L. S.) Dvořáček v. r.

Za republiku Rakouskou: 

(L. S.) Schiirff v. r.

(L. S.) Mataja v. r.

(L. S.) Schiiller v. r.

| fuhren, dafí den allgemeinen und den Ver- 
j tragszollen der Wert gewahrt bleibe, welche 

sie nach dem Mittelkurse der genannten 
Wáhrungen fůr das Jahr 1923 hátten.

(3) Um dieses Gleichgewicht der Werte der 
Zoile dauernd aufrechtzuerhalten, wird die 
čechoslovakische Regierung eventuell diesen 
Valutakoeffizienten in lángstens monatlichen 
Fristen regeln.

(4) Fůr die Feststellung der Wáhrungs- 
kurse wird die čechoslovakische Regierung 
die Notierungen der Prager, New Yorker oder 
Londoner Borse ais Grundlage nehmen.

A r t i k e 1 III.

C1) Dieses Zusatzabkommen, in čechoslova- 
kischer ■ und in deutscher Urschrift aus- 
gefertigt, soli so bald ais moglich ratifiziert 
werden. Die Ratifikationsurkunden werden 
in Prag ausgetauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tritt am zehnten 
Tage nach dem Austausche der Ratifikations
urkunden in Kraft. Die beiden Regierungen 
běhal ten sich jedoch vor, es in einem fru- 
heren Zeirpunkte vorláufig in Kraft zu setzen, 
soferne sie hiezu durch ihre Gesetze ermách- 
tigt sind.

(3) Bezůglich der Geltungsdauer und der 
Kůndigungsfristen gelten die in dem Handels- 
ůbereinkommen vom 4. Mai 1921 enthaltenen 
Bestimmungen.

Urkund dessen haben die Bevoll- 
máchtigten dieses Zusatzabkommen gefertigt 
und ihre Siegel beigedrůckt.

So geschehen zu Wien am 27. November 
eintausendneunhundertvierundzwanzig.

Fůr die Čechoslovakische 
Republik:

(Iv. S.) Krofta m. p.

(L. S.) Dvořáček m. p.

Fůr die Republik osterreich: 

(L. S.) Schiirff m. p.

(L. S.) Mataja m. p.

(L. S.) Schiiller m. p.

1*
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Přfoha A.

Cla při dovozu do Rakouska.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku-

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

za 100 kg

IV. Cukr, umělá sladidla.

18 Cukr řepový a ostatní cukr téhož druhu (cukr třtinový), též 
invertovaný, nehledě na stupeň čistoty, vyjma melasu:

a) cukr kandisový........................................................................ 20 —

b) jiný cukr řepový a třtinový................................................... 16'—

Poznámka: Surový cukr k zpracování na rafinádu pro cukro- 
vary na dovolovací list........................................................................ 11'50

19 Cukr jiného druhu, na př. cukr škrobový (hroznový, glykosa, 
dextrosa), cukr ovocný (levulosa), maltosa, cukr mléčný 
a pod., cukr barvivý (cukrový a pivní kulér).......................... 10'—

25

VI. Obilí; slad; luštěniny; mouka, mlýnské výrobky; rýže.
1'50

r Přirážka

29 Slad, neprášený............................... .................................................. | za 133 kg 
[ ječmene

VII. Ovoce, zelenina, semena, rostliny a části rostlin.

ex 35 Ovoce výslovně nejmenované, čerstvé:

ex a) jemné ovoce stolní:

1. třešně ............................................................................. ..... • 5'—

2. jahody:
lesní .... ..............................................................................
jiné .......................... ..................................................................

t

5'—
10'-
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Anlage A.

Zolle bei der EinMír nach Osterreich.

Nummcr 
des oslér- 

reichischen 
Zolltarifes

Benennung' Zollsatz 
in Goldkronen

fiir 100 kg

IV. Zucker, kiinstliche SiiBstoffe.

18 Riibenzucker und aller Zucker von gleicher Art (Rohrzucker). 
auch invertiert, in jedem Zustande der Reinheit, mit Aus- 
nahme der Melasse:

a) Kandiszucker ...... 20'—

b) anderer Ruben- und Rohrzucker . . 16'—
Anmerkuiig: Rohzucker fiir Zuekerfabriken zur Verarbeitune; 

auf Raffinade auf Erlaubnisschein ... 11'50
19 Zucker anderer Art, z. B. Starkezucker (Traubenzucker, Glv- 

kose, Dextrose), Fruchtzucker (Lavulose), Maltose, Milch- 
zucker u. dgl., Farbzucker (Zucker- und Biercouleur) . . . 10'-

VI. Getreide, Malz, Hiilsenfriichte, Miillereierzeugnisse, Reis.

25 Gerste.................................... 1'50

29 Malz, nicht gebrannt..........................
rZuschlag' von
J 0'80 zum Zolle
1 ft\r 133 kg 
l Gerste

VII. Obst, Gemiise, Samereien, Pflanzen und Pfíanzenteile.

aus 35 Obst, nicht besonders benanates, frisch: 

aus a) feines Tafelobst:

1. Kirschen .........................................

2. Erdbeeren:
5'—

Walderdbeeren ....... 5'—
andere ......... 10'—
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Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

3. rybíz, srstky (angrešt), maliny.................... ..... . . , .

za 100 kg

2 —

ex b) jiné:

1. domácí švestky ............................................................................. 2‘—

2 —

ex 36 Ovoce upravené:

ex b) jiné ovoce, sušené atd.:

1. Ovocná břečka (pulpa), ovocná dřeň a rmuť, vyjma 
ovocnou břečku, dřeň a rmut ze švestek.................... 6'—

ex 39 Zelenina, výslovně nejmenovaná a jiné kuchyňské rostliny,
čerstvé:

ex a) jemná zelenina stolní:

rané zemáky (od 15. března do 14. července) .... beze cla

okurky:

1. salátové okurky.............................. 1*---

2 —

hlávkový salát.................................................................................. 2’—

brukev (kedlubny)........................................................ 2‘-

2 —

hřiby ......................................................................................... * • 2--

karotka ............ .......................... r—

ex b) jiná:

ex 1. zemáky vyjma rané zemáky ......... beze cla 9

; ex 2. všechna ostatní:

P—

1'— ;

petržel ............................................................................................... P- 1

celer............................................................... ..................................... r—.

zelenina do polévky............................... i*— :
1

i'— i
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Nurnmer 
des oster- 
leichischen 
Zolliarifes

Benennnng
Zollsatz 

in Goldkronen

fiir 100 kg

3. Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren..................... 2’—

aus b) anderes:

1. Hauszwetschken.............................................................. 2'—

2. Preiselbeeren.................................................................. 2-—

aus 36 Obst, zubereitet:

aus b) anderes Obst, getrocknet usw.:

aus 1. Pulpě, Obstmark und Obstmaische mit Ausnahme 
von Pulpě, Mark und Maisehe von Pflaumen . . . 6 —

aus 39 Gemiise, nicht besonders benannte und andere Gewáchse fůr den 
Kuchengebrauch, frisch:

aus a) feine Tafelgemůse:

Frůhkartoffel (vom 15. Márz bis 14. Juli).....................

Gurken:
frei

1. Salatgurken . ......................................................... 1'-
2. andere........................................................................ 2-—

Háuptelsalat............................................................. ..... . 2’-

Oberkohlrabi................................................................... 2'—

Křen.................................................................................. 2'—

Pilze............................................................. 2'—
Karotten............................................................. P —

aus b) andere:

aus 1. Kartoffel mit Ausnahme der Frůhkartoffel . . frei

aus 2. alle ůbrigen:

Háuptelkohl.................................................................. !•-

Unterkohlrabi................................................................. 1'—

Mohrrube....................................................................... r—

Petersilie ................................................................... . p—

Sellerie............................................................................ p—

Suppengemůse.................................... ..... p—
& Kraut ................................................................................ p—
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Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

za 100 kg

ex 40 Všechny druhy zeleniny (vyjma lanýže) a jiné kuchyňské rost
liny, jakkoli sušené, nebo jinak jednoduše připravené (t. j. roz
drobené, protlačené, stlačené, vařené, nasolené, naložené v octě, 
avšak neslazené):

ex c) jiné:

okurky naložené ve slané vodě nebo v octě . . . . , 5’—

Poznámka: Přísada kopru nevylučuje proclívání podle tohoto 
čísla.

kyselé zelí............................................................................. 3'50

42 ■ Semeno jetelové.................................................................................. 4' —

48 Semena travní......................... ............................................................. beze cla

ex 44 Semena výslovně nejmenovaná:

semeno, bukové............................................................................ SoO ■

Z poznámky k čís. 44:

semeno cukrovkové ......................................... .............................. beze cla

ex 46 Okrasné květiny (také ratolesti s ozdobnými plody), uřezané, ne- 
svázané nebo svázané, též na drátě:

c) barvené, napuštěné nebo, aby byly trvanlivé, jinak upra
vené ................................................... ......................................... 34 —

ex 47 Okrasné listoví, traviny, ratolesti (bez ozdobných plodů a květů) , 
uřezané, nesvázané neb svázané, též na drátě:

c) barvené, napuštěné nebo, aby byly trvanlivé, jinak upra
vené ......................... .................................................................. 34'—

ex 48 živoucí rostliny:

ex b) jiné:

3. stromy a keře vyjma lesní rostliny.......................... 7'—

49 Kořen čekankový, sušený (nepružený), též nakrájený .... P—

50 Chmel, chmelová moučka..................................................................
V

20'— ’ 
z hrubé váhy
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Nummer 
des oster- 

reichisclien 
Zolltiirifes

aus 40

42

43

aus 44

aus 46

Gemíise aller Art (mít Ausnahme der Triiffel) und andere Ge- 
wáchse fiir den Ktichengebrauch, getrocknet, gedorrt oder 
sonst einfach zubereiťet (d. i. zerkleinert, passiert, gepreBt, 
gekoclit, eingesalzen, in Essig eingelegt, jedoch. nicht ver- 
síiBt):

aus c) andere:

Gurken in Salzwasser oder in Essig eingelegt. , . .

Anmerkung: Der Zusatz von Dillenkraut schlieBt die Behand- 
lung nach dieser Nummer nicht aus,

Sauerkraut ............................................................................

Kleesaat.................................................................................................

Grassamen............................................................................................

Sámereien, nicht besonders benannte:

Buchensamen.......................................................................................

aus Anmerkung zu Nr. 44.

Zuckerriibensamen.......................................................................

Zierblumen (auch Zweige mit Zierfruchten), abgeschnitten, lose 
oder zusammengebunden, auch auf Draht:

fur 100 kg

3'50

4’—

frei

8'50

frei

c) gefarbt, getrankt oder sonst zur Erhohung der Halt- 
barkeit zugerichtet........................................................

Zierblattwerk, -graser, -zweige (ohne Zierfruchte und Bliiten), 
abgeschnitten, lose oder zusammengebunden, auch auf Draht:

c) gefarbt, getrankt oder sonst zur Erhohung der Haltbar- 
keit zugerichtet..................................................................

34 —

34-—

aus 48

49

50

Lebende Gewáchse: 

aus b) andere:

3. Baume und Stráucher, ausgenommen Forstpflanzen 

Zichorienwurzel, getrocknet (nicht gebrannt), auch geschnitten 

Hopfen, Hopfenmehl.................... ..... . ...............................

T— 

r— 

20"—

Rohgewicht
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Číslo

rakouského
celního

sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

za 100 kg

IX. Jiná zvířata.

ex 58 Veškerá drůbež (vyjma zvěř pernatou):

ex a) živá:

husy ...... ........................................................ , 8'-

ex 60 jRyby čerstvé:

ex b) jiné:

kapři ....................................................................................... ..... 12'—

X. živočišné suroviny.

ex 68 Peří drané nebo nedrané ................................................................... beze cla

XI. Tuky a oleje.

75 Oleje jedlé, způsobilé k přímému požívání:

a) v sudech, měchách, měchýřích a v jiných obalech v obchodě 
obvyklých, váží-li 25 kg nebo více......................................... 5'—

b) v lahvích, džbánech a podobných nádobách, váží-li méně 
než 25 kg................................................................................. 10-—

79 Kyselina stearová a všechny ostatní tukové kyseliny, tající při 
teplotě vyšší než 45° C.................................................................. 12' —

ex 80 Všechny ostatní tukové kyseliny, tající již při teplotě 45° C:

kyselina olejová (elain).............................................. 6'—

81 Degras ................................................................................................ beze cla

83
!
Technické oleje mastné, jako lněný, dřevný, řepkový a jiné,
! jichž není možno přímo požiti jako jedlých olejů.................... beze cla

84 Odpadkové tuky a oleje, mastné nebo olejnaté zbytky vzniklé 
při čištění nebo zpracování tuků, olejové usazeniny, mýdlovina 
(mýdelný rafinační odpad tuků a olejů).................... ..... 2'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. |. 11

Nummer
des oster- 

reichischen
Zolltarifes

Benennung
Zollsatz 

in Goldkronen

íiir 100 kg

IX. Tiere, andere.

aus 58 Gefliigel aller Art (mít Ausnahme des Federwildes):

aus a) lebend:

Gánse . ............................................................................. 8’-

aus 60 Fische, frische:

aus b) andere:

Karpfen ............................................................. ..... 12' —

X. Tierische Rohstoffe.

aus 68 Bettfedern geschlissen oder nichtgeschlissen............................... frei

XI. Fette und ole.

75 Speiseole, zum unmittelbaren GenuB geeignet:

a) ín Fássern, Schláuchen, Blasen, dann in anderen handels- 
ůblichen UmschlieBungen von 25 kg oder mehr .... 5' —

b) in Flaschen, Krůgen und ahniichen Beháltnissen unter 
25 kg........................................................ ................................... 10'—

79 Stearinsáure und alle anderen Fettsáuren bis 45° C festbleibend 12'—

aus 80 Alle anderen Fettsáuren bei 45° C bereits flussig:

Eíainsáure...................................................................................... ..... 6' —

81 Degras......................... ........................................'.......................... frei

83 Technische fette ole, wie Leinol, Holzol, Růbol und andere, nicht 
unmittelbar ais Speiseole verwendbar......................................... frei

84 Abfallfette und -ole, fette oder olháltige Riickstánde von der 
Reinigung oder Verarbeitung der Fette, ólgeláger, SeifenfluB 2'—



12 Sbírka zákonů a nařízení, č. i.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Poj m e n o v á n í
Clo

ve zlatých 
korunách

za 100 kg

85
XII. Nápoje.

Pivo:

a) v sudech ....................................................................................... 12'—

b) v lahvích nebo džbánech................................................... . 30'—

ex 87 Víno a mošt, medovina:

ex a) v sudech:

ovocné víno a ovocný mošt, z jiného ovoce než jablek a 
hrušek................................................................................. 30"-

Z poznámek:

2. ovocné víno a ovocný mošt z jablek a hrušek:

a) v sudech ............................................................................ 12'—

b) v lahvích......................... '...................................... ..... 24'—

89 Šťávy z plodů, ovoce a bobulí, nezahuštěné, neslazené:

a) v sudech , ................................................................................. 6'—

b) v lahvích................................................................................. 25' —

ex 91 Minerální vody:

a) léčivé vody přírodní.................................................................. 1'40

ex b) stolní vody přírodní a umělé:

přírodní........................................................ ..... 1'40

ex 93
XIII. Potraviny.

Pečivo:

ex a) slazené:

perník................................................................................. 75' —

ex 96 Maso:

ex a) čerstvé, zmrzlé (s výjimkou zámořského zmrzlého 
masa), solené:

ex 1. vepřové maso:

| vepřová pečínka ...... .................................... 14'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. í. 13

Nummer 
des oster- 
reichischen 
Zoíltarifes

B e n e n n u n g Zollsatz 
in Goldkronen

85
XII. Getranke.

Bier:

fiir 100 kg

a) in Fassern................................................................................. 12‘—

b) in Flaschen oder Kríígen........................................................ 30"—

aus 87 Wein und Most; Met:

aus a) in Fassern:

Obstwein und Obstmost, aus anderem Obst ais Ápfel.i
und Birnen............................................................................. 30'—

Aus Anmerkungen:

2. Obstwein und Obstmost, aus Ápfeln und Birnen:

a) in Fassern............................................................. ..... 12'—

b) in Flaschen.................................................................. 24'—

89 Frucht-, Obst- und Beerensáfte, nicht eingedickt, nicht versíifiť:

a) in Fassern................................................................................. 6'-

b) in Flaschen ................................................................................. 25'—

aus 91 Minéralwásser:

a) Heilwásser, natůrliche.................... ........................................ 1'40

ausb) Tafelwasser, natůrliche oder kůnstliche:

natůrliche............................................................................ 1'40

aus 93
XIII. EBwaren.

Báckereien:

aus a) gesůBt:

Pfefferkuchen (Lebzelten)......................... ..... 75'-

aus 96 Fleisch:

aus a) frisch, gefroren (mít Ausnahme von ůberseeisehem Ge- 
frierfleisch), gesalzen:

aus 1. Schweinefleisch:

Schweinskaree..................................................................... 14'—



14 Sbírka zákonů a nařízení, č. 8.

číslo
rakouského

celníno
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

za 100 kg

ex c) upravené (sušené, v láku, uzené, též vařené):

šunka ..................... ............ 20'—

uzená pečínka; vepřová svíčková, paprikovaná . . . 24'—

ex 97 Masité droby:

ex a) obyčejné:

uzenice, párky, trvanlivý salám, tlačenka, moravské 
klobásy, konsumní salám, jaternice a jelita, tučné uze
nice, hrubě sekaný šunkový salám, gothajský salám . . 24'—

ex b) jemné:
jazykový salám, cibulový salám, játrové salámy laný- 
žové a sardelové, salámy mazavé, vepřová • svíčková 
zavinutá, šunkový a jazykový závin, lososový salám, 
vše ve střevech .................................................................. oo-—

ex 98 Sýry:

ex a) jemné sýry stolní a krabicové a

ex b) ostatní:

1. tvaroh ............................................................................. beze cla

2. tvarůžky a brynza ........................................................ 8'—

8. měkké sýry po způsobu romaduru ve formě hranol- 
kové (jako harrachovský, fůrstenberský a pod.), 
jakož i obyčejné sýry cihelkové (jako švarcenberský 
a pod.)............................................................................ 20'—

4. jiné měkké sýry............................................................. 30'—

ex 101 Pražený slad (karamelový, barvivý) pro pivovary ku výrobě 
tmavých piv na dovolovací list.................... .............................. 7'—

ex 106 Ovocné konservy, zahuštěný mošt, zahuštěné nebo slazené 
šťávy z plodů, ovoce a bobulí, tamarindy:

b) šťávy z plodů, ovoce a bobulí, zahuštěné nebo slazené, 
marmelády .................................................................................. 60'-

d) jiné............................................................................................ 80' —

ex 107 Potraviny zvláště nejmenované a všechny neprodyšně uzavřené 
poživatiny, pokud nepodléhají vyšší sazbě: [



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 15

Nummer 
des óster- 
reichischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz 
in Goldkronen

fůr 100 kg

aus c) zubereitet (getrocknet, gepockelt, geráuchert, auch ab- 
gekocht):

Schinken ............................................................................. 20'-

Selchkarée; Schweinslungenbraten, papriziert.... 24’-

aus 97 Fleischwiirste:

aus a) gewohnliche:

Knackwiirste, Krenwíirste, díirre Wurst, PreBwurst, 
mahrische Klobassen, Extrawurst (Konsumwurst), 
Leber-, Blutwiirste, Speckwurste, grobe Schinken wurst, 
Blasenwurst (Gothaerwurst)......................................... 24'—

aus b) feine:

Zungen-, Zwiebel-, Triiffelleber-, Sardellenleberwuřste, 
Schmierwiirste; Schweinslungenbraten-, Schinken-, 
Zungenroulade, Laehsschinken, alle diese in Blasen . . 60'—

aus 98 Kase:

aus a) feine Tafel- und Schachtelkase und

aus b) andere: 9

1. Topfen ............................................................................. frei

2. Quargel und Primsen......................................... 8'—

3. Weichkase nach Art des Romadur in Prismenform 
(wie Harracher, Fiirstenberger u. dgl.) sowie ge- • 
wohnliche Ziegelkase (wie Schwarzenberger u. dgl.) 20'—%

4. apdere Weichkase............................................. 30'—

aus 101 Gebranntes Malz (Karamel-, Farbmalz) fiir Brauereien zur 
Erzeugung dunkler Biere auf Erlaubnisschein . ... . , 7'—

aus 106 Obstkonserven, eingedickter Most, eingedickte oder versiiBte 
Frucht-, Obst- und Beerensafte, Tamarinden:

b) Frucht-, Obst- und Beerensafte, eingedickt oder versiiBt, 
Marmeladen............................................................................ 60'—

d) andere ...................................................................................... 80'—

aus 107 EBwaren, nicht besonders benannte und alle luftdicht ver- 
schlossenen GenuBmittel, soweit sie nicht anderweitig hoher 
tarifieren:



16 Sbírka zákonů a nařízení, č. fl.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

ex c) konservy zeleninové:

za 100 kg

1. mixed pickles, chřest, fazole v luskách, zelený hrášek, 
všechno neprodyšně uzavřené.......................... 70'—

2. okurky v sudech a soudcích:

a) ve hrubé váze pod 50 kg, jakož i okurky v hořčici 35'—

/?) jiné ................................................................... 10'—

3. okurky ve sklenicích a lahvích, naložené ve slané 
nebo octové vodě, také s přísadou kopru .... 20'-

d) hovězí maso v konservách.......................... 24'—

ex-e) paštiky z husích jater......................................... ■. . . 300' —

ex f) bonbony a cukroví:

hmota marcipánová................................................... ..... . 120'-

*
výrobky z marcipánu........................................................ 150'—

ex g) jiné:

konservy šunkové v plechových krabicích, váží-li kus 
více než 2-5 kg ................................................................... 30'—

ovocné konservy, neprodyšně uzavřené.......................... 80' —

sladová moučka ........................................................ ..... . 20'—

XV. Barviva a třísliva.

ex lil Kůry dubové ....................................................................................... beze cla

ex 113 Výtažky z barviv a tří sliv:

b) jiné............................................................................................ beze cla

XVI. Kloviatiny a pryskyřice.

116 Smůla bednářská, pivovarská, kartáčnická a provaznická . . . 7'—



17Sbírka zákonů a nařízení, č. 8.

Nummer 
des oster- 

reichisclien 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz 
in Goldkronen

ftir 100 kg

aus c) Gemiisekonserven:

1. Mixed pickles, Spargel, gríine Bohnen, grůne Erbsen, 
alle diese luftdicht verschlossen ........ 70'—

2. Gurken in Fássern und FáBchen:

a) im Rohgewicht unter 50 kg sowie Senfgurken . . 35"—

/3) andere........................................................................ 10'—

3. Gurken in Glásern und Flaschen, im Salzwasser oder 
Essigvvasser eingelegt, auch mit Zusatz von Dillen- 
kraut ................................................................................. 20'—-

d) Rindfleischkonserven................................................... ..... 24'—

aus e) Gansleberpasteten.............................................................. 300'—

aus f) Bonbons und Zuckerwaren:

Marzipanmasse................................................................... 120' —

Erzeugnisse aus Marzipan.............................................. ISO' —

aus g) andere:

Schinkenkonserven in BleeMosen, im Stíickgewicht 
liber 2 5 kg........................................................................ 30'—

Obstkenserven, luftdicht verschlossen.............................................. 80' —

Malzmehl............................................................................................ 20'—

XV. Farb- und Gerbstoffe.

aus 111 Eichenholzrinden . . ........................................................................ frei

aus 113 Farb- und Gerbstoffausziige:

b) andere ....................................................................................... frei

XVI. Gummen und Harze.

116 Binder-, Brauer-, Biirstenbinder- und Seilerpech . . • • 7'—



18 Sbírka zákonů a nařízení, č. í.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

za 100 kg

XVIII. Bavlna, příze a zboží z ní, atd. a

Bavlněná příze:

133 j ednoduchá, surová:

a) do čís. 12 po anglicku......................................................... 14' —

b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku................................... 19' —

c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku 33'-

d) 1. přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku......................... 38' —

2. přes čís. 70 až čís. 84 po anglicku.......................... 43'-

e) přes čís. 84 po anglicku.............................................. • . beze cla

134 dvojpramenná, surová:

aj do čís. 12 po anglicku......................................................... 19'—

b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku.................................... 24'-

c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku.................................... 38'—

d) přes čís. 50 až čís. 84 po anglicku............................... . 45' —

e) přes čís. 84 po anglicku ................................................... beze cla

135 Troj- nebo víeepramenná, jednou v nit uskaná, surová:

a) až do čís. 12 po anglicku................................................... 24'-

b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku.................................... 29'—

c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku............................... . 43'—

d) přes čís. 50 až čís. 84 po anglicku.................................... 50'—

e) přes čís. 84 po anglicku . ......................................... beze cla

136 Troj- nebo víeepramenná, opětovně v nit uskaná, surová:

a) až do čís. 12 po anglicku.................................... 29'-

b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku.................................... 33'—

c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku.................................... 50'-

d) přes čís. 50 až čís. 84 po anglicku . ............................... 57-

e) přes čís. 84 po anglicku ................................................... beze cla



Sbírka zákonů a nařízení, č. i. 19

Nummer 
des oster- 
reichischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz 
in Goldkronen

XVIII. Baumwolle, Garne imd Waren daraus, usw.

fitr 100 kg

133

Baumwollgarne:

einfach, roh:

a) bis Nr. 12 englisch.......................... 14' —

b) uber Nr. 12 bis Nr. 29 englisch............................... ..... . 19'-

c) liber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch .......................................... 33'—

d) 1. liber Nr. 50 bis Nr. 70 englisch ..................................... 38'-

2. uber Nr. 70 bis Nr. 84 englisch.................................... 43'—

e) liber Nr. 84 englisch ......................................................... frei

131 dubliert, roh:

a) bis Nr. 12 englisch.............................................................. 19 —

b) liber Nr. 12 bis Nr. 29 englisch . ..................................... 24'—

c) liber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch ......... 38'-

d) .liber Nr. 50 bis Nr. 84 englisch......................................... 45'-

e) liber Nr. 84 englisch............................... ..... frei

135 drei- oder mehrdráhtig, einmal gezwirnt, roh:

a) bis Nr. 12 englisch.............................................................. 24'—

b) liber Nr. 12 Lis Nr. 29 englisch......................................... 29' —

e) liber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch......................................... 43'—

d) liber Nr. 50 bis Nr. 84 englisch.................................... .... 50' —

e) liber Nr. 84 englisch ............ frei

136 drei- oder mehrdráhtig, wiederholt gezwirnt, roh:

a) bis Nr. 12 englisch .............................................................. 29'—

b) liber Nr. 12 bis Nr. 29 englisch......................................... 33'—

c) liber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch . ............................... ..... 50 —

d) liber Nr. 50 bis Nr. 84 englisch ......... 57 —

e) liber Nr. 84 englisch ......................................................... frei



20 Sbírka zákonů a nařízení, č. i.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

za 100 kg

137 Bavlněná příze bílená, mercerovaná, barvená (také potištěná) 
podrobena jest přirážce ke clu, stanovenému pro příslušnou 
surovou přízi, a to:

a) bílená, nebo mercerovaná . ... o • 12'—

b) barvená, potištěná, také mercerovaná ....... 18'—

c) upravená voskem, gumou a pod. (železná příze) . . . 20'—

Poznámka. Ve smluvním styku připočítávají se přirážky to
hoto čísla ke smluvním clům, stanoveným pro surové příze.

138 Bavlněná příze vikuňová a odpadková:

a) surová:

1. až do čís. 10 metricky......................................................... 15'-
2. přes čís. 10 metricky......................................................... 20 —

b) bílená nebo barvená :

1. až do čís. 10 metricky.......................... 25'—
2. přes čís. 10 metricky.............................................. ..... . 30'-

Poznámka: Do tohoto čísla spadá všechna odpadková bavlněná 
příze, na způsob mykané předená, též s příměskem vlny 
až do 8% váhy příze.

Bavlněné zboží.

140 a 141 Tkaniny z příze čís. 50 a nižšího, čítající ve čtverci o straně 5 mm 
38 nebo méně nití:

a) nevzorkované:

1. surové .................................... ......... 80 —
2. bílené nebo mercerované................................................... 107' —
3. barvené ... ................................................................... 126'—
4. potištěné jednou až čtyřmi barvami nebo ve dvou bar

vách pestře tkané.............................................................. 166' —
5. potištěné pěti nebo více barvami nebo ve více než dvou 

barvách pestře tkané......................................... ..... 176'-



Sbírka zákonů a nařízení, č. fl. 21

Nummer 
des óster- 
reichischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz 
in Goldkronen

fůr 100 kg

' 137 Baumwollgarne, gebleicht, merzerisiert, gefárbt (auch bedruckt) 
unterliegen einem Zuschlage zum Zolle fur das betreffende 
robe Garn, und zwar:

a) gebleicht oder merzerisiert von , ............................... 12 —

b) gefárbt, bedruckt, auch merzerisiert von.......................... 18'—

c) mit Wachs, Gummi und dgl. zugerichtet (Eisengarne) 
von............................................................................................. 2„_

Anmerkung: Im vertragsmáBigen Verkehre sind die Zu~ 
schláge dieser Nummer den Vertragszollen der rohen Garne 
zuzurechnen.

138 Baumwollene Vigogne- und Abfallgarne:

a) roh:

1. bis Nr. 10 metrisch.............................................................. 15'—

2. liber Nr. 10 metrisch ......................................................... 20 —

b) gebleicht oder gefárbt:

1. bis Nr. 10 metrisch............................................................. 25'—

2. liber Nr. 10 metrisch......................................................... 30'—

Anmerkung: Unter diese Nummer fallen alle streichgarnartig 
gesponnenen Abfallgarne aus Baumwolle, auch mit Beimischung 
voň Wolle bis zu 8 vom Hundert des Garngewichtes.

Baumwollwaren:

140 u. 141 Gewebe aus Garn Nr. 50 und darunter, auf 5 mm im Geviert 
38 Fáden oder weniger záhlend:

a) ungemustert:

1. roh................................................... ..... 80'—

2. gebleicht oder merzerisiert......................................... ..... 107'—

3. gefárbt ..... ........................................................ 126' —

4. bedruckt mit 1 bis 4 Farben oder in 2 Farben bunt 
gewebt.................................................................................. 166' —

5. bedruckt mit 5 oder mehr Farben oder in mehr ais
2 Farben bunt géwebt ............ 176'—



22 Sbírka zákonů a nařízení, č. I.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

za 100 kg

b) vzorkované:

1. surové....................................................................... ..... . 105'—
2. bílené nebo mercerované ........... 133'—
3. barvené .................................................................................. 152'—
4. potištěné jednou až čtyřmi barvami nebo ve dvou bar

vách pestře tkané ............. 192'—
5. potištěné pěti nebo více barvami nebo ve více než dvou 

barvách pestře tkané........................................................ 202'—

142 Tkaniny z příze čís. 50 a nižšího, čítající ve čtverci o straně
5 mm více než 38 nití:

a) nevzorkované:

1. surové ................................................... ...... 120'—
2. bílené nebo mercerované.................................... 148'—
3. barvené .................................................................................. 167'—
4. potištěné jednou až čtyřmi barvami nebo ve dvou bar

vách pestře tkané ............. 207'—
5. potištěné pěti nebo více barvami nebo ve více než dvou 

barvách pestře tkané........................................................ 217'—

b) vzorkované:

1. surové .................................................................................. 135'—
2. bílené nebo mercerované................................................... 163'—
3. barvené............................................................................ * . 183'—
4. potištěné jednou až čtyřmi barvami nebo ve dvou bar

vách pestře tkané............................................................. 222'—
5. potištěné pěti nebo více barvami nebo ve více než dvou 

barvách pestře tkané........................................................ 232'—
P o z n á m k a k čís. 140, 141 a 142: Grádlové tkaniny dlužno 

vé smluvním styku proclívati dle smluvních sazeb, stanovených 
pro nevzorkované tkaniny těchto čísel.

143 Jemné, t. j. tkaniny z příze přes čís. 50 až do čís. 100 včetně:

a) surové: ............................................................. ..... 180' —
b) bílené, mercerované nebo barvené......................................... 265' —
c) 1. jednou až čtyřmi barvami potištěné nebo ve dvou bar

vách pestře tkané............................................................. 310' —
2. pěti nebo více barvami potištěné neb ve více než ve dvou 

barvách pestře tkané.................................... 340 -
1



Sbírka zákonů a nařízení, č. i. 23

Nummer 
des oster- 

reichischen 
Zolltariťes

Benennung
Zollsatz 

in Goldkronen

b) gemustert:

1. roh.............................................. ........................................

fiir 100 kg

105'—
2. gebleicht oder merzerisiert.............................................. 133 —
3. gefárbt.................................................................................. 152'— '
4. bedruckt mít 1 bis 4 Farben oder in 2 Farben bunt 

gewebt.................................................................................. 192'—
5. bedruckt mit 5 oder mehr Farben oder in mehr a!s

2 Farben bunt gewebt........................................................ 202'—

142 Gewebe aus Garn Nr. 50 und darunter, auf 5 mm im Geviert
mehr ais 38 Fáden záhlend:

a) ungemustert:

1. roh....................................................................................... 120'—
2. gebleicht oder merzerisiert.............................................. 148'—
3. gefárbt .................................................................................. 167'—
4. bedruckt mit 1 bis 4 Farben oder in 2 Farben bunt

gewebt.................................................................................. 207'—
5. bedruckt mit 5 oder mehr Farben oder in mehr ais

2 Farben bunt gewebt ......................................................... 217'—

b) gemustert:

1. roh....................................................................................... 135'—
2. gebleicht oder merzerisiert.............................................. •163'—
3. gefárbt .................................................................................. 183'—
4. bedruckt mit 1 bis 4 Farben oder in 2 Farben bunt 

gewebt............................................................. .... • • • 222'—
5. bedruckt mit 5 oder mehr Farben oder in mehr ais

2 Farben bunt gewebt........................................................ 232'—

143

Anmerkung zu den Nrn. 140, 141 und 142: Gradlgewebe sind 
im vertragsmáBigen Verkehre zu den Vertragszollen fůr unge- 
musterte Gewebe dieser Nummern abzufertigen.

Feine, das sind Gewebe aus Garn liber Nr. 50 bis einschliefilich
Nr. 100:

180'-
b) gebleicht, merzerisiert oder gefárbt.................................... 265' —
c) 1. bedruckt mit 1 bis 4 Farben oder in 2 Farben bunt 

-gewebt................................................................................. 310'-
2. bedruckt mit 5 oder mehr Farben oder in mehr ais 

2 Farben bunt gewebt........................................................ 340'—



24 Sbírka zákonů a nařízení, č. |.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

za 100 kg

144 Velmi jemné, t. j. tkaniny z příze přes čís. 100:

a) surové ........................................................................... 200'—
b) bílené, mercerované nebo barvené ......... 290'—
c) 1. jednou až čtyřmi barvami potištěné neb ve více než ve 

dvou barvách pestře tkané \ . 330'-

2. pěti nebo více barvami potištěné neb ve více než ve dvou 
barvách pestře tkané . .................................... ..... 360'—

145 Látky nábytkové, též s flórem; záclony Madras a Bagdad:

a) stolní pokrývky, ložní pokrývky a nábytkové přehozy na 
určitou míru tkané .................................... ..... 260'—

b) ostatní nábytkové látky; záclony Madras a Bagdad . . . 310'-

146 Aksamity, tkaniny na způsob aksamitu a aksamitové stuhy:

aksamity a tkaniny na způsob aksamitu:

a) potištěné nebo pestře tkané .................................................... 230'-
b) jiné.................................... ........................................................ 150' —

aksamitové stuhy ................ D
O O O í

147 Bavlněné stuhové zboží (vyjma aksamitové stuhy) :

a) brožované .... .............................................................. 240'—
b) jiné.................................................................................. ..... . 210'—

149 Krajkové záclony všeho druhu, látky na, krajkové záclony a 
pokrývky ložní a nábytkové toho druhu.

Poznámka: Zboží toho druhu obroubené obšívkovým stehem 
nebo stužkou podléhá pevné přirážce............................... ..... 100'—

152 Zboží pletené, prýmkářské a' knoflíkářské.................................... 230'—

153 Zboží stávkové a pletené:

a) stávkové a pletené látky v celých kusech (metrové zboží):

i. surové................................................... ..... 220'—
2. bílené, mercerované, barvené, potištěné, pestře stávko

vané nebo pletené. . . . . . ... . . 260'-
b) punčochy a ponožky, váží-li tucet párů:

1. 1 kg nebo více.................................... ..... 200'—
2. méně než 1 kg......................................... ..... . 250'—



25Sbírka zákonů a nařízení, č. 8.

Nummer 
des oster- 
reichischen 
Zolltarifes

Benennung
Zollsatz 

in Goldkronen

fur 100 kg

144 Feinste, das sind Gewebe aus Garn uber Nr. 100:

a) roh ........................................................................ 200' —
b) gebleicht, merzerisiert oder gefárbt.................................... 290'—
c) 1. bedruckt mít 1 bis 4 Farben oder in 2 Farben bunt 

gewebt......................................................................... 330'—

2. bedruckt mit 5 oder mehr Farben oder in mehr ais 
2 Farben bunt gewebt......................................................... 360'—

145 Mobelstoffe, auch florartig gewebt; Madras- und Bagdad- 
vorhánge:

a) Tischdecken, Bettdecken und Mobeliiberwůrfe mit ab- 
gepaBtem Dessin........................................................................ 260'—

b) andere Mobelstoffe, Madras- und Bagdadvorhánge . . . 310'—

146 Samte, samtartige Gewebe und Samtbánder:

Samte und samtartige Gewebe:

a) bedruckt oder bunt gewebt................................................... 230'—
b) andere ....................................................................................... 150'—

Samtbánder........................................................................................... 200'—

147 Bandwaren (mit AusschluB der Samtbánder):

a) broschiert .................................................................................. 240'—
b) andere ....................................................................................... 210'—

149 Spitzenvorhánge jeder Art, Spitzenvorhangstoffe und derlei 
Bett- und Mobelschutzdecken.

Anmerkung: Derlei Waren mit SchlungabschluB oder mit 
Band eingefaBt unterliegen einem festen Zuschlag von .... 100'—

152 Flechtwaren, Posamentier- und Knopfwaren............................... 230'-

153 Wirk- und Stricbwaren:

a) gewirkte und gestrickte Stoffe in ganzen Stiicken (Meter- 
ware) : I
1. roh....................................................................................... 220'— I
2. gebleicht, merzerisiert, gefárbt, bedruckt, bunt ge- 

wirkt oder gestrickt............................................................. 260'—
b) Striimpfe und Socken im Gewichte fiir das Dutzend Paare:

1. von 1 kg oder mehr........................................................ 200'—
2. unter 1 kg............................................................................. 250'— 1

2



26 Sbírka zákonů a nařízení, č. i.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve z!a'ýeh 
korunách

za 100 kg

Poznámka k b): Ke klínkům z hedvábí se při proclívání nepři
hlíží.

c) rukavice....................................................................................... 320-—

d) výslovně nejmenované, váží-li tucet, pokud se týká tucet 
párů:

1. 3-5 kg nebo více ......................................................... 250-—

2. méně než 3 5 kg................................................................... 340‘—-

Poznámka: Vzorkované prolamované stávkové zboží . . . . bez přirážky

ex 154 Technické potřeby:

d) hnací řemeny............................................................................................... beze cla

1 XIX. Len, konopí, juta a jiná přediva rostlinná, výslovně 
nejmenované, příze a zboží z nich, atd.

Zboží lněné, konopné, jutové atd.:

1 ex 161 Tkaniny z příze lněné, též smíšené s jinými předivy této třídy:

a) nevzorkované:

1. surové:

«) až o 40 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně
2 cm ............................................................................................... 20 —

/3) 1. přes 40 až 160 nití v osnově a v útku ve čtverci 
o straně 2 cm .............................................................. 48-—

2. přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně
2 cm............................................................................................... G0 —

2. bílené, loužené, barvené, potištěné nebo pestře tkané:

«) 1. až o 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 
2 cm............................................................................................... 75.—

i 2. přes 80 nití až do 160 nití v osnově a v útku ve 
čtverci o straně 2 cm......................................................... no-—

i f3) přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně 
2 cm..................................................................................................... 140' —



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 27

Nuramer 
des oster- 

reichischon 
. Zolltarifes

---------- ----

aus 15-1

aus 161

Benennung
Zollsatz 

in Goldkronen

fur 100 kg

Anmerkung zu b): Zwickel aus Seide bleiben bei der Ver- 
zollung auBer Betracht.

c) Handschuhe.................................................................. ..... .

d) nicht besonders benannte, im Gewicht fiir das Dutzend 
beziehungsweise Dutzend Paare:

1. von 3-5 kg oder mehr........................................................

2. unter 3-5 kg.......................................................................

320'—

250'— 

340‘—

Anmerkung: Gemustert durchbrochene Wirkwaren unter- 
liegen einem Zuschlag von.............................................................

Technische Artikel:

d) Treibriemen............................................................................

XIX. Flachs, Hanf, Jutě und andere nicht besonders benannte 
pflanzliche Spinnstoffe, Garne und Waren daraus, usw.

Leinen-, Hanf-, Jutě- usw. Waren:

Gewebe aus Leinengarnen, auch gemischt mít anderen zu die- 
ser Klasse gehorigen Spinnstoffen:

a) ungemustert:

1. roh:

a) bis 40 Fáden in Kette und Schufi auf 2 cm im 
Geviert............................................................................

/?) 1. liber 40 bis 160 Faden in Kette und SchuB auf 
2 cm im Geviert.............................................................

2. liber 160 Fáden in Kette und SchuB auf 2 cm im 
Geviert ............................................................................

2. gebleicht, geáschert, gefárbt, bedruckt oder bunt 
gewebt:

&
a) 1. bis 80 Fáden in Kette und SchuB auf 2 cm im 

Geviert............................................................................

2. liber 80 bis 160 Fáden in Kette und SchuB auf 
2 cm im Geviert............................................................

/?) liber 160 Fáden in Kette und SchuB auf 2 cm im 
Geviert . .......................................................................

20'— 

48'— 

60'—

75'—

110' —

140'—

2’



28 Sbírka zákonů a nařízení, č. 9.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

b) vzorkované, vyjma damašky:

1. surové:

a) až o 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci 
o straně 2 cm...................................................................

za 100 kg

100-—
(i) přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci 

o straně 2 cm................................................................... 120:—
2. bílené, loužené, barvené, potištěné nebo pestře tkané 160"—

162 Damašky všeho druhu, též surové . ... . . . . . . . 190"—

163 Batisty, gázy, linony a jiné řídké tkaniny............................... . 250-—

168 Zboží pletené, prýmkářské a knoflíkářské:
a) zboží pletené, prýmkářské a knoflíkářské vyjma knoflíky

opředené lněnou nití ................................................................... 200'—
b)' knoflíky opředené lněnou nití.............................................. 150' —

170 Koberce na podlahu ze lnu, konopí, juty, kokosových vláken nebo
jiných přediv rostlinných, výslovně nejmenovaných, též bílené, 
barvené, potištěné:

a) bez floru:
1. koberce z kokosových vláken.............................................. 35'—
2. ostatní......................................... ........................................ 30' —

b) s flórem........................................................ .............................. 100'—

ex 171 Zboží provaznické a potřeby technické:

ex c) hadice tkané................................................... ..... 70'—

180

XX. Vlna, vlněné příze a vlněné zboží, atd.

Vlněné zboží:

Vlněné zboží tkané, výslovně nejmenované:

a) váží-li čtvereční metr 700 g nebo více:

1. haliny a látky zvané huna, také potištěné.................... 80'—
2. pokrývky z odpadků........................................................ 70'-
S.^jiné pokrývky a látky na obuv......................................... 120'—
4. jiné vlněné zboží tkané........................................................ 100'—

b) váží-li čtvereční metr méně než 700 g až 450 g . . . . 200'—

c) váží-li čtvereční metr méně než 450 g až 200 g:

1. surové .................................................................................. 175'—) +5°/°
> z hod-

2. barvené, potištěné nebo pestře tkané ............................... 185'—J noty



Sbírka zákonů a nařízení, č. i. 29

Nummer 
des ósíer- 
reiehischen 
Zolltarifes

Benennung
Zollsatz 

in Goldkronen

b) gemustert, mít Ausnahme der Damaste:

1. roh:
"-) bis 160 Fáden in Kette und SchuB auf 2 cm im

Geviert.............................................................................
/3) uber 160 Fáden in Kette und SchuB auf 2 cm im 

Geviert.............................................................................
2. gebleicht, geáschert, gefárbt, bedruckt, oder bunt

gewebt . . '........................................................................

fiir 100 kg

100 —

120'—

160'—

162 Damaste aller Art, auch roh 190'—

163 Batiste, Gáze, Linons und andere undichte Gewebe . 250.—

168 Flechtwaren, Posamentier- und Knopfwaren:
a) Flechtwaren, Posamentier- und Knopfwaren, ausgenommen

Knopfe mit Leinenzwirn ůberzogen....................................
b) Knopfe mit Leinenzwirn ůberzogen....................................

200'—
150'—

170 FuBteppiche aus Flachs, Hanf, Jutě, Kokosfaser oder anderen 
nicht besonders benannten pflanzlichen Spinnstoffen, auch 
gebleicht, gefárbt, bedruckt:

a) nicht florartig gewebt:
1. FuBtepiche aus Kokosfasern..............................................
2. andere . ........................................................................ .....

b) florartig gewebt.......................................................................

aus 171 Seilerwaren und teehnische Artikel:

aus c) Schláuche, gewebt........................................................ -

35'—

30'-

100'-

70'—

180

XX. Wolle, Wollengarne und Wollenwaren, usw. 

Wollenwaren:

Wollene Webwaren, nicht besonders benannte, im Gewicht:

a) von 700 g oder mehr auf 1 nG;

1. řlalina- und Hunjatuch, auch bedruckt....................
2. Abfalldecken..................................................................
8. andere Decken und Schuhstoffe....................................
4. andere Webewaren........................................................

b) unter 700 g bis 450 g auf 1 ni2.........................................

c) unter 450 g bis 200 g auf 1 m2:

1. roh.................................................................................

2. gefárbt, bedruckt, bunt gewebt...................................

80'—

70'—
120' — 

100'—

200' —

175' — 1 +5°/o 
V vora 

185*—J Wert



80 Sbírka zákonů a nařízení, č. g.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

d) váží-li čtvereční metr méně než 200 g:

za 100 kg

1. vlněné zboží tkané s bavlněnou osnovou..........................

2. jiné vlněné zboží tkané:
240'—

“) surové ............................................................................. 325'—

/?) barvené ............................................................................. 350' —

y) potištěné nebo pestře tkané......................................... 420'—

181 Látky nábytkové, též s flórem:

a) s flórem.......................................................................................
b) bez floru, váží-li čtvereční metr:

360'-

1. 400 g nebo více................................................................... 360'—
2. méně než 400 g................................................................... 3á0' —

182 Aksamity, tkaniny na způsob aksamitů a aksamitové stuhy:

a) látky sealskinové, váží-li čtvereční metr 450 g nebo více . . ISO —
b) ostatní ......................................... ..... 240'—

186 Zboží pletené, prýmkářské a knoflíkářské.................................... 250'—

187 Zboží stávkové a pletené:

a) stávkované a pletené látky v celých kusech (metrové zboží)

b) punčochy a ponožky, váží-li tucet,párů:

240'—

1. 1 kg nebo více........................................................................ 235'-

2. méně než 1 kg........................................................ ..... . .

c) rukavice:
290' —

1. přistřižené nebo šité............................................................. 340'—

2. ostatní .................................................................................. 390'—
d) výslovně nejmenované............................................................. 320'—

ex 189 Plsť a plstěné zboží (vyjma koberce na podlahu):
b) jiná plsť a plstěné zboží........................................................ 180'—

Poznámka: Plsť v kusech (metrové zboží)............................... beze cla

ex 190 Technické potřeby:

ex a) kroucené žíně atd.:

z poznámky: Crin ďAfrique v pletencích..................... beze cla



Sbírka zákonů a nařízení, č. S. 31

Nummer 
des óster- 
reichischen 
Zolltarifes

Benennung
Zollsatz

in Goldkronen

fůr 100 kg

d) unter 200 g auf 1 m2:

1. wollene Webewaren mit reiner Baumwollkette..........................

2. andere wollene Webewaren:
240"—

a) roh ....................................................................................... 325-—
/?) gefárbt.................................................................................. 350‘—
y) bedruekt oder bnnt gewebt.............................................. 420"—

181 Mobelstoffe, auch florartig gewebt:

a) florartig gewebt.........................................................................................

b) nicht florartig gewebt im Gewicht:

360'—

1. von 400 g oder mehr auf 1 m2......................................... 360'—

2. unter 400 g auf 1 m2........................................................ 340'—

182 Samte, samtartige Gewebe und Samtbánder:

a) Sealskine im Gewichte von 450 g oder mehr auf 1 m2 . . 180'—
b) andere ....................................................................................... 240'—

186 Flechtwaren, Posamentier- und Knopfwaren............................... 250'—

187 Wirk- und Strickwaren:

> a) gewirkte und gestrickte Stoffe in ganzen Stiicken (Meter- 
ware) . ....................................................................................... 240'—

b) Strůmpfe und Socken im Gewicht fiir das Dutzend Paare:

1. von 1 kg oder mehr............................................................. 235'—

2. unter 1 kg............................................................................

c) Handschuhe:

290'—

1. zugeschnitten und genáht............................................................... 340'—

2. andere ..................................................................................................... 390'—

d) nicht besonders benannte..................................................................... 320'—

aus 189 Fílze und Filzwaren (mit Ausnahme von derlei Fufíteppichen):

b) andere Filze und Filzwaren............................................................... 180'—

Anmerkung: Stiickfilze (Meterware).................................... frei

aus 190 Technische Artikel:

aus a) Krollhaare usáv. :

aus Anmerkung: Crin ďAfrique in Zopfen gedreht frei



32 Sbírka zákonů a nařízení, č. Ě.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo |

ve zlatých 
korunách

XXI. Hedvábí a hedvábné zboží, atd.

Zboží celohedvábné:

za 100 kg

204 Zboží pletené, prýmkářské a knoflíkářské:

a) z umělého hedvábí................................................................... 710'-
b) jiné................................................................... ......................... 1000-—

ex 205 Zboží stávkové a pletené:

ex b) jiné:
nákrčníky z umělého hedvábí...............................................

Zboží polohedvábné:

1600'—

208 Látky nábytkové, též s flórem................................................... 1200'—

212 Zboží pletené, prýmkářské a knoflíkářské:

a) z umělého hedvábí................................................................... 500'—
b) jiné............................................................................................ 700'—

213 Zboží stávkové a pletené:

a) zboží metrové............................................................................. 700'—
b) jiné............................................................................................

XXII. Zboží konfekční.

1000'—

218 Práce vlásenkářské; práce z lidských vlasů.................................... 240'—

ex 219 Kloboukové šišáky: za kus
a) vyrobené ze srsti.......................... 0'60
b) vlněné ............................... ...... ..................... 0'40

ex 220 Klobouky mužské a chlapecké: 

b) z plsti:

1. negamované:
«) vyrobené ze srsti......................................... ..... 1'20
/3) vlněné......................................... ...................................

2. garnované:
0'70

«) vyrobené ze srsti.................................... ..... 1'50
/?) vlněné......................................... ................................... 1'—

225 Šatstvo, prádlo a jiné výslovně nejmenované šité předměty buď- 
tež vyclívány podle hlavní součástky se 40procentní přirážkou. 
Při dámské konfekci a všech oděvních předmětech s hedváb
nou podšívkou, vystrojených krajkami nebo výšivkami, po
kládá se za hlavní součástku součástka stižená nej vyšším 
clem.



Sbírka zákonů a nařízení, č. í. 38

Nummer 
des oster- 

reichischen 
Zolltarifes

Benennung

ZolPatz !

in Goldkronen

fiir 100 kg

XXI. Seide und Seidenwaren, usw.

Ganzseidenwaren:

204 Flechtwaren, Posamentiei'- und Knopfwaren:

a) aus Kunstseide........................................................ ..... 710‘ —

b) andere .......................................................................................... 1000-—

aus 205 Wirk- und Strickwaren:

aus b) andere:
Krawatten aus Kunstseide .............................................. 1600'—

Halbseidenwaren:

208 Mobelstoffe, auch florartig gewébt.............................................. 1200'—

212 Flechtwaren, Posamentier- und Knopfwaren:

a) aus Kunstseide ....................................................................... 500'—

b) andere .......................................................................................... 700' —

213 Wirk- und Strickwaren:

a) Meterware................................................................................. • 700'—

b) andere ...................................................................................... 1000'—

XXII. Konfektionswaren.

218 Periickenmacherarbeiten; Arbeiten aus Menschenhaaren . . . 240'—

aus 219 Hutstumpen: fůr 1 Stůck

a) aus Haarfilz............................................................................ 0'60

b) aus Wollfilz............................................................................ 0'40

aus 220 Herren- und Knabenhute:

b) aus Filz:
1. nicht ausgerůstet:

“) aus Haarfilz.................................................................. 1'20

/?) aus Wollfilz..................................................................

2. ausgerůstet:

070

«) aus Haarfilz................................................................. 1'50

j8) aus Wollfilz.................................................................. 1'—

225 Kleidungén, Wasche und andere nicht besonders benannte ge- 
náhte Gegenstánde sind nach ihrem Hauptbestandteile mít 
einem Aufschlag von 40 vom Huhdert zu verzollen. Bei Damen- 
konfektion und allen mít Seide gefůtterten, mit Spitzen oder 
Stickereien ausgestatteten Bekleidungsgegenstánden gilt ais 
Hauptbestandteil der hochstbelegte.



34 Sbírka zákonů a nařízení, č. i.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

Poznámky:

1. Za základ pro výpočet cla s přirážkou podle čísla 225 jest 
vžiti ve smluvním styku smluvní clo stanovené na součástku smě
rodatnou pro vyčlení.

2. Stužky, smyčky a prýmky, též z hedvábí, zůstanou při pro- 
clívání zboží čísla 225 bez povšimnutí.

Kvšeobecnýmpoznámkámk třídám XVIII. až XXII.

Tkaniny, které jsou obroubeny nebo stehovány toliko jedno
duše, nevyclívají se podle celních sazeb na věci šité, nýbrž uva
luje se na ně lOprocentní přirážka ke clu, stanovenému na pří
slušnou tkaninu.

Hedvábné a polohedvábné tkaniny, které jsou obroubeny nebo 
stehovány toliko jednoduše, nevyclívají se podle celních sazeb na 
věci šité, nýbrž uvaluje se na ně pouze Sprocentní přirážka ke 
clu, stanovenému na příslušnou tkaninu.

Kapesní šátky, stolní prádlo, ložní prádlo a ručníky z příze 
bavlněné nebo z přediv třídy XIX. s obrubami, zhotovenými tím 

■způsobem, že se kraj tkaniny bez zahnutí pouze pošije, nebo 
že se kraj tkaniny jednou nebo vícekráte ve větší nebo 
menší šířce zahne a zahnutý kus tkaniny pevně přišije, aniž 
by byly opatřeny prolamováním (azurovým stehem) jakéhokoliv 
způsobu nebo krášleny ozdobnými stehy nebo jiným způsobem, 
nepodrobují se proto ani celním sazbám pro šité věci ani přirážce. 
Toto zboží podléhá místo celním sazbám pro šité věci přirážce 
lOprocentní, stanovené v 6. všeobecné poznámce ke třídě XVIII. 
až XXII., je-li opatřeno buď toliko jednoduchými azurovými 
obrubami (obrubami prostě nebo žebříčkem prolamovanými) 
nebo toliko jednořadým prolamováním, jež běží uvnitř tkaniny 
souběžně s jejími kraji a jest zhotoveno zvláštními nitkami 
přesně týmž způsobem jako jednoduché ažurové obruby, avšak 
nesouvisí s obrubou. T. zv. pavouci (hvězdicovité útvary z nití), 
vzniklí na místech křižujícího se prolamování, zůstanou při tom 
bez povšimnutí,

Textilní zboží, na němž jsou vyšita toliko písmena, též prople
tená nebo sama sebou ozdobná (monogramy, ozdobná písmena a 
pod.) nebo jména, čísla a pod., nepočítá se za výšivky.

Při konfekčním zboží všeho druhu zůstanou nepovšimnuty 
zcela bezpodstatné přídavky, které vzhledem k ceně a upotřebení 
předmětu nemají rázu zvláštního přídavku nebo výzdoby (na př.
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Nummer 
<1ps Obtcr 

reíchisehen 
Zolltarifes

^ Zollsatz
B e n e n n u n g' jri Goidkronen

Anmerkungen:

1. Im vertragsmáBigen Verkehr sind der Berechnung des 
Zolles samt Aufschlag nach Nr. 225 die Vertragszolle des fůr die 
Verzollung maftgebenden Bestandteiles zugrunde zu iegen.

2. Bánder, Maschen und Posamente, auch aus Seide, bleiben 
bei der Verzollung der unter Nr. 225 fallenden Waren auBer 
Betracht.

Zu „Allgemeine Anmerkungen zu den Klas sen 
XVIII b i s XXII.“

Gewebe, die nur mít einfachen Saurnen oder mít einzelnen 
Náhten versehen sind, werden nicht nach den Zollsátzen fůr 
genáhte Gegenstánde, sondern nur mit einem Zuschlage von 10 
vom Hundert zu dem Zolle fůr das betreffende Gewebe belegt.

Seidene und halbseidene Gewebe, die nur mit einfachen Sáu- 
men oder mit einzelnen Náhten versehen sind, werden nicht nach 
den Zollsátzen fůr genáhte Gegenstánde, sondern nur mit einem 
Zuschlage von 5 vom Hundert zu dem Zolle fůr das betreffende 
Gewebe belegt.

Taschentůcher, Tischzeug, Bettzeug und Handtůcher aus 
Garnen von Baumwolle oder Spinnstoffen der Klasse XIX mit 
Sáumen, welche ohne Umbiegen des Geweberandes durch bloBes 
Benáhen desselben oder durch ein- oder mehrfaches Umbiegen 
des Geweberandes in groBerer oder geringerer Breite und FesU 
náhen des umgcbogenen Gewebestůckes hergestellt und dabei 
weder mit Durchbrucharbeit (Ajournáhten) irgend welcher Art 
versehen noch durch Zierstiche oder in anderer Weise verziert 
sind, werden deshalb weder mit den Zollsátzen fůr genáhte 
Gegenstánde noch mit einem Zollzuschlag belegt. Fůr diese 
Waren wird an Stelle der Zollsátze fůr genáhte Gegenstánde der 
in Ziffer 6 der Allgemeinen Anmerkungen zu den Klassen XVIII 
bis XXII vorgesehene Zollzuschlag von 10 vom Hundert erhoben, 
wenn sie entweder nur mit einfachen Ajoursáumen (Halb- 
stábchensáumen oder Ganzstábchensáumen) oder nur mit einem 
einreihigen Durchbruch versehen sind, welcher im Innern des 
Gewebes mit den Geweberándern gleichláuft und in genau der- 
selben Art wie die einfachen Ajoursáume, jedoch ohne Zu- 
sammenhang mit dem Saum durch besondere Náhfáden her
gestellt ist. Hiebei bleiben die an den Kreuzungsstellen der 
Durchbrůehe vorkommenden sogenannten Spinnen (stern- 
formige Fadengebilde) auBer Betracht.

Gespinstwaren, in die nur Buchstaben, wenn auch verschlun- 
gen oder in sich selbst verziert (Monogramme, Zierbuchstaben 
u. dgl.), oder Namen, Nummern u. dgl. eingestickt sind, werden 
nicht ais Stickereien verzollt.

Bei Konfektionswaren aller Art bleiben ganz unwesent- 
liché Z u t a t e n, die mit Růcksicht auf den Wert und Ge- 
brauchszweck des Gegenstandes die Eigenschaft einer beson-



36 Sbírka zákonů a nařízení, č. I.

Číslo
Clorakouského

Pojmenovánícelního ve zlatých
sazebníku korunách

kartáčové šňůrky, pouhé lemování na okrajích neb jednotlivé 
prýmky a pod.).

Při vyclívání zboží z přediv třídy XIX. zůstává přimíšení ba
vlny, které neobnáší více než 8% čisté váhy zboží, bez povšim
nutí zboží jako nepodstatné.

XXIII. Zboží kartáčnické a řešetářské.

za 100 kg

226 Kartáčnické zboží, obyčejné, t. j. ze slámy, piassavy a jiných 
rostlinných látek:

a) košťata ............................................................................. 5'—
b) jiné . ....................................................................................... 18‘—

ex 227 Ostatní kartáčnické zboží vyjma drátěné kartáče k technickým 
účelům:
b) spojené s umělými hmotami řezbářskými.......................... ISO-—
c) spojené s jinými jemnými látkami......................................... 130'—
e) jiné............................................................................................ 70‘—

ex 228 štětce:

b) ze štětin nebo stříhaných zvířecích chlupů . . . . . .

XXIV. Zboží z lýka, sítí, třtiny, rákosu, loubků, slámy a pod., ne
jmenované v jiných třídách.

'70'—

ex 233 Proutěný nábytek: 

a) nečalounovaný:

1. zcela nebo převážně z loupaného rákosu ....

2. jiný:
100 —

a) surový ............................................................................

/3) mořený, barvený, pokostovaný, lakovaný, bronzo-
60"—

váný.................................................................. 100 —

ex 234 Ostatní pletené zboží, též košíkářské:
ex c) pletiva z loubků, spojená s vlákny z přediv .....

XXV. Papír a papírové zboží.

85'-

6x 236 Lepenka:
a) lepenka z hadrů a slámy:

1. lepenka z hadrů.............................................. 2 —
2. lepenka ze slámy..............................................

ex b) lepenka krycí:
beze cla

2. pískem nesypaná ............. 5*—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 37

Nummer 
des óster- 

reichischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz 
in Goldkronen

deren Zutat, bezw. Ausschmiiekung nicht an sich tragen (z. B. 
AnstoBschnůre, blofíe Randeinfassungen oder einzelne Litzen 
u. dgl.), au Ber Betracht.

Bei der Verzollung von Waren aus Spinnstoffen der Klas.se 
XIX bleibt eine Beimengung von Baumwolle, die nicht mehr ais 
8 vom Hundert des reinen Warengewichtes betrágt, ais un- 
wesentlich auBer Betracht.

XXIII. Biirsíenbinder- nnd Siebmaclierwaren.

fiir 100 kg

228 Burstenbinderwaren, gewohnliche, das sind solche aus Stroh, 
Piassava und anderen pflanzlichen Stoffen:

a) Besen .......................................................... 5'—
b) andere ..................................................... IS'—

aus 227 Sonstige Burstenbinderwaren mít Ausnahme der Drahtbursten 
zu technischen Zwecken:

b) in Verbindung mít kiinstlichen Schnitzstoffen . . . . ISO’— I
c) in Verbindung mit anderen feinen Stoffen 130'—
e) andere.......................................................................... ' . 70'—

aus 228 Pinsel:

b) aus Borsten oder geschnittenen Tierhaaren..........................

XXIV. Nicht in anderen Tarifldassen benannte Waren aus Bašt, 
Binsen, Rohr, Schilf, Spán, Stroh u. dgl.

70 —

aus 233 Korbmobel:

a) nicht tapeziert:

1. ganz oder vorwiegend aus gescháltem Stuhlrohr . . . 100'—
2. andere:

o) roh.......................................... ......................................... 60'-

i /3) gebeizt, gefárbt, gefirniBt, lackiert, bronziert . . . 100'—

aus 234 Sonstige Flechtwaren, auch Korbflechtwaren:

ex c) Holzspangefleehte in Verbindung mit Gespinstfáden

XXV. Papier und Papierwaren.

JL
O

C
O

aus 236 Pappen (Pappendeckel):
a) Hadernrohpappe und Strohpappe:

1. Hadernrohpappe..................................................................... 2'—
2. Strohpappe ..........................................................................

aus b) Dachpappen:
frei

2. nicht besandet..............................................................
5'“ ř



88 Sbírka zákonů a nařízení, č. I.

Číslo
rakouského

ei-lmho
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve z!mých 
korunách

238 Papír balicí, váží-li čtvereční metr 80 gramů nebo více, nebílený,

za 100 kg

nebarvený, nebo v papírovině barvený, též na jedné straně 
hlazený:
a) papír ze slámy........................................................................ beze cla
b) jiný............................................................................................. 6'-

243 Papír pergamenový a jiné balicí papíry tuk nepropouštějící . . 12'—

ex 246 Papír cigaretový a hedvábný v arších, rolích a bobinách; vata
buničitá, neupravená k léčebným účelům: 
a) papír cigaretový:

1. hladký, v rolích širších než 5 cm nebo v arších .... 22-
2. hladký v bobinách, dále veškeré filigranované, vzorko

vané nebo lisované cigaretové papíry.......................... 25‘-
b) vata buničitá, vyjma k léčebným účelům.......................... 20'—

ex 248 Papír výslovně nejmenovaný:
ex a) hladký:

balicí paprr, váží-li čtvereční metr 45 g nebo více, ne
bílený, nebarvený nebo pouze v papírovině barvený, na 
obou stranách hlazený ................................................... 7'—

ex 251 Cigaretový papír v knížkách............................................................. 75'—

ex 252 Zboží z papíru, lepenky nebo papíroviny, pokud není jinak zařa-
zeno:
ex a) ve spojení s velmi jemnými hmotami:

pouzdra .................................................................................. 200'-
ex b) ve spojení s jemnými hmotami:

pouzdra .................................................................................. 100'-
ex c) jiné:
ex 1. více barvami potištěné, z papíru nebo s papírem 

pestrým, zlatým nebo stříbrným, též s obrázky nebo 
malováním:
a) sáčky ............................................................................. 35'—
p) lékárnické kartonáže; pouzdra.................................... 40'—

ex 2. všechno ostatní:
a) sáčky ............................................................................. 25'—
p) lékárnické kartonáže; pouzdra.................................... 25'-
y) dutinky na přízi............................................................. 28'—
8) knoflíky............................................................................ 20'—
e) gumoid v deskách a tyčích . . . . . . . . . 19'—

267

XXVI. Kaučuk, gutaperča a zboží z nich.
Oděv a jiné předměty konfekcionované lepením, šitím a podob-

ným způsobem z látek jmenovaných v číslech 265 a 266 dlužno 
vyelívati j Sko tyto látky s 30% přirážkou.



Sbírka zákonů a nařízení, č. J. 89

Nummer 
des oster- 

reichischen 
Zolltarifes

Benennung
Zollsatz 

in Goldkronen

fiir 100 kg

238 Packpapier im Gewichte von 30 g oder mehr auf 1 m2, unge-
bleicht, ungefárbt oder in der Masse gefárbt, auch auf einer
Seite gegláttet:
a) Strohpapier ............................................................................ frei
b) anderes................................................................................. ..... 6'-

243 Pergamentpapier und andere fettdichte Einschlagpapiere . . . 12'—

aus 246 Zigaretten- und Seidenpapier in Bogen, in Rollen und in Bobinen;
Zellstoffwatte, nicht zu Heilzwecken vorgerichtet: 
a) Zigarettenpapier:

1. glatt, in Rollen von mehr ais 5 cm Breite oder in Bogen
2. glatt in Bobinen, ferner alle filigranierten, gemusterten

22-

25'—oder geprefiten Zigarettenpapiere....................................
b) Zellstoffwatte, nicht zu Heilzwecken vorgerichtet. . . . 20'-

aus 248 Papier, nicht besonders benanntes:
aus a) glatt:

Packpapier im Gewichte von 45 g oder mehr auf 1 m2 
ungebleicht, ungefárbt oder nur in der Masse ge- 
fárbt, auf beiden Seiten gegláttet.............................. 7 —

aus 251 Zigarettenpapier in Bůcheln............................................................. 75*—

aus 252 Waren aus Papier, Pappe oder Papiermasse, nicht anderweitig
tarif iert:
aus a) in Verbindung mit feinsten Stoffen:

200'—
aus b) in Verbindung mit feinen Stoffen:

100'-
aus c) andere:
aus 1. mehrfarbig bedruckt, aus oder mit Buntpapier, Gold-

oder Silberpapier, auch mit Bildern oder Malereien:

a) Sácke ............................................................................ 35'—

/3) pharmazeuťische Kartonnagen; Etuis.................... 40'-

aus 2. alle iibrigen:
25'—

/?) pharmazeutische Kartonnagen; Etuis.................... 25 —
28 —
20'—

e) Gummoid in Platten und Stáben.............................. 19 —

XXVI. Kautschuk, Guttapercha und Waren daraus.

267 Kleidungen und andere durch Kleben, Náhen u. dgl. konfektio-
nierte Gegenstánde aus den in den Nrn. 265 und 266 ge- 
nannten Stoffen sind wie diese mit einem Aufschlag von 30 
vom Hundert zu verzollen.
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Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

270

XVII. Voskové plátno a zboží z něho.

Hrubé látky, chemicky připravené, nebo olejem, dehtem nebo tu-

za 100 kg

kovou směsí natřené nebo napuštěné; vozové plachty a jinaké 
přikrývky z hrubých látek............................................................. 75'—

ex 276

XXVIII. Kůže vydělaná a kožené zboží.

Kůže hovězí a koňská, vydělaná na způsob podešvic (též na hnací
řemeny):
c) kůže odpadková.............................................. ......................... 35 —

ex 278 Kůže telecí vyjma kůži lakovanou a bronzovanou:

a) činěná minerální solí . . . l......................................... 60"—

280 Všeliká kůže rukavičkářská............................................................. 50“—

281 Kůže ■ lakovaná a bronzovaná všeho druhu .................................... beze cla

287 Obuv kožená neb s kůží, též spojená s velmi jemnými hmotami,
váží-li pár: 
a) 1000 g nebo více:

1. s koženou podšívkou............................................................. 115-—
2. ostatní .................................................................................. 80'—

b) méně než 1000 g až 900 g; jakož i plátěné střevíce . . . 125'—
c) méně než 900 g až 500 g, dále obuv chlapecká, dívčí, dětská 

jakož i sandály ........................................................................ 160'—

d) méně než 500 g........................................................................ 250'—

288 Pantofle a domácí střevíce všeho druhu, bez ohledu na látky
!$• nim použité:
a) střevíce z látky zvané huňa................................................... 90'—

b) ostatní ....................................................................................... 125'—

289 Rukavice kožené (i pouze přistřižené), též spojené s velmi jem-
nými hmotami................................................................................. 300'-

ex 294

XXX. Dříví a dřevěné zboží; látky soustružnické a řezbářské
a zboží z nich.

Dříví palivové....................................................................................... beze cla

295 Dříví stavební a užitkové:

a) kulaté, přitesané; přiřezané pruty na obruče, také s uzávě- 
rou; rákos surový .................................................................. beze cla



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 41

Nummer 
des óster- 

reichischen 
Zolltariťes

Benennung Zollsatz 
in Goldkronen

íiir 100 kg

XXVII. Wachstuch und Waren daraus.

270 Grobe Zeugstoffe, chemisch zugerichtet, oder mít 61, Teer oder 
Fettgemengen ůberzogen oder geiránkt; Wagendecken und 
sonstige Deckttieher daraus ......................................................... 75‘—

XXVIII. Leder und Lederwaren.

aus 276 Rinds- und Rofíleder, sohllederartig gegerbt (aucli fůr Treib- 
riemen):

c) Abfalleder........................................................ . 85' —
aus 278 Kaibleder, mít Ausnahme des Lackleders und des bronzierten 

Leders:

a) mineraliseh gegerbt.................................... 60'-

280 Handschuhleder aller Art............................... 50'—

281 Lackleder und bronziertes Leder aller Art.......................... frei

287 Schuhwaren, aus oder mít Leder, auch in Verbindung mít fein- 
sten Stoffen, das Paar im Gewicht:

a) von 1000 g oder mehr:

1. ledergefůttert . .'............................................................. 115'—
2. andere.................................................................................. 80'—

b) unter 1000 g bis 900 g sowie Leinensehuhe . . . . . 125'—
e) unter 900 g bis 500 g; ferner Knaben-, Mádchen- und 

Kleinkinderschuhe sowie Sandalen.................................... 160'—
d) unter 500 g............................................................................ 250'—

288 Pantoffel und Haussehuhe aller Art, ohne Růcksicht auf die 
hiezu verwendeten Stoffe:

a) Hunjaschuhe............................................................................. 90'—
b) andere...............................*................................................. 125'—

289 Handschuhe, lederne (auch blofí zugeschnitten), auch in Ver
bindung mit feinsten Stoffen................................................... 300'—

XXX. Holz und Holzwaren; Drechsler- und Schnitzstoffe und
Waren daraus.

aus 294 Brennholz............................................................................................ frei

295 Bau- und Nutzholz:

a) rund, beschlagen; zugeschnittenes Reifholz, auch mit 
Schloss; Rohre, roh......................................... ..... frei



42 Sbírka zákonů a nařízení, č. 8.

Číslo
rakouského 

celní; o 
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

za 100 kg

b) podél pilou řezané nebo jinak ořezávané, štípané, bez dal
šího opracování ........................................................................ beze cla

c) dále opracované: hoblované, drážkované, čepované nebo 
napuštěné; připravená sudovina; dřevěný drát, dřevěná 
vlna............................................................................................ 4 —

dřevěná moučka........................................................................ 3'—

ex 299 Dřevěná lišty (na nábytek, rámy a pod.):

b) mořené, barvené, pokostované, lakované, leštěné; půdo- 
vané, pokládané hmotou nebo s okrasami ze hmoty . . . 30'—

ex 301 Hole dřevěné nebo rákosové:

a) neopracované, přírodního vzhledu.................................... .....

b) zhruba opracované:

beze cla

1. přírodního vzhledu......................................... ..... 4'50

2. mořené, barvené, pokostované......................................... 15'—

c) jemně opracované........................................................................ 36'-

ex 302 Zboží výslovně nejmenované, z obyčejného dřeva, též hoblované 
(hladce nebo profilované), zhruba osoustruhované nebo zhruba 
vyřezávané, též zhlížené, spárované, nebo jiným způsobem se
stavené :

ex a) z měkkého dřeva:

ex 1. sudové zátky ze smrkového dřeva, přírodního vzhledu 6'—

ex 2. žaluziová prkénka, barvená, mořená, pokostovaná, la
kovaná, leštěná................................................................... 14'—

ex b) z tvrdého dřeva nebo dýhované obyčejným dřevem:

ex 1. pípy přírodního vzhledu................................................... 13'50

bukové tyče, do válce zhruba osoustruhované, přírod
ního vzhledu........................................................................ 15' —

sudy přírodního vzhledu................................................... 12'—
nábytek a části nábytku z ohýbaného dřeva, přírodního 
vzhledu.................................................................................. 14'—

ex 2. nábytek a části nábytku z ohýbaného dřeva, barvené, 
mořené, pokostované, lakované, leštěné.......................... 16' —

hodinové skříně a stolky k šicím strojům barvené, mo
řené, pokostované, lakované, leštěné .......................... 16'—
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Nummer 
dfis óster- 

reichischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz
in Goldkronen

b) in der Lángsrichtung geságt, gesclmitten, gespalten, nicht 
weiter bearbeitet . ...............................................

fiir 100 kg

frei

c) weiter bearbeitet: gehobelt, genutet, gespundet oder ge- 
tránkt; vorgerichtetes FatSholz; Holzdraht, liolzv^oile . . 4'—

Holzmehl.............................................. .............................. ..... 3’-

aus 299 Holzleisten (fůr Mdbel, Rahmen u. dgl.):

b) gebeizt, gefárbt, gefirniBt, lackiert, poliert; grundiert, mít 
Masse belegt oder mit Verzierungen aus Masse .... 30' —

aus 301 Stoeke aus Holz oder Rohr:

a) unbearbeitet, roh................................................................... frei
b) grob bearbeitet:

1. roh.................................................................................. . 4-50

2. gebeizt, gefárbt, gefirniBt.............................................. 15'—

c) fein bearbeitet........................................................ ..... 36'—

aus 302 Waren, nicht besonders benannte, aus gewohnlichem Holz, auch
gehobelt (glatt oder profiliert), grob gedrechselt oder grob 
geschnitzt, auch verleimt, verfugt oder in anderer Weise zu- 
sammengebaut:

aus a) aus weichem Holz:

aus 1. Fafispunde aus Fichtenholz, roh................................... 6'-

aus 2. Jalousiebrettchen, gefárbt, gebeizt, gefirniBt, lackiert, 
poliexh.................................................................. ..... 14'—

i aus b) aus hartem Holz oder mit gewohnlichem Holz furniert:

aus 1. FaBpipen, roh . . .'................................................... 13'50

Buchenstábe, zylindrisch grob gedrechselt, roh . . , 15'—

Fasser, roh............................................................ 12'—

Mdbel und Mdbelteile aus gebogenem Holz, roh . . . 14'~~!

aus 2. Mdbel und Mdbelteile aus gebogenem Holz, gefárbt, 
gebeizt, gefirniBt, lackiert, poliert.............................. 16'—

- Uhrenkásten und Tische zu Náhmaschinen, gefárbt,
gebeizt, gefirniBt, lackiert, poliert ...... 16'—



44 Sbírka zákonů a nařízení, č. S.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

— Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

za 100 kg

ex 303 Zboží výslovně nejmenované, z jemného dřeva nebo takovýmto 
dřevem dýhované atd.:

nábytek a části nábytku z ohýbaného dřeva, s vypálenými nebo 
vytlačenými ozdobami ................................................................... 16' —

ex 304 Zboží dřevěné, výslovně nejmenované, jemně prolamované nebo 
vykládané atd.: '

rolety z dřevěného drátu s četnými vlákny z přediv..................... 35' —

památkové předměty . ......................................................... ..... • 40'—

ex 305 Zboží dřevěné, výslovně nejmenované, s povlaky všeho druhu:

rolety z dřevěného drátu, převážně nebo zcela pokryté vlákny 
z přediv............................................................................................. 50'—

památkové předměty......................................................................... 70'—

ex 306 Soustružnické a řezbářské hmoty:

ex b) umělé, neopracované, též v balvanech, deskách, tyčích 
nebo rourách, též broušené, matované:

2. umělý roh, umělé pryskyřice.................................................... 30'-

ex 307 Zboží ze hmot soustružnických a řezbářských, též spojené s jem
nými hmotami:

ex a) z celuloidu nebo celonu:

ex 2. jiné:

držadla ke kartáčům................................................................... 150'-

ex b) z umělého rohu nebo umělé piyskyřice:

kuřácké náčiní (dýmky, špičky doutníkové a cigaretové, 
násadce [do úst] k nim a pod.).................................... 200'—

držadla ke kartáčům.................................... ..... 150 —

ex c) z jantaru atd.:

perleťové knoflíky .............................................................. 270'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. i. 45

Numrner 
des 6í-ter- 
reichisehen 
ZolJtarifes

Benennung
Zollsalz 

in Goldkronen

aus 303 Waren, nicht besonders benannte aus feinen Holzern oder mít 
solchen furniert usw.:

fůr 100 kg

Móbel und Mobelteile aus gebogenem IIolz mít eingebrannten 
oder gepreBten Verzierungen................................................... 16'—

aus 304 Waren, nicht besonders benannte, aus Holz, mít fein durchbro- 
chener oder mit eingelegter Arbeit usw.:

Rouleaux aus Holzdraht mit zahlreichen Gespinstfaden . . . 35‘—

Souvenirs (Reiseandenken).............................................. 40-—

aus 305 Waren, nicht besonders benannte, aus Holz mit Ůberzíigen aller 
Art:

Rouleaux aus Holzdraht, zum uberwiegenden Teile oder ganz mit 
Gespinstfaden bedeckt ................................................................... 50'—

Souvenirs (Reiseandenken)............................................................. 70'—

aus 306 Drechsler- und Schnitzstoffe:

aus b) kiinstliche, roh, auch in Blocken, Platten, Staben oder 
Rohren, auch geschliffen, mattiert:

2. Kunsthorn, Kunstharze . . . 30'—

aus 307 Waren aus Drechsler- und Schnitzstoffen auch in Verbindung 
mit feinen Stoffen:

aus a) aus Zellhorn (Zelluloid) oderZellon :

aus 2. andere:

Biirstengriffe.............................................. ................................... 150'—«•

aus b) aus Kunsthorn oder Kunstharz:

Rauchrequisiten (Pfeifen, Zigarren-, Zigarettenspitzen, 
Mundstiicke hiezu u. dgl.) . .......................... ..... . . . 200'—

Biirstengriffe .. „o ........ 0 ... . 150'—

aus c) aus Bernstein usw.:

Knopfe aus Perlmutter ........................................................ 270'—



46 Sbírka zákonů a nařízení, č. S.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování

ex d) z kosti, rohu a jiných přírodních látek řezbářských:

Clo
ve zlatých 
korunách

za 100 kg

ex 314 

316

knoflíky z buvolích rohů ...................................................

knoflíky kamenáčové........................................................

špičky k dýmkám.............................................................

XXXI. Sklo a skleněné zboží.

Smaltovina a poleva ..............................................
Duté sklo nerafinované (nebroušené, nevzorkované, neděrované, 

nezabroušené, nelisované), též se zabroušenými zátkami nebo 
s obroušenými dny nebo okraji:

a) přírodní barvy, nikoli však bílé nebo polobílé.....................

75 — 

90‘— 

120'—

beze cla

4'50

Poznámky:
1. Podle tohoto čísla se proclívají hnědé pivní láhve bez ohledu 

na případnou přísadu barviva.

2. Láhve na minerální vodu s obsahem nad jeden litr pro zřídelní
podniky na dovolovací list......................................... . • ■ • 4-—

317

b) bílé, též polobílé (průhledné)..............................................

c) barevné (ve hmotě barevné nebo podjímané).....................

Duté sklo rafinované:
a) leptané, broušené, vzorkované, děrované, zabroušené nebo 

vyřezávané:

1. přírodní barvy nebo bílé (průhledné)...............................

Poznámka: Duté sklo toho druhu se zabroušenými plochami 
k upevnění kovových obroučků, víček nebo podstavců (sklo 
k montování) na dovolovací list...................................................

IP—
z hrubé váhy 

16-—
z hrubé váhy

20'—

10'—

2. barevné (ve hmotě barvené nebo podjímané) ....

Poznámka: Duté sklo toho druhu se zabroušenými plochami 
k upevnění kovových obroučků, víček nebo podstavců (sklo 
k montování) na dovolovací list...................................................

b) malované, zlacené, stříbřené; sklem opředené, nebo sklem 
navrstvené..................................................................................

Poznámka: Duté sklo toho druhu se zabroušenými plochami 
k upevnění kovových obroučků, víček nebo podstavců (sklo 
k montování) na dovolovací list



Sbírka zákonů a nařízení, č. 1. 47

Numraer 
des ósier- 
reichisc.hen 
Zolltanfes

Benennung
Zollsatz

in Goldkronen

tur 100 kg

aus d) aus Bein,. Horn und anderen natíirlichen Schnitz- 
stoffen:

Knopfe aus Buffelhorn................................................... 75 —

Knopfe aus SteinnuB................................................... 90-—

Píeifenmundstůcke.............................................. - . . 120"—

XXXI. Glas und Glaswaren.

aus 314 Email- und GlasuiTnasse.................................................................. frei

316 Hohlglas, nicht raffiniert (ungeschliffen, ungemustert, unge- 
locht, unabgerieben, ungepreBt), auch mit eingeriebenen Stdp- 
seln oder abgeschliffenen Boden oder Rándern:

a) in seiner naturlichen Farbe, jedoch nicht weiB oder halb- 
weiB........................................................................................... 4‘50

Anmerkungen:
1. Hieher gehoren braune Bierflaschen ohne Riicksicht auí 

einen etwaigen Zusatz von Farbstoffen.

2. Mineralwasserflaschen mit einem Inhalt von mehr ais 
einem Liter fiir Brunnenunternehmungen auf Erlaub- 
nisschein............................................................................ 4 —

317

b) weiB, auch halbweiB (durchsichtig)....................................

c) farbig (in der Masse gefárbt oder iiberfangen) ....

Hohlglas, raffiniert:

ir—
Rotigewicht | 

16— | 
Rohguwicht !

a) geátzt, geschliffen, gemustert, gelocht, abgeriebcn oder 
geschnitten:

1. in seiner naturlichen Farbe oder weiB (durchsichtig) 20'—

Anmerkung: Derlei Hohlglas mit abgeriebenen Montieruhgs- 
fláchen zur Befestigung von Metallreifen, -deckeln oder -fiiBen 
(Montierungsglas) auf Erlaubnisschein ......................................... 10'—

2. farbig (in der Masse gefárbt oder Iiberfangen) . . . 24'—

Anmerkung: Derlei Hohlglas mit abgeriebenen Montierungs- 
fláchen zur Befestigung von Metallreifen, -deckeln oder -fiiBen 
(Montierungsglas) auf Erlaubnisschein........................................ 12'—

b) bemalt, vergoldet, versilbert; mit Glas iibersponnen oder 
mit Auflagen von Glas versehen........................................ 26'—

Anmerkung: Derlei Hohlglas mit abgeriebenen Montierungs- 
fláchen zur Befestigung von Metallreifen, -deckeln oder -fiiBen 
(Montierungsglas) auf Erlaubnisschein ......................................... 16'—



48 Sbírka zákonů a nařízení, č. S.

Číslo Clo
rakou kého Pojmenování ve zlatých

celního
sazebníku

korunách

za 100 kg

319 Lisované, lisované foukané nebo masivní sklo, výslovně nejme-
nované, surové, též s broušenými okraji nebo dny, přírodní 
barvy nebo bílé (průhledné)...................................................................... 17' —

Poznámka: Rafinované nebo barevné sklo toho druhu vy- 
clívá se podle čís. 317.

320 Sklo zrcadlové a tabulové, surové, nebroušené, neleštěné, nevzor-
kované, neohýbané, nepokládané:

a) 1. zrcadlové sklo, lité nebo foukané.................................... beze cla

2. surové lité sklo silné 5 mm nebo silnější, nebarvené . 4-50

b) jiné:
1. sklo zrcadlové a tabulové, strojně tažené (t. zv. sklo

Fourcaultovo), v síle 5 mm nebo silnější..................... beze cla

13‘—
z hrubé váhy

321 Sklo zrcadlové a tabulové, broušené, leštěné, vzorkované, ohý-
báné, též barvené nebo pod jímané: 

a) nefacetované, nepokládané:

1. sklo kathedrální a ornamentální.................................... 20‘—
z hrubé váhy

beze cla

b) facetované, nepokládané......................................................... 22 —
z hrubé váhy

c) pokládané, malované, zlacené nebo stříbřené, též vzorko- 24'—
váné nanesením nebo vpálením barev............................................. z hrubé váhy

16'—
323 z hrubé váhy

825 Sklíčka hodinová, též broušená ....................................................................... beze cla

326

Skla do brýlí a jiná optická skla, broušená...........................

Skleněné perly, skleněné korály, skleněné kuličky, skleněné kno-

140'—

flíky, skleněné ověsky, massivní, skleněné předivo:

a) z bílého nebo barevného skla:

1. skleněné předivo k technickým účelům................................ 20' —

2. ostatní .................................................................................. 4'80

b) malované, zlacené nebo stříbřené.......................................• • 18'—

c) napodobeniny pravých perel a práce z nich.......................... 240'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. |. 49

Numraer 
des oster- 

reichischen 
Zolltarifes

Benennung
Zollsatz 

in Goldkronen

fůr 100 kg

319 Geprefttes, gepreBt geblasenes oder massives Glas, nicht beson- 
ders benanntes, roh, auch mít abgeschliffenen Rándern oder 
Boden, naturfarbig oder weiB (durchsichtig).......................... 17'—

Anmerkung: Derlei raffinlertes oder farbiges Glas ist 
nach Nr. 317 žu verzollen.

320 Spiegel- imd Tafelglas, roh, ungeschliffen, nicht poliert, nicht 
gemustert, nicht gebogen, nicht belegt:

a) 1. Spiegelglas, gegossen oder geblasen ....... frei

2. Rohes GuBglas in der Stárke von 5 mm oder mehr, nicht 
gefárbt .................................................................................  . 4'50

b) anderes:

1. maschinell gezogenes Spiegel- und Tafelglas (sogenann- 
tes Fourcaultglas) in der Stárke von 5 mm oder mehr

•

frei

321

2. sonstiges............................................................................

Spiegel- und Tafelglas, geschliffen, poliert, gemustert, gebogen,
. auch gefárbt oder uberfangen:

13'—
Rohgewicht

a) nicht gefeldert, nicht belegt:

1. Kathedral- und Ornamentglas.........................................

2. anderes..................................................................................

20'—
Rohgewicht

frei

323

325 1

b) gefeldert, nicht belegt.............................................................

c) belegt, bemalt, vergoldet oder versilbert, auch durch Auf- 
tragen oder Einbrennen von Farben gemustert ....

Drahtglas...........................................................................................

Gláser ftir Taschenuhren, auch geschliffen...................................

22 —
Rohgewicht

24'—
Rohgewicht 

16'—
Rohgewicht

frei

Brillengláser und andere optische Gláser, geschliffen .... 140'—

326 Glasperlen, Glaskorallen, Glaskiigelchen, Glasknopfe, Glas- 
behánge, massive, Glasgespinste:

a) aus weiBem oder farbigem Glas:

1. Glasgespinst fur technische Zwecke.............................. 20'—

2. andere ................................................................................. 4'80

b) bemalt, vergoldet oder versilbert......................................... 18'—

c) Nachahmungen echter Perlen und Arbeiten daraus . . . 240'—

3



50 Sbírka zákonfi a nařízení, o. D.

Čl.-lo
rakouského

eolniho
sazebníku

P o j m o r o v á n í
Clo

ve zlatveh
koninách

za 100 kg

327 Nepravé kameny, nezasažené......................................................... S0-—

323 Pánské a dámské ozdoby ze sk1a, předměty ze skleněných perel 
(vyjma napodobeniny pravých perel), z nepravých kamenů, 
ze skleněných destiček, přediv a pod.:

a) nespojené nebo spojené s jemnými hmotami:

1. předměty ze skleněných perel (vyjma napodobeniny pra
vých perel), z nepravých kamenů, ze skleněných desti
ček, skleněného přediva a pod., nespojené s jinými 
hmotami.................................................................................. 2S‘—

2. jiné....................................................................................... 120'—

«
b) spojené s velmi jemnými hmotami......................................... 240'—

329 Skleněné a smaltové zboží výslovně nejmenované:

a) spojené s velmi jemnými hmotami......................................... '

b) spojené s jemnými hmotami:

210'—

1. spojené s kaučukem, kůží nebo s ornamentovanými ne- 
poniklovanými součástkami ze železa nebo obecných 
kovů........................................................................................ 72'—

2. spojené s jinými jemnými hmotami............................... 120'-
c) 1. demijony............................................................................. 20'—

2. ostatní .................................................................................. 36'—

XXXII. Kameny a zboží kamenné.

ex 331 Kameny:

ex b) na více než třech stranách pilou řezané, jinak však 
hrubé nebo jen zhruba osekané; kamenné desky silné 
16 cm nebo silnější, toliko pilou řezané:

ze žuly .................................................................................. O o

ex 332 Břidlice, přírodní:

a) v deskách, pouze nařezaných; jiná tabulová břidlice . . . beze cla
břidlice pokryvačská.............................................................. 040

b) dále opracovaná, též broušená, černěná, linkovaná:
1. pisátka.................................................................................
2. břidlicové tabulky, též v rámci ze dřeva přírodního

vzhledu..................................................................................
3. jiná.......................................................................................

. 2'—

10'—
7'—



Sbírka zákonů a nařízení,’č. 9, 51

Nummer 
des óster-

reichischen
Zolltarifes

Benennung
Zollsatz 

in Goldkronen

fiir 100 kg

327 Unechte Steine, ungefaBt.................................................................. 30'-

328 Herren- und Frauenschmuck aus Glas; Arbeiten aus Glasperlen 
(mít Ausnahme der Nachahmungen echter Perlen), aus un- 
echten Steinen, Glaspláttchen, Glasgespinst u. dgl.:

a) ohne Verbindung oder in Verbindung mít řemen Stoffen:

1. Arbeiten aus Glasperlen (mitAusnahme der Nacháhmun- 
gen echter Perlen), aus unechten Steinen, Glasplátt
chen, Glasgespinst u. dgl., nicht in Verbindung mit 
anderen Stoffen , . ., . , . . . . . . : . . . 28-—

2. andere . .................................................................................. 120"—

b) in Verbindung mit feinsten Stoffen.................................... 240- —

329 Glas- und Emailwaren, nicht besonders benannte:

a) in Verbindung mit feinsten Stoffen ........

b) in Verbindung mit feinen Stoffen:

240'—

1. in Verbindung mit Kautschuk, Leder oder mit ornamen- 
tierten, nicht vernickelten Bestandteilen aus Eisen oder 
unedlen Metallen................................................................. 72 —

' 2. in Verbindung mit anderen feinen Stoffen..................... 120'—

c) 1. Demijons................................................................... 20'-

2. sonstige................................................................... 36'—

XXXII. Steine und Steinwaren.

aus 331 Steine:

>
aus b) auf mehr ais drei Seiten geságt, jedoch sonst roh oder 

bloB roh behauen; Steinplatten in der Stárke von 16 cm 
oder mehr, bloB geságt:

aus Granit............................................................................................ 070

aus 332 Schiefer, natiirlicher:

a) in Platten, bloB geschnitten; anderer Tafelschiefer . . . frei

Dachschiefer............................................................................. 0'40

b) weiter bearbeitet, auch geschliffen, geschwárzt, liniert:
1. Griífel.................................................................................
2. Sehiefertafeln, auch in Rahmen von rohem Holz . . .

2'—
10'-

3. anderer .................................................................................
o
T-

3'



52 Sbírka zákonů a nařízení, č. 8.

Číslo Clo
rakouského Pojmenování ve zlatých

celního
sazebníku

korunách

za 100 kg

ex 333 Kamenné desky slabší 16 cm (vyjma desky břidlicové a kameny
litográfické):
ex a) neopracované (osekané, pilou řezané) :

- ex 2. ze žuly................................................................... • • •
ex b) dále opracované, též broušené nebo leštěné:

3'-

ex 2. ze žuly.................................................................................. 12‘—

335 Předměty výslovně nejmenované ze žuly, porfyru, syenitu a po-
dobných tvrdých kamenů:

a) osekané, pilou řezané nebo pemrlicí opracované:
1. hladce profilované nebo hladce opracované, nekroužené 3’60

2. jinak profilované, zdobené nebo kroužené.....................

b) zcela nebo částečně broušené, leštěné, zlacené nebo stři-

7'20

břené ....................................................................................... 20'—

ex 337 Hmoty isolační z křeménky, též promísené osinkem, chlupy, drti-
námi a pod.:

a) netvářené .................................................................................. P-

339 Cement................................................................................................. 0'80

ex 340 Vápno:

b) pálené, hašené (žíravé vápno).............................................. 0-20

343 a) mlýnské kameny....................................................................... 1'20

b) kameny litográfické................................................................... beze cla

ex 346 Umělé brusy a brousky:
a) ze smirku nebo umělých tvrdých brusidel.......................... 16'—

XXXIII. Zboží hliněné.

ex 352 Cihly, vyjma ohnivzdorné, z hliny (jílu), nepálené nebo pálené:

a) bez další úpravy:

1. obyčejné cihly a dlaždice ........... 0'08
2. tašky obyčejné................................................................... 016

3. tašky drážkované a hurdis.................................... 0'90
4. obstěrací a plovací cihly.................................................... 0'50

o 5. jiné kameny duté, děrované, děrované desky a tvárnice 0'50



Sbírka zákonů a nařízení, č. i. 53

Nummer 
des osier- 

reichischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz 
in Goldkronen

tur 100 kg

aus 333 Steinplatten in der Stárke unter 16 cm (mít Ausnahme von 
Schieferplatten und Lithographiesteinen):

aus a) roh (behauen, geságt) :

aus 2: aus Granit.................................... ........................................ 3'—
aus b) weiter bearbeitet, auch geschliffen oder poliert: 

aus 2: aus Granit ............................................................................. 12" —

335 Nicht besonders benannte Arbeiten aus Granit, Porphyr, Syenit 
und áhnlichen harten Steinen:

a) behauen, geságt oder gestoekt:

1. schlicht profiliert oder schlicht gearbeitet, nicht ge- 
dreht............................................................. 3’60

2. anders profiliert, verziert oder gedreht......................... 7-20
b) ganz oder teilweise geschliffen, poliert, vergoldet oder ver- 

silbert.................................... .................................................. 20'—

aus 337 Wármeschutzmassen aus Kieselgur, auch gemengt mit Asbest, 
Haaren, Ságespánen u. dgl.:

a) ungeformt................................................................................. r—

339 Zement................................................................................................. 0'80

aus 340 Kalk:
b) gebrannt, geloscht (Átzkalk)................................................... 0'20

343 a) Milhlsteine...................................................................................... P20
b) Litographiesteine ......................................... ..... frei

aus 346 Kůnstliche Schleif- und Welzsteine:
a) aus Schmirgel oder kůnstlichen harten Schleifmitteln . . 16‘—

XXXm. Tonwaren.

aus 352 Ziegel, nicht feuerfeste, aus Ton (Lehni), ungebrannt oder ge
brannt :
a) nicht weiter bearbeitet:

1. Mauer- und Pflasterziegel, gewohnliche......................... COS
2. Dachziegel, gewohnliche . „ . .................................... C16
3. Dachfalzziegel und Hurdis. . . . ............................... C90
4. Verblender und Schwimmziegel.................................... 0'50
5. andere Hohlsteine, Lochsteine, Lochplatten und Fasson- 

ziegel .................................................................................. 0'50



54 Sbírka zákonů a nařízení, č. í.

ČiVlo
rnkoiiskotip

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

354 Cihly a desky ohnivzdorné:

za 100 kg

a) cihly a desky dinasové, magnesitové, bauxitové a tuhové, 

váží-li kus:
1. 5 kg nebo více.................................................................. 3'—

2. méně než 5 kg .... ......................................... ..... reo

b) jiné, váží-li kus:

1. 10 kg nebo více.................................................................. 2'30

2. méně než 10 kg........................................................ ..... • 1T0

355 Zvonivky a dlaždice:

a) 1. silnější než 80 mm.............................................................. beze cla

2. 80 mm až 30 mm............................................................. 0'80

b) méně než 30 mm až 15 mm................................................... 2-00

c) slabší 15 mm............................................................................ 570

356 Obkládačky, též dlaždičky, polévané (vlysy):

a) jednobarevné ............................................................................. 9-

b) vícebarevná, malované, též zlacené nebo stříbřené . . . 14 —

ex 357 Trouby:
b) trouby z hlíny, nolévané; trouby z obyčejné kameniny nebo 

z ohnivzdorné hlíny ................................................................... 1'90

358 Stavební okrasy (též terakotové), polévané nebo nepolévané . . 3'—

359 Kamna a jich součástky:

a) zhruba- pracovaná a nezdobená......................................... ..... 110

Poznámka: Pod touto položkou se vyelívají modré kam
nové kachle, též s bfým žlábkem, vykazují-li cihlovitý lom.

b) 1. Kamnové kachle, toliko tmavozeleně nebo tmavohnědě 
polévané, též zdobené, avšak zhruba pracované, vyká1 
zují-ii cihlovitý lom............................................................. 110

2. ostatní................................................................................. 10 —

360 Křivule, kelímky, mufle, vypalovačky a jiné technické potřeby:

a) z tuhy ....................................................................................... 6 —
b) ze hmot ohnivzdorných nebo z obyčejné kameniny . . . 3--



Sbírka zákonů a nařízení, č. f. 55

Nummer 
(ies fis pr- 
nichi-c.hfln 
Zolaarifcs

Benennung
Zollsatz 

in Goldkronen

0

351 Ziegel und Platten, feuerfeste:

'fůr 100 kg

a) Dinas-, Magnesit-, Bauxit- und Graphitziegel und -platten 
im Gewicht:

1. von 5 kg oder mehr ................................................................ 3-—

2. unter 5 kg . .......................................................................... 1'60

b) andere im Gewicht:

1. von 10 kg oder mehr........................................................... 2‘30

2. unter 10 kg.......................................................................... no

355 Klinker und Bodenbelagplatten in der Stárke:

a) 1. von uber 80 mm..................................................................... frei

2. von 80 mm bis 30 mm ........................................................... OSO

b) unter 30 mm bis 15 mm ........................................................... 2'60

c) unter 15 mm................................................................................ 570

356 Wandbť.agplatten, auch Spaltviertel, glasiert (Fliesen):

a) einfarbig..................................................................................... 9'—
b) mehrfarbig, bemalt, auch vcrgoldet oder versi:bert . . . 14'—

aus 357 Rohren:
b) Tonrohren, glasiert; Rohren aus gewohnlichem Steinzeug 

oder feuerfestem Ton................................................................ 1'90

358 Bauverzierungen (auch aus Terrakota), glasiert oder un-
. glasiert ............................................................................................... 3'—

359 Ófen und Ofenbestandteile:

a) grob gearbeitet und ohne Verzierung.................................... 110

Anmerkung: Blaue Sparherdkacheln, auch mit weiBer 
Nut, wenn sie an der Bruchfláche ein ziegelartiges Aussehen
haben, sind nach dieser Nr. zu verzollen.

b) 1. Ofenkacheln, nur dunkelgrůn oder dunkelbraun 
glasiert. auch verziert, jedoch grob gearbeitet, wenn sie 
an der Bruchfláche ein ziegelartiges Aussehen haben . 110

2. andere ..................................................................................... 10'—

360 Retorten, Tiegel, Muffeln, Kapseln und andere technische
Waren:

6'—

b) aus feuerfesten Stoffen oder gewohnlichem Steinzeug . . 3'-



56 Sbírka zákonů a nařízení, č. f.

1 .
Číslo

rakouského
celního

sazebníku
Pojmenování

Clo
ve zlatých 
korunách

- za 100 kg

361 Obyčejné nádobí hrnčířské; výslovně nejmenované zboží z oby
čejné kameniny:
a) z obyčejné kameniny.............................................................. 2'—

b) z obyčejné hlíny, barvené se vypalující...............................
Poznámka: Podle čís. 361b) vyclívá se obyčejné nádobí 

hrnčířské s bělavým lomem, jednoduše zdobené stříkáním nebo 
nanášením barev (t. zv. znojemské nádobí).

P40

362 Porculán:
a) bílý............................................................................................ 16'—

b) barevný, malovaný, stříbřený nebo zlacený.......................... 26' —

363 Hliněné zboží výslovně nejmenované:
a) zboží z kameniny pro technické a hygienické účely, nepa-

7' —tří-li do čís. 453 ........................................................................
b) jiné:

1. bílé (bílé jako slonovina).....................'............................ 9'—

2. barevné, malované, stříbřené nebo zlacené..................... 18'—

XXXIV. železo a železné zboží.

374 Válce z nekujné litiny:
a) neopracované ..............................................................
b) opracované:

6'—

1. válce ke stroji na papír zhruba ubrané.......................... 12'—
2. jiné....................................................................................... 18'—

375 Roury a jich spojky z nekujné litiny............................................... beze cla

376 Roury z kujného železa, beze švů nebo svařované, též tažené, též
opatřené závity nebo přírubami (vyjma roury svařované 
čís. 377); vlnité plamence:
a) ocelové roury precisní............................... ..... 14'—

b) jiné............................................................................................
Poznámka: Podle čís. 376 b) dlužno odbavovat! též rourové 

stožáry pro potřebu železnic a k osvětlovacím účelům z válco
vaných rour osazených (zúžujících se), též natřené, děrované 
nebo opatřené navlečenými ochrannými prstenci.

beze cla

ex 381 Plechové zboží:
exb) 2. z plechu slabšího než 2 mm, jinak obyčejně opraco

vané, též pozinkované, pocínované, poolovněné:

stolní, domácí a kuchyňské nářadí, plechové obaly . 45'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 57

Nummer 
des oster- 
reichischen 
Zolltariíes

i

Benennung
Zollsatz 

in Goidkronen

fůr 100 kg

361 Gewohnliches Topfergeschirr; nicht besonders benannte Waren 
aus gewóhnlichem Steinzeug:
a) aus gewóhnlichem Steinzeug.............................................. 2' —
b) aus gemeiner, sich farbig brennender Tonerde .... 
Anmerkung: Gewohnliches Topf ergeschirr mit weiBlichem 

Bruch und durch Aufspritzen oder Auftupfen von Farben ein- 
fach verziert (sog. Znaimer Topfergeschirr) wird nach Nr. 
361 b) verzollt.

P40

362 Porzellan:
a) w’eiB . . _.................................................................................. 16'—
b) farbig, bemalt, versilbert oder vergoldet.......................... 26'-

363 Tonwaren, nicht besonders benannte:
a) Steingutwaren fůr technische und hygienische Zwecke,

soweit sie nicht unter Nr. 453 fallen....................................

b) andere:

7'—

1. weiB (elfenbeinveiB)........................................................ 9'—
2. farbig, bemalť, versilbert oder vergoldet..........................

XXXIY. Eisen und Eisenwaren.

18'—

374 Walzen aus nich. schmiedbarem GuB:

a) roh ............................................................................................
b) bearbeitet:

6'—

1. Walzen fůr die Papiermaschine, grob vorgeschruppt . . 12'—
18'—

375 Rohren und Rohrenverbindungsstůcke aus nicht schmiedbarem
GuB.................................................................. .............................. frei

376 Rohren aus Schmiedeeisen, nahtlos oder geschweiBt, auch gezo- 
gen, auch mit Gewinden oder Muffen (ausgenommen ge- 
schweiBte Rohre der Nr. 377); Wellrohre:

' a) Prazisionsstahlrohre............................................................. 14'-

b) andere .......................................................................................
Anmerkung: Nach Nr. 376 b) werden auch Rohrmaste fůr 

Bahn- und Beleuchtungszwecke aus abgesetzt gewalzten (sich 
verjůngenden) Rohren verzollt, auch wenn sie auBer dem An- 
strich mit Lochungen und aufgezogenen Schutzringen versehen 
sind.

frei

aus 381 Blechwaren:
aus b) 2. aus Blech in der Stárke unter 2 mm, in anderer 

Weise gewohnlich bearbeitet, auch verzinkt, ver- 
zinnt, verbleit:
Tisch-, Haus-, Kůchengerate; Emballagen .... 45'-



58 Sbírka zákonů a nařízení,.č. |.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

za 100 kg

ex b/3 Z plechu slabšího než 2 mm, avšak jemně opracované, 
též potažené ostatními obecnými kovy nebo leštěné, 
s vlisovanými nebo vyraženými vzory, smaltované, 
jemně natřené, lakované, pomalované, potištěné:

•

stolní, domácí a kuchyňské nářadí; smaltované nádobí 66-50

plechové obaly.................................................................. 70"—

384 železniční nápravy a železné součástky kol, železniční kola a dvoj- 
kolí................................................................... -............................. 14'—

ex 388 Nástróje:

ex e) lopaty ................................................................................... 22 —

389 Hřebíky' a drátěnky:

a) neopracované nebo obyčejně opracované:

1. podkováky ............................................................................. 15' —

2. obuvnické hřebíky (vyjma ručně kované):

a) taeksy ............................................................................. 15'-

/?) ostatní............................................................................. 20' -

3. jiné hřebíky výslovně nejmenované; drátěnky . . . . 16'-

b) jemně opracované, dále všechny s hlavičkami z obyčejných 
hmot............................................................................................

ř

36' —

obuvnické hřebíky ručně kované......................................... 26'—

ex 391 Řetězy a řetězové články, vyjma řetězy lité a kloubové:

a) 1. neopracované nebo obyčejně opracované, s články:

a) silnými 2 mm až 6 mm.......................................... 20'—

/?) silnějšími než 6 mm........................................................ 17'-

2. jiné, s články:

a) silnými 2 mm až 6 mm................................................... 28'-

/?) silnějšími než 6 mm........................................................ 25'— '



Sbírka zákonů a nařízení, ř. |. 59

Numřnrr 
des ó.-irr- 

[•('ichisciipn 
Zollarifes

Benennung
Zollsatz

in Goldkronen

tur 100 kg

aus b/3: aus Blech in der Starke unter 2 mm, sonst fein 
bearbeitet, wie mít anderen unedlen Metalien iiber- 
zogci. oder Robert, mít eingepreíjLen oder gestanz- 
ten Mostem, emaiiliert, fein angestrichen, lackiert. 
bemalt, bcdruckt:

Tisch-, Ilaus-, Kiichengeráte; Emailgeschirr . . . 66'50

Emballagen . .............................................................. 70-—

384 Eisenbahnachsen und -radeisen, Eisenbahnráder und -radsátze 14'—

aus 3S8 VVerkzeuge:

aus e) Schaufeln .............................................................. ..... 22'—

339 Nagel und Drahtstifte:

a) roh oder gewohnlich bearbeitet:

1. Hufnágel............................................................................. 15'—

2. Schuhnágel (ausgenommen handgeschmiedete):

a) Tacks............................... ........................................................... 15'—

/3) andere.................................................................................................... 20-—

3. andere nicht besonders benannte Nagel; Drahtstifte 16'—

' b) fnin bearbeitet, dann alle mít KSpfen aus gewohnlichen 
Stoffen............................................................................................ 36-—

handgeschmiedete Schuhnágel............................................................ 26'—

aus 391. Ketten und Kettenglieder, mit Ausnahme der gegossenen und 
der Gelenkketten:

a) 1. roh oder gewohnlich bearbeitet mit einer Gliederstárke:

a) von 2 mm bis 6 mm.................... ............................................ 20' —

• /3) íiber 6 mm.................................................................................................... 17'—

2. andere mit einer Gliederstárke:

a) von 2 mm bis 6 mm.................................................................. 28'—

P) liber G mm.................................................................................................... 25'—



60 Sbírka zákonů a nařízení, č. I.

číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

ex 393 Drátěné zboží:

ex c) zvláště nejmenované:
Stolní, domácí a kuchyňské nářadí:

1. neopracované nebo obyčejně opracované:
a) z drátu silného 1-5 mm nebo silnějšího..........................

za 100 kg

20'—
/3) z drátu slabšího než 15 mm . . ............................... 34' —

2. jiné............................................................................................. 40'-

ex 395 Drobné potřeby, též spojené s jemnými hmotami:

ex a) očka (kroužky), přesky a háčky:
1. lakované ......................................................................... 100-—
2. jiné, též spojené s jemnými hmotami.......................... 120'—

ex 398 Pera:
c) pera nábytková......................................................................... 30‘ —

ex 405 Zboží nožířské a jeho součástky:

ex a) strojky na řezání masa.................................................... 50' —
ex b) 2. kapesní nože......................................................... 150'—■

407 Zboží z nekujné litiny, výslovně nejmenované:

a) neopracované, odrhnuté nebo zhruba natřené, váží-li kus:

1. 100 kg nebo více:
a) litina ke sporákům, kamnům a stoková litina . . 3'50
/D jiné.................................................................................. 4'—

2. méně než 100 kg až 40 kg:
a) litina ke sporákům, kamnům a stoková litina . . 3'50
č) jiné.................................................................................. 4'—

3. méně než 40 kg až 5 kg:
a) litina ke sporákům, kamnům a stoková litina . . 5'—
/8) jiné.................................................................................. 6'—

4. méně než 5 kg:
a) litina ke sporákům, kamnům a stoková litina . . 6'50
/3) jiné.................................................................................. 7'50

b) jinak obyčejně opracované, váží-li kus:

1. 100 kg nebo více . ......................................................... 12'—
2. méně než 100 kg až 40 kg.............................................. 14'—
3. méně než 40 kg až 5 kg......................................................... 16'—
4. méně než 5 kg................................................................... 18'—



61Sbírka zákonů a nařízení, ě. S.

Nummer 
des óster- 
reichischen 
Zolltariíes

Benennung
Zollsatz

in Goldkronen

aus 393 Drahtwaren:

fůr 100 kg

aus c) nicht besonders benannte:

Tisch-, Haus- und Kůchengeráte:
1. roh oder gewohnlich bearbeitet:

a) aus Draht in der Stárke von 1-5 mm oder mehr . . . 20--
/?) aus Draht unter 1-5 mm Stárke.................................... 34' —

2. andere . .................................................................................... 40’ —

aus 395 Kleine Gebrauchsgegenstánde, auch in Verbindung mít feinen
Stoffen:
aus a) oseň, Schnallen und Hafteln:

1. lackiert........................................................................ 100'-
2. andere, auch in Verbindung mit feinen Stoffen . . 120' —

aus 398 Federn:

c) Mobelfedern.............................................................. ..... 30' —

aus 405 Messerschmiedwaren und deren Bestandteile:

aus a) Fleischhackmaschinen................................................... 50'-
aus b) 2. Taschenmesser.............................................................. 150' —

407 Waren aus nicht schmiedbarem GuB, nicht besonders benannte:
a) roh, gescheuert oder grob angestrichen, bei einem Stůck- 

gewicht:
1. von 100 kg oder mehr:

“) Herd-, Ofen- und KanalisationsguB.......................... 3'50
/3) andere.............................................................................. 4'—

2. unter 100 kg bis 40 kg:
a) Herd-, Ofen- und KanalisationsguB.......................... 3'50
/3) andere.............................................................................. 4'—

3. unter 40 kg bis 5 kg:
«) Herd-, Ofen- und KanalisationsguB.......................... 5'—
/3) andere............................................................................. 6'—

4. unter 5 kg:
«) Herd-, Ofen- und KanalisationsguB.......................... 6'50

7'50
b) in anderer Weise gewohnlich bearbeitet, bei einem Stiick- 

gewicht:
1. von 100 kg oder mehr......................................................... 12 —
2. unter 100 kg bis 40 kg......................................................... 14'—
3. unter 40 kg bis 5 kg.............................................................. 16'-

18'—



62 Sbírka zákonů a nařízení, č. S.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zh týeh 
korunách

*
za ICO kg

c) jemně opracované, váží-li kus:

1. 100 kg nebo více.............................................................. is-—
2. méně než 100 kg až 40 kg.................................................... ' 2r—
8. méně než 40 kg až 5 kg............................................... ..... 20'—
4. méně než 5 kg .................................................... ..... 31' —

408 Umělecká litina a jiná ozdobná litina, též spojená s kujným 
železem:

a) neopracovaná nebo pouze odrhnutá ........ 32'-

b) jinak obyčejně nebo jemně opracovaná...............................
Poznámky k a) a b) :

48' —

1. podstavce a dvířka ke kamnům, neopracovaná, odrhnutá, 
též zhruba natřená.............................................................. 15*—

2. vahadla a podstavce vah, neopracovaná, odrhnutá, 
též zhruba natřené.............................................................. 20' —

3. pouhé označení únosnosti vah, vlité na těchto vahadlech 
a podstavcích vah, nemá ještě vlivu na jejich odbaveni 
jako umělecká neb ozdobná litina.

409 Zboží z kujného železa, výslovně nejmenované:

a) neopracovaná, odrhnuté nebo zhruba natřené, váží-li kus:

1. 25 kg nebo více................................................................... 10'—
2. méně než 25 kg až 3 kg.................................................... ..... 12'—
3. méně než 3 kg až 0-5 kg.................................................... 14'—-
4. méně než 0 5 kg................................................................... 16 —

b) jinak obyčejně opracované, váží-li kus:

1. 25 kg nebo více............................... ................................... 20'—
2. méně než 25 kg až 3 kg......................................................... 22'—
3. méně než 3 kg až 0 5 kg.................................................... 24'—
4. méně než 0 5 kg ... .................................................... 28'—

c) jemně opracované, váží-li kus:

1. 25 kg nebo více . . ......................................................... 28'—
2. méně než 25 kg až 3 kg.................................................... 32'-
3. méně než 3 kg až 0 5 kg.................................................... 36'-
4. méně než 0 5 kg ... ,............................................... 40'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 63

Nummer 
des óster- 
reichischen 
Zolltarifes

Benennung
Zollsatz 

in Goldkronen

fiir 100 kg

c) fein bearbeitet, bei einem Stuckgewicht :

1. von 100 kg oder mehr................................................... 18'—
2. unter 100 kg bis 40 kg................................................... 21'—
3. unter 40 kg bis 5 kg........................................................ 26'—

4. unter 5 kg............................................................................. 31'—

408 Kunstgulž und anderer ZierguB, auch in Verbindung mít 
schmiedbarem Eisen:
a) roh oder blofí gescheuert................................................... 32'—
b) in anderer Weise gewohnlich oder fein bearbeitet . . 48' —

Anmerkungen zu a) und b): *

1. Untergestelle und Tůren fůr ófen, roh, gescheuert, auch 
grob angestrichen............................................................. 15'—

2. Balken und Gestelle fůr Wagen, roh, gescheuert, auch 
grob angestrichen............................................................. 1 20'—

3. Die bloBe auf derlei Balken und Gestellen fůr Wagen ein- 
gegossene Bezeichnung der Tragfáhigkeit zieht nocli 
nicht deren Verzollung ais KunstguB oder ZierguB 
nach sich.

409 Waren aus schmiedbarem Eisen, nicht besonders benannte:

a) roh, gescheuert oder grob angestrichen, bei einem Stůck- 
gewicht:

1. von 25 kg oder mehr........................................................ 10'—

2. unter 25 kg bis 3 kg.............................................. • . 12'—

3. unter 3 kg bis 0-5 kg........................................................ 14'—

4. unter 0-5 kg........................................................................ 16'—

7 . i
b) in anderer Weise gewohnlich bearbeitet, bei einem Stůck- 

gewicht:
1. von 25 kg oder mehr........................................................ 20'—

2. unter 25 kg bis 3 kg........................................................ 22'—

3. unter 3 kg bis 0-5 kg.............................................. ..... • 24'—

4. unter 0-5 kg......................................... ..... 28'—

c) fein bearbeitet bei einem Stůckgewicht:

1. von 25 kg oder mehr.................................... ..... . . . 28' —

2. unter 25 kg bis 3 kg........................................................ 32 —

3. unter 3 kg bis 0-5 kg.................................... 36'—

4. unter 0-5 kg........................................................................ 40'-



64 Sbírka zákonů a nařízení, č. S.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenováni
Clo

ve zlatých 
korunách

za 100 kg

ex 410 železné zboží spojené s jemnými hmotami:

Hřebíky s hlavičkami z jemných hmot......... 60-

XXXV. Obecné kovy a zboží r. nich.

ex 414 Plechy a desky:

ex a) neopracované, nepřistřižené, neohýbané, neprohloubené 
nebo neděrované:

1. olověné, cínové nebo z kovu britannia.......................... 9‘—

3. měděné, niklové, hliníkové a z jiných obecných kovů 
nebo kovových slitin:

a) silné 0-5 mm nebo silnější.......................................... 19'—

/?) slabší 0-5 mm.................................................................... 24'-

ex 416 Tyče, pruty a dráty:

ex a) neopracované:

1. olověné, cínové nebo z kovu britannia.......................... 9'-

3. měděné, niklové, hliníkové a z jiných obecných kovů 
nebo kovových slitin:

a) silné 0-5 mm nebo silnější.................................... 19'-

jS) slabší než 0-5 mm................................................... 24'—

ex 423 Drobné potřeby z obecných kovů a kovových slitin, též spojené 
s jemnými hmotami:

očka (kroužky), přesky a háčky:

a) lakované......................................... ......................................... 100'—

b) jiné, též spojené s jemnými hmotami.................................... 120'-

424 Ozdoby, šperky a přepychové předměty (galanterní zboží), též 
spojené s jemnými hmotami......................................................... 170'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. f. 65

Nummer 
des oster- 

reichischen 
Zolltarífes

Benennung
Zollsatz 

in Goldkronen

•
fiir 100 kg

aus 410 Eisenwaren in Verbindung mít feinen Stoffen:

Nágel mít Kopfen aus feinen Stoffen......................................... 60‘—

XXXV. Unedle Metalle und Waren daraus.

aus 414 Bleche und Platten:

aus a) roh, nicht zugeschnitten, gebogen, vertieft oder ge- 
locht:

1. aus Blei, Zinn oder Britanniametall............................... 9 —

3. aus Kupfer, Nickel, Aluminium und anderen unedlen 
Metallen oder Metallegierungen in der Stárke:

a) von 0-5 mm oder mehr.............................................. 19-—

/3) unter 0-5 mm................................................................... 24 —

aus 416 Stangen, Štábe und Dráhte:

aus a) roh:

1. aus Blei, Zinn oder Britanniametall............................... 9'—

3. aus Kupfer, Nickel, Aluminium und anderen unedlen 
Metallen oder Metallegierungen in der Stárke:

a) von 0-5 mm oder mehr.............................................. 19'—

p) unter 0-5 mm................................................................... 24'—

aus 423 Kleine Gebrauchsgegenstánde aus unedlen Metallen und Metall- 
legierungen, auch in Verbindung mit feinen Stoffen:

Oseň, Schnallen und Hafteln:

100'—

b) andere, auch in Verbindung mit feinen Stoffen .... 120'—

424 Zier-, Schmuck- und Luxusgegenstánde (Galanteriewaren), auch 
in Verbindung mit feinen Stoffen.............................................. 170'—



65 Sbírka zákonů a nařízení, č. fl.

Číslo Clo
rakouského Pojmenování ve z aiých

cVlniho
sazebníku

korunách

* za 100 kg

ex 428 Zboží výslovně nejmenované, z mědi nebo jiných obecných kovů
a kovových slitin jindy nejmenovaných: 

ex c) jiné:
2. jemně opracované ............................................................... 150'—

429 Zboží výslovně nejmenované, z niklu nebo ze slitin niklu jako
pakfonku, alpaky, nového stříbra a pod.:

a) příbory..................... - .................................................... 140'—

b) jiné ............................................................................................. 180'-

430 Zboží výslovně nejmenované, z hliníku nebo ze slitin hliníku
podobných:

a) pro technické účely, vyjma folie a tuby.......................... 100'—

ISO'—

ICO'—

Z poznámek ke třídě XXXIV. a XXXV.:
2. Odstranění švů (jehel), vzniklých při lití nebo lisování, 

dlátem, obroušením, též na smirkovém kotouči, upilováním nebo
obrážením, jakož i zarovnání ploch na lomu, upíchnutí přílitků 
a hrubé ubrání ocelových odlitků za účelem zjištění, že jsou 
bez kazu, nepovažuje se za opracování.

XXXVI. Stroje, přístroje atd.

435 20'-

436 Přístroje destilační, chladicí a varní; cisterny a tanky:
a) železné, též s nepatrnými součástkami z obecných kovů,

váží-li kus:
1. 1000 kg nebo více...................................................................

2. méně než 1000 kg:

24'—

a) ocelové láhve (bomby).................................................... 20'—

J3) jiné .................................................................................. 28'—

b) hliníkové, váží-li kus:

1. 1000 kg nebo více . ......................................................... 45'—

2. méně než 1000 kg............................................................. 50'—

c) z ostatních obecných kovů, váží-li kus:

1. 1000 kg nebo více................................................................... 38'—

2. méně než 1000 kg................................................................... 44'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. i. G7

Nummer 
cl ps osipr- 
rpiciiitclien 
Zolliaiifes

Benennung
Zollsatz

in Goldkronen

tur 100 kg

aus 428 Waren, niclit besonders benannte, aus Kupfer oder andenveitig 
nicht genannten unedlen Metallen und Metaliegierungen:

aus c) andere:
2. fein bcarbeitet ................................................................................................................................. 150’—

420 Waren, nicht besonders benannte, aus Nickel oder Nickellegie- 
rungen, wie Packfong, Alpaka, Neusilber u. dgl.:

a) Bestecke. ............................................................................................................................................................... 140'—

b) andere ........................................................................................ 180'-

430 Waren, nicht besonders benannte, aus Aluminium oder alumi- 
mumáhnlichen Legierungen:

a) tur technische Zvvecke, ausgenommen Folien und Tuben 100 —

b) Folien....................................................................................... ISO —

sonstige.............................................. ..... 160— -i

Aus Anmerkungen zu den Klasr.en XXXIV und XXXV:

2. Das Beseitmen der (luft- und Preftnáhte (F-rateí durch Ab- 
meifteln, Abschleifen, auch aut Schmirgelscheiben, Feilen oder 
Bestoften, das Ebnen ven Bruchfláchen, das Abstechen der duft- 
kopfe. das Vorschruppen zum Zwecke der Prutung aut Fehler- 
freiheit bei Stahlguft wird nicht ais Bearbeitung angesehen.

XXXVI. Maschinen, Apparate usáv.

435 Dampfkessel....................................................................................................................................................................... 20"—

436 Destillier-, Kuhl- und Kochapparate; Zisternen, Tanks:

a) aus Eisen, avieh mit umvesentlichen Bestandteilen aus un
edlen Metallen, im Stuckgewicht:

•
1. von 1000 kg oder mehr ............................................................................................................

2. unter 1000 kg:

24'—

a) Stahlflaschen (Bomben)......................................................................................... 20'—

28'—

b) aus Aluminium im Stuckgewicht:

1. von 1000 kg oder mehr...................................................... 45'—

50'—

c) aus anderen unedlen Metallen im Stuckgewicht:

1. von 1000 kg oder mehr............................................................................................................ 38'—

44'—



68 Sbírka zákonů a nařízení, č. 0.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

ex 438 Parní stroje, parní a vodní turbiny, spalovací motory a jiné vý-

za 100 kg

slovně nejmenované motory (vyjma motory třídy XXXVII. a 
XXXVIII.); pracovní stroje spojené nerozlučně s parními mo
tory (parní hlubidla, parní jeřáby, parní kladiva, parní pum
py, parní stříkačky a podobné stroje); váží-li kus:

ex a) 100.000 kg nebo více:
parní turbiny ................................................................... 16' —
parní stroje, parní jeřáby............................... - . . . 18'—

ex b) méně než 100.000 kg až 10.000 kg:
parní turbiny ................................................................... 18' —
parní stroje, parní jeřáby............................................... 24'-

ex c) méně než 10.000 kg až 2500 kg:

parní stroje, parní jeřáby............................................... 26'-

ex 439 Hospodářské stroje a přístroje:
b) mlátičky................................................................... ..... 15'—
c) odstředivky na mléko .................................................... 35'—
d) jiné:

1. dřevěné (t. j. se 75% nebo více dřeva).......................... 13'—

?. železné:
a) stroje k čištění luk od mechu.................................... 10'—
P) jiné.................................................................................. 18'—

ex 440 Stroje a přístroje na přípravu, zpracování nebo zušlechtění pře-
div a zboží ze přediv:
ex b) tkalcovské stavy a pomocné stroje tkalcovské:

1. stavy na bavlnu a len, též šlichtovací stroje .... 16'—

•
2. všechny ostatní stavy, vyjímaje soukenické stavy 

a jiné pomocné stroje pro tkalcovny .......................... 13'—

c) jiné . .................................................................................. beze cla

ex 441 Stroje a přístroje, výslovně nejmenované:
ex b) z obecných kovů (t. j. s 50% nebo větším obsahem 

obecných kovů):
speciální stroje a přístroje pro cukrovary, pivovary, 
sladovny............................................................................. 43'—

ex c) ze železa:
a) speciální stroje a přístroje pro cukrovary, pivovary, 

a sladovny, váží-li kus:
1. 10.000 kg nebo více......................................................... 20'—
2. méně než 10.000 kg až 1000 kg............................... 25'—
3. méně než 1000 kg až 200 kg......................................... 30'—
4. méně než 200 kg.............................................................. 32'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 69

Nummer 
des óster- 

reictiischen 
Zolltarifes

Benennung
Zollsatz 

in Goldkronen

aus 438 Dampfmaschinen, Dampf- und Wasserturbinen, Verbrennungs-

fur 100 kg

motoren und andere nicht besonders benannte Motoren (mít 
Ausnahme der zu den Klassen XXXVII und XXXVIII geho- 
rigen Motoren) ; Arbeitsmaschinen in untrennbarev Verbin- 
dung mít Dampfmotoren (Dampfbagger, Dampfkrane, Dampf- 
hámmer, Dampfpumpen, Dampfspritzen und dergleichen) ; 
im Stůckgewicht:
aus a) von 100.000 kg oder mehr:

Dampfturbinen.................................................................. 16'—
Dampfmaschinen, Dampfkrane.................................... 18' —

aus b) unter 10Ó.000 kg bis 10.000 kg:
Dampfturbinen.................................................................. 18'—
Dampfmaschinen, Dampfkrane.................................... 24'—

aus c) unter 10.000 kg bis 2500 kg:

Dampfmaschinen, Dampfkrane.................................... 26'--

aus 439 Landwirtsehaftliche Maschinen und Apparate:
b) Dreschmaschinen.................................................................. 15'—
c) Milchseparatoren....................................................................... 35'-
d) andere:

1. aus Holz (d. i. mit 75 vom Hundert oder mehr Holz) 13'-
2. aus Eisen:

a) Wiesenentmoser............................................................. 10'—| /3) andere ............................................................................. 18'—

aus 440 Maschinen und Apparate fur die Vorbereitung, Verarbeitung
oder Veredlung von Gespinststoffen und Gespinstwaren: 
aus b) Webstůhle und Hilfsmaschinen fůr die Weberei:

1. Baumwoll- undLeinenwebstuhle,Schlichtmaschinen 16'—
2. alle anderen Webstůhle mit Ausnahme der Tuch- 

webstůhle, und andere Hilfsmaschinen fůr die 
Weberei............................................................. ..... . 13'—

c) andere.............................. ....................................................... frei

aus 441 Maschinen und Apparate nicht besonders benannte:
aus b) aus unedlen Metallen (d. i. mit 50 vom Hundert oder 

mehr unedler Metalle):
Spezialmaschinen und -Apparate fůr Zuckerfabriken, 
Brauereien, Málzereien................................................... 43'—

aus c) aus Eisen:
o) Spezialmaschinen und -Apparate fůr Zuckerfabriken, 

Brauereien und Málzereien im Stůckgewicht:
1. von 10.000 kg oder mehr.................... ..... 20'—
2. unter 10.000 kg bis 1000 kg.................................... 25'—
3. unter 1.000 kg bis 200 kg......................................... 30'—
4. unter 200 kg............................................................. 32'—



70 Sbírka zákonů a nařízení, č. S.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

/3) speciální stroje pro doly, hutě a válcovny, jakož i pro 
chemický průmysl, váží-li kus:

za 100 kg

3. 10.000 kg nebo více........................................................ 24‘—
2. méně než 10.000 kg až 1000 kg............................... 32-—
3. méně než 1000 kg až 200 kg.......................................... 38'—
4. méně než 200 kg..............................................................

y) obráběcí stroje na dřevo a kov, váží-li kus:

42'—

1. 10.000 kg nebo více.................................................... 24-—
2. méně než 10.000 kg až 1000 kg • 28‘—
3. méně než 1000 kg až 200 kg.......................................... 38-—
4. méně než 200 kg............................... 38'—

S) transmise, váží-li kus:
3. méně než 1000 kg až 200 kg......................................... 32 —
4. méně než 200 kg......................................................... *

E) žebrové topné roury (radiátory), váží-li kus:

36'—

4. méně než 200 kg ... ...............................................

XXXVII. Elektrické stroje a přístroje; elektrotechnické
pomůcky.

24‘—

ex 448 Elektrické přístroje a zařízení výslovně nejmenovaná, jako za
řízení rozvodná a dotyková, spouštěče, regulátory, odpory, 
galvanické články všeho druhu, kapesní baterie a kapesní ak- 
kumulátory, pojistky, vypínače, objímky, ochranná zařízení 
proti blesku, odbočnice se zamontovanými svorkami, hlavice 
žárovek, přístroje topící a vařící, váží-li kus:

ex e) méně než 500 g:
120'—gummon se zalisovanými součástkami kovovými . . .

ex 458 Hotové součástky z tvrdé gumy, skla, porculánu nebo jiných iso- 
lačních hmot pro elektrické účely, nemontované:

b) váží-li kus:
1. 600 g nebo více................................................................... beze cla

XXXVIII. Vozidla.

19'—

ex 456 Dětské vozíky, pojízdné stolice bez mechanismů: 
ex a) ze dřeva atd.:

20' —sportovní dětské vozíky ze dřeva....................................

ex b) jiné:
sportovní dětské vozíky ze dřeva, s povlaky všeho

72'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 71

Nummer 
des osi^r- Benennung

Zollsatz
roichi -choD 
Zoiltarifes

in Goldkronen

fur ICO kg

/3) Spezialmaschinen und -apparate fur Berg-, Hiitten-
und Walzwerke, sowie fiir die chemische Industrie im 
Stůckgewicht:
1. von 10.000 kg oder mehr.............................................. 24'—
2. unter 10.000 kg bis 1.000 kg .................................... 32 —
3. unter 1.000 kg bis 200 kg......................................... 38'—
4. unter 200 kg...................................................................

y) Holz- und Metallbearkeitungsmaschinen, im Stúck-
42'—

gevvicht:
1. von 10.000 kg oder mehr.............................................. 24'—
2. unter 10.000 kg bis 1.000 kg.................................... 28'—
3. unter 1.000 kg bis 200 kg.............................................. 33'—

4. unter 200 kg . ..............................................................
8) Transmissionen im Stůckgewicht:

36*—

3. unter 1.000 kg bis 200 kg............................................... 32'—

4. unter 200 kg...................................................................
e) Rippenheizrohre (Radiatoren) im Stůckgewicht:

36*—

4. unter 200 kg.................................................................. 24'—

XXXVII. Elektrisehe Maschinen und Apparate; elektroteclmi-
sche Bedarfsgegenstande.

aus 4-18 Nicht besonders benannte elektrisehe Apparate und Vorrichtun-
gen, wie Schalt- und Kontaktvorrichtungen, Anlasser, Regu- 
latoren, Widerstande, galvanische Elemente: aller Art, Ta- 
schenbatterien und Taschenákkumulatoren, Siclvwungen, 
Schalter, Fassungen, Blitzschutzvorrichtungen, Abzweigvor-
richtungen mit eingebauten Klemmen, Glůhlampcnsockel, 
Heiz- und Kochapparate im Stůckgewicht:

aus e) unter 500 g:
Gummon mit eingepreBten Metallbestandteilen . . 120'-

aus 453 Formteile aus Itartgummi, Glas, Porzellan oder anderen Isolier-
stoffen fůr elektrisehe Zwecke, nicht ausgerůstet: 

b) andere im Stůckgewicht:
1. von 600 g oder mehr........................................................ frei

19'—

XXXVIII. Fahrzeuge.

aus 456 Kinderwagen, Fahrstůhle ohne Fahrmechanismen:

aus a) aus Holz usw.:
Sportwagen fůr Kinder aus Holz............................... 20'—

aus b) andere:
Sportwagen fůr Kinder aus Holz, mit ůberzůgen aller

72'—



72 Sbírka zákonů a nařízení, č. 8.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

za 100 kg

459 Motorová vozidla, chasis i se zamontovanými motory; karoserie:

ex a) a b) automobily:
1. lehčí než 1000 kg a v ceně pod 4500 zlatých í

korun, s otevřenou karoserií..........................j

2. jiné....................................................................... |

120'—•
a 250/0 z hod

noty
40%

z hodnoty

XXXIX. Drahé kovy, drahokamy a polodrahokamy a zboží 
z nich; mince.

ex 474 Pravé kameny (drahokamy a polodrahokamy) atd.: 

ex b) polodrahokamy (kameny do skvostů) atd.:

granáty .............................................................................
jiné polodrahokamy (kameny do skvostů)....................

za 1 kg

20'-
30'—

XL. Instrumenty a jiné výrobky jemné mechaniky; hodiny.

ex 482

485

ex 486

Nástroje měřicí pro živnostníky:

metrovky a míry skládací dřevěné . ^.........................................
Kostelní a jiné varhany píšťalové...................................................

Hudební nástroje, výslovně nejmenované; mluvící stroje:

100 kg

60'—
40'—

nástroje smyčcové, trsací a dechové (též foukací harmoniky) 30'-

ex 488

tahací harmoniky............................................................................

Poznámka: Jako dechové nástroje vyclívají se též signálové 
trubky železniční, automobilové a pod.

Struny, též opředené:
a) 1. železné.................................................................................

2. kovové .................................................................................
b) střevové ..................................................................................

60'-

32'—
24'—

200'—

XLI. Kuchyňská sůl.

ex 497 Zřídelní produkty, obsahující kuchyňskou sůl, pevné, k účelům 
léčivým a vědeckým:
a) přírodní......................................................................................
Poznámka: Podle tohoto čísla vyclívají se též, jsou-li upra

veny pro drobný prodej.

22'—



Sbírka zákonů a nařízení, ě. I. 73

Nummer 
des oster- 

reichischen 
Zoilt jňfes

Benennung Zolisate | 
in GoMlcronen i

. fůr 100 kg i

aus 459 Kraftfakrzeuge, íLalimeiígesteUe (Chassis) einsefelieBlieh der 
eingdbauten Motoren; Karosserion: 
aus a) und b) Automobile:

1. im Gewichte unter 1.000 kg und im [ 120-—+ 25 i
Preise unter 4.500 Goldkronen mít < vom Hundert;
offener Karosserie...................... . . . ( des Wertes

2. andere...............................: . . . . j

XXXIX. Edelmetalle, Edel- und Halbedelsteme und Waren 
daraus; Miinzen.

40 vom Hun-; 
dert d. Wertes

aus 474 Steine, echte (Edel- und Halbedelsteine) usw,:

aus b) Halbedelsteine (Sebrnueksteme) mw.i fůr l kg
Granaten............................................................................. 20 —
andere Halbedelsteine (Sebmu-eksteíne).....................

XL. Instrimiente und andere Ei-zeugnisse der Feinmechanik;
Uhren.

30'—

aus 482 MeBwerkzeuge fůr den gewerblichen Gebrauch: fůr 100 kg
Meterstábe und GliedenaaBsta.be aus Holz , .......................... 60"—

• 485 Kirchen- und andere Pfeifenorgeln................................... . 40’—

aus 486 Musikalische Instrumente, nicht besonders benannte; Sprech- 
maschinen:

Streieh-, Zupf- und Blasinstrumente (einschlieBlieb Mund-
harmonikas) . . . ................................................................... 30 —
Ziehharmonikas........................................................ ..... 60 —
Anmerkung: Wie Blasinstrumente werden auch Signalhorner 

fůr Eisenbahnen, Automobile u. dgl. verzollt.
' í

aus 488 Saiten, auch ůbersponnen:
a) 1. aus Eisen................................................... 3.2'—

aus Metali . . . •.....................................■ . . . . 24'—
b) 2. aus Darmen .................................... .... ..............................

XLI. Kochsak.

200 —

aus 497 Feste kochsaMialtige Quellenprodukte zu Heil- und wissen- 
schaftlichen Zwecken:

a) natůrliche.................................................................................
Anmerkung: Die Aufmacluing fůr den Kleinverkauf schlieBt 

die Verzollung nach dieser Nr. nicht aus.

22'—

4



74 Sbírka zákonů a nařízení, č. I.

Číslo Clo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování ve zlatých 
korunách

za 100 kg

XLII. Chemické látky pomocné a chemické výrobky; látky lékár
nické a voňavkářské, jakož i zboží z nich; zboží barvířské.

svíčky, mýdla.

ex 499 Kyseliny:
ex d) kyselina sírová;

1. nedýmavá........................................................................ 2'CO

e) kyselina dusičná................................................................... 2 —

g) kyselina fluorovodíková................................................... 24'—

ex k) 1. kyselina mravenčí........................................................ 8' —

m) kyselina chlorosulfonová................................................... 8-—

ex 500 Sloučeniny draselné, sodné a amonné:
ex b) hydroxyd draselný (žíravé draslo), pevný nebo v roz-

beze cla

d) 2. uhličitan draselný (draslo, potaš)............................... beze cla

g) 3. siřičitan sodný............................................................. 6-—

4. kyselý siřičitan sodný................................................... tí —

ex k) 1. manganistan (permanganát) draselný a sodný, též
manganan draselný a sodný:

manganistan (permanganát) draselný..................... 16‘—

ex 501

ex o) 1. simík sodný...................................................................
Sloučeniny vápníku, barya a magnesia:

14"—

a) 1. surový octan vápenatý......................................................... beze cla

ex 502 Sloučeniny hliníku, železa, chrómu a niklu:

c) 3. chlorid hlinitý .................................... .............................. 3'60

ex 503 Sloučeniny mědi, olova, zinku a cínu:
16‘—c) 1. chlorid zinečnatý...................................................................

ex 510 Jiné chemické výrobky:
ex a) albumin a jiné bílkoviny atd.:

beze clakasein..................................................................................
e) škrob:

1. bramborový škrob (též moučka z bramborového škrobu) 8'—

2. pšeničný škrob (též moučka z pšeničného škrobu) . .
ke clu na pše
ničnou mouku

3. jiný škrob a moučky škrobové......................................... beze cla

f) 1. lepek a ševcovský maz......................................................... 12'—
škrobové lepidlo (dextrin a jiné náhražky klovatiny,
obsahující škrob, též lepidlo na štítky)..........................

í
i

11'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 75

Nummer 
des oster- 

reii-hiscfien 
Zolliarifes

Benennung
Zollsatz

in Goldkronen

XLII. Chemische Hilfsstoffe und Erzeugnisse; Arznei- und Par- 
fiimeriestoffe, sowie Waren daraus; Farbwaren, Kerzen, Seifen.

fiir 100 kg

aus 499 Sáuren:
aus d) Schwefelsáure:

1. nicht rauchende........................................................ 2’60

e) Salpetersáure.................................................................. 2'—

g) FluBsáure....................................................................... 24' —

aus k) 1. Ameisensáure . . ......................................... ..... . S —

m) Chlorsulphonsáure........................................................ 8 —

aus 500 Kalium-, Natrium- und Ammoniumverbindungen:

aus b) Kaliumhydroxyd (Átzkali), fest oder in Losung frei

d) 2. Kaliumkarbonat (Pottasche, kohlensaures Kalium) frei

g) 3. Natriumsulfit (schwefligsaures Natrium) . . . 6'—■

4. Natriumbisulfit (saures schwefligsaures Natrium)

aus k) 1. Kalium- und Natriumpermanganat (ubermangan- 
saures Kalium und Natrium), auch mangansaures 
Kalium und Natrium:

6' —

Kaliumpermanganat................................................... 16'—

aus o) 1. Natriumsulfid (Schwefelnatrium)......................... 14--

aus 501 Kalzium-, Baryum- und Magnesiumverbindungen:
a) 1. Holzessigsaurer Kalk (Holzkalk, Graukalk) .... frei

aus 502 Aluminium-, Eisen-, Chrom- und Nickelverbindungen:

c) 3. Aluminiumchlorid (salzsaure Tonerde)......................... 3-60

aus 503 Kupfer-, Blei-, Zink- und Zinnverbindungen:

c) 1. Zinkchlorid (Chlorzink)................................................... 16'—

aus 510 Andere chemische Erzeugnisse:
aus a) Albumin und andere Eiweifístoffe usw.:

Kasein ............................................................................
e) Stárke:

frei

1. Kartoffelstárke (auch Kartoffelstárkemehl) .... 8'—
Zuschlag v. 4*— 

zum Zoll fůr
2. Weizenstárke (auch Weizenstárkemehl)......................... Weizenmehl

3. andere Stárke und Stárkemehle.................................... frei

f) 1. Kleber und Schusterpapp ...................................................
Stárkegummi (Dextrin und anderer stárkeháltiger

12' —

Gummiersatz, auch Etiquettenleim) .......................... 11'—

4!



76 Sbírka zákonů a nařízení, č. I.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo

ve zlatých 
korunách

za 100 kg
2. maz, šlichta a podobná lepidla a apretury, obsahující

škrob ....................................................................................... 10'—
ex 511 Chemické pomocné látky a výrobky, výslovně nejmenované:

ex a) a b) umělá (syntetická) třísliva, jinde nejmenovaná beze cla

514 Vaty a obvazy upravené k účelům léčebným:
a) obvazové látky .............................................................................
Poznámka: Podle čísla 514 a) nutno proclívati též mullová

100 —

obínadla s tkaným okrajem.
b) vaty a jiné obvazy .................................................................. 40-—

516

ex 523

Etherické oleje, jako oleje z květů; umělé voňavé látky, jinde ne
jmenované .......................................................................................

Nerostné barvy:
35-—

ex a) barvy zinkové a chromové:
1. zinková běloba, zinková šeď (kysličník zinečnatý) . .
2. běloba ze sirníku zinečnatého, lithopon, Griffitova bě-

8'—

loba....................................................................................... beze cla
525 Barvy dehtové, čisté, obsahující nejvýše 30% přísad.....................

Poznámka: Přídavek přísad nad 30% nevylučuje odba
vení podle tohoto čísla.

beze cla

ex 531 Tužky, tužky barevné, křída do dřeva zasazená; tuše:
tužky a tužky barevné.................................................................. 80'—

ex 539 Mýdlo:
ex a) obyčejné:

tukové emulse, prosté minerálních olejů, pro koželužský 
průmysl.................................................................. ..... 8'—

ex 541 Glycerin:
b) čištěný nebo destilovaný..............................................
XLIV. Hračky a ozdoby na vánoční stromek.

15'-

ex 548 Hračky a ozdoby na vánoční stromek, jakož i jich součástky:
ex a) dřevěné:

1. zhruba pracované, atd.:
sportovní saně......................................................... ..... .

2. jemně pracované, mořené, barvené, lakované, leštěné.
12'—

pomalované:
“) sportovní saně..........................••.............................. 20'—
13) lyže................................................................... ..... 40'—
y) ostatní..........................•.............................................. 50'—

3. spojené s jemnými hmotami............................................... 100'—
XLV. Díla literární a umělecká.

Zpoznámekk této třídě:
ex 1. modlitební knížky, ve vazbách potažených zcela nebo

z části celuloidem nebo kostí, nebo vystrojených těmito látkami, 
odbavují se podle čísla 549.

XLVI. Odpadky.
556 Mláto a matoliny .................................................................................. beze cla



Sbírka zákonů a nařízení, č. i. 77

Nummer Zollsaizdes óster- 
reicusc en B e n e n n u n g in Goldkronen
Zolltarifes

fiir 100 kg
2. Kleister, Schlichte und áhnliche stárkehaltige Klebe-

und Appreturmittel.............................................................. 10 —
aus 511 Chemische Hilfsstoffe und Erzeug-nisse, nicht besonders be-

nannte:
aus a) und b) : Kůnstliche (synthetische) Gerbstoffe, nicht 
anderweitig benannte................................................................... frei

514 Zu Heiizwecken vorgerichtete Watten und Yerbandmittel:
a) Verbandstoffe.............................................................................
Anmerkung: Unter Nr. 514a) werden auch Mullbinden

100-—

mít gewebter Kante verzollt.
b) Watten und andere Verbandmittel . . . ..................... 40'—

516 Átherische Ole, wie Blůtenole; kiinstliche Riechstoffe, nicht
anderweitig genannt........................................................................ 35‘—

aus 523 Mineralfarben:
aus a) Zink- und Chromfarben:

1. ZinkweiB, Zinkgrau (Zinkoxyd).................................... 8 —
2. SchwefelzinkweiB, Lithopone, GriffitweiíJ .... frei

525 Teerfarbstoffe, reine, mit hochstens 30 vom Hundert Streckungs-
mittel.................................................................................................
Anmerkung: Der Zusatz von Streekungsmitteln im Aus-

frei

maB von liber 30 vom Hundert schlieBt die Behandlung nach 
dieser Nummer nicht aus.

aus 531 Bleistifte, Farbstiřte, Kreide in Holz gefaftt; Tusche:
Bleistifte und Farbstifte.................................... ..... 80 —

aus 539 Seife:
aus a) gemeine:

nicht mineralolhaltige Fettemulsionen zu Gerbzwecken 8'—

aus 541 Glyzerin:
b) raffiniert oder destilliert........................................................ 15'—

XLIV. Spielwaren und Christbaumschmuck.
aus 548 Spielwaren und Christbaumschmuck, sowie Teile davon:

aus a) aus Holz:
1. grob gearbeitet, usw.:

Sportschlitten.............................................. . • • • • • •
2. fein gearbeitet, gebeizt, gefárbt, lackiert, poliert, bemalt:

12'—

a) Sportschlitten................................................... ..... 20'—
/3) Skier....................................................................................... 40'—
y) andere......................... .............................. ..... 50'—

3. in Verbindung mit feinen Sfcoffen......................................... 100'—

XLV. Literarische und Kunstgegenstande.
Aus Anmerkungen zu dieser Klasse:
aus 1. Gebetbůcher in Einbánden, ganz oder teilweise mit

Zelluloid oder Bein íiberzogGii oder damit ausgestcittet, sind 
nach Nr. 549 zollfrei zu behandeln.

XLVI. Abfalle.
556 frei



78 Sbírka zákonů a nařízení, č. i. 

Příloha B.

Clo při dovozu do Československé republiky.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

ex 39

VII. Ovoce, zelenina, rostliny a části rostlin.

Ovoce, výslovně nejmenované, upravené atd.:

za 100 kg

rmuť ovocný (ovocná dřeň, ovocná břečka) vyjma švestková 
povidla....................................................................................... 80-—

ex 52 Semena výslovně nejmenovaná:

semena smrková............................................................................. 120'—

ex 62 Rostliny výslovně nejmenované a jejich části:

b) sušené nebo upravené atd.:

dřevěná moučka; prášek na hmyz.............................................. 21'—

XI. Tuky.

ex 100 Kolomaz:

a) s přísadou minerálních olejů nebo minerálních tuků .... 160'—

ex 103

XII. Mastné oleje.

Olej lněný a jiné oleje mastné, výslovně nejmenované atd.:

a) olej lněný.................................................................................. 130'—

b) olej dřevný, čínský................................................................... 100 —

ex 109

XIII. Nápoje.

Víno, ovocné víno atd.:

ovocné víno:

a) v sudech .................................................................................. 210'-



79Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 

Anlage B.

Zolle bei der Einfuhr nacli der Čechoslovakischen Republik

Nummer 
des ěec.ho- 

siovakischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

aus 39

VII. Obst, Gemiise, Pflanzen und Pflanzenteile.

Obst, nicht besonders benanntes, zubereitet usw.:

fur 100 kg

Obstmaische (Obstmark, Obstpiilpe) mít Ausnahme von 
Pflaumenmus.................................................................................. 80'—

aus 52 Sámereien, nicht besonders benannte:

Fichtensamen.................................................................................. 120'—

aus 62 Pflanzen und Pflanzenteile, nicht besonders benannte:

b) getrocknet oder zubereitet usw.:

Holzmehl; Insektenpulver ........................................................ 21'—

aus 100

XI. Fette.

Wagenschmiere:

a) mit Mineralol oder Mineralfett................................................... 160'—

aus 103

XII. ole, fette.

Leinol und andere nicht besonders benannte fette ole usw.:

a) Leinol....................................................................................... 130'—

b) Olbaumol (chinesisches Holzol).............................................. 100*—

aus 109

XIII. Getranke.

Wein, Obstwein usw.:

Obstwein:

a) in Fássern.................................................................................. 210'—



80 Sbírka zákonů a nařízení, č. |.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

za 100 kg

XIV. Potraviny.

ex 124 Kávové náhražky atd.:

fíková káva....................................................................................... 360'—

ex 130 Konservy ovocné, zahuštěný mošt atd.:

Ovocné konservy; zahuštěné šťávy z plodů, ovoce a bobulí . . 420-—

ex 131 Poživatiny v krabicích, lahvích a podobných nádobách nepro
dyšně uzavřených:

1. ovocné konservy........................................................................ 560'—
2. hořčice připravená................................................... ..... 720'—

ex 132 Poživatiny výslovně nejmenované:

hořčice připravená........................................................................ 720'—

XVI. Suroviny soustružnické a řezbářské.

141 b) Umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmeno-
váné, neopracované........................................................................ 50'-

ex 148
XVII. Nerosty.

Barevné hlinky:

b) pálené, mleté, plavené, lisované................................................... 30' —
c) krášlené......................................... ................................................... 120'—

' 149 Jiné zeminy a kameny, uměle barvené......................................... 120'—

XX. Klovatiny (gumy) a pryskyřice.

167 Smůla bednářská, pivovarská, kartáčnická a provaznická . . . 50'—

XXII. Bavlna, příze a zboží z ní, atd.

181 Bavlněná vata, vyjma k léčebným účelům; niti upravené 
k čištění strojů atd................................................. ..... 84'—

ex 183 Bavlněná příze, jednoduchá, surová:
a) do čís. 12 po anglicku................................................................... 126'—
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku............................................... 171'—
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku............................................... 297'—
d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku............................................... 456'—
e) přes čís. 70 až čís. 90 po anglicku...............................................

ex Poznámky:
516'—

1. Bavlněná příze útková pro tkalcovny na látky polohedvábné, 
jednoduchá, surová, ve způsobě potáčů atd., na dovolovací list 
pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:



Sbírka zákonů a nařízení, č. |. 81

Nummer 
des č<-cho- 

siovakischen Benennung Zollsatz in Kč
Zoll tarif es

fur 100 kg

XIV. EBwaren.

aus 124 Kaffeesurrogate usw.:

Feigenkaffee............................................................................. 360 —

aus 130 Obstkonserven; eingedickter Most usw.:

Obstkonserven; eingedickte Frucht-, Obst- und Beerensáfte 420 —

aus 131 Alle in Bůchsen, Flaschen und dergleichen hermetisch ver-
schlossenen GenuBmittel usw.:

1. Obstkonserven ........................................................ 560 —
2. Senf, zubereitet........................................................................ 720'—

aus 132 EBwaren, nicht besonders benannte:

Senf, zubereitet....................................................................... ..... 720'—

XVI. Drechsler- und Schnitzstoffe.
141 b) Nicht besonders benannte kiinstliche Schnitz- und Drechsler-

stoffe, nicht weiter bearbeitet................................................... 50'—

XVII. Mineralien.
aus 148 Farberden:

b) gebrannt, gemahlen, geschlámmt, gepreBt ....... 30'-
c) geschont.................................................................................. ..... . 120'—

149 Andere Erden und Steine, kiinstlich gefárbt............................... 120'-

XX. Gummen und Harze.

167 Binder-, Brauer-, Bůrstenbinder- und Seilerpech.................... .... 50'—

XXII. Baumwolle, Garne und Waren daraus, usw.

181 Baumwollwatte mit AusschluB jener zu Heilzwecken; Fáden zum
Putzen von Maschinen usw. vorgerichtet............................... 84'-

aus 183 Baumwollgarne, einfach, roh:
a) bis Nr. 12 englisch........................................................................ 126' —
b) uber Nr. 12 bis Nr. 29 englisch ............................... ..... 171'—
c) uber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch.............................................. 297'-
d) uber Nr. 50 bis Nr. 70 englisch.............................................. 456'—
e) . uber Nr. 70 bis Nr. 90 englisch..............................................

Aus Anmerkungen:
516'—

1. Baumwollene SchuBgarne fiir die Halbseidenweberei, einfach,
roh, in Pinkopsformat usw., auf Erlaubnisschein unter den 
im Verordnungswege vorzuzeichnenden Bedingungen und 
Kontrollen:



82 Sbírka zákonů a nařízení, č. I.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

za 100 kg.

z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku.................................... 207‘—

z d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku ..................................... 336'—

ex 2. Jednoduchá surová příze bavlněná k výrobě tylu, záclon, 
výšivek a krajek na dovolovací list pod dozorem a za podmínek 
stanovených nařízením:

z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku . ................................ 207'—

z d) přes čís. 50 až čís. 60 po anglicku.................................... 336'—

z d) a e) přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku.......................... 396'—

184 Bavlněná příze, dvojpramenná, surová:

a) do čís. 12 po anglicku.................................................................... 171'—

b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku.......................................... 216'—

c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku.......................................... 342'—

d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku.......................................... 540'—

e) přes čís. 70 po anglicku.............................................................. 480 —

ex Poznámka. Dvojpramenná surová příze bavlněná pro 
tkalcovny na látky polohedvábné, potom k výrobě tylu, záclon, 
výšivek a krajek, na dovolovací list pod dozorem a za podmínek 
stanovených nařízením:

z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku.................................... 252'—

z d) přes čís. 50 až čís. 60 po anglicku.................................... 420'—

z d) a e) přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku.......................... 336'—

185 Bavlněná příze, troj- nebo vícepramenná, jednou v nit uskaná, 
surová:

a) do čís. 12 po anglicku.................................................................... 216'-

b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku.................................... ..... 261'—

c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku.......................................... 387'—

d) přes čís. 50 po anglicku......................................................... ..... 600'—

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

1. přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku......................................... 420'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 83

Nuinmer 
dps čecho- 

slovakisdipn 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

fiir 100 kg

aus c) uber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch.................................... 207'—

aus d) liber Nr. 50 bis Nr. 70 englisch.................................... 336'—

Aus 2. Einfache, robe Baumwollgarne zur Tiill-, Vorhang-, 
Stickerei- und Spitzenfabrikation, auf Erlaubnisschein unter 
den im Verordnungswege vorzuzeichnenden Bedingungen und 
Kontrollen:

aus c) liber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch.................................... 207'—

aus d) liber Nr. 50 bis Nr. 60 englisch.................................... 336'—

aus d) und e) liber Nr. 60 bis Nr. 80 englisch.......................... 396 —

184 Baumwollgarne, doubliert, roh:

a) bis Nr. 12 englisch............................... ......................................... 171'—

b) liber Nr. 12 bis Nr. 29 englisch............................................... 216'—

c) liber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch ................................................ 342'—

d) liber Nr. 50 bis Nr. 70 englisch............................................... 540 —

e)- liber Nr. 70 englisch.................................................................... 480' —

Aus A n m e r k u n g. Doublierte, robe Baumwollgarne fiir die 
Halbseidenweberei, dann zur Tlili-, Vorhang-, Stickerei- und 
Spitzenfabrikation, auf Erlaubnisschein unter den im Verord
nungswege vorzuzeichnenden Bedingungen und Kontrollen:

aus c) liber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch.................................... 252'—

aus d) liber Nr. 50 bis Nr. 60 englisch.................................... 420' —

aus d) und e) uber Nr. 60 bis Nr. 80 englisch..................... 336'—

185 Baumwollgarne, drei- oder mehrdráhtig, einmal gezwirnt, roh:

a) bis Nr. 12 englisch......................................................................... 216'—

b) liber Nr. 12 bis Nr. 29 englisch............................................... 261'—

c) liber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch............................................... 387'—

d) liber Nr. 50 englisch................................................................... 600'—

Aus Anmerkung. Baumwollgarne, drei- oder mehr
dráhtig, uber Nr. 60 englisch, zum Sticken (Stickfaden) auf Er
laubnisschein unter den im Verordnungswege vorzuzeichnenden 
Bedingungen und Kontrollen:

1. liber Nr. 60 bis Nr. 80 englisch.............................................. 420'—



84 Sbírka, zákonů a nařízení,, č. I.

Číslo
(položka)

: tarifu česko
slovenského

Pojmenování

1
Dovozní clo 1 

v Kě

za 100 kg

186 Bavlněná příze, troj- nebo víeepramenná, opětovně, v nit tiskaná, 
surová:

a) do čís. 12 po anglicku........................................................................ 26P —

b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku ........... 297-—

c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku.................................................... 450- —

d) přes čís. 50 po anglicku................................................................... 684'-

187 Bavlněná příze bílená, mercerovaná, barvená (také potištěná) 
podrobena jest přirážce k celní sazbě, stanovené pro přísluš
nou surovou přízi a to:

a) bílená................................................................................................. 8'— O
b) mercerovaná.................................................................................. y— So
c) barvená (také potištěná)......................................... ..... 14'—

"o
' c

d) bílená a mercerovaná................................................................... ..... 14'—
3OM

e) barvená (také potištěná) a mercerovaná .......................... ..... . 16'-
W

Poznámka. Ye smluvním styku připočítávají se přirážky 
tohoto čísla ke. smluvním clům, stanoveným pro surové příze.

189 Bavlněné zboží obyčejné,, t. j. tkaniny ž příze čís. 50 a nižšího, 
čítající ve čtverci o straně 5 mm 38 nebo méně nití:

a) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované) :

1. surové .................................................... ............................... 800 -

2. bílené . ............................................................................. ..... . 1100'—

3. barvené ....................................................................................... 1300 ■—

4. jednou až čtyřmi barvami potištěné, atd................................. ' 1700 —

' 5. pěti nebo více barvami potištěné, atd...................................... 1800 —

b) vzorkované:

1. surové.......................... ............................................................. 1100 —

2. bílené............................................................................................ . 1300'—

3. barvené ........................................................  ...... 1550 -

4. jednou až čtyřmi barvami potištěné, atd................................. 1900 -

5. pěti nebo více barvami potištěné, atd. . . ... . .

■
2000 —



85Sbírka zákonů a nařízení, č. i.

Nummer 
des čecho- 

slovakischen 
Zolltarifes

Benennnng Zollsatz in Kč

tur 100 kg

186 Baumwollgarne, drei- oder mehrdráhtig, wiederholt gezwirnt, 
roh:

a) bis Nr. 12 englisch........................................................................ 26F —

b) liber Nr. 12 bis Nr. 29 englisch................................................... 297’ —

c) uber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch................................................... 450- —

d) liber Nr. 50 englisch..........................'............................................ 684-—

187 Baumwollgarne, gebleichte, merzerisierte, gefárbte (auch be- 
druckte), unterliegen einem Zoschlage zum Zolle fiir das be- 
treffende rohe Garn, und zwar:

a) gebleichte von.................................................................................. 8' —

b) merzerisierte von............................................................................. 9‘— GS %
c) gefárbte (auch bedruckte) von .......................... ..................... 14‘ — -G O

d) gebleichte und merzerisierte von.............................................. 14‘— SSo

e) gefárbte (auch bedruckte) und merzerisierte von . . . . . 16-j

A n m e r k u n g. Im vertragsmáBigen Verkehre sind die Zu- 
schláge dieser Nummer den Vertragszollen der rohen Garne 
zuzurechnen.

189 Baumwollwaren, gemeine, das ist Gewebe aus Garn Nr. 50 und 
darunter, auf 5 mm im Quadrat 88 Fáden oder weniger 
záhlend:

a) glatt, auch einfach gekopert:

1. roh.................................................................................................. 800- —

2. gebleicht....................................................................................... 1100 —

3. gefárbt ....................................................................................... 1300 —

4. bedruckt mit 1 bis 4 Farben, usw.............................................. 1700 --

5. bedruckt mit 5 oder mehr Farben, usw.................................. 1800 —

b) ■ gemustert:

1. iioo-—

2. gebleicht....................................................................................... 1300’ —

3. 1550- —

4. bedruckt mit 1 bis 4 Farben, usw............................................. 1900- —

5. bedruckt mit 5 oder mehr Farben, usw.................................. 2000'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I.

Čfslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

za 100 kg

190 Bavlněné zboží obyčejné, husté, t. j. tkaniny z příze čís. 50 
a nižšího, čítající ve čtverci o straně 5 mm více než 38 nití:

a) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované):

1. surové ........................................................................................ 131 0 —

2. bílené.....................*..................................................................... 1550'—

3. barvené .............................................................................................................................................. 1800'—

4. jednou až čtyřmi barvami potištěné, atd.................................. 2150'—

5. pěti nebo více barvami potištěné, atd....................................... 2300'—

b) vzorkované:

1. surové ................................................................................... , 1360'-

2. bílené............................................................................................. ItOO —

3. barvené ....................................................................................... 1850' —

4. jednou až čtyřmi barvami potištěné, atd.................................. 2200'—

5. pěti nebo více barvami potištěné, atd....................................... 2350 —

Poznámka k čís. 189 a 190: Grádlové tkaniny dlužno ve 
smluvním styku proclívati dle smluvních sazeb, stanovených pro 
hladké tkaniny těchto čísel.

191 Bavlněné zboží jemné, t. j. tkaniny z příze přes čís. 50 až 
čís. 100:

a) surové ....................................................................................................................................................... 2600'-

b) bílené, barvené, potištěné, pestře tkané.................................... 3920'—

192 Bavlněné zboží velmi'jemné, t. j. tkaniny z příze přes čís. 100 5120'—

ex 194 Bavlněné stuhové zboží, vyjma aksamitové stuhy a pásky napu
štěné barvou k psacím, počítacím a pod. strojům..................... 2260'—

Poznámka: Tkaniny mercerované v kusu nebo tkaniny, 
zhotovené zcela nebo částečně z mercerované příze, jakož i ta
kové aksamity a stuhy podrobeny jsou ve smluvním styku při
rážce ke smluvnímu clu, stanovenému pro příslušnou tkaninu . H
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Sbírka zákonů a nařízení, č. i. 87

Nummer 
des čecho-. 

siovakischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

fůr 100 kg

190 Baumwollwaren, gemeine, dichte, das ist Gewebe aus Garn 
Nr. 50 und darunter, auf 5 mm im Quadrat mehr ais 38 Fáden 
záhlend:

a) glatt, auch einfach gekopert:

1. 1310'—

2. 1550'-

3. 1800' —

4. bedruckt mít 1 bis 4 Farben, usw......................................... 2150 —

5. bedruckt mít 5 oder mehr Farben, usw. ...... 2300'—

b; gemustert:

i. 1360'—

2 1600'

3. 1850'-

4. bedruckt mít 1 bis 4 Farben, usw......................................... 2200'-

5. bedruckt mít 5 oder mehr Farben, usw........................... 2350'—

Anmerkung zu Nr. 189 und Nr. 190:

Gradlgewebe sind im vertragsmáfíigen Verkehre zu den Ver- 
tragszbllen fůr glatte Gewebe dieser Nummern abzufertigen.

191 Baumwollwaren, řeine, das ist Gewebe aus Garn uber Ni. 50 bis 
einschlieBlich Nr. 100:

a) 2600'—

b) gebleicht, gefárbt, bedruckt, bunt gewebt............................... 3920' —

192 Baumwollwaren, feinste, das ist Gewebe aus Garn uber Nr. 100 5120'—

aus 194 Bandwaren mit AusschluB der Samtbánder und der mit Farbe 
getránkten Bánder zu Schreib-, Rechen- u. dgl. Maschinen 2260'—

Anmerkung: Im Štuek merzerisierte Gewebe oder Gewebe 
ganz oder teilweise aus merzerisiertem Garn, sowie dergleichen 
Samte und Bandwaren, unterliegen im vertragsmáBigen Ver
kehre einem Zuschlage zum Vertrags-Zolle des betreffenden
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88 Sbírka zákonů a nařízení, č. i.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

za 100 kg

ex 198 Výšivky:

a) vložky (bandes, entre-deux):

1. toliko na okraji vyšívané............................... ..... . . . . 13.140'—

2. jiné (též v prostředku vyšívané).............................................. 14.400'—

ex b) tyl a krajky, vyšívané umělým hedvábím............................... 1.5.750'—

c) výslovně nejmenované.............................................................. 13.140'—

199 Zboží prýmkářské a knoflíkářské................................................... 1820'-

200 Zboží stávkové a pletené:

a) stávkované a pletené látky v celých kusech (zboží me
trové) :

1. surové .... ........................................................................ 2.200'—

2. bílené, barvené, atd..................................................................... 2.400'-

d) výslovně nejmenované.............................................. ..... 3000' —

ex 201 Technické potřeby:

a) žárové punčošky, nevypálené......................................................... 2418'-

d) popruhy a knoty............................... .............................................. 843'—

XXIII. Len, konopí, juta a jiná přediva rostlinná, výslovně ne
jmenovaná, příze a zboží z nich, atd.

ex 204 Příze lněná (ze lněného vlákna nebo ze lněné koudele); příze 
ramiová (z čínské kopřivy) :

c) v nit tiskaná:

a) surová ....................................................................................... 516'—

/3) ostatní.................................................................................. 645'—

d) pro drobný prodej upravená:

1. jednoduchá:

a) surová .................................................................................. 516'—

/?) ostatní.................................................................................. 645' —

2. v nit uskaná:

a) surová .................................................................................. 830'—

/3) ostatní . .'....................................................................... 1245'—



Sbírka zákonů a nařízení, ě. |. 89

Nummer 
des čeeíio- 

slovakisehen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

aus 198 Stickereien:

fiir 100 kg

a) Besatzstreifen (bandes, entre-deux) :

1. nur am Rande bestickt.............................................................. 13.140'—

2. andere (auch im Fond bestickt) .......................................... 14.400'—

aus b) Tůlle und Spitzen, mít Kunstseide bestickt.......................... 15.750'—

e) nicht besonders benannte . . ......................................... ..... 13.140'—

199 Posamentier- und Knopfwaren ......................................................... 1820'—

aus 200 Wirk- und Strickwaren:

a) gewirkte und gestrickte Stoffe in ganzen Stiicken (Meter-
ware):

1. roh................................................................................................. 2.200' —

2. gebleicht, gefárbt, usw......................................................... ... • 2.400'-

d) nicht besonders benannte............................................. ..... . . 3000'—

aus 201 Technische Artikel:

a) Gllihstrúmpfe, nicht ausgeglůht............................................... 2418'—

d) Gurten und Dochte........................................................................ 843'—

aus 201

XXIII. Flachs, Hanf, Jutě und andere nicht besonders benannte 
Spinnstoffe, Garne und Waren daraus, usw.

Leinengarne (aus Flachsfaser oder Flachswerg); Ramiégarne:

e) gezwirnt:

516'—

j8) andere.......................... .......................... ..... < • • • 645'—

d) fůr den Detailverkauf adjustiert:

1.
einfach:

a) roh ....................................................................................... 516' —

/3) andere.................................................................................. 645'-

2. gezwirnt:

a) roh ....................................................................................... 830'—

/3) andere.................................................................................. 1245'—



90 Sbírka zákonů a nařízení, č. I.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

za 100 kg

205 Příze konopná (z konopného vlákna a z konopné koudele, též 
pomísená atd.) ; příze výslovně nejmenovaná:

a) jednoduchá, surová ........................................................................ 72'—

b) jednoduchá, bílená, v louhu močená (s popelem vyvařená) 
nebo barvená................................................................... 240'—

c) v nit uskaná:

a) surová ....................................................................................... 516'—

jS) ostatní.................................................................................. 615'—

d) pro drobný prodej upravená:

1. jednoduchá:

a) surová .............................................................................. 516'—

P) ostatní .............................................................................. 645'—

2. v nit uskaná:

a) surová .............................................................................. 830'-

p) ostatní .............................................................................. 1245' —
Poznámka k čís. 207—216: Ve smluvním styku zůstanou 

nepovšimnuty bavlněné niti vetkané na okrajích do lněných nebo 
konopných tkanin, i když tvoří ozdobu.

-

218 Koberce na podlahu ze lnu, konopí, juty a z přediv rostlinných, 
výslovné nejmenovaných, též bílené, barvené, potištěné, vzor
kované:

a) bez floru............................................................................................ 300'—

b) s flórem............................................................................................ 820'—
ex 219 Zboží provaznické a potřeby technické:

c) hadice, tkané nebo pletené............................................................. 700'—

XXIV. Vlna, vlněná příze a vlněné zboží, atd.

225 Příze česaná, výslovně nejmenovaná:

a) surová, jednoduchá:

1. až čís. 45 metricky........................................................................ 168'-
Poznámka. Příze z lidských vlasů, žíní nebo chlupů kozích 

a podobných, též navzájem pomísených (bez přimíšení ovčí 
vlny), až čís. 5 metricky................................................................... 120 —



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 91

Numrm-r 
des čecho- 

slovakischen 
Zolliai ifes

Benennung Zollsatz in Kč

• fůr 100 kg

205 Hanfgarne (aus Hanffaser und Hanfwerg, auch gemischt usw.); 
nicht besonders benannte Garne:

a) einfach, roh................................................................................... 72'—

b) einfach, gebleicht, geáschert oder gefárbt............................... 240'—

c) gezwirnt:

a) roh , ................................................................................... 516-—

ji) andere................................................................................... 645‘—

d) fůr den Detailverkauf adjustiert:

1. einfach:

a) roh ....................................................................................... 516‘—

/?) andere.................................................................................. 645-—

2. gezwirnt:

a) roh ....................................................................................... 830"—
/3) andere.................................................................................. 1245'—

Anmerkung zu Nrn. 207—216: Im vertragsmáíMgen 
Verkehre bleiben baumwoliene Fáden auf dem Rande von 
Leinen- und Hanfgeweben, selbst zu Effektzwecken eingewebt, 
auíJer Betracht.

218 FuRteppiche aus Flachs, Hanf, Jutě und nicht besonders be- 
nannten vegetabilischen Spinnstoffen, auch gebleicht, gefárbt. 
bedruckt, gemustert:

a) nicht florartig gewebt.................................................................. 300'—

b) florartig gewebt............................................................................. 8'_0‘ —

aus 219 Seilerwaren und technische Artikel:

c) Schláuche, gewebt oder geflochten 700' —

XXIV. Wolle, Wollengarne und WoIIenwaren, usw.

225 Kammgarne, nicht besonders benannte:

a) roh, einfach:

1. bis Nr. 45 metrisch........................................................................ 168'—
Anmerkung. Haargarne (ohne Beimischung von Schaf- 

wolle) aus Menschen-, RoB- oder Ziegenhaaren und dergleichen, 
auch untereinander gemischt, bis Nr. 5 metrisch.......................... 120'—



92 Sbírka zákonů a nařízení, č. I.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v KČ

* za 100 kg

2. přes čís. 45 metricky.................................................................. 294-—

b) surová, dvoj- nebo vícepramenná:

1. až čís. 45 metricky........................................................................ 238-—

Poznámka. Příze z lidských vlasů, žíní nebo chlupů kozích 
a podobných, též navzájem pomísených (bez přimíšení ovčí 
vlny), až čís. 5 metricky................................................................... 170 —

2. přes čís. 45 metricky........................................................................ 406 —

c) bílená, barvená, potištěná, jednoduchá:

1. až 45 metricky.................................................................................. 406'—

Poznámka. Příze z lidských vlasů, žíní nebo chlupů kozích 
a podobných, též navzájem pomísených (bez přimíšení ovčí 
vlny), až čís. 5 metricky................................................................... 290'-

2. přes čís. 45 metricky................................................................... 532'—

d) bílená, barvená, potištěná, dvojpramenná nebo vícepramenná:

1. až čís. 45 metricky........................................................................ 532'—

Poznámka. Příze z lidských vlasů, žíní nebo chlupů kozích 
a podobných, též navzájem pomísených (bez přimíšení ovčí 
vlny), až čís. 5 metricky ................................................................... 380 —

2. přes čís. 45 metricky.............................................. ..... 672'—

e) melírovaná vlnou barvenou nebo potištěnou, jakož i vlnou ne
barvenou (přírodně bílou):

1. j ednoduchá....................................................................................... 462'—

2. dvoj- nebo vícepramenná, též takováto příze z praménků různé 
barvy............................................................................................ 532'—

Poznámky:

1. Potištěná příze na osnovy ke kobercům na dovolovací list pod 
dozorem a za podmínek stanovených nařízením..................... 58'—

2. Potištěná příze na osnovy k látkám nábytkovým na dovolovací 
list pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením . . . 58'—



/

Sbírka zákonů a nařízení, č. 8. 93

Numraer 
des čecho- 

s'ovakischen 
Zolltarifes

Benennung Zoilsatz in Kč

2. uber Nr. 45 metrisch...................................................

fur 100 kg

294 —

b) roh, doubliert oder mehrdrahtig:

1. bis Nr. 45 metrisch............................... 238- —

Anmerkung. Haargarne (ohne Beimischung von Schaf- 
wolle) aus Menschen-, RoB- oder Ziegenhaaren und dergleichen, 
auch untereinander gemischt, bis Nr. 5 metrisch.................... 170-—

2. liber Nr. 45 metrisch.................................... 406’—

c) gebleicht, gefárbt, bedruckt, einfach:

1. bis Nr. 45 metrisch........................................................................ 406-—

Anmerkung. Haargarne (ohne Beimischung von Schaf- 
wolle) aus Menscnen-, RoB- oder Ziegenhaaren und dergleichen, 
auch untereinander gemischt, bis Nr. 5 metrisch..................... 290’—

2. iiber Nr. 45 metrisch................................................... 532’—

d) gebleicht, gefarbt, bedruckt, doubliert oder mehrdrahtig:

1. bis Nr. 45 metrisch................................................... ..... 532’ —

Anmerkung. Haargarne (ohne Beimischung von Schaf- 
wolle) aus Menschen-, RoB- oder Ziegenhaaren und dergleichen, 
auch untereinander gemischt, bis Nr. 5 metrisch..................... 380-—-

2. iiber Nr. 45 metrisch ......................................................... 672'—

e) in der Wolle gefarbte oder bedruckte molierte, sowie mit unge- 
fárbter Wolle (rohweiB) einmelierte Kammgarne:

1. einfach............................................................................ 462-—

2. zwei- oder mehrdrahtig, auch derlei Garne aus Fáden verschie- 
dener Farbe .................................................................. 532'—

Anmerkungen:

1. Bedruckte Teppichkettengarne auf Erlaubnisscheine unter 
den im Verordnungswege vorzuzeichnenden Bedingungen und 
Kontrollen............................................................................................ 58'—

2. Bedruckte Kettengarne zur Erzeugung von Mobelstoffen 
auf Erlaubnisscheine unter den im Verordnungswege vorzu
zeichnenden Bedingungen und Kontrollen.................................... 58'—



94 Sbírka zákonů a nařízení, č. t

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

ex 228
Houně; hrubé sukno (na haleny); soukenné okraje:

za 100 kg

435 —

b) hrubé sukno (na haleny)......................................................... 5S0 —

ex 229
Vlněné zboží tkané, výslovně nejmenované, též potištěné:

ex a) váží-li čtvereční metr více než 700 g:
587’50

ex b) váží-li čtvereční metr více než 200 až 700 g:
lodeny tyrolské podle vzorníků uložených u zvláště zmoč-

1450'—

Zboží stávkové a pletené:
2400'—

a)
stávkované a pletené látky v celých kusech (zboží metiové)

d) výslovně nejmenované:
3125-—1. váží-li tucet nebo tucet párů více než 1 kg . . . . . .

2. váží-li tucet nebo tucet párů 1 kg nebo méně.......................... 4200 —

ex 238 Plsť a plstěné zboží atd.:

ex a) hrubá plsť ze zvířecí srsti atd.: 
plstěné desky, pravoúhlé; fasonové plsti k technickým účelům 384-—

ex b) jiná plsť atd.:

1.

plstěné desky, pravoúhlé; fasonové plsti k technickým účelům:
1440-—

2.
1900'—

ex 239 Technické potřeby:
350’—

ex a) kroucené žíně a chlupy..............................................................

I ex 243
XXV. Hedvábí a hedvábné zboží, atd.

Floretové hedvábí (odpadky hedvábné, předené), též v nit

b)
uskané: 
barvené:

741’—1
2.

936 —

ex 252

Zboží celohedvábné:
Zboží stávkové a pletené:

a) stávkované nebo pletené látky v celých kusech (zboží me-
trové):



Sbírka zákonů a nařízení, č. i. 95

Nummer 
d s čocho- 

slovakischen 
Zolltar.ftís

Benennung Zollsalz 
in Kč

aus 228 Kotzen; Halinatuch; Tuchenden:

fiir 100 kg

| v a) Kotzen....................................................................................... 435-—
b) Halinatuch.................................................................................. 580‘—

aus 229 Wollene Webwaren, nicht besonders benannte, auch bedruckt:

aus a) im Gewichte von mehr ais 700 g per 1 m2:
Abfalldecken.................................................................................. 587'50

aus b) im Gewichte von mehr ais 200^-700 g per 1 m2:
Tiroler Loden nach Art der hinterlegťen Muster uber beson

ders ermáchtigte Zollámter................................................... 1450---

aus 233 Wirk- und Strickwaren:
a) gewirkte und gestrickte Stoffe in ganzen Stiicken (Meter-

ware)............................................................................................ 2400-—
d) nicht besonders benannte:

1. bei einem Gewichte von uber 1 kg fiir das Dutzend oder 
Dutzend Paare........................................................................ 3125'—

2. bei einem Gewichte von 1 kg oder darunter fiir das Dutzend 
oder Dutzend Paare.................................................................. 4200’—

aus 238 Filze und Filzwaren usvv.:

aus a) grobe Filze, aus Tierhaaren usw.:
Filzplatteri, rechteckige; Fassonfilze fiir technische Zwecke . 384-—

aus b) andere usw.:
Filzplatten, rechteckige; Fassonfilze fiir technische Zwecke: •

1. unbedruckt ....................................................................................... 1440- —

2. bedruckt .............................................. .................................... 19ou‘ —

aus 239 Technische Artikel:
aus a) Krollhaare....................................................................................... 350' —

aus 243

XXV. Scide und Seidenwaren usw.

Florettseide (Seidenabfalle, gesponnen), auch gezwirnt:

b) gefarbt:

1. schwarz ............................................................................. ..... « 741-—

2. in anderen Farben ........................................................................ 936‘—

aus 252

Ganzseidenwaren:

Wirk- und Strickwaren:
a) gewirkte oder gestrickte Stoffe in ganzen Stiicken (Meter-

ware):



96 Sbírka zákonů a nařízení, č. i.

Číslo 
(polo '.ka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní cla 

v Kč

za 100 kg

1. z umělého hedvábí, bez přimíšení hedvábí a hedvábí flore- 
tového ............................................................................................................ 13.000 —

2. jiné............................................................................................. 16.900'—

d) výslovně nejmenované:

1. z umělého hedvábí, bez přimíšení hedvábí a hedvábí flore- 
tového ....................................................................................... 14.000'—

2. jiné............................................................................................. 18.200 —

253 Stuhové zboží:
a) vyšívané nebo z tylu, gázu nebo jiných tkanin čís. 248 . . 14.000'—

b). stuhy aksamitové a stuhy s aksamitovými vzorky .... 13.000'—

c) jiné:

1. nefasonované.................................................................................. 13.000'—

2. fasonované ........................................................................................ 14.000'—

254 Zboží prýmkářské a knoflíkářské:

a) z umělého hedvábí, bez přimíšení hedvábí a hedvábí flore- 
tového ....................................................................................... 6000'—

b) jiné............................................................................................ 7980'—

Zboží polohedvábné:

ex. 258 Zboží stávkové a pletené:

a) stávkované a pletené látky v celých kusech (zboží metrové) . 6000'—

d) výslovně nejmenované................................................................................... 6500'—

259 Stuhové zboží:
a) vyšívané nebo z tylu, gázu nebo jiných tkanin čís. 255 . . . 15.000'—

b) stuhy aksamitové a stuhy s aksamitovými vzorky .... 12.000'—
c) jiné:

1. polohedvábné stuhy, tkané na způsob rypsu atd. ..... 5850'—

2. nefasonované jiné................................ ........................................................ ’ 7800'—

3. fasonované ............................................................................................................ 8450' —

260 Zboží prýmkářské a knoflíkářské:

a) z umělého hedvábí, bez přimíšení hedvábí a hedvábí floře- 
tového ............................................................................................................ 3600'—

i b) jiné............................................................................................ 5070'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. S. 97

Nummer 
des Čecho

slovák] schen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

fůr 100 kg

1. aus Kunstseide, ohne Beimengung von Seide und Florett- 
seide ............................................................................................. 13.000'—

2. andere .................................... ................................................... 16.900'-

d) nicht besonders benannte:

1. aus Kunstseide, ohne Beimengung von Seide und Florett- 
seide............................................................................................ 14.000' —

2. andere ....................................................................................... 18.200' —

253 Band waren:

a) bestickt oder aus Tulí, Gáze oder anderen Geweben der 
Nr. 248 ....................................................................................... 14.000'—

b) Samtbander und Bander mit samtartigen Effekten .... 13.000' —

c) andere:

1. nicht fassonierte................................................... ..... 13.000'—

2. fassonierte........................................................................ 14.000' —

254 Posamentier- und Knopfwaren:

a) aus Kunstseide, ohne Beimengung von Seide und Florett- 
seide................................................................... 6000'—

b) andere .................................................................................. 7980'-
Halbseidenwaren:

aus 258 Wirk- und Strickwaren:

a) gewirkte und gestrickte Stoffe in ganzen Stiicken (Meter- 
ware) .................................................................................. 6000'—

d) nicht besonders benannte.............................................................. 6500'—

259 Bandwaren:

a) bestickt oder aus Tlili, Gáze oder anderen Geweben der 
Nr. 255 ....................................................................................... 15.000' —

b) Samtbander und Bander mit samtartigen Effekten .... 12.000'—
c) andere: •

1. ripsartig gewebte halbseidene Bander usw.............................. 5850'—
2. nicht fassonierte andere............................................................. 7800'—
3. fassonierte .................................................................................. 8450'-

260 Posamentier- u. Knopfwaren:

•
a) aus Kunstseide, ohne Beimengung von Seide und Florett- 

seide............................................................................................ 3600'—
b) andere . . ............................................................................. 5070'—

6



98 Sbírka zákonů a nařízení, č. I.

Číslo 
(polož'; a) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

za U 0 kg

XXVI. Zboží konfekční.

ex 263 Pera ozdobná, upravená a práce z těchto per:

Fantasijní pera z obyčejného materiálu (z per drůbeže a zvěře 
pernaté) a práce z těchto per .................................................... 13.750'—

ex 264 Umělá kožišina z peří:

b) z jiného peří:

1. konfekcionovaná, také pruhy na vložky............................... ...... 9300' —

OLu, výslovně nejmenovaná................................................................... 7200'—

267 b) Klobouky mužské a chlapecké z plsti:

1. negarnované: za kus:

a) ze srsti....................................................................................... 7'20

/3) vlněné....................................................................................... 4'32

2. garnované:

a) ze srsti....................................................................................... 10'08

/?) vlněné................................................................................................................. 6'40

268 Klobouky ženské a dívčí všeho druhu:

a) negarnované............................................................................................ 6'40

b) garnované ................................................................................................................. 10:40

272 Deštníky a slunečníky, povlečené látkami:

a) nevystrojené součástkami z drahých kovů:

1. ozdobené nebo z krajek, z výšivek............................................................ 50'--

2. z hedvábí ........................................................................................ 28'—

3. z polohedvábí............................................................................................................ 22-—

4. z jiných látek.............................................................................. 10' —



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 99

Nummer 
des čecho- 

slovaldschen 
Xolltarifes

Benennung
9

Zollsatz in Kč

aus 263

XXVI. Konfektionswaren.

Schmuckfedern, zugerichtet und Arbeiten daraus:

fiir 100 kg

Phantasiefedern aus gemeinem Materiál (Gefliigel- und Wild- 
federn) und Arbeiten daraus.................................... 13.750' —

aus 264 Kunstliches Federpelzwerk: |- •

b) aus anderen Federn: j • ■' "

1. konfektioniert, auch Besatzstreifen......................................... 9300 —

2. nicht besonders benannte........................................................ 7200'—

267 b) Herren- und Knabenhiite aus Filz:

1. nichtgarniert: fiir 1 Stiick:

a) aus Haarfilz................................................... 7'20

/3) aus Wollfilz........................................................ 4'32

2. garniert:

a) aus Haarfilz ........................................................ 10'08

/?) aus Wollfilz........................................................ 6'40

268 ! Damen- und Madchenhute aller Art:

a) nicht garniert................................................................................. 6'40

b) garniert...............................'............................................................ 10'40

272 Regen- und Sonnenschirme mit ůberziigen aus Zeugstoffen:

a) ohne Montierung mit Edelmetallen:

1. aufgeputzt oder aus Spitzen, Stickereien......................... ..... 50'—

2. aus Ganzseide........................................................ ..... 28' —

3. aus Halbseide................................................................................. 22'—

4. aus anderen Stoffen.................... '............................................. 10'-

5*

/



100 Sbírka zákonů a nařízení, č. 0.

. Číslo 
česko

slovenského 
celního 
tarifu

*
Pojmenování Dovozní clo 

v Kč

za 100 kg

274 šatstvo, prádlo, zboží výstrojné a jiné věci, šité z látek, vý
slovně nejmenované (vyjma dámské prádlo a lehkou dámskou 
konfekci, zdobené krajkami neb výšivkami), buďtež vyclívány 
podle hlavní součástky, za kterouž se pokládá při dámské kon
fekci a při zboží výstrojném součástka stižená nejvyšším 
clem, se 40procentní přirážkou.

Dámské prádlo a lehká dámská konfekce, zdobené krajkami nebo
výšivkami: za 1 kg

a) z bavlněných tkanin čís. 189 neb 190 .....................................

b) z bavlněných tkanin čís. 191 neb 192, jakož i z lněných neb

120'—

vlněných tkanin ................................................................... 160'—

c) z tkanin třídy XXV..................................................................... 320'—

Zboží čís. 196 obroubené obšívkovým stehem neb stužkou podro
beno jest místo konfekční přirážky podle čís. 274 pevné při-

za 100 kg

rážce ..................................................................................................

Poznámky.

1. Za základ pro výpočet cla s přirážkou podle čís. 274 jest

700'—

vžiti ve smluvním styku smluvní clo stanovené na součástku 
směrodatnou pro vyčlení.

2. Stužky, smyčky a prýmky, též z hedvábí, zůstanou při 
proclívání zboží čísla 274 bez povšimnutí.

K všeobecným poznámkám ke třídám XXII. až
xxvi.

Tkaniny, které jsou obroubeny nebo stehovány toliko jedno
duše, nevyclívají se, nejde-li o předměty obchodu výstroj ným 
zbožím, podle celních sazeb na věci šité, nýbrž uvaluje se na ně 
pouze lOpročentní přirážka ke clu stanovenému na příslušnou 
tkaninu.

Hedvábné a polohedvábné tkaniny, které jsou obroubeny nebo 
stehovány toliko jednoduše, nevyclívají se, nejde-li o předměty 
obchodu výstrojným zbožím, podle celních sazeb na věci šité, 
nýbrž uvaluje se na ně pouze oprocentní přirážka ke clu, stano
venému na příslušnou tkaninu.



Sbírka zákonů a nařízení, č. f. 101

Nummer 
des čecho- 

slovakischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

fur 100 kg

274 Kleidungen, Wasche, Putzwaren und andere genáhte Gegen- 
stánde aus Zeugstoffen, nicht besonders benannte (mít Aus- 
nahme der Damenwásche und leichten Damenkonfektion, mít 
Spitzen oder Stickereien verziert), sind nach ihrem Haupt- 
bestandteile, ais welcher bei Damenkonfektionen und Putz
waren der hochst belegte Bestandteil • gilt, mít einem Auf- 
schlage von 40 Prozent zu verzollen.

Damenwásche und leichte Damenkonfektion, mít Spitzen oder 
Stickereien verziert: fůr 1 kg

a) aus Baumwollgeweben der Nr. 189 oder 190..................... 120'—•

b) aus Baumwollgeweben der Nr. 191 oder 192, sowie aus 
Leinen- oder Wollgeweben.................................... 160'—

c) aus Geweben der Klasse XXV.......................... 320'—

Waren der Nr. 196 mit SchlungabschluB oder mit Band eingefaBt 
unterliegen an Stelle des Konfektionszuschlages nach Nr. 274 
einem festen Zuschlag von.....................

fur 100 kg

700' —

Anmerkungen.

1. Im vertragsmáBigen Verkehre sind der Berechnung des 
Zolles samt Aufschlag nach Nr. 274 die Vertragszclle des fur 
die Verzollung maBgebenden Bestandteiles zugrunde zu legen.

2. Bánder, Maschen und Posamente, auch aus Seide, bleiben 
bei der Verzollung der unter Nr. 274 fallenden Waren auBer 
Betracht.

Zu „Allgemeine Anmerkungen zu den Klassen 
XXII b i s XXVI.“

Gewebe, die nur mit einfachen Sáumen oder mit einzelnen 
Náhten versehen sind, werden, sofern sie nicht in Gegenstánden 
des Putzwarenhandels bestehen, nicht nach den Zollsátzen fur 
genáhte Gegenstánde, sondern nur mit einem Zuschlage von 
10% zu dem Zolle fůr das betreffende Gewebe belegt.

Seidene und halbseidene Gewebe, die nur mit einfachen 
Sáumen oder mit einzelnen Náhten versehen sind, werden, sofern 
sie nicht in Gegenstánden des Putzwarenhandels bestehen, nicht 
nach den Zollsátzen fůr genáhte Gegenstánde, sondern nur mit 
einem Zuschlage von 5% zu dem Zolle fůr das betreffende Ge
webe belegt.



.102 Sbírka zákonů a nařízení, č. I.

Číslo 
(položka) 

tarifu če>ko- 
slovenského

Pojmenování
Dovoznf clo 

v Kč

za 100 kg

Kapesní šátky, stolní prádlo, ložní prádlo a ručníky z příze ba
vlněné nebo z přediv třídy XXIII. s obrubami, zhotovenými tím 
způsobem, že se kraj tkaniny bez zahnutí pouze pošije, nebo že se 
kraj tkaniny jednou nebo vícekráte ve větší nebo menší šířce za- 
hne a zahnutý kus tkaniny pevně přišije, aniž by byly opatřeny 
prolamováním (ažurovým stehem) jakéhokoliv způsobu nebo 
krášleny ozdobnými stehy nebo jiným způsobem, nepodrobují se 
proto ani celním sazbám pro věci šité ani přirážce.

Toto zboží podléhá místo celním sazbám pro šité věci pr rážce 
lOprocentní, stanovené v 5. všeobecné poznámce, odst. 2. ke třídě 
XXII. až XXVI., je-li opatřeno buď toliko jednoduchými ažuro- 
vými obrubami (obrubami prostě nebo žebříčkem prolamova
nými) nebo toliko jednořadým prolamováním, jež běží uvnitř 
tkaniny .souběžně s jejími kraji a jest zhotoveno zvláštními nit
kami přesně týmž způsobem jako jednoduché ažurové obruby, 
avšak nesouvisí s obrubou. T. zv. pavouci (hvězdicovité útvary 
z nití, vzniklí na místech křižujícího se prolamování), zůstanou 
při tom bez povšimnutí.

Textilní zboží, na němž jsou vyšita toliko písmena, též prople
tená nebo sama sebou ozdobná (monogramy, ozdobná písmena a 
pod.) nebo jména, čísla a pod., nepočítá se za výšivky.

Při konfekčním zboží všeho druhu zůstanou nepovšimnuty 
zcela bezpodstatné přídavky, které vzhledem k ceně a upotřebení 
předmětu nemají rázu zvláštního přídavku nebo výzdoby (na př. 
kartáčové šňůrky, pouhé lemování na okrajích neb jednotlivé 
prýmky a pod.).

XXVII. Zboží kartáčnické a řešetářské.

ex 275 Kartáčnické zboží, obyčejné atd.:

b) . hrubé štětce.................................................................................. 430'—

ex 276 Kartáčnické zboží, výslovně nejmenované atd., vystrojené sou
částkami :

a) z obyčejných hmot......................................................................... 576'—

b) z jemných hmot.............................................................................. 840'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 103

Numrner
rios čecho- 

slovakischen 
Zolliai ifcs

Benennung Zoilsalz in Kč

tur 100 kg

Taschentůcher, Tischzeug, Bettzeug und Handtůcher aus Gar- 
nen von Banmwolle oder Spinnstoffen der Klasse XXIII mit 
Skumen, welche ohne Umbiegen des Geweberandes durch blof.les 
Benáhen desselben oder durch ein- oder mehrfaches Umbiegen 
des Geweberandes in groBerer oder geringerer Breite und Fest- 
náhen des umgebogencn Gewebestůckes hergestellt nud dabei 
weder mit Durch bruch arbcit (Ajournáhten) i)-gend\velcher Art 
versehen, noch durch Zierstiche oder in anderer Weise verziert 
sind, werden deshalb weder mit den Zollsatzen fůr genahte 
Gegenstánde noch mit einem Zcllzuschiag belegt. Fůr diese 
Waren wird an Stelle der Zollsátze fůr genahte Gegenstánde der 
in Ziffer 5, Absatz 2 der allgemeinen Anmerkungen zu den 
Klassen XXII bis XXVI vorgešehene Zollzuschlag von 10% er- 
hoben, wenn sie entweder nur mit einfachen Ajoursáumen 
(Halbstábchensaumen oder Ganzstabchensáumen) oder nur mit 
einem einreihigen Durchbruch versehen sind, welcher im Innern 
des Gewebes mit den Geweberándern gleichlauft und in genau 
derselben Art wie die einfachen Ajoursáume, jedoch ohne Zu- 
sammenhang mit dem Saum, durch besondere Náhfáden her
gestellt ist. Hiebei bloiben die an den Kreuzungsstellen der 
Durch bríiche vorkommenden sogenannten Spinnen (stern- 
fbrmige Fadengebilde) auBer Betracht.

Gespinstwaren, in dle nur Buchstaben, wenn auch ver- 
schlungen oder in sich selbst verziert (Monogramme, Zierbuch- 
staben u. dg!.) oder Namen, Nummern u. dgl. eingestickt sind, 
werden niciit ais Stickereien verzollt.

Bei Konfektionswaren aller Art bleiben ganz unwesentliehe 
Zutaten, die mit Růcksicht auf den Wert und Gebraucbszweck 
des Gegenstandes die Eigenschaft einer besonderen Zutat. be- 
ziehungsweise Ausschmůckung nicht an sich tragen (zum Bei- 
spiel AnstoBschnůre, bloBe Randeinfassungen oder einzelne 
Litzen u. dgl.), auBer Betracht.

XXVII. Bůrstenbinder- und Siebmacherwaren.

aus 275

b)

aus 276

a)

b)

Bůrstenbinderwaren, gemeine usw.:

Pinsel, grobe...................................................'...............................

Bůrstenbinderwaren, nicht besonders benannte usw., mit Mon- 
tierungen:

aus gewohnlichen Materialien......................................... . .

aus feinen Materialien..................................................................

430'—

576'—

840'—



104 Sbírka zákonů a nařízení, č. i.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

z a 100 kg

XXIX. Papír a papírové zboží.

ex 285 Lepenka:

a) obyčejná, atd...................................................................................... 72'-

ex b) lisované listy, lepenka břidličná, lepenka lesklá, vyjma vulkan- 
fibr................................................................................................. 72-—

ex c) jemné kartony, pak všechny kartony barvami natřené atd., 
vyjma vulkanfibr....................................................................... 225-—

287 Papír balicí atd.:

a) nebarvený ..................... ............................................................... 72' —

b) barvený v papírovině nebo dehtovaný..................................... 100'—

ex 296 Papír výslovně nejmenovaný:

a) hladký:

1. novinový papír tiskařský v kotoučích.................................... 84' —

2. ostatní vyjma papír cigaretový a hedvábný..................... 120'—

3. papír hedvábný ......................................................... ISO'—

e) vzorkované lisovaný atd.:

papír krepovaný; papír hědvábný.............................................. 252'—

298 Tiskopisy, oznámení a návěští:

a) dvou- nebo vícebarevné, atd........................................................... 1080'—

b) jiné.................................................................................................. 420'—

ex 299 b) Papírové zboží přepychové atd., ostatní:

hračky . ....................................................................................... 1280'—

Poznámka k čís. 299. Periodické časopisy módní obsahu 
odborného nebo literárního dlužno odbavovat! podle čís. 647 
beze cla, když tento obsah není pouhým krátkým popisem 
vyobrazení u obrázků nebo není na zvláštních vložkách nebo 
obálkách.



Sbírka zákonů a nařízení, č. 8. 105

N ummer 
des čecho- 

slovakischen 
Zolltariíes

Benennung Z.llsatz in Kč

fůr 100 kg

XXIX. Papier und Papierwaren.

aus 285 Pappen (Pappendeckel):

a) ordináre usw...................................................................................... 72 —

aus b) PreBspáne, Schieferpappe, Glanzpappe, mít Ausnahme von 
Vulkanfiber........................................................ ..... 72 —

aus c) feine Kartons, dann alle mít Farben bestrichenen usw., mít 
Ausnahme von Vulkanfiber................................................... 225‘—

287 Packpapier usw.:

a) ungefárbt .................................................................................. 72 —

b) in der Masse gefárbt oder geteert.............................................. ioo-—

aus 296 Papier, nicht besonders benanntes:

a) glatt:

1. Zeitungsdruckpapier in Rollen.............................................. 84‘—

2. anderes mit AusschluB von Zigaretten- und Seidenpapier . 120' —

8. Seidenpapier............................................................................. 180'—

c) dessiniert gepreBt usw.:

Kreppapier; Seidenpapier............................................................. 252' —

298 Drucksorten, Ankundigungen und Plakate:

a) zwei- oder mehrfarbig, usw........................................................... 1080'—

b' andere ............................................................................................ 420' —

aus 299 b) Luxuspapeterien usw., andere:

Spielwaren...................................................................................... 1280'—

A n m e r k u n g zu Nr. 299. Periodisch erscheinende Mode- 
joumale mit faehmánnischem oder literarischem Inhalte. 
wenn dieser Inhalt nicht bloB aus einer kurzen, den Abbildungen 
beigefiigten Beschreibung derselben besteht oder nicht nur auf 
separaten Einlagen oder Umschlágen sich befindet, sind nach 
Nr. 647 zollfrei zu behandeln.



106 Sbírka zákonů a nařízení, č. j.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko- j 
slovenského |

Pojmenování

Dovozní clo j 

v Kč

300 Zboží z papíru, lepenky nebo papi roviny výslovně nejmenováné:

za 100 kg

a) z papíroviny, lepenky, papíru, vyjma z papíru čís. 290 b), 
294 a 296 c).............................................................................. 360' —

b) z papíru nebo s papírem čís. 290b), 294 a 296c), potom 
všechno zboží s obrázky nebo s malbami:

1. dopisní papír v kasetách; alba, notesy, obchodní knihy 
a podobné knihařské výrobky.................................................... 936'—

2. ostatní ........................................................................................ 720'—

Poznámka. Zboží patřící do pol. a) a b) může býti též 
spojeno s obyčejnými hmotami.

e) spojené s jemnými hmotami nebo knihařským plátnem:

1. loutky........................................................................................ 1350'—

2. ostatní ........................................................................................ 1200' —

d) spojené s velmi jemnými hmotami:

1. loutky a hračky......................................................................... 2700'—

2. ostatní ........................................................................................ 2400'—

Poznámkak čís. 300. Stužky, šňůrky a pod. z příze všeho 
druhu, jimiž jsou upraveny dopisní papíry, dopisní lístky, obálky 
a krabice s dopisními papíry, zůstanou při vyclívání nepo
všimnuty.

XXX. Kaučuk, gutaperča a zboží z nich.

ex 310 Dětské hračky z měkkého kaučuku atd.:

míče ............................................................................................ 800'—

311 Obuv, též spojená se zbožím textilním atd.:

a) podpatky ...................................................................................

b) ostatní.................................................... .............................. ,

720'-

600'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. 0. 107

Nummer 
' (ies čeeho- 
slovakischen 

Zoilta rifes

Benennung Zollsatz in Kč s

fůr 100 kg

300 Waren aus Papier, Pappe oder Papiermasse, nicht besonders 
benannte:

a) aus Papiermasse, Pappendeckel, Papier, mit Ausnahme von 
Papier der Nrn. 290 b), 294 und 296 c).................................... 360 —

b) aus oder mit Papier der Nrn. 290 b), 294 und 296 c), dann 
alle mit Bildern oder Malereien:

1. Briefpapier in Tvasětten; Albums, Notizbůcher, Gescháfts- 
bucher und áhnliche Buchbindererzeugnisse.......................... 936- —

720'—-

Anmerkung. Die unter a) und b) fallenden Waren auch 
in Verbindung mit gewohnlichen Materialien.

c) in Verbindung mit fcinen Mnteriulien oder Cuchbinderlein- 
wand:

1350'—

1200'—

d) in Verbindung mit feinsten Materialien:

2700-—

2400'—

Anmerkung zur Nr. 300. Bándchen, Schnůrchen u. dgl. 
aus Garnen aller Art, die zur Adjustierung von Briefpapier. 
Briefkarten, Briefumschlágen und Brieípapieibeháltnissen^die- 
nen, bleiben bei der Verzollung auBer Betraclit.

XXX. Kautschuk u. Gutapercha und Waren daraus.

aus 310 Kinderspielwaren aus weichem Kautschuk usw.:

Bálle................................................................................................. 800'-

311 Schuhwaren, auch in Verbindung mit Textilwaren usw.:

720' —

600'—



108 Sbírka zákonů a nařízení, č. i.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

za 100 kg

312 Zboží z měkkého kaučuku, výslovně nejmenované, atd.:

a) plné obruče.................................................................................. 507'—

b) stříkačky hruškovité a pryže ............................................... 650‘—

c) ostatní ....................................................................................... 800 —

ex 314 Zboží z tvrdé gumy, výslovně nejmenované:

a) hrubě lisované, s patrnými švy po lisování............................... 420--

ex 315 Tkaniny a stávkové látky kaučukem potažené, napuštěné, po
třené atd.:

b) z jiných látek textilních, též z plsti............................................... 910 —

316 Pružné tkaniny, pružné zboží stávkové a prýmkářské, z těchto 
přediv:

a) z hedvábí, z hedvábí floretového nebo umělého, zcela nebo 
z části............................................................................................ 2100' —

b) z jiných látek textilních:

1. pera do bot ........................................................................................ 1190' —

2. jiné předměty................................................................................... 1300'—

317 Oděv a jiné předměty konfekcionované lepením, šitím a podob
ným způsobem z látek v čís. 315 a 316 jmenovaných dlužno 
vychvátí jako tyto látky s 20procentní přirážkou.

Poznámka. Za základ pro výpočet cla s přirážkou jest ve 
smluvním styku vžiti smluvní clo čís. 315 a 316.

ex 320 Technické potřeby:

b) hadice z kaučuku nebo s kaučukem atd.................................... 546'-

c) ucpávky .............................................................................................. 1200'-

e) pneumatiky (duše a pláště):

1. pro velocipédy .................................... ......................................... 1000'—

2. ostatní ........................................................................................ 1000'-



Sbírka zákonů a nařízení, č. §. 10!)

Nummer 
des čecho- 

slovakischen 
Zolltariťes

Benennung Zollsatz in Kč

fůr 100 kg

312 Waren aus weichem Kautschuk, nicht besonders benannte, usw.:

a) Vollgummireifen .............................................................. ..... 507'—

b) Birnspritzen und Radiergummi ............................................... 650'—

c) andere ........................................................................................ 800'—

aus 314 Hartguramiwaren, nicht besonders benannte:

a) roh geprefit, mít sichtbaren PreBnáhten.................................... 420'—

aus 315 Gewebe und Wirkstoffe mit Kautschuk iiberzogen, getránkt, be- 
strichen usw.:

b) aus anderen Textilstoffen, auch derlei Filze.......................... 910'—

316 Elastische Gewebe, Wirk- und Posamentierwaren, wenn die darin 
verarbeiteten Gespinste bestehen:

a) ganz oder teilweise aus Seide, Florettseide oder Kunstseide . 2100' —

b) aus anderen Textilstoffen:

1. Schuhelastiques............................................................................. 1190'—

2. andere ............................................................................................ 1300'—

317 Kleidungen und andere durch Kleben, Náhen u. dergl. konfek- 
tionierte Gegenstánde aus den in den Nummern 315 und 316 
genannten Stoffen sind wie diese mit einem Aufschlag von 
20 vom Hundert zu verzollen.

A n m e r k u n g. Der Berechnung des Zolles samt Aufschlag 
sind im vertragsmáfíigen Verkehre die Vertragszolle der Nr. 315 
und 316 zugrunde zu legen.

aus 320 Technische Artikel:

b) Schláuche aus oder mit Kautschuk, usw..................................... 546' —

e) Dichtungen .................................................................................. 1200' —

e) Pneumatiques (Schláuche und Mántel):

1. fůr Fahrráder ............................................................................. 1000' —

2. andere ............................................................................................. 1000'—
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Číslo 
(položka) 

tarifu česko- 
slovetiskéno

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

322

XXXI. Voskované plátno a zboží z něho.

Vozové plachty a jinaké přikrývky z hrubých látek, chemicky

za 100 kg

preparované ve tkanině nebo přízi, nebo natřené olejem, deh
tem nebo tukovou směsí, nebo těmito látkami napuštěné . . 600“—

324 Knihařské plátno.............................................................................. 10S0-—

325 Voskované plátno, výslovně nejmenované, také voskovaný mu-

aJ

šelín a voskovaná dykyta:

zboží metrové s neohraničeným vzorem.................................... 1500'—

b) zhotovené na určitou míru nebo zboží metrové s ohraničeným
vzorem....................................................................................... 1700'—

ex 326 Zboží z voskového plátna, voskového mušelínu a voskované

a)

dykyty, atd.:
též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami:

1250'-potítka do klobouků ............................... ..... ■

323

XXXII. Kůže vydělaná a kožené zboží:
Kůže hovězí a koňská vydělaná na způsob podešvic (též na

a)

hnací řemeny) :

hřbety (croupons):
1. činěné tříslem................................................................................... 600'—
2. činěné minerální solí................................................................... 714'—
b) jiná (vyjma kůži odpadkovou):
3. činěná tříslem ................................................................................... 430'—
2. činěná minerální solí.................................................................... 500'—
c) kůže odpadková.......................... .............................. ..... 245'—

332 Kůže ovčí (skopovice) a jehněčí (jehnětina), vydělaná, nebár-

a)

vená, bez další úpravy:

po rubu poltěná.............................................................................. I—
»■ O o f

b) jiná.................................................................................................. 600'—

Poznámka. Ovčí a jehněčí kůže pouze náčin” bez další
úpravy, k výrobě jemných usní na zvláštní povolení za p^ dmínek 
_ .jalověných nařízením .................................................................... 100'-

333 Kůže kozlí (kozlovice), kozí (kozina) a kozlečí (kozletina).
upravená, vyjma kůži rukavičkářskou a kůži lakovanou . . 1350'—

ex 334 Kůže ovčí (skopovice) a jehněčí (jehnětina), upravená, vyjma
kůži rukavičkářskou a kůži lakovanou:

v barvě černé nebo přírodní......................................................... 660'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 111

Nummer 
des čecho- 

slovakischen Benennung Zollsatz in Kč
Zolltarifes

tur 100 kg

XXXI. Wachstuch und Waren daraus.

322 Wagendecken und sonstige Decktůcher aus groben Zeugstoffen,
im Gewebe bezw. Garn chemisch prápariert, oder mít Ol, 
Teer oder Fettkompositionen iiberzogen oder getránkt . . . 600'—

324 Buchbinderleinwand....................................................................... 1080'—
325 Wachstuch, nicht besonders benanntes, auch Wachsrausselin und

Wachstaffet:

a) Meterware ohne abgepaBtes Dessin......................................... 1500' —

b) abgepaBt oder Meterware mít abgepaBtem Dessin .... 1700'—

aus 32tí Waren aus Wachstuch, Wachsmusselin und Wachstaffet, usw.:

a) auch in Verbindung mít gewohnlichen oder feinen Materialien:

Hutstreifen (SchweiBlederersatz).............................................. 1250'—

XXXII. Leder und Lederwaren.

328 Rinds- und RoBleder, sohllederartig gearbeitet (auch fůr Treib-
riemen):

a) in Růckenstůcken (Kroupons) :
1. lohgar............................................................................................ 600' —
2. minerálgar .................................................................................. 714'—
b) anderes (mít Ausnahme des Abfalleders):
1. lohgar............................................................................................ 430'-
2. mineralgar .................................................................................. 500'-
c) Abfalleder .................................................................................. 245'—

332 Schaf- und Lammfelle, gegerbt, nicht gefárbt, nicht weiter
zugerichtet:

a) fleischseitig gespalten.................................................................. 100'—
b) andere ............................................................................................ 600'—

Anmerkung. BloB angegerbte, weiter nicht zugerichtete 
Schaf- und Lammfelle zur Erzeugung von Feinleder auf be- 
sondere Bewilligung unter den im Verordnungswege vorzuzeich- 
nenden Bedingungen....................................................................... 100'—

333 Bock-, Ziegen- und Zickelleder, zugerichtet, mit Ausnahme des
Handschuhleders und des lackierten Leders............................... 1350'—

aus 334 Schaf- und Lammleder, zugerichtet, mit Ausnahme des Hand-
schuhleders und des lackierten Leders:

Schwarz oder naturfarbig......................... ...................................
1

660' —
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číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

za 100 kg

ex 337 Kůže výslovně nejmenovaná; pergamen:

kůže vepřová.................................................................................. 450-—

338 Zboží sedlářské a řemenářské, též spojené s jinými hmotami:

a) bez kovových součástek nebo s kováním, s přezkami, s krouž
ky, s obloučky a s jinými součástkami železnými nebo ocelo
vými (vyjma železné nebo ocelové součástky poniklované 
nebo jinými kovy povlečené)................................................... 1350'—

b) s kováním, s přezkami, s kroužky, s obloučky a s jinými sou
částkami mosaznými, niklovými nebo z jiných obecných 
kovů zhotovenými nebo těmito kovy povlečenými (i když 
jsou ze železa a ocele).............................................. - 1800'—

c) se stříbrným, stříbrem plátovaným, postříbřeným nebo po
zlaceným kováním, s přezkami, s kroužky, s obloučky a s ji- 
nými kovovými součástkami .................................................... 3600'—

ex 339 Zboží brašnářské kožené, z voskovaného plátna a z hrubších 
látek:

b) se součástkami z jiných kovů než pod a) jmenovaných (vyjma 
kovy drahé), též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmo- 
tami............................................................................................ 2625'-

Poznámka. Sem patří též zboží čistě kožené, váží-li kus
1 kg nebo více.

e) spojené s velmi jemnými hmotami, pak kožené zboží galan- 
terní, čistě kožené, váží-li kus méně než 1 kg..................... 5040'—

340 Všeliká obuv kožená zcela nebo z části, též spojená se zbožím 
textilním nebo s jinými látkami, váží-li pár:

a) více než 1200 g.............................................................................. 1600'—

b) více než 600 až 1200 g.............................................................. 2000'—

c) 600 g nebo méně......................................................................... 3625'—

341 Rukavice kožené atd............................................................................. 3000'—

ex 344 Technické potřeby:

b) Hnací řemeny ploché, též'řemeny metací:

1. z kůže, činěné tříslem .................................................................... 1050 —

2. z kůže, činěné tukem anebo minerální solí, jakož i z kůže 
surové ........................................................................................ 1200'—

c) hnací šňůry kožené, oblé nebo hranaté, též kroucené . . . 1200'—
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Nummer 
des čecho- 

slovakischen 
Zolltarifes

aus 337

338

Leder, nicht besonders benanntes; Pergament: 

Scliweinsleder...................................................

Sattler- und Riemerwaren, auch in Verbindung mít anderen 
Materialien:

fůr 100 kg

450'-

a)

b)

c)

ohne Metallbestandteile, oder mít Beschlágen, Sehnallen, 
Ringen, Biigeln und anderen Bestandteilen aus Eisen und 
Stáhl (mít Aůsnahme des vernickelten oder mít anderen. 
Metallen iiberzogenen)..............................................................

mít Beschlágen, Sehnallen, Ringen, Biigeln und anderen Be
standteilen aus Messing, Nickel und anderen unedlen Metal
len oder damit íiberzogen (auch derlei aus Eisen und Stáhl)

mit silbernen, silberplattierten, versilberten oder vergoldeten 
Beschlágen, Sehnallen, Ringen, Biigeln und anderen Me- 
tallbestandteilen........................................................ .....

1350'—

1800" —

3600'—

aus 339 Taschnerwaren aus Leder, Wachstuch und Zeugstoffen:

b) mit Montierungen aus anderen ais den unter a) genannten
Metallen (exklusive Edelmetalle), auch in Verbindung mit 
gewohnlichen oder feinen Materialien....................................

A n m e r k u n g. Hieher gehoren auch derlei Waren im Stiick- 
gewicht von 1 kg und dariiber aus Leder allem.

c) in Verbindung mit feinsten Materialien, dann Ledergalanterie-
waren im Stiíckgewichte unter 1 kg aus Leder allein . . .

2625-—

5040"—

340 Schuhwaren aller Art, aus oder mit Leder, auch in Verbindung 
mit Textilwaren oder mit anderen Materialien, das Paar im 
Gewichte:

a) von mehr ais 1200 g . .

b) von mehr ais 600 bis 1200 g

c) von 600 g oder darunter

341 Handschuhe, lederne, usw,

1600'— 

2000'— 

3625'— 

3000'--

aus 344

b)

1.

2.

Technische Artikel:

Treibriemen, flache, auch Schlagriemen:

aus lohgarem Leder.................................... ...................................

aus fett- oder mineralgarem Leder, sowie aus Rohháuten . .

1050'—

1200'—

c) Treibschniire aus Leder, rund oder kantig, auch gedreht 1200'—
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Číslo 
(polo/.ka) 

tari u česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

346 a)

XXXIII. Zboží kožešnické.

Kožešina, konfekcionovaná z koží obyčejných.

za 100 kg

Poznámka: Při vyelívání této kožešiny s podšívkou hed
vábnou nebo polohedvábnou podle čís. 274 je vžiti za základ 
smluvní sazby čís. 250 nebo 256.

351

XXXIV. Zboží dřevěné; zboží ze surovin soustružnických 
a řezbářskýeh.

Dyhy, jakož i desky ze sklízených dyh:
•

a) nevykládané:

1. přírodního vzhledu......................................................................... 105'—

2. barvené, mořená, pokostované, lakované nebo leštěné . . . 175’—

b) vykládané nebo se vlisovaným vzorkem; dřevěná mosaika
k dalšímu zpracování............................... ............................... 130'—

352 Dřevěné lišty (na nábytek, na rámy atd.);

a) hladké nebo profilované:

1. přírodního vzhledu.......................................................................................... 80'—

2. mořené, barvené, pokostované, lakované, půdované, leštěné,
pak dýhované ............................................................................................... 225'—

3. pokládané hmotou nebo s okrasami z hmoty, s vykrouženými
nebo vytlačenými ornamenty.................................................... 432'-

4. bronzované, zlacené, stříbřené, jemně malované..................... 600'-

b) jemně prolamované, vyřezávané nebo vykládané..................... 630'-

353 Dámy (na obrazy, zrcadla atd.), nepatří-li do čís. 362:

a) z dřevěných lišt čísla 352 a) 1 a 2................................ \ . . . 375'—

b) z dřevěných lišt čísla 352 a) 3 .................................... .... 576'—

c) z dřevěných lišt čísla 352 a) 4 a b)................................................... 960' —



115Sbírka zákonu'a nařízenu, č. 5.

^ u m mer 
(PusiiHin) 

dos (■•cclio- 
sioviikiscip.n 

ZoUlarifos

B e n e n n u n g Zollsaiz in Kč

fiir 100 l;g'

XXX1ÍI. Kiirsehnerwaren.

346 a) Pelzwerk, konfektioniert aus gemeinen Fellen

Anmerkung: Der Verzollung von derlei Pelzwerk mít 
Seide oder Ilaibseide gefuttert sind im Falle der Abfcrtigung 
nach Nr. 274 die vertragsmáljigen Zollsatze der Xr. 25U oder 
256 zu Grunde zu legen.

XXXIV. Holzwaren; Waren aus Drechsler- mul Schnitzstoffcn.

351 Furniere, auch durch Zusammenleimen von Furnieren her- 
gestellte Platten:

a) nicht eingelegt:

1. roh....................................................................................................... 105' —

2. gefárbt, gebeizt, gefirnif.Vt, "lackiert oder poliert..................... 175'—

b) eingelegt oder mit eingepreRtem Dessin; Holzmosaik zur wei- 
teren Verwendung ftir Holzwaren......................................... 130' —

352 Holzleisten (fiir Mobel, Rahmen usw.):

a) glatt oder profiliert:

1. 80'—

2. gebeizt, gefárbt, gefirniílt, lackiert, grundiert, poliert, dann 
alle furnierten............................................................................. 225' —

3. mit Masse belegt oder mit Verzierungen aus Masse, mit ge- 
frásten oder gepreRten Ornamenten......................................... 432'—

4. bronziert, vergoldet, versiibert, fein bemalt............................... 600'—

by mit fein durchbrochener oder Bildhauerarbeit, dann mit ein-
630'—

353 Rahmen (zu Bildern, Spiegeln usw.), sofern sie nicht unter 
Nr. 362 fallen:

a) aus Holzleisten der Nr. 352 a) 1 und 2 • 375'—

b) aus Holzleisten der Nr. 352 a) 3.............................................. 576'-

c) aus Holzleisten der Nr. 352 a) 4 und b)............................... 960'-
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Číslo 
(položka) 

tarifu česko- 
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

za 100 kg

354 Hole dřevěné nebo rákosové:

a) zhruba opracované, přírodního vzhledu, též na konci okované 45‘50

b) zhruba opracované, mořené, barvené, pokostované, lakované 
nebo leštěné, též na konci okované .......................................... 270--

c) jemně opracované, pak všechny hole spojené s obyčejnými 
hmotami (vyjma na konci okované) 495-—

d) spojené s jemnými hmotami......................................................... iooo--

e) opletené předivy nebo střevovými strunami ....... 1200- —

í) spojené s velmi jemnými hmotami.............................................. 2400' —

ex 355 Dřevěné hračky:

b) jemně opracované, ze dřeva přírodního vzhledu, pak všechny 
hračky mořené, barvené, lakované, leštěné, malované, též 
spojené s obyčejnými hmotami.................................... 400’ —

c) spojené s jemnými hmotami . ............................... ..... 840-—

ex 356 Zboží výslovně nejmenované, z obyčejného dřeva, též hoblované 
(hladce nebo profilované), zhruba osoustruhované nebo zhruba 
vyřezávané, též sklížené, spárované nebo jiným způsobem se
stavené :

a) přírodního vzhledu, nespojené s jinými hmotami:

ex 1. z měkkého dřeva:

krabice, prkénka pro lupenkářství.............................................. 128' —

ex 2. z tvrdého dřeva nebo dýhované (obyčejným dřevem):

a) krabice, rukověti k nástrojům......................................... 240'—

/?) prkénka pro lupenkářství................................................... 150'—

y) kopyta, napínače obuvi, rámy na pily a hoblíková lůžka, 
dřevěné podpatky ................................................................... 210'—

b) přírodního vzhledu, okované nebo jinak spojené se železem nebo 
s jinými obecnými kovy:

ex 2. z tvrdého dřeva nebo dýhované (obyčejným dřevem):

a) rukověti k nástrojům........................................................ 320'—

/?) kopyta, napínače obuvi, rámy na pily a hoblíková lůžka 280'—

y) dřevěné svinovací okenice .................................................... 160'—

S) sudy ....................................................................................... 100' —
l



Sbírka zákonů a nařízení, č. S. 117

Nummer 
des čecho- 

slovakischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

fůr 100 kg

354
•

Stocke aus Holz oder Rohr:

a) grob bearbeitet, roh, auch mít Zwingen.................................... 45'50

b) grob bearbeitet, gebeizt, gefárbt, gefirniBt, lackiert oder 
poliert, auch mít Zwingen................................................... ..... 270'—

c) fein bearbeitet, dann alle in Verbindung mit gewohnlichen 
Materialien (mit Ausnahme der Zwingen).......................... 495'-

d) in Verbindung mit feinen Materialien......................................... lOOO —

e) mit Gespinsten oder Darmsaiten umflochten.......................... 1200'—

f) in Verbindung mit feinsten Materialien.................................... 2400'—

aus 355 Holzernes Spielzeug:

b) fein gearbeitet, roh, dann alles gebeizte, geíárbte, lackierte, 
polierte, bemalte, auch in Verbindung mit gewohnlichen 
Materialien........................................................................ 400'—

c) in Verbindung mit feinen Materialien............................... 840'-

aus 356 Waren, nicht besonders benannte, aus gewohnlichem Holz, auch 
gehobelt (glatt oder profiliert), grob gedrechselt oder grob 
geschnitzt, auch verleimt, verfugt oder in anderer Weise zu- 
sammengebaut:

a) roh, nicht in Verbindung mit anderen Materialien: '

aus 1. aus weichem Holz:

Schachteln, Brettchen fur Laubságezwecke............................... 128' —

aus 2. aus hartem Holz oder furniert (mit gewohnlichem Holz):

a) Schachteln, Werkzeuggriffe.............................................. 240' —

/?) Brettchen fůr Laubságezwecke'......................................... 150' —
y) Schuhleisten, Schuhstrecker, Ságe- und Hobelgestelle, 

Holzabsátze........................................................................ 210'-

b) roh, mit Beschlágen oder sonst in Verbindung mit Eisen oder 
anderen unedlen Metallen:

aus 2. aus hartem Holz oder furniert (mit gewohnlichem Holz) :

a) Werkzeuggriffe.................................... 320'-

/3) Schuhleisten, Schuhstrecker, Ságe- und Hobelgestelle . 280'-

y) Holzrolladen............................................................................ 160'-

8) Fásser ....................................................................................... 100'—
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Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

za 100 kg

c) mořené, barvené, pokostované, lakované, leštěné, * pak všecko 
zboží spojené s koží nebo s obyčejnými hmotami, vyjma zboží 
pod položkou b) zařáděné:

ex 1. z měkkého dřeva:
240'—

ex 2. z tvrdého dřeva nebo dýhované (obyčejným dřevem) :

«) lyže . ....................................................................................... 280'— .

/3) krabice.................................................................................. 360'—

ex 357 Zboží, výslovně nejmenované, z jemného dřeva, nebo takovýmito 
dřevem dýhované, též hoblované (hladce nebo profilované), 
zhruba-osoustruhováné nebo zhruba vyřezávané, též klížené, 
vyspárované nebo jiným způsobem sestavené:

b) mořené, barvené, pokostované, lakované, leštěné, pak všecko 
zboží spojené s koží nebo s obyčejnými hmotami, vyjma zboží 
zařáděné pod položkou a):

a) lyže.................... ...................................*......................... 280'—

p) nábytek ................................................................................. 400'—

ex 358 Zboží dřevěné, výslovně nejmenované, jemně osoustruhované, 
pak všecko zboží s vypálenými, vytlačenými nebo vykrouže- 
nými ornamenty, též spojené s koží nebo s obyčejnými hmo
tami; vycpávané zboží bez povlaku:

1. hoblíková lůžka....................................................................... 280' —

2. krabice.................................................................................. 350'—

8. kopyta, napínače obuvi, dřevěné podpatky.......................... 500'—

4. nábytek;lyže ....................................................................... 600*—

ex 859 Zboží dřevěné, výslovně nejmenované, jemně prolamované nebo 
vyřezávané; dřevěné zboží zlacené, stříbřené nebo bronzované 
(vyjma dřevěné lišty a rámy); dřevěné zboží jemně malované; 
dřevěné zboží, výslovně nejmenované, spojené s jemnými hmo
tami, vyjma kůži a povlaky ze zboží textilního:

1. krabice................................................................................. 437'50

2. dřevěné podpatky ................................................................... 625'—

3. nábytek......................... *.................................................... 750'-
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Nuijunpr 
des čpcho- 

slovakischen 
ZolKarifes

Benennung Zollsatz in Kč

fiir 100 kg

c) gebeizt, gefárbt, gefirnřBt, lackiert, poliert, dann alle in Ver- 
bindung mit Leder oder gewohnlichen Materialien, mit Aus- 
nahme der unter b) tariíierten:

aus 1. aus weichem Holz:
240 —

aus 2. aus hartem Holz oder furniert (mit gewohnlichem Holz) :

a) Skier............................................................................................ 280' —

/3) Schachteln.................................................................................. 3G0' —

aus 357 Waren, nicht besonders benannte, aus feinen Holzern oder mit 
solehen furniert, auch gehobcit (glatt oder profiliert), grob 
gedrechselt oder grob geschnitzt, auch verleimt, verfugt oder 
in anderer Weise zusammengebaut:

b) gebeizt, gefárbt, gefirniBt, lackiert, poliert, dann alle in Verbin- 
dung mit Leder oder gewohnlichen Materialien, mit Ausnahme 
der unter a) tarifierten:

a) Skier............................................................................................ 280'—

/3) Mobeí............................................................................................ 400'—

aus 35S Waren, nicht besonders benannte, aus Holz fein gedrechselt, 
dann alle mit eingébrannten, gepreBten oder gefrásten Orna- 
menten, auch in Verbindung mit Leder oder gewohnlichen 
Materialien; gepolsterte Waren ohne úberzug:

1. Hobelgestelle......................................... .............................. 280' —

2. Schachteln................................................... ......................... 350'—

3. Schuhleisten, Schuhstrecker, Holzabsátze..................... 500'—

4. Mobel; Skier............................................................................. 600'—

aus 359 Waren, nicht besonders benannte, aus Holz mit fein dureh- 
brochener oder Bildhauerarbeit; vergoldete, versilberte oder 
bronzierte Ilolzwaren (mit Ausnamm der Holzleisten und 
Rahmen) ; fein bemalte Ilolzwaren; nicht besonders benannte 
Waren aus Holz in Verbindung mit feinen Materialien, mit 
AusschluB von Leder und von uberztigen aus Textilwaren:

1. Schachteln............................................................................. 437'50

2. Holzabsátze............................................................................. 625'—

3. Mobel........................................................................................ 750'—



120 Sbírku zákonů a nařízení, č. I.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

za 100 kg

ex 300 Zboží dřevěné výslovně nejmenované, vykládané (bulová práce, 
intarsie, dřevěná mosaika) ; dřevěné zboží výslovně nejmeno
vané, čímkoli povlečené:

nábytek ............................................................................................ .900' —

ex 361 Zboží, výslovně nejmenované, z jiných surovin soustružnických 
a řezbářských, než ze dřeva:

b) z kosti, rohu a jiných živočišných látek řezbářských pod polož
kou e) nejmenovaných, též spojené s obyčejnými nebo s jem
nými hmotami:

ex 2. jiné předměty:

kuřácké náčiní (dýmky, špičky doutníkové a cigaretové, ná
sadce [do úst] k nim a pod.), hřebeny, jehlice, sponky do 
vlasů............................................................................................ 1440'—

c) z mořské pěny, lávy, celluloidu a z podobných umělých surovin 
řezbářských [vyjma napodobeniny látek, jmenovaných pod 
položkou d) a e)], též spojené s obyčejnými nebo s jinými 
hmotami:

1. Kuřácké náčiní (dýmky, špičky doutníkové a cigaretové, 
násadce [do úst] k nim a pod.), hřebeny, jehlice, sponky 
do vlasů.................................................................................. 1800'—

2. jiné zboží z celluloidu............................................................. 2100'—

d) z pravého nebo napodobeného jantaru, gagatu, též spojené s oby
čejnými, jemnými nebo s jinými velmi jemnými hmotami:

kuřácké náčiní (dýmky, špičky doutníkové a cigaretové, násadce 
[do úst] k nim a pod.)................................................................... 2880' —

e) Z pravé nebo napodobené slonoviny, perleti, želvoviny, též spo
jené s obyčejnými, jemnými nebo s jinými velmi jemnými 
hmotami:

1. kuřácké náčiní (dýmky, špičky doutníkové a cigaretové, 
násadce [do úst] k nim a pod.) ; perleťové knoflíky . . 3240 —

2. hřebeny, jehlice a sponky do vlasů:

a) pravé.................................... .............................................. 3240'—

.

/3) napodobené....................................................................... 1800'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I.

Nummer 
des čficho- 

šlovakischen 
Zolltarifes

B e n e n n u n g

Waren, nicht besonders benannte, aus Holz mít eingelegter 
Arbeit (Boule, Intarsien, Holzmosaik) ; nicht besonders be
nannte Waren aus Holz mit ůberzůgen aller Art:

Mobel

aus 361 Waren, nicht besonders benannte aus anderen Drechsler- und 
Schnitzstoffen ais Holz:

b) aus Bein, Horu und anderen animalischen nicht unter e) ge- 
nannten Schnitzstoffen, aueh in Verbindung mit gewohnlichen 
oder feinen Materialien:

aus 2. andere:

Rauchrequisiten (Pfeifen, Zigarren-, Zigarettenspitzen, 
Mundstůcke hiezu und dgl.), Kámme, Nadeln, Haarspangen

c) aus Meerschaum, Lava, Zelluloid und áhnlichen kunstlichea 
Schnitzstoffen (mit Ausnahme von Imitationen der unter d) 
und e) genannten Stoffe), auch in Verbindung mit gewohn
lichen oder anderen feinen Materialien:

1. Rauchrequisiten (Pfeifen, Zigarren-, Zigarettenspitzen,
Mundstůcke hiezu u. dgl.), Kámme, Nadeln, Haar
spangen .....................................................................................

2. andere Waren aus Zelluloid...................................................

d) aus Bernstein, Gagat, echt oder imitiert, auch in Verbindung mit
gewohnlichen, feinen oder anderen feinsten Materialien:

Rauchrequisiten (Pfeifen, Zigarren-, Zigarettenspitzen, 
Mundstůcke hiezu und dgl.).................... ..............................

e) aus Elfenbein, Perlmutter, Schildpatt, echt oder imitiert, auch
in Verbindung mit gewohnlichen, feinen oder anderen feinsten 
Materialien:

1. Rauchrequisiten (Pfeifen, Zigarren-, Zigarettenspitzen,
Mundstůcke hiezu und dgl.), Perlmutterknopfe . . . •

2. Kamme, Nadeln und Haarspangen:

a) echt ......................................................................................

p) imitiert.............................................................................

Zollsatz in K6

fur100 kg

900‘ —

1440'—

isoo-—

2100'—

2880' —

3240'—

3240' — 

1800'—

6



122 Sbírka zákonů a nařízení, č. I.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

XXXV. Sklo a skleněné zboží.

za 100 kg

ex 370 Duté sklo obyčejné, t. j. nebroušené, nevzorkované, nezabrou- 
šené, nelisované:

lahve:

a) přírodní barvy, nikoli však bílé................................................... 40'—

b) bílé, též polobílé (průhledné)........................................................ 80'-

c) barevné (ve hmotě barvené nebo pod jímané)......................... 240'—

ex 371 Duté sklo se zátkami jen zabroušenými nebo s obroušenými dny 
a kraji:

lahve

a) přírodní barvy nebo bílé (průhledné) . . -............................... 80'—

b) barevné (ve hmotě barvené nebo podjímané).......................... 240' —

375 Sklo zrcadlové a tabulové, výslovně nejmenované, surové, ne
broušené, neleštěné, nevzorkované, nepokládané, nebarvené:

a) zrcadlové sklo lité nebo foukané, surové sklo lité silnější 5 mm 40'-

b) tabulové sklo a surové sklo lité, silné 5 mm a slabší, měří-li ob
vod jednotlivých tabulí:

1. 240 cm nebo méně............................................................................. 80'-

2. více než 240 cm až 400 cm............................................................. 88'—

3. více než 400 cm............................................................................. 104'—

380 Suché desky fotografické, citlivé.................................................... 585'— .

. ex 388 Skleněné a smaltované zboží, výslovně nejmenované, vyjma: 
ozdoby na vánoční stromky, hračky a skleněné zboží k chemic
kým a fysikálním účelům:

b) spojené s kaučukem, koží nebo s neponiklovanými součást-
kami ze železa nebo z obecných kovů ......................................... 655'20



I
%

Sbírka zákonů a nařízení, č. 8. 123

Nummer 
des čecho- 

slovakischen 
Zolltanfes

Benennung Zollsatz iu Kč

fiir 100 lig

XXXV. Glas iind Glaswaren.

aus 370 Hohlglas, gemeines, d. i. ungeschliffen, ungemustert, unabge- 
rieben, ungepreBt:

Flaschen:
%

a) in natíirlicher Farbe, jedoch nicht weiň . ................................ 40'—

b) weifí, auch halbweiB (durchsichtig).......................... 80‘—

c) farbig (in der Masse gefárbt oder ůberfangen)..................... 240-—

aus 371 Hohlglas mít nur eingeriebenen Stopseln oder abgesehliffenen 
Boden oder Rándern:

Flaschen:

a) in natíirlicher Farbe oder weiB (durchsichtig).......................... 80'—

b) farbig (in der Masse gefárbt oder ůberfangen).................... 240‘ —

375 Spiegel- und Tafelgias, nicht besonders benanntes, roh, unge
schliffen, nicht poliert, nicht gemustert, nicht belegt, nicht 
gefárbt:

a) Spiegelglas, gegossen oder geblasen; rohes GuBgias, in der 
Stárke von mehr ais 5 mm......................................................... 40' —

b) Tafelgias und rohes GuBgias in der Starke von 5 mm und 
darunter mit einem Umfange der einzelnen Tafel von:

1. 240 cm oder darunter................................................................... 80' —

2. uber 240 cm bis 400 cm.............................................................. 88'—

3. 104' —

380 Trockenplatten fůr photographische Zwecke, lichtempfindliche 585' —

aus 388 Glas- und Emailwaren nicht besonders benannte, mit Ausnahme 
von Christbaumschmuck, Spielzeug und von Glaswaren fůr 
chemische und physikalische Zwecke:

b) in Verbindung mit Kautschuk, Leder oder mit nicht ver- 
nickelten Bestandteilen aus Eisen oder unedlen Metallen . - 655'20

6'



124 Sbírka zákonů a nařízení, č. |.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 1 

v Kč

c) spojené s jinými jemnými hmotami.........................................

ža 100 kg

1092'—-

d) spojené s velmi jemnými hmotami......................................... 2184'—

XXXVI. Zboží kamenné, atd.

ex 400 Zboží z cementu nebo sádry, výslovně nejmenované, spojené též

ex a)

se dřevem nebo s hrubě obráběnými součástkami ze železa 
nebo z jiných obecných kovů:

nebroušené, nenatřené, ani nelakované:

1. heraklitové desky . .............................................................. 18'— ,

2. zboží ze sádry....................................................................... 25'20

ex 402 Mlýnské kameny, též se železnými obručemi nebo s kovovými
8'40 -obaly............................................................. ...................................

ex 404 Umělé brusy a brousky, též spojené se dřevem, železem nebo s ji-

a)

nými obecnými kovy:

ze smirku, karborunda nebo z podobných tvrdých brusidel . . 180'—

ex 408 Kamenné zboží jemné atd.:

280'—

ex 411

XXXVII. Zboží hliněné.

Cihly, vyjma ohnivzdorné, nepolévané:

ex b) 8'40

ex 413

Poznámka. Sem náležejí též tak zvané hurdis, tvaru 
pravoúhlých cihel a desek, s povrchem hladkým nebo žebro- 
vaným.

Cihly ohnivzdorné:

ex a)

dinasové (dinasbriks), z magnesitu, bauxitu a tuhy: 

cihly a stavební desky magnesitové:

1. 14'—

2. 21'—

ex 420 Křivule, kelímky, mufle, vypalovačky, duvky (dyksy), kopisté
a podobné technické potřeby:

48'—

ex 426 Hliněné dýmky, spojené:

a) s obyčejnými hmotami . . . . . . • • •_..................... 270'—

b) 900'-



Sbírka zákonů a nařízení, č. !. 125

Nummer 
de- čecho- 

slov ikischen 
Zolltarites

B e n e n n u n g Zollsatz in Kč

fur 100 kg

c) in Verbindung mít anderen feinen Materialien.................... 1092'—

d) in Verbindung mít feinsten Materialien.................................... 2184'—

XXXVI. Steinwaren, usw.

aus 400 Waren aus Zement oder Gips, nicht besonders benannte, auch in 
Verbindung mit Holz oder grob gearbeiteten Bestandteilen aus 
Eisen oder anderen unedlen Metallen:

aus a) weder geschliffen, noch angestrichen oder lackiert:

18'—

25'20

aus 402 Můhlsteine, auch mit eisernen Reifen oder Metallhůlsen . . 8'40

aus 404 Kunstliche Schleif- und Wetzsteine, auch in Verbindung mit 
Holz, Eisen oder anderen unedlen Metallen:

a) aus Schmirgel, Carborundum oder áhnlichen harten Schleif-
180'—

aus 408 Steinwaren, feine, usw.:
280'—

XXXVII. Tonwaren. '

aus 411 Ziegel, nicht feuerfeste, unglasiert:

aus b) ' 8’40

A n m e r k u n g. Hierunter fallen Hurdis in Form recht- 
eckiger Ziegel und Platten mit glatter oder geriffelter Ober- 
fláche.

aus 413 Ziegel, feuerfeste:

aus a) Dinas-, Magnesit-, Bauxit- und Graphitziegel:

Magnesitziegel und -bauplatten:

1. im Einzelgewichte. bis 5 kg......................................................... 14'—

2- im Einzelgewichte uber 5 kg........................................................ 21'—

aus 420 Retorten, Schmelztiegel, Muffeln, Kapseln, Dusen, Riihrscheite 
u. dgl. technische Artikel:

4

a) aus Graphit............................................................................. 48'—

aus 426 Tonpfeifen, in Verbindung:

a) mit gewohnlichen Materialien................................................... 270'—

b) mit feinen Materialien................................................................... 900'—



126 Sbírka zákonů a nařízení, č. |.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

za 100 kg

XXXVIII. železo a železné zboží.

428a) Surové železo....................................................................................... 9‘50

ex c) Ferrosilicium (30% až 90% Si)................................................... beze cla

429 Vlková kujnina (železo kryčné) ; výlitky (ingoty).................... 22' —

430 Housky (brusky) z plávkového železa a housky svářené ze železa 
švarného, vývalky (balvany), plaštiny.................................... 29'—

431 Železo a ocel v tyčích, kované, válcované nebo tažené:

a) nefasonované ... ................................................................... 39'—

b) fasonované ....................................................................................... 45'50

c) železo okrasné, ornamentované................................................... 58'50

d) upravené, nepatří-li pod e)............................................................. 71'50

e) niklované, plátované mědí, slitinami mědi nebo hliníkem, nebo 
leštěné....................................................................................... 97'50

432 Plechy a plotny:

a) neopracované (surové, černé plechy):

1. silné 2 mm nebo silnější:

a) silné 5 mm nebo silnější................................................... ' ■ 58'50

/3) slabší 5, mm až 2 mm.............................................. • 61'75

2. slabší 2 mm až 1 mm.................................................................. 65' —

3. slabší 1 mm až 0-6 mm.................................................................. 71'50

4. slabší 0-6 mm až 0-4 mm............................................................. 78'—

5. slabší 0-4 mm až 0-25 mm............................................................. 84'50

6. slabší 0-25 mm.................................................................................. 91' —

Poznámka. Páskové železo široké 100 mm nebo širší a 
silné aspoň 1 mm v kotoučích pro válcovny za studená na do
volovaní list pod dozorem a za podmínek stanovených naří-

45'50



Sbírka zákonů a nařízení, č. 6. 127

Nummer 
des čecho- 

slovakischen 
Zolliarifes

Benennung Zollsatz in Kč

tur 100 kg

XXXVIII. Eisen und Eisenwaren.

428a) Roheisen................................................................... ^ . 9'50

aus c) Ferrosilicium (30% bis 90% Si)................................................... frei

429 Luppeneisen; Ingots........................................................ ..... 22 —

430 Flufieisenzagel und Žagel aus abgeschweiBtem SchweiBeisen, 
Bramen, Platinen................................................... ..... 29 —

431 Eisen und Stáhl in Stáben, geschmiedet, gewalzt oder gezogen:

a) nicht fassoniert............................................................................. 39 —

b) fassoniert ....................................................................................... 45'50

c) Ziereisen, ornamentiert.............................................................. 58-50

d) appretiert, nicht unter e) gehorig.............................................. 7P50

e) vernickelt, mit Kupfer, Kupferlegierungen oder Aluminium 
plattiert oder poliert.............................................................. 97-50

432 Bleche und Platten:

a) roh (Schwarzblech), in der Starke:

1. von 2 mm oder mehr:

a) von 5 mm oder mehr.............................................................. 58-50

/?) unter 5 mm bis 2 mm............................................................. 61-75

2, unter 2 mm bis 1 mm.................................... .............................. 65-—

3. unter 1 mm bis 0 6 mm............................................................. 7P50

4, unter 0 6 mm bis 0'4 mm............................................................. 78-—

5. unter 0 4 mm bis 0-25 mm............................................................. 84-50

6. unter 0 25 mm.............................................................................- . 91"—

Anmerkung: Bandeisen in einer Breite von 100 mm oder 
darúber und einer Starke von mindestem 1 mm in Ringen fůr 
Kaltwalzwerke, auf Erlauonisseheine unter den im Verorci- 
nungswege vorzuzeichnenden Bedingungen und Kontrollen . . 45-50 •



128 Sbírka zákonů a nařízení, č.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

za 100 kg

b) hlazené (dresované) neb mořené (dekapované) :

1. silné 1 mm nebo silnější............................................................. 78"—

2. slabší 1 mm až 0-6 mm............................... ............................... 84-50

3. slabší 0 6 mm až 0-4 mm..........................•.................................... 9ť —

4.' slabší 0-4 mm.................................................................................. 100-80

c) pocínované, pozinkované, poolovněné, poměděné, pomosazněné, 
pokostované, broušené:

1. silné 1 mm neb silnější:

a) pocínované, pozinkované, poolovněné............................... 117"—

Z?) jiné....................................................................................... 123-50

2. slabší 1 mm až 0-6 mm:

a) pocínované, pozinkované, poolovněné............................... 123’50

£) jiné.................... ... .............................................................. 130'—

3. slabší 0-6 mm až 0-4 mm:

a) pocínované, pozinkované, poolovněné............................... 130' —

/8) jiné....................................................................................... 139-80

4. slabší 04 mm:
a) pocínované, pozinkované, poolovněné............................... 139-80

č) jiné....................................................................................... 156'—

d) poniklované, plátované mědí, slitinami mědi, nebo hliníkem, 
nebo leštěné.................................................................................. 156'—

e) vzorkované (barvou nebo lisováním), moirované, lakované . . 162-50

ex 433 Plechy a plotny prorážené, dírkované, hloubené nebo přistřižené:

b) hlazené nebo mořené (dekapované) :

pásky na bedny.............................................. ..... 168"—

c) ostatní:
pásky na bedny............................................................. ..... • 288- —

434 Drát:

a) a) válcovaný..................................................................................
fí) ostatní:

61-20

1. silný 1-5 mm nebo silnější................................................... 79-80

2. slabší 15 mm až 0-5 mm .................................................... 105"—

3. slabší 0 5 mm........................................................................
126- 1



Sbírka zákonů a nařízení, č. í. 129

Nummer 
des čecho- 

slovakischen 
Zolltarifes

*
B e n e n n u n g Zollsatz in Kč

fur 100 kg

b) dressiert oder dekapiert, in der Stárke:

1. von 1 mm oder mehr................................................................... 78 —

2. unter 1 mm bis 0 6 mm.............................................................. 84-50

3. unter 0 6 mm bis 0-4 mm.............................................................. 91'—

4. unter 0 4 mm.................................................................................. 10U-80

c) verzinnt, verzinkt, verbleit, verkupfert, vermessingt, gefirnifít, 
geschliffen, in der Stárke:

1. von 1 mm oder mehr:

«) verzinnt, verzinkt, verbleit . . - . . . • • • 117’—

/3) andere.................................................................................. 123-50

2. untér 1 mm bis 0 6 mm:

a) verzinnt, verzinkt, verbleit.............................................. 123-50

(3) andere.................................................................................. 130"—

3. unter 0 6 mm bis 0 4 mm:

a) verzinnt, verzinkt, verbleit..............................................
130"— 1

/?) andere.................................................................................. 139-80

4. unter 0 4 mm:
a) verzinnt, verzinkt, verbleit.............................................. 139'80

p) andere .................................................................................. 156"—

d) vernickelt, mit Kupfer, Kupferlegierungen oder Aluminium 
plattiert oder poliert ................................................................... 156"—

e) dessiniert (farbig oder gepreBt), moiriert, lackiert .... 162-50

aus 433 Bleche Und Platten, durchgeschlagene, gelochte, vertiefte oder 
zugeschnittene:

b) dressierte oder dekapierte:

Kistenreifen........................................................ ......................... 168"—

c) andere:
Kistenreifen.................................................................................. 288-—

434 Draht:

a) a) gewalzt.................................................................................. .....
p) anderer, in der Stárke:

61-20

1. von 15 mm oder mehr........................................................ 79-80

2. unter 1-5 mm bis 0 5 mm .................................................... 105"—

3. unter 0 5 mm........................................................................ 126"—



130 Sbírka zákonů a nařízení, ě. J.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

b) pocínovaný, pozinkovaný, poolovněný, poměděný, pomosaz-

za 100 kg

1.

něný, pokostovaný:

silný 1-5 mm nebo silnější......................................................... 120'—

2. slabší 1-5 mm až 0-5 mm............................................................. 15f20

3. slabší 0-5 mm.................................................................................. 176-40

c) poniklovaný, plátovaný mědí, slitinami mědi nebo hliníkem,
201-60nebo leštěný.................................... .........................................

ex 445 Plechové zboží, výslovně nejmenované:

b) z černého plechu zhruba natřené nebo z hladkého (dresová-
ného) plechu, též zhruba natřené:

1. svinovací okenice z vlnitého plechu.................................... 230" —
2. uzávěry k páskům na bedny.............................................. 184-—

c) obroušené, jemně natřené nebo pokostované, poolovněné, po-
zinkované, pocínované (též z bílého plechu); též spojené 
s obyčejnými hmotami:

1. konve na mléko................................................................... 520"—-

2. ostatní .................................................................................. 475-—

d) malované, potištěné, bronzované, lakované; smaltované nebo
ze vzorkovaných plechů; též spojené s obyčejnými hmo
tami:
1. smaltované nádobí.................................................................. 576-—

2. ostatní:
a) plomby z ocelového plechu, plechové obaly.................... 665-—
/3) ostatní, vyjma automaty na ohřívání vody.................... 830'—

451 Nápravy, čepy náprav, zděře a zákolníky pro povozy silniční:

a) neopracované (surové) .... .............................................. 100-80

b) dále opracované:

1. obyčejné nápravy a jich součástky......................................... 252-—

2. nápravy olejné a poloolejné, pak nápravy patentní, jakož i jich
576-—součástky, též spojené se součástkami z obecných kovů . .

452

Nástroje a náčiní:

Kosy a srpy, též spojené se dřevem:

a) kosy ............................................................................................ 240"—

b) srpy............................................................. .............................. 160"—



Sbírka zákonů a nařízení, č. 5. 131

Numm er 
dos čecho- 

slovakischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

b) verzinnt, verzinkt, verbleit, verkupfert, vermessingt, gefir-

fiir 100 kg

1.

niBt, in der Stárke:

von 15 mm oder mehr................................................................... 120'—

2. unter 15 mm bis 0 5 mm.................................... ......................... 151-20

3. unter 0 5 mm............................... ............... ................................... 176'40

c) vemickelt, mít Kupfer, Kupferlegierungen oder Aluminium
201'60plattiert oder poliert...................................................................

aus 445 Blechwaren, nicht besonders benannte:

b) aus Schwarzbleeh, grob angestrichen oder aus dressierten
Blechen, auch grob angestrichen:

1. Rollbalken aus Wellblech................................................... 230 —
. 2. Verschliisse zu Kistenreifen.............................................. ISA —

c) abgeschliffen, fein angestrichen oder gefirniRt, verbleit, ver-
zinkt, verzinnt (auch aus WeiBblech); auch in Verbindung 
mit gewohnlichen Materialien:

1. Milchkannen............................................................................. 520"—
2. andere ....................................................................................... 475-—

d) bemalt, bedruckt, bronziert, lackiert; emailliert oder aus des-
sinierten Blechen; auch in Verbindung mit gewohnlichen 
Materialien:

1. Emailliertes Blechgeschirr........................................................ 576-—
2. andere:

a) Stahlblechplomben, Blechemballagen .......................... 665-—
/3) sonstige mit Ausnahme von HeiBwasserautomaten . . 830- —

451 Achsen, Achsenstummel, Achsenbtichsen und AchsenstdBel fiir

a)

StraBenfahrzeuge:

roh, nicht weiter bearbeitet........................................................ 100-80

b) weiter bearbeitet:

1. gewohnliche Achsen und Bestandteile zu solchen..................... 252‘—

2. Ol- und Halbolachsen, dann Patentachsen, sowie Bestandteile
zu solchen, auch in Verbindung mit Bestandteilen aus 
unedlen Metallen....................................................................... 576-—

452

Werkzeuge:

Sensen und Sicheln auch in Verbindung mit Holz:
240- —
160"—



132 Sbírka zákonů a nařízení, č. S.

Číslo
Dovozní clo 

v Kč
(položka) 

tarifu česko- Pojmenování
slovenského

za 100 kg

Poznámka. Zcela nebo částečně pokostované, lakované,
bronzované, leštěné nebo zakalené (duhové) barvy ukazující 
kosy a srpy, potom kosy a srpy písmem dle patrony popsané, 
ozdobené vybroušenými čarami nebo tečkované údery kladivem, 
též řadově nebo vzorkované, dlužno rovněž vyclívati podle
čísla 452.

ex 453 Těžké kovářské kleště, sochory, sochory vidlité (kozí nožky)
a skalní nebozezy atd.:

duté skalní nebozezy................................................................... 144 —

454 Nosáky, motyky a lopaty (včetně lžic zednických), též spojené
se dřevem:

a) neopracované (surové), též broušené na ostří nebo na hraně:

1. nosáky a motyky......................................................................... 140'—

2. lopaty a zednické lžíce.............................................................. 168'—

b) jinak obyčejně nebo jemně opracované:

1. nosáky a motyky......................................................................... 176'—
2. lopaty a zednické lžíce .................................................... ..... • 210'—

456 Kladiva, palice; sekery všeho druhu; kleště, vyjma těžké kleště
kovářské; kovadliny, kovadlinové babky, kovářské zápustky 
(tvárnice):

a) váží-li kus 500 g nebo více:

1. černé nebo obyčejně opracované:

a) kladiva, palice, soupravy k naklepávání kos.................... 316'—

/3) kovadliny.........................................'........................... ..... . 264-—

2, jemně opracované:

C
O O

o) kladiva, palice, soupravy k naklepávání kos..................... 460'—
384'—

y) ostatní.................................................................................. ..... 536'—

b) váží-li kus méně než 500 g, pak bez ohledu na váhu všecky
úplně nebo částečně leštěné nebo niklované:

1. kladiva, palice, soupravy k naklepávání kos.......................... 576' —

2. kovadliny.................................................................................. 480' —
672'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. S. 133

Nummer 
des čecho- 

slovakiscnen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

aus 453

A n m e r k u n g. Zu Nr. 452 gehoren auch ganz oder teil- 
weise gefirnifite, lackierte, bronzierte, polierte oder Anlauffarben 
aufweisende (irisierte) Sensen und Sicheln, ferner solche mít 
aufpatronierter Schrift, mít durch Schliff hergestellten Zier- 
linien oder mít durch Hammerschlage hervorgebrachten aucn 
reihenformig oder musterbildend angeordneten Tupfen.

Schwere Schmiedezangen, Brechstangen, GeisfiiBe und Stein-

fur 100 kg- |

bohrer usw.:

Steinhohlbohrer............................................................. 144 —

454 Krampen, Hauen und Schaufeln (einschlieBlich der Kellen), auch

a)

in Verbindung mít Holz:

roh, auch an der Schneide oder Kante geschliffen:

1. Krampen und Hauen.................................................................. 140'—
2. Schaufeln und Kellen.................................................................. 168'—

b) in anderer Weise gewohnlich oder f ein bearbeitet:

1. Krampen und Hauen.................................................................. 176'—

2. Schaufeln und Kellen.................................................................. 210'—

456 Kámmer, Schlegel; Áxte, Beile, Hacken; Zangen mít AusschluB
der schweren Schmiedezangen; Ambosse, AmboBstockel und 
Schmiedegesenke:

a) im Stííckgewichte von 500 g oder mehr:

1. schwarz oder ge-wohnlich bearbeitet:

a) Hámmer, Schlegel, Dengelzeuge......................................... 316'—

/3) Ambosse................................................................................. 264'—

370'-

2. fein bearbeitet:
a) Hámmer, Schlegel, Dengelzeuge ......... 460'—

384-—

. 536'-

b) im Stůekgewichte von weniger ais 500 g, sowie alle ganz oder
teilweise polierten oder vernicketten, ohne Růcksicht auf das 
Stiickgewicht:

1. Hámmer, Schlegel, Dengelzeuge.............................................. 576'—
480' —
672'—



134 Sbírka zákonů a nařízení, č. í.

Číslo 
(položk-a) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 1 

v Kč

za 100 kg

457 Pilníky a rašple, o délce seku (tahu) :

a) přes 250 mm................................................................................... 420'—

b) 150 až 250 mm.................................................................................. 840'—

c) menší 150 mm............................... .............................................. 1050'—

ex 458 Pily a nezoubkované listy na pily, též úplně nebo částečně leštěné 
nebo niklované:

b) ostatní.......................... ................................................................... 720' —

ex 459 Kruže (frézy), výstružníky (vyjma výstružníky úhlové), závit
níky a spirální vrtáky, čelisti závitnic; sídla; všecky tyto ná
stroje též úplně nebo částečně leštěné nebo niklované:

9

. spirální vrtáky, váží-li kus:

a) 250 g nebo více .............................................................................. 900'—

b) méně než 250 g................................................................................... 1275'—

460 želízka do hoblíků a dláta, teslíky, výslovně nejmenované ne
bozezy, razidla, průbojnice a jiné nástroje výslovně nejme
nované; všecky tyto nástroje též úplně nebo částečně leštěné 
nebo poniklované:

.

a) hadové vrtáky, spirální vrtáky na uhlí; trny k výrobě 
rour........................................................................................ 600'—

b) svěráky, provlaky na drát................................................... 750'—
c) oškrty, pemrlice (zrnováky), teslíky, želízka do hoblíků 

a dláta, pneumatické nástroje, ozuby k strojům šramo- 
vacím (brázdícím).............................................................. 900-—

d) ostatní .................................................................................. 1125'-

461 Hřebíky a drátěnky:

a) 1. Cvočky a cvoky; podkováky.................................................... 256'—

2. hřebíky sekané, výslovně nejmenované............................... 240'—

b). hřebíky drátěné, též odrhnuté.................................................... 128'—

c) jiné hřebíky:

1. neopracované (surové), též odrhnuté.................................... ..... 180'—

2. jinak obyčejně opracované, s jinými hmotami však nespojené 200'—

d) jemně opracované, pak všecky hřebíky s hlavičkami z jiných
hmot obyčejných.......................... ..............................................

'
i

360'—



Sbírka zákonů a nařízení, ě. I. 135

Nummer 
des čecho- 

slovakischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

fur 100 kg

457 Feilen und Raspeln, mít einer Hieblánge:

a) uber 250 mm................................................................................. 420’—

b) von 150 mm bis 250 mm . . .......................... ..... 840’—

c) unter 150 mm.................................................................................. 1050'—

aus 458 Ságen und ungezáhnte Sageblatter, auch ganz oder teilweise po 
liert oder vernickelt:

b)' andere..................................................................., . . . . 720' —

aus 459 Fráser, Reibáhlen (mít Ausnahme der Winkelreibahlen), Ge- 
winde- und Spiralbohreri Schneidebacken; Ahlen; alle diese 
auch ganz oder teilweise poliert oder vernickelt: .

■ Spiralbohrer, im Stůckgewichte:

a) von 250 g oder mehr.................................................................. 900'-

b) unter 250 g ....................................................................................... 1275'—

460 Hobel- und Stemmeisen, MeiBel, nicht anderweitig genannte 
Bohrer, Stempel, Stanzen und andere nicht besonders ge
nannte Werkzeuge; alle diese auch ganz oder teilweise poliert 
oder vernickelt:

a) Schlangenbohrer, Kohlenspiralbohrer; Dorne fůr die 
Rohrenerzeugung.................................................................. 600'—

b) Schraubstocke, Drahtzieheisen . . . . .* . . . . 750'—

c) Můllerbillen, Kronhárnmer, MeiBel, Hobel- und Stemm
eisen, PreBluftwerkzeuge, Pickschrammer.................... 900'—

d) andere.................................................................. • • • 1125'—

461 Nagel und Drahtstifte:

a) 1. Schuhnagel und Zwecken; Hufnágel.................................... 256' —

2. geschnittene Nagel, nicht besonders benannte.................... 240'—

b) Drahtstifte, auch gescheuert...................................................- 128'—

c) Nagel, andere:

1. roh, auch gescheuert....................................................................... 180'—

2. in anderer Weise gewohnlich bearbeitet; nicht in Verbindung 
mit anderen Materiálen............................................................. 200'—

d) fein bearbeitet, dann alle mit Kopfen aus anderen gewohn- 
lichen Materialien........................................ .... ......................... 360'—



136 Sbírka zákonů a nařízení, č. |.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

za 100 kg

462 Šroubové matice a svorníky, bez závitu; nýty:

a) neopracované (surové), o průměru otvoru nebo dříku:

1. 14 mm nebo větším......................................................................... 120'—

2. menším 14 až 7 mm......................................................................... 190'-

3. menším 7 mm.............................................................................. 240' —

b). obyčejně nebo jemně opracované, o průměru otvoru nebo
dříku:

. 1. 14 mm nebo větším.................................... .................................... 190'—

2. menším 14 až 7 mm.............................................................. 240' —

3. menším 7 mm.............................................................................. 290'—

463 Šrouby, šroubové matice a svorníky se závitem:

a) neopracované (surové), o průměru otvoru nebo dříku:

1. 14 mm nebo větším......................................................................... 215'—

2. menším 14 až 7 mm......................................................................... 290'—

3. menším 7 až 4 mm.......................... '............................................. 360'-

4. menším 4 mm.............................................................................. 430'—

b) obyčejně nebo jemně opracované, o průměru otvoru nebo
dříku:

1. 14 mm nebo větším........................................................................ 290'—

2. menším 14 až 7 mm......................................................................... 360'—

3. menším 7 až 4 mm......................................................................... 430'—

4. menším 4 mm................................................................................... 500'—

466 Drátěné zboží výslovně nejmenované:

a) neopracované (surové), neb obyčejně opracované:

1. z drátu silného 1-5 mm nebo silnějšího:

a) drátěná lana.............................................................................. 352'—

j8) ostatní.............................................................................. . 176'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 137

Nummer 
des čeeho- 

slovakischen 
Zolltariťes

Benennung Zollsatz in Kč

ftir ICO kg

462 Schraubenmuttern und Bolzeli, ohne Gewinde; Nieten:

a) roh, mít einer Schaftdicke, beziehungsweise Lochweite:

1. von 14 mm oder mehr.................................................................. 120' —

2. unter 14 bis 7 mm....................................................................... 190’—

3. unter 7 mm................................................................................. 240'—-

b) gewohnlich oder fein bearbeitet, mít einer Schaftdicke, bezie
hungsweise Lochweite:

1. von 14 mm oder mehr.................................................................. 190'—

2. unter 14 bis 7 mm ................................................................... . 240'—

3. unter 7 mm................................................................................. 290' —

463 Schrauben, Schraubenmuttern und Bolzen, mit Gewinde: •

a) roh, mit einer Schaftdicke, beziehungsweise Lochweite:

1. von 14 mm oder mehr.................................................................. 215'—

2. unter 14 bis 7 mm................................................... ..... 290' -

3. unter 7 bis 4 mm....................................................................... 360'—

4. unter 4 mm................................................................................. 430'—

b) gewohnlich oder fein bearbeitet, mit einer Schaftdicke, bezie
hungsweise Lochweite:

1. von 14 mm oder mehr........................................................ 290'—

2. unter 14 bis 7 mm....................................................................... 360' —

3. unter 7 bis 4 mm....................................................................... 430'—

4. unter 4 mm................................................................................. 500'—

466 Drahtwaren, nicht besonders benannte:

a) roh oder gewohnlich bearbeitet:

1. aus Draht in der Stárke von 1-5 mm oder mehr:

“) Drahtseile............................................. .............................. 352'—

176'—



138 Sbírka zákonů a nařízení, č. f.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

za 100 kg

2. z drátu slabšího 15 mm . . ............................................... 304 —

b). jemně natřené, pocínované, pozinkované.................................... 400'—

Poznámka. Drátěná lana čís. 466 a) 2. a b)..................... . 387 —

c) jinak jemně opracované, též leštěné nebo poniklované; drát 
opředený vlákny přediv............................................................. 750'—

ex 468 Jehlice, pokud nepatří do čís. 469; psací pera a nástrčky na 
pera; ocelové perly, též zlacené nebo stříbřené; udice, háčky 
a sponky, přezky, knoflíky, náprstky a podobné drobné po
třeby :

a) mechaniky pro knoflíky k límcům a manžetám .... 1500'—

b) jehlice a sponky k límcům, svorky na nákrčníky, nabí
ječky cigaret, pouzdra na cigarety a tabák .......................... 1800'—

ex 471 Pera (vzpruhy):

b) jiná pera vozová......................................................... ..... 210'—

■c) pera nábytková a jiná hrubá pera:

1. neopracovaná (surová), též odrhnutá nebo zhruba natřená . 360'—

2. jinak obyčejně nebo jemně opracovaná . . . . . . . 600'—

ex d) pera výslovně nejmenovaná, atd.:
péra k šněrovačkám, též potažená, a pera k plechovým svino- 

vacím okenicím........................................................................ 1200'—

472 Kování (klouby [závěsy], závory, okenní a dveřní stěžeje, stě
žejní knoflíky a součástky stěžeji, kování dveřní, okenní, ná
bytkové a vozové) ; zboží ostruhářské; všecky tyto předměty, 
pokud nejsou výrobky uměleckého zámečnictví, též spojené 
s obecnými kovy:

a) neopracovaná (surové), též odrhnuté, vrtané nebo zhruba na
třené, váží-li kus:

1. 500 g nebo méně . ................................................................... 316'—

2. přes 500 g.................................................................................. 264'—

b) broušené, jemně natřené, pokostované, poolovněné, pozinko
vané, pocínované nebo jinak obyčejně opracované (též z bí
lého plechu), váží-li kus:

1. 500 g nebo méně........................................................................ 528'—

2. přes 500 g .................................................................................. 440'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. i. 139

Nummer 
des óeo.ho- 

slovakischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

fiir 100 kg

2. aus Draht unter 1-5 mm Stárke.................... 304' —

b) fein angestrichen, verzinnt, verzinkt . . . 400'—

Anmerkung. Drahtseile der Nr. 466 a) 2. und b) . . . . 387'—

c) in anderer Weise fein bearbeitet, auch poliert oder vernickelt; 
mit Gespinstfaden iibersponnener Draht.............................. 75Ó'—

aus 468 Nadeln, soweit sie nicht unter Nr. 469 fallen; Schreibfedern 
und Federhiilsen; Stahlperlen, auch vergoldet oder versilbert; 
Fischangelnt Hafteln, Schnallen, Knopfe, Fingerhiite und der- 
gleichen kleine Gebrauchsgegenstánde:

a) Mechaniken fiir Kragen- und Manchettenknopfe .... 1500'—

b) Kragennadeln, Kragenspangen, Krawattenklammern, 
Zigarettenstopfer, Zigarettentabatiěren und Tabakdosen 1800'—

aus 471 Federn:

b) andere Wagenfedern.................................... 210'—
c) Mobel- und andere grobe Federn:

1. roh, auch gescheuert oder grob angestrichen .................... 360'—
2. in anderer Weise gewohnlich oder fein bearbeitet .... 600'-

aus d) Federn, nicht besonders benannte, usw.:

Miederfedern, auch iiberzogen, ferner Rollbalkenfedern . . 1200 —

472 Bnnder (Scharniere, Biegel, Fenster- und Tiirangeln, Angel- 
knopfe und Angelteile, Tiir-, Fenster-, Mobel- und Waeen- 
beschlage) ; Sporerwaren : alle diese, mit Ausnahme dar zu den 
Kunstschlosserarbeiten gehorigen, auch in Verbindung mit 
unedlen Metallen:

a) roh, auch gescheuert, gebohrt oder grob angestrichen, im 
Stiickgewichte von:

1. 500 g oder darunter............................................. ..... 316'—

2. iiber 500 g................................................................................. 264' —

b) geschliffen, fein angestrichen, gefirniRt, verbleit, verzinkt, 
verzinnt oder in anderer Weise gewohnlich bearbeitet (auch 
aus WeiBblech) im Stiickgewichte von:

1. 500 g oder darunter .................................................................. 528'- I
2. iiber 500 g................................................................................. 440'— I



140 Sbírka zákonů a nařízení, ě. g.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

za 100 kg

c) jinak jemně opracované, váží-li kus:

1. 500 g nebo méně ......................................................................... 660'—

2. přes 500 g................................................................................... 550'—

473 Zámky, klíče a jiné součásti zámků:

a) zámky obyčejné, vyjma zámky bezpečnostní a předměty umě
leckého zámečnictví, váží-li kus:

1. více než 300 g................................................................................... 500'—

2. 300 g a méně.............................................................. ..... 660'—

b) zámky bezpečnostní a zámky uměleckého díla zámečnického .
Poznámka. Klíče dovážené se zámky, k nimž patří, vy- 

clívají se spolu se zámky; při zjišťování váhy kusu nepřipočí- 
tává se však váha klíče.

930'-

c) klíče a součástky zámků obyčejně nebo jemně opracované, 
vyjma péra k zámkům:

1. klíče............................................................................................ 550'—
2. ostatní ........................................................................................ 715'—

475 Železné pokladny a bezpečnostní skřínky:

a) nedohotovené, pouze ze železných ploten a tyčí.......................... 264'—
b) hotové (též vložky do tresoru), též spojené s prací umělec

kého zámečnictví:

1. vyplněné isolačními hmotami......................................................... 396'—

2. bez isolačních hmot........................................................................ 770'—

ex 476 železný nábytek, vyjma nábytek umělecké práce zámečnické; 
tělocvičné nářadí;

b) jinak obyčejně nebo jemně opracovaný, též spojený s jinými 
hmotami:

nábytek............................................................. '............................. 660'—

ex 479 Zboží nožířské a jeho součástky:

b) hrubé nože a nůžky pro potřebu živnostenskou nebo země
dělskou :

1. kudly............................................................................................. 550'—
2. ostatní ........................................................................................

Poznámka. Stěradla k válcům pro papírny dlužno vyclí- 
vati podle povahy hmoty.

660'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I. 141

Nummer 
des čecho- 

slOvaki schen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

fur 100 kg-

c) in anderer Weise fein bearbeitet, im Stiickgewichte von:

1. 500 g oder darunter ................................................... 660'—
2. uber 500 g .................................................................. 550'—

473 Schlosser, Schliissel und andere SchloBbestandteile:

a) Schlosser, gewohnliche, mít Ausnahme der Sicherheits- 
schlosser und der zu den Kunstschlosserarbeiten gehorigen, 
im Stiickgewichte:

1. von mehr ais 800 g......................................... 500'-

2. von 300 g oder darunter.................................... 660'—

b) Sicherheitsschldsser, auch mít Kunstschlosserarbeit . . . . 930'—
A n m e r k u n g. Die mít den Schlossern eingehenden, zu den- 

selben gehorigen Schliissel werden mit den Schlossern zusammen 
verzollt; dagegen sind dieselben bei Erhebung des Stiickgewichtes 
auíJer Betracht zu lassen.

c) gewohnlich oder fein bearbeitete Schliissel und SchloB
bestandteile, mit Ausnahme der SchloBfedern:

1. Schliissel . . . . ................................. 550'—
2. andere ........................................................ 715' —

475 Eiserne Kassen und Sicherheitskassetten:

a) nicht fertig gearbeitete, bloB aus Eisen in Platten und Staben 264'—-

b) fertig gearbeitete (auch dergleichen Tresoreinsatze), auch 
in Verbindung mit Kunstschlosserarbeiten:

1. mit Isoliermaterialien gefiillt ......................................... 396'—

2. ohne Isoliermaterialien.................................................................. 770’—
aus 476 Eiserne Mobel, mit Ausnahme der zu den Kunstschlosserarbei

ten gehorigen; Turngerate:

b) in anderer Weise gewohnlich oder fein bearbeitet, auch in Ver
bindung mit anderen Materialien:

Mobel................................................................................................. 660'—
aus 479 Messerschmiedwaren und Bestandteile zu solchen:

b) grobe Messer und Scheren fiir den gewerblichen oder land- 
wirtschaftlichen Gebrauch:

1. Taschenfeitel............................................................................ 550'—
2. andere ...................................................................................... 660'—
Anmerkung. Walzenschaber sind nach Beschaffenheit 

des Materials zu verzollen.



142 Sbírka zákonů a nařízení, č. f.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

ex 481

a) 

1. 

2.

3.
4.
b)

1.

2.

3.
4.

c) 
1. 

2.

3.
4.

483

a)

1.

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč '

za 100 kg

Zboží z nekujné litiny, výslovně nejmenované, též se spojkami 
z kujného železa nebo spojené se dřevem:

Ocelářské skořepy (kokilly) :
neopracované (surové) nebo pouze odrhnuté, važí-li kus více

než 100 kg.......................................................................................

armatury:
neopracované (surové) nebo pouze odrhnuté, váží-li kus.

více než 100 kg.............................................................................
více než 40 kg až 100 kg..............................................................
více než 5 kg až 40 kg.................................................... • • •
5 kg nebo méně.............................................................................
jinak obyčejně opracované, váží-li kus:

více než 100 kg.............................................................................
více než 40 kg až 100 kg..............................................................
více než 5 kg až 40 kg...................................................................
5 kg nebo méně.............................................................................
jemně opracované, váží-li kus:

více než 100 kg.............................................................................
více než 40 kg až 100 kg.............................................................
více než 5 kg až 40 kg ...................................................................
5 kg nebo méně.............................................................................

Zboží z kujného železa, výslovně nejmenované, též spojené s ne- 
kujnou litinou nebo se dřevem:

neopracované (surové), nebo odrhnuté, nebo hrubě natřené, 
váží-li kus: 

více než 25 kg:
a) armatury.............................................................................
/3) ostatní..................................................................................

více než 3 kg až 25 kg:
a) armatury .............................................................................
/3) ostatní..................................................................................

více než 05 až 3 kg:
a) armatury.............................................................................
/3) ostatní..................................................................................
0 5 kg nebo méně:
a) armatury........................................................................
/3) ostatní..................................................................................

36'—

57-— 
72‘— 
81‘— 

100‘—

134'— 
153'— 
172'— 
210‘ —

192'— 
240'— 
288'— 
345'60

80'—
96'—

96'—
115'—

112'— 

134'—

128'— 
154'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. S. 143

Nummer 
d('S čocho- 

slovakischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

aus 481 Waren aus nicht schmiedbarem Gufí, nicht besonders benannte,

fíir 100 kg

auch mít Verbindungstiicken aus schmiedbarem Eisen oder 
im Verbindung mít IIolz:

Stahlwerkskokillen:

roh oder bloB gescheuert, bei einem Stiickgewichte von mehr 
ais 100 kg................................................... ..... 36'—

a)

Armaturen:

roh oder bloB gescheuert, bei einem Stiickgewichte:

1. von mehr ais 100 kg.................................................................. 57'—
2. von mehr ais 40 kg bis 100 kg................................................... 72' —
3. von mehr ais 5 kg bis 40 kg.................... ......................... 81' —
4. von 5 kg oder darunter............................................................. 100' —
b) in anderer Weise gewohnlich bearbeitet, bei einem Štuek-

1.

gewichte:
von mehr ais 100 kg.................................................................. 134'—

2. von mehr ais 40 kg bis 100 kg................................................... 153'—
3. von mehr ais 5 kg bis 40 kg........................................................ 172'—
4. von 5 kg oder darunter............................................................. 210'—

c) fein bearbeitet, bei einem Stiickgewichte:

1. von mehr ais 100 kg.................................................................. 192'—
2. von mehr ais 40 lig bis 100 lig'................................................... 240'—
3. von mehr ais 5 kg bis 40 kg........................................................ 288'—

4. von 5 kg oder darunter.................................................................. 345'60

483 Waren aus schmiedbarem Eisen, nicht besonders benannte, auch

a)

in Verbindung mit nicht schmiedbarem GuB oder Holz:

roh oder gescheuert oder grob angestrichen, bei einem Stůck-

1.
gewichte:

von mehr ais 25 kg:
a) Armaturen............................................................................ 80' —
(8) andere...................................................................................... 96'—

2. von mehr ais 3 kg bis 25 kg:
a) Armaturen............................................................................ 96'—
/3) andere...................................................................................... 115' —

3. von mehr ais 0-5 kg bis 3 kg:
a) Armaturen............................................................................ 112'—
/?) andere...................................................................................... 134'—

4. voii 0-5 kg oder darunter:
a) Armaturen............................................................................ 128' —
/3) andere...................................................................................... 154' —



144 Sbírka zákonů a nařízení, č. 8.

Číslo 
(položka) 

tatifu česko
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

b) jinak obyčejně opracované, váží-li kus:

za 100 kg

1. více než 25 kg:

a) armatury............................................................................. 160 —
/3) ostatní'.................................................................................. 192'—

2. více než 3 kg až 25 kg:

a) armatury............................................................................. 176'—
/?) ostatní........................................................ ......................... 210'—

3. více než 0-5 kg až 3 kg:

a) armatury............................................................................. 192'—
/3) ostatní.................................................................................. 230'—

4. 0 5 kg nebo méně:

a) armatury........................................................ ..... 224'—
j8) ostatní.................................................................................. 268'-

c) jemně opracované, váží-li kus:

1. více než 25 kg:
a) armatur v............................................................................. 240'—
/3) ostatní.................................................................................. 288'—

2. více než 3 kg až 25 kg:
a) armatury . . . .............................................................. 256'—
/?) ostatní.................................................................................. 306 —

3. více než 05 kg až 3 kg:
a) armatury............................................................................. 288'—
/3) ostatní.................................................................................. 345'—

4. 0 5 kg nebo méně:
a) armatury............................................................................. 320'—
p) ostatní .................................................................................. 384'-

ex 484

Poznámka. Holé magnety (ocilkové, podkovové, krouž
kové, lahvové atd.) neovinuté, bez spojení, magnetované či ni
koli, též dírkované nebo jinak opracované, vyclívají se dle tohoto 
čísla.

Zboží železné spojené s obyčejnými hmotami:
armatury....................................................................................... 360'-

ex 485 Zboží železné spojené s jemnými hmotami:

armatury....................................................................................... 1080'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. |. 145

Nummer 
des Čecho

slovák] áchen 
Zolltariťes

Benennung Zollsatz in Kč

» fiir 100 kg

b) in anderer Weise gewohnlich bearbeitet, beí einem Stiick- 
gewichte:

1. von mehr ais 25 kg:
a) Armaturen . ................................................... 160 —
/3) andere................................................................................. 192'—

2. von mehr ais 3 kg bis 25 kg:
a) Armaturen............................................................................ 176 —
/3) andere...................................................................................... 210—

3. von mehr ais 05 kg bis 3 kg:

a) Armaturen....................................................................... 192-—
/S) andere..................................................................................... 230—

4. von 05 kg oder darunter:
a) Armaturen............................................................................ 224‘ —
/3) andere................................................................................. 268‘—

c) fein bearbeitet, beí einem Stiickgewichte:

1. von mehr ais 25 kg:
a) Armaturen............................................................................ 240 —
(3) andere................................................................................. 288 —

2. von mehr ais 3 kg bis 25 kg:
a) Armaturen............................................................................ 256‘ —
/3) andere................................................................................. 306'—

3. von mehr ais 05 kg bis 3 kg:
a) Armaturen............................................................................ 288 —

/3) andere................................................................................. 345‘-

4. von 05 kg oder darunter:
a) Armaturen............................................................................ 320-
jS) andere................................................................................. 384-—

A n m e r k u n g. Ledige Magnete (Stab-, Hufeisen-, Ring-, 
Flaschen- usw. Magnete) nicht umwickelt, nicht verbunden, 
magnetisiert oder nicht, auch gelocht oder soust bearbeitet, sind 
nach dieser Nummer zu verzollen.

aus 484 Eisenwaren in Verbindung mit gewohnlichen Materialien:
Armaturen...................................................................................... 360'—

aus 485 Eisenwaren in Verbindung mit feinen Materialien:

1
Armaturen....................................................... .............................. 1080'—

7



146 Sbírka zákonů a nařízení, č. f.

j Čfslo

(položka)
I tarifu česko- 
I slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

Všeobecné poznámky ke třídě XXXVTTT. Bod 2. a), 
odst. 2.: Za opracování se však nepokládá, když se švy (jehly), 
vzniklé při lití nebo lisování, dlátem odstraní, obrousí (též 
na smirkových kotoučích), upilují nebo srazí, když 
se plochy na lomu zarovnají, když se přílitky odpíchnou, pak 
když se předměty z ocelové litiny zhruba uberou, aby se zkusilo, 
jsou-li bezvadný.

XXXIX. Obecné kovy a zboží z nich.

aa 100 kg

ex 491 Plechy a desky (válcované, vykované), dále neobráběné:

a) 9f—

b) 9r—

d) měděné, niklové, hliníkové a z jiných obecných kovů a kovo
vých slitin výslovně nejmenovaných:

1 175"—

2.
224-—

ex 492 Plechy a desky, hloubené nebo dírkované:

ex dj 225’—

2. měděné nebo mosazné kotouče.............................................. 350'—

I ex 496 Tyče, pruty a dráty (válcované, vykované nebo tažené):

a) 91'—

b) 91'—

d) měděné, niklové, hliníkové a z jiných obecných kovů a kovo
vých slitin:

175'—

2.
224'—

3.
252'—

ex 500 Trouby a válce, dále neobráběné:

a) 120'—

d) z jiných obecných kovů nebo kovových slitin, váží-li běžný 

metr:
1 280'—

2.
480'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. |. 147

Nummer 
des recho- 

slovakischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

tur 100 kg

Allgemeine A n m e r k u n g e n zur Klasse XXXVIII. 
Punkt 2 a), Abs. 2: Dagegen wird das Beseitigen der GuB- und 
PreBnáhte (Gráte) durch AbmeiBeln, Abschleifen (a uch 
a uf Schmirgelscheiben), Feilen oder BestoBen, das 
Ebrien von Bruchfláchen, das Abstechen der GuBkopfe, dann bei 
StahlguB das Vorschruppen zum Zwecke der Průfung auf Fehler- 
freiheit, nicht ais Bearbeitung angesehen.

XXXIX. Unedle Metalle und Waren daraus.

aus 491 Bleche und Platten (gewalzt, gestreckt), nicht weiter bearbeitet:

a) aus Blei............................................................................................ 91'—

b) aus Zinn oder Britanniametall................................................... 91'—

d) aus Kupfer, Nickel, Aluminium und anderen nicht besonders 
benannten unedlen Metallen und Metallegierungen, in der 
Stárke:

1. uber 0-5 mm................................................................................. 175’ —
2. von 0-5 mm oder darunter............................................................. 224'-

aus 492 Bleche und Platten, vertieft oder gelocht:

aus d) i. Scheiben (Ronden) aus Aluminium.................................... 225'—

2. Scheiben (Ronden) aus Kupfer oder Messing.................... 350'—

aus 496 Stangen, Štábe und Dráhte (gewalzt, gestreckt oder gezogen):

a) aus Blei.......................................................................................... 91'-
W aus Zinn oder Britanniametall................................................... 91'—

d) - aus Kupfer, Nickel, Aluminium und anderen unedlen Metallen 
und Metallegierungen, in der Stárke:

1. uber 0-5 mm................................................................................. 175'—
2. tiber 0'25 bis 0 5 mm.................................................................. 224'—
3. von 0 25 mm oder darunter.............................. ......................... 252'—

aus 500 Rohren und Walzen, nicht weiter bearbeitet:

a) aus Blei ...................................................................................... . 120'—

d. aus anderen unedlen Metallen oder Metallegierungen, auf 
den laufenden Meter im Gewichte:

1) von 1 kg oder mehr....................................................................... 280'-
2. von weniger ais 1 kg.................................................................. 480'—

T



148 Sbírka zákonů a nařízení, č. |.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

za 100 kg.

ex 505 Listy (folie) olověné (plumbiol) a cínové (staniol), lesklé, vzor
kované, barvené nebo lakované; šešulky na láhve, tuby a po
dobné zboží cínové, z pocínovaného olova nebo z olověných 
slitin:

a) cínové folie (staniol).............................................................. 720'—

b) olověné folie (plumbiol), šešulky na láhve a tuby z cínu, 
z pocínovaného olova nebo olověných slitin.......................... 576-—

ex 506 Knihtiskařská písmena (též linky, orámování a okrasy):

a) z liteřinv....................................................................................... 420‘—

ex 509 Kovové perly, též zlacené nebo stříbřené; hračky; jehlice, krouž
ky, knoflíky, přezky, háčky a sponky, náprstky a jiné drobné 
potřeby; psací pera a nástrčky na pera z obecných kovů a ko
vových slitin; všecky tyto předměty, pokud nepatří do 
čís. 520:

a) očka a obruby ke knoflíkům, mechaniky pro knoflíky 
k límcům a manžetám............................................................. 1500' —

b) alpakové příbory, lžíce a podložky k jídelním příborům; 
knoflíky k límcům a manžetám; jehlice a sponky k lím
cům, svorky na nákrčníky; nabíječky cigaret, pouzdra na 
cigarety a tabák; stříkací zátky z cínu, z pocínovaného 
olova neb z olověných slitin................................................... 1800' —

510 Mužské a ženské šperky, nezlacené, nestříbřené, též spojené 
s obyčejnými neb s jemnými hmotami, pokud šperky tyto ne
patří do čís. 520 ............................................................................. 1800'—

511 Zboží galanterní (drobnůstky [nippes] a předměty toiletní), 
nezlacené, nestříbřené, též spojené s obyčejnými nebo s jem
nými hmotami, pokud zboží toto nepatří do čís. 520b) . . . 1800'—

513 Bronzový prášek a bronzové barvy .............................................. 1248'—

ex 516 Zboží ulité z mědi a z jiných obecných kovů nebo z kovových 
slitin výslovně nejmenovaných, též spojené s obyčejnými hmo
tami, vyjma hrubé odlitky, patřící do čís. 501:

a) neopracované (surové), též opilované, neornamentované:

a) kování k vagonům, nábytku, oknům a dveřím..................... 576'—
/3) armatury................................................................................... 720'—

b) dále opracované neb ornamentované:



Sbírka zákonů a nařízení, č. |. 149

Numtner 
des óecho- 

slovaldschen 
Zolllariťes

Benennung Zollsatz in Kč

tur ICO kg

aus 505 Blei- und Zinnfolien (Stanniol), blank, gemustert, gefárbt oder 
lackiert; Flaschenkapseln, Tuben und áhnliche Waren aus 
Zinn, verzinntem Blei oder Bleilegierungen:

a) Zinnfolien (Stanniol).............................................................. 720'—

b) Bleifolien (Plumbiol), Flaschenkapseln und Tuben aus 
Zinn, verzinntem Blei oder Bleilegierungen.......................... 576' —

aus 506 Buehdruekerlettern (auch dergleichen Linien, Einfassungen und 
Ornamente):

a) aus Schriftmetall............................................................................. 420'—

aus 509 Metallperlen, auch vergoldet oder versilbert; Kinderspielwaren; 
Nadeln, Oseň, Knopfe, Schnallen, Hafteln, Fingerhute und 
andere kleine Gebrauchsgegenstande; Schreibfedern und Fe- 
derhiilsen aus unedlen Metallen und Metallegierungen; alle 
diese soweit sie nicht zu Nr. 520 gehoren:

a) Knopfosen und Knopffassungen, Mechaniken fiir Kragen- 
und Manschettenknopfe........................................................ 1500'—

b) Bestecke, Loffel und Rasteln aus Alpaka; Kragen- und 
Manschettenknopfe; Kragennadeln, Kragenspangen, Kra- 
vattenklammern; Zigarettenstopfer, Zigax-ettentabatiěren, 
Tabakdosen; Spritzkorke aus Zinn, verzinntem Blei oder 
Bleilegierungen....................................................................... 1800' —

510 Herren- und Frauenschmuck, weder vergoldet noch versilbert, 
auch in Verbindung mit gewohnlichen oder feinen Materia- 
lien; soweit derselbe nicht zu Nr. 520 gehort.......................... 1800' —

511 Galanteriewaren (Nippes und Toilettengegenstánde), weder 
vergoldet noch versilbert, auch in Verbindung mit gewohn
lichen oder feinen Materialien, soweit sie nicht zu Nr. 520 b)

1800"—

513 1248''—

aus 516 Gufíwaren aus Kupfer und anderen nicht anderweitig genannten 
unedlen Metallen oder Metallegierungen, auch in Verbindung 
mit gewohnlichen Materialien, mit Ausnahme der zu Nr. 501 
gehorigen groben GuBstiieke:

a) roh, auch gefeilt, nicht ornamentiert:

a) Waggon-, Mobel-, Fenster- und Tůrbeschláge.................... 576'—

720;—

b) weiter bearbeitet oder ornamentiert:



150 Sbírka zákonů a nařízení, č. |.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

za 100 kg

ex 1. drobné zboží lité, lehčí 50 g na kus, pak všecky lité předměty 
ornamentované:

a) kování k vagonům, nábytku, oknům a dveřím..................... 1440-—
/?) armatury......................................... 1800-

ex 2. ostatní zboží lité, obyčejně opracované:

a) kování k vagonům, nábytku, oknům a dveřím..................... 624- —
/?) armatury.............................................. 780--

Poznámka. Takovéto zboží jemně opracované vyclívá se 
podle čís. 517b).

ex 517 Zboží výslovně nejmenované z mědi a z jiných obecných kovů 
nebo z kovových slitin výslovně nejmenovaných, též spojené 
s obyčejnými hmotami:

a) obyčejně opracované:

1. kování k vagonům, nábytku, oknům a dveřím; nábytek; 
tělesa osvětlovací; měděné a mosazné nádobí ..... 6G0'—

2. ostatní, vyjma automaty na ohřívání vody.......................... 825 —

b) jemně opracované:

1. kování k vagonům, nábytku, oknům a dveřím; nábytek; 
tělesa osvětlovací; měděné a mosazné nádobí..................... 1440'—

2. ostatní, vyjma automaty na ohřívání vody.......................... 1800'—

Poznámka: Ucpávky z kaučuku neb kůže zůstanou při 
tarifování petrolejových i lihových vařičů a spájecích přístrojů 
nepovšimnuty.

518 Zboží výslovně nejmenované z niklu, též spojené s obyčejnými 
nebo jemnými hmotami.................................... 1800'—

520 Veškeré zboží hliníkové nebo ze slitin hliníku podobných, též 
spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami:

a) k účelům technickým:

1. hrubé odlitky, dále neopracované, bez ornamentů .... 840'-

2. ostatní ......................................................... 1200'—
b) ostatní .................................................................. .............................. 1875'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. |, 151

Nummer 
des čecho- 

slovakischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

tůr 100 kg

aus 1. KleinguBwaren im Stuckgewichte von weniger ais 50 g, dann 
alle ornamentierten GuBwaren:

a) Waggon-, Mobel-, Fenster- und Tůrbesehláge..................... 1440'—

/?) Armaturen............................... 1800'— I

aus 2. sonstige GuBwaren, gewohnlich bearbeitet:

a) Waggon-, Mobel-, Fenster- und Tůrbesehláge..................... 624-—

/3) Armaturen.................................... 780'—

Anmerkung. Dergleichen Waren, fein bearbeitet, werden nach 
Nr. 517 b) verzollt.

aus 517 Waren, nicht besonders benannte, aus Kupfer und anderen nieht 
anderweitig genannten unedlen Metallen oder Metallegierun- 
gen, auch in Verbindung mit gewohnlichen Materialien:

a) gewohnlich bearbeitet:

1. Waggon-, Mobel-, Fenster- und Tůrbesehláge; Mobel; Be- 
leuchtungskorper; Kupfer- und Messinggeschirr .... 6C0 —

2. andere mit Ausnahme von HeiBwasserautomaten . . . 825 —

b. fein bearbeitet:

1. Waggon-, Mobel-, Fenster- und Tůrbesehláge; Mobel; Be- 
leuchtungskorper; Kupfer- und Messinggeschirr .... 1440'— 1

2. andere mit Ausnahme von HeiBwasserautomaten . 1800'— 1

Anmerkung: Die bei Petroleum-, Spirituskochern und 
Lotapparaten vorkommenden Dichtungen aus Kautschuk oder 
Leder bleiben bei der Tarifierung auBer Betracht.

513 Waren, nicht besonders benannte, aus Nickel, auch in Ver
bindung mit gewohnlichen oder feinen Materialien .... 1800'— j

520 Waren aller Art aus Aluminium und aluminiumáhnlichen Legie- 
rungen, auch in Verbindung mit gewohnlichen oder feinen 
Materialien:

a) fůr technische Zwecke:

1. grobe GuBstůcke, nicht weiter bearbeitet, nicht ornamen- 
tiert.................................................................................. 840'—

2. andere ....................................................................... 1200'—

b) andere ........................................................................................... 1875"— 1



152 Sbírka zákonů a nařízení, č. g.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

za 100 kg .

' 522 Zboží z obecných kovů nebo kovových slitin, úplně nebo částečně 
zlacené nebo stříbřené, zlatém nebo stříbrem plátované, nebo 
spojené s velmi jemnými hmotami:

a) očka a obruby ke knoflíkům.............................................. 3600'—

b) stolní náčiní, příbory a lžíce................................................... 4680'—

c) ostatní ...................................................................................... 5400'—

Všeobecné poznámky ke třídě XXXIX. Bod 1. 
Zboží nepokládá se za opracované, když švy (břity) po slévání 
nebo lisování jeho se utesají, obrousí (též na smirkových ko
toučích), upilují, nebo srazí, jakož i když plochy na lomu se 
srovnají nebo přílitky odpíchnou.

XL. Stroje, přístroje a jich součásti ze dřeva, železa neb obec
ných kovů, kromě předmětů třídy XLI, a XLII.

ex 527 Lokomotivy a tendry; lokomobily:

ex b) úplné pojízdné lokomobily pro zemědělské účely.................... 283'—

ex 528 Parní stroje a jiné motory výslovně nejmenované (vyjma mo
tory třídy XLI. a XLII.); pracovní stroje, spojené nerozlučně 
s parními motory (parní hlubidla, parní jeřáby, parní kladiva, 
pamí pumpy, parní stříkačky a podobné stroje):

1. motory spalovací a výbušné; parní pumpy; váží-li kus:

a) 2 q nebo méně................................................................................. 500'—

b) více než 2 q až 25 q................................................................... 400'—

c) více než 25 q až 100 q .............................................................. 325'—

d) více než 100 q až 1000 q ................................................................... 275'—

e) více než 1000 q................................................................................. 250'—

2. vodní turbiny, váží-li kus:

c) více než 25 q až 100 q .............................................................. 325'—

d) více než 100 q až 1000 q......................... ........................................ 275'—

e) přes 1000 q...................................................................................... 250'—

529 Obráběcí stroje:

a) rámové pily.............................. ............................................. 270'—

b) ostatní.................... .................................................................. 360'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. 153

Nummer 
des čecho- 

slovakischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

fur 100 kg

522 Waren aus unedlen Metallen oder Metallegierungen, ganz oder 
teilweise vergoldet oder versilbert, mít Gold oder Silber plat- 
tiert oder in Verbindung mít feinsten Materialien.

a) Knopfosen und Knopffassungen . . . 3600'—
b) Tafelgerate, EBbestecke und Loffel .... 4680'—
c) andere ............................... 5400'—

Allgemeine Anmerkungen zu Klasse XXXIX. 
Punkt 1. Das Beseitigen der GuB- und PreBnáhte(grate) durch 
AbmeiBeln, Abschleifen (auch auf Schmirgelscheiben), Feilen 
oder BestoBen, sowie das Ebnen von Bruchfláchen und das Ab- 
stechen der GuBkopfe wird nicht ais Bearbeitung angesehen.

XL. Maschinen, Apparate und Bestandteile derselben aus Holz, 
Eisen oder unedlen Metallen, mit Ausnahme der in die Klassen 

XLI und XLII gehorigen.

aus 527 Lokomotiven und Tender; Lokomobile:

aus 5) komplette fahrbare Lokomobile fůr landwirtschaftliche 
Zwecke . .................................... 288'—

aus 528 Dampfmaschinén und andere nicht besonders benannte Motoren 
(mit Ausnahme der zu den Klassen XLI und XLII gehorigen 
Mptoren); Arbeitsmaschinen, in untrennbarer Verbindung 
mit Dampfmotoren (Dampfbagger, Dampfkrane, Dampf- 
hámmer, Dampfpumpen, Dampfspritzen und dergleichen) :

1. Verbrennungs- und Explosionsmotoren; Dampfpumpen; bei 
einem Stůckgewichte von:

a) ■ 2 q oder darunter .... 500'—
b) mehr ais 2 q bis 25 q..................... 400'—
c) mehr ais 25 q bis 100 q............................... 325'—
d) mehr ais 100 q bis 1000 q . . . . 275'—
e) uber 1000 q.......................... 250'—

2. Wasserturbinen bei einem Stůckgewichte von:

c) mehr ais 25 q bis 100 q............................... 325'—
d) mehr ais 100 q bis 1000 q............................... 275'—
e) ůber 1000 q.............................................. 250'—

529 Werkzeugmaschinen:

a) Sagegattern.............................................. 270'—
b) andere ................................................................................. 360'—



154 Sbírka zákonů a nařízení, č. |.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenov á n í Dovozní clo 
v Kč

za 100 kg

ex 530 Hospodářské stroje a přístroje, výslovně nejmenované:

b) mlátičky................................................................................................................................................................................. 180'—

P o z n á'm k a. Ocel na příraznice mlátiček, na příslušné délky 
nenařezaná, vyclívá se podle povahy hmoty.

c) jiné:

1. dřevěné (t. j. aspoň se 75% dřeva).............................................. 136’—

2. železné:

a) stroje na obdělávání půdy............................................................................................................. 192'—

/?) ostatní....................................................................................... 240'—

Poznámka. Odstředivky na mléko . .................................... 432'—

ex 536 Stroje a přístroje výslovně nejmenované, ze dřeva (t. j. aspoň 
se 75% dřeva) :

dřevěné řemenice......................................... ......... • • • • • • 180'—

537 Stroje a přístroje výslovně nejmenované, z obecných kovů (t. j. 
více než 50% obecných kovů).................................................................................................... 400'—

538 Stroje a přístroje výslovně nejmenované, jiné:

1. radiátory z kujného železa, váží-li kus:

a) 2 q nebo méně.............................................................................................................................................................. 300'—

b) více než 2 q až 10 q.................................................................................................... ......... 280'—

c) více než 10 q.............................................................................................................................................................. 240'—

.2. výtahy a zdvihadla; pumpy; váží-li kus:

a) 2 q nebo méně.............................................................................................................................................................. 375'-

b)- více než 2 q až 10 q.......................................................................................................................................... 350'—

c) více než 10 q . . .......................................................................................................................................... 300'—



Sbíi'ka zákonů a nařízení, č. J. 155

Nunimer 
des čecho- 

sloviikischen 
Zollianfes

Benennung Zollsatz in Kč

aus 530 Landwirtschaftliche Maschinen und Apparate, nicht besonders 
benannte:

fůr 100 kg

b) Dreschmaschinen .......................... 180"—

Anmerkung. Schlagleistenstahl, nicht abgepaBt, ist nach 
Beschaffenheit des Materials abzuíertigen.

c) andere:

1. aus Holz (d. i. mit 75% oder mehr Holz)............................... 136'—

2. aus Eisen:

a) Bodenbearbeitungsmaschinen .... 192' —

(3) andere......................................... 240'—

Anmerkung. Milchseparatoren............................... 432'—

aus 536
9

Maschinen und Apparate, nicht besonders benannte, aus Holz 
(d. i. mit 75% und mehr Holz):

Holzriemenseheiben .................................... 180'—

537 Maschinen und Apparate, nicht besonders benannte, aus unedlen 
Metailen (d. i. mit mehr ais 50% unedler Metalle)..................... 400'—

538 Maschinen und Apparate, nicht besonders benannte, andere:

1. Schmiedeiserne Radiatoren bei einem Stůckgewichte von:

a) 2 q oder darunter ........................................................................ 300'—

b) mehr ais 2 q bis 10 q.................................................................. 280'—

c) mehr ais 10 q................................................................................. 240'—

2. Aufztige und Hebezeuge; Pumpen bei einem Stůckgewichte:

a) 2 q oder darunter............................................................................ 375'—

b) mehr ais 2 q bis 10 q....................................................................... 350'—

c) mehr ais 10 q.................................................................................
300'— |



156 Sbírka zákonů a nařízení, č. í:

Čislo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

za 100 kg

3. transmise, váží-li kus:

a) 2 q nebo méně.................................................................................. 312'50

b) více než 2 q až 10 q....................................................................... 275--

4. jiné. (včetně všech strojů a pomocných strojů pro továrny na 
dřevovinu, buničinu, pro papírny a továrny na lepenku, jakož 
i hydraulických regulátorů), váží-li kus:

a) 2 q nebo méně................................................................................. 450'—

b) více než 2 q až 10 q....................................................................... 420'—

c) více než 10 q.................................................................................. 360'—

XLI. Elektrické stroje, přístroje a elektrotechnické pomůcky.

539 Dynama a elektrické motory (vyjma motory k automobilům), 
též spojené neodlučně s mechanickým zařízením nebo s pří
stroji; transformátory (otáčivé nebo nehybné usměrňovače); 
váží-li kus:

a)
•

25 kg nebo méně............................................................................. 1188'—

b) více než 25 kg až 5 q................................................................... 825'—

c) více než 5 q až 30 q.......................... . . . .......................... 708'—

‘ d) více než 30 q až 80 q ........................................................................ 594'—

e) více než 80 q.................................................................................. 396'—

ex 540 Elektrické přístroje telegrafní, zvonkové, návěštní a bezpeč
nostní přístroje železniční; telefony a mikrofony (vyjma pří
stroje radiotelegrafní a radiotelefonní) ; ochranná zařízení 
proti blesku (vyjma hromosvody); elektrické přístroje mě
řicí a počítací; váží-li kus:

a)

b)

5 kg nebo více..................................................................................
méně než 5 kg:

2400'—

1. telefony, mikrofony i s příslušným ochranným zařízením 
proti blesku......................... ....................................................... 3600'—

2. elektrické přístroje měřicí a počítací .................................... 3900'—

3. jiné........................................................................................... 4200'—

541 Zařízení rozvodná a dotyková, montované pojistky a pod., 
elektrovodné přístroje; všecky tyto předměty v objímkách 
(v pouzdrech a pod.), váží-li kus až 250 g.................................... 2250'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. g. 157

Nummer 
deš čechn- 

slovakischen 
Zolllariťes

Benennung Zollsatz in Kč

fůr 100 kg

3. Transmissionen im Stůckgewichte von:

a) 2 q oder darunter............................................................................ 312-50

b) mehr ais 2 q bis 10 q . ................................................................... 275-—

4. andere (einschlieftlich sámtlichev Maschinen und Hilfsma- 
schinen fůr die Holzstoff-, Zellulose-, Papier- und Pappen- 
fabrikation, sowie der hydraulischen Regulatoren), bei einem 
Stůckgewichte von:

a) 2 q oder darunter ............................................................................ 450‘—■

b) mehr ais 2 q bis lOq....................................................................... 420 —

c) mehr ais 10 q ... ................................................................... 360-—

XLI. Elektrische Maschinen und Apparate und elektrotechnische 
Bedarfsgégenstande.

539 Dynamomaschinen und Elektromotoren (mít Ausnahme der 
Automobilmotoren), auch in untrennbarer Verbindung mít 
mechanisehen Vorrichtungen oder Apparaten; Transformato- 
ren (rotierende oder ruhende Umformer); im Stůckgewichte
von:

a) 25 kg oder darunter....................................................................... 11S8-—

b) mehr ais 25 kg bis 5 q.................................................................. 825'—

c) mehr ais 5 q bis 30 q....................................................................... 708-
a) mehr ais 30 q bis 80 q.................................................................. 594'-
e) ůber 80 q............................................. ............................................. 396 —

aus 510 Telegraphen-, Láute-, Signál- und Eisenbahnsicherungsapparate, 
elektrische; Telephone und Mikrophone (mit Ausnahme von 
Radiotelegraphen- und Radiotelephonapparaten) ; Blitzschutz- 
vorrichtungen (exklusive Blitzableiter); MeB- und Záhlappa- 
rats, elektrische; im Stůckgewichte:

a) von 5 kg oder darůber .................................................................. 2400'—

b) unter 5 kg:
1. Telephone, Mikrophone nebst. zugehorigen Blitzschutzvor- 

richtungen................................................................................. 3600'— 1

2. MeB- und Záhlapparate, elektrische......................... ..... 3900'— I
3. andere ...................................................................................... 4200'—

541 Schalt- und Kontaktvorrichtungen, montierte Sicherungen und 
dergleichen, elektrische Leitungsapparate; alle diese in Fas- 
sungen (Dosen und dergleichen) im Stůckgewichte bis zu 
250 g ... ................................................... .... ......................... 2250’—



158 Sbírka zákonů a nařízení, č. 0.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování t>OVCK'Tlf clo
v Kč

za 100 kg

ex 542 Elektrické lampy (obloukovky, žárovky a pod.) ; montované ob
jímky k elektrickým lampám; montovaná skleněná tělesa pro 
světelné elektrické jevy:
a) elektrické žárovky................................................................... 2600'—
b) montovaná hrdla k žárovkám............................................... 1400'—

543 Elektrické přístroje a elektrotechnická zařízení (regrnlátory, od
pory, napáječe a pod.), výslovně nejmenované, váží-li kus:

a) 10 kg nebo méně.................................................................... 2160'—
b) přes 10 kg až 25 kg.............................................................. 1 800'—-

c) přes 25 kg............................... ................................................... 1440'—

Poznámka. Elektrické přístroj e vařící a topné; suché články 1200'—

ex 544 Kabely a isolované elektrovodné dráty:

b) bez kovové ochrany, isolované:

1. papírem, osinkem a jinými látkami (vyjma kaučukem, perčo- 
vinou a předivem)........................................................................ 800 -

2. kaučukem nebo perčovinou.............................................................. 1000'—

3. předivem, též spojeným s osinkem, papírem a podobnými lát
kami, s kaučukem, perčovinou nebo jejich náhražkami . . 1450 -

ex 546 Elektrické uhlíky:

b) jiné:
váží-li kus 3 kg neb více............................................................. 24'—

XLII. Vozidla.

ex 547 Nákladní vozy a nákladní sáně:

hospodářské nákladní vozy ........................................................ 180'—

550 Velocipédy úplné, též rozložené; hotové rámy k velocipédům, též 
spojené s jinými částkami velocipédovými...............................

za kus 
420'—

553 Automobily, chassis s motorem nebo bez něho, s karosserií neb 
bez ní, a karosserie zvlášť dovážené, bez ohledu na váhu . .

z ceny
45u/o

XLIII. Drahé (vzácné) kovy, drahokamy a polodrahokamy 
a zboží z nich; mince.

ex 568 Výrobky stříbrné a jiné zboží výslovně nejmenované, zcela nebo 
částečně ze stříbra, též zlacené nebo spojeně s pravými nebo



Sbírka zákonů a nařízení, č. i. 159

Nummer 
des čecho- 

slovakischen
Benennung - ' Zollsatz in Kč

Zolltarifes

aus 542

543

aus 544
b)

1.

2.

3.

aus 546
b)

aus 547

550

553

aus 568

Lampen, elektrische (Bogen-, Gliih- und dergleichen Lampen) ; 
montierte Fassungen zu elektrischen Lampen; montierte 
Glaskorper fůr elektrische Lichterscheinungen:

a) elektrische Glůhlampen........................................................
b) montierte Glůhlampensockel...................................................

Apparate, elektrische und elektrotechnische Vorrichtungen (Re- 
gulatoren, Widerstánde, Anlasser und dergleichen), mcht be- 
sonders benannte, im Stůckgewichte:

a) von 10 kg oder darunter .........................................................
b) von mehr ais 10 kg bis 25 kg......................................... • •

c) von mehr ais 25 kg...................................................................
Anmerkung. Elektrische Koch- und Heizapparate;

Trockenelemente..................................................................................

Kabel und isolierte Dráhte fůr elektrische Leitungen:

ohne Metallbewehrung, mit einer Isolation:

von Papier, Asbest und anderen Stoffen (mit Ausnahme von 
Kautschuk, Guttapercha und Gespinstfáden).....................

von Kautschuk oder Guttapercha..............................................
von Gespinstfáden, auch in Verbindung mit Asbest, Papiei 

und dergleichen, mit Kautschuk, Guttapercha oder deren 
Ersatzstoffen.............................................................................

Elektrische Kohlen: 

andere:
. im Stůckgewicht von 3 kg oder mehr .•

XLII. Fahrzeuge.

Lastwagen und Laštschlitten:

landwirtschaftliche Lastwagen...................................................
Fahrráder, komplett, auch zerlegt; fertige^ 1 ahrradrahmen, auch 

in Verbindung mit anderen Fahrradteilen . . . .
Automobile, Chassis mit oder ohne Motor, mit oder ohne Karos- 

serie, und Karosserien besonders eingefůhrt, ohne Rucksich 
auf das Gewicht............................................................................

XLIII. Edeímetalle, Edel- und Halbedelsteine und Waren 
daraus; Můnzen.

Silberarbeiten und andere nicht besonders benannte Waren, 
ganz oder teilweise aus Silber, auch vergoldet oder m Verbm-

fur 100 kg

2600'— 

1400'—

2160'— 

1800'— 

1440 —

1200'—

800' — 

1000' —

1450' —

24'—

180'— 
fůr 1 Stůck: 

420' —

vom Werte 
45%



160 Sbírka zákonů a nařízení, č. |.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

• , Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

nepravými perlami nebo korály, drahokamy nebo polodraho
kamy a s napodobenými drahokamy:

d) jiné výrobky, potom výrobky ze stříbra zlatém plátované 
(doublé): za 1 kg

1. ze stříbra....................................................................................... 600'—

2. ze stříbra zlatém plátované................................................... 720'—

XLIV. Instrumenty a hodiny.

ex 577 Nástroje mfěřicí pro živnostníky atd.: za 100 kg
a) metrovky a míry skládací dřevěné.............................................. 768'—

579 Piana, pianina, harmonia a podobné nástroje klávesové (vyjma 
varhany) ... ............................................................................. 1430' —

ex 581 Dechové a tahací harmoniky:

ex a) tahací harmoniky............................................................................. 720'—

XLVI. Chemické látky pomocné a chemické výrobky.

ex 597 Kysličníky a zásady výslovně jmenované:

1) klejt, mletý, v prášku; massikot a suřík (minium) .... 96'-

q) * peroxyd vodíku............................................................................. 180'—

ex 598 Kyseliny výslovně jmenované:

ex b) 2 ky§elina dusičná.................................................................... 17'50

cj 1 kyselina sírová komorová (anglická, nedýmavá)..................... 18'20

ex f) kyselina vinná........................................................................ 165'—

ex 599 Soli draselné, sodné a amonné, výslovně jmenované:

d) soda (uhličitan sodný), surová nebo krystalovaná .... 22'50

ex e) vodní sklo, pevné............................................................................. 54'—

f) 1 soda kalcinovaná.............................................................................. 24'—

2 vodní sklo v roztoku........................................................................ 28'80



Sbírka zákonů a nařízení, č. |. 161

Nummer 
des čecho- 

slovakischen 
Zolitariťes

B e n e n n u n g •
Zollsatz in K6

cf)

dung mít echten oder unechten Perlen oder Korallen, Edel- 
oder Halbedelsteinen und nachgeahmten Edelsteinen:

andere Arbeiten, ferner mít Gold plattierte Silberarbeiten 
(Doubléware): fůr 1 kg

1. aus Silber................................................................................. 600'— •

2. aus Silber mit Gold plattiert.............................................. 720'—

XLIV. Instrumente und Uhren.

aus 577 Messwerkzeuge fůr den geweřblichen Gebrauch usw.: fůr 100 kg

a) Meterstábe und GliedermaBstábe aus Holz............................... 768'—

579 Klaviere, Pianinos, Harmoniums und dergleichen Tasten- 
instrumente (mit Ausnahme der Orgeln) . .......................... 1480' —

aus 581 Mund- und Ziehharmonikas:

aus a) Ziehharmoňikas .............................................. ..... 720"—

XLVI. Chemische Hilfstoffe und cliemische Produkte.

aus 597

0

Oxyde und Basen, besonders benannte:

Bleiglatte, gemahlen, in Pulverform; Massikot und Mennige 96'—

q) Wasserstoffsuperoxyd.................................................................. 180'-

aus 598 Sáuren, besonders benannte:

aus b) 2 Salpetersáure .................................................................................. 17'50

c) 1 Schwefelsáure (Schwefelsáurehydrat), nicht rauchende . . 18-20

aus f) Weinsáure...................................................................................... 165'-

aus 599
•

Kalium-, Natrium- und Ammoniumsalze, besonders benannte:

d) Soda (kohlensaures Natrium, Natriumkarbonat), roh oder
22-50

aus e) 54-—

f) 1 24-—

2
28'80 1



162 Sbírka zákonů a nařízení, č. |.

Čislo 
(i>olo/.ka) 

tarifu 6’ sko- 
slovenského

Pojmenování Dovozní clo 
v Kč

ex i) 2 a) kyselý uhličitan draselný a sodný.........................................

za 100 kg

72 —

/3) sirnatan sodný pevný (antichlor)......................................... 100 —

ex k) dusitan sodný (natriumnitrit) ; uhličitan amonný..................... 67’20

ex 600 Soli vápenaté, strontnaté, barnaté a hořečnaté, výslovně jme
nované:

ex 1) 1. umělý fosforečnan vápenatý................................................... 24 —

2. terrar (kysličník zirkoničitý)............................................... lOO —

3. karbid vápníku (calciumcarbid).............................................. ISO'—

ex 601 Sloučeniny hliníku, železa, chrómu, niklu a kobaltu, výslovně 
jmenované:

ex b) kamenec chromitý.............................................................. 72’—

608 Leštidlo na boty:

a) černé, nikoliv tekuté.............................................................. 90-—

b) jiné, zvané též krémy................................................................... 600"—

621 Plyny zkapalněné, výslovně nejmenované:

a) kysličník siřičitý (kyselina siřičitá).................................... 45'—

b) ostatní................................................... ...................................

»

XLVII. Pokosty, zboží barvířské, lékárnické a voňavkářské.

120'—

624 Pokosty lakové (s přísadou pryskyřice, terpentýnu, minerálních 
olejů nebo alkoholu)........................................................................ 900 —

626 Barvy výslovně nejmenované.................................................... 500"—

628 Inkousty, inkoustové prášky, pečetní vosk.................................... 300’—



Sbírka zákonů a nařízení, č. |. 163

Nummer 
des řecho- 

slovakis-hen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

fur 100 kg

aus i) 2 a) doppeltkohlensaures Kalí und Natron (Kalium- und 
Natriumbikarbonat, Soda bicarbonata)............................... 72- —

/3) Natriumhyposulfit, festes (unterschwefligsaures Natron, 
Antichlor) ............................................................................. 100-—

aus k) Natriumnitrit; kohlensaures Ammoniak.................................... 67-20

aus 600 Kalzium-, Strontium-, Baryum- und Magnesiumsalze, besonders 
benannte:

aus 1) 1. Phosphorsaurer Kalk (Kalziumphosphat), kiinstlicher . . 24- —

2. Terrar (Zirkondioxyd).............................................................. ioo-—

ISO'—

aus 601 Aluminium-, Eisen-, Chrom-, Nickel- und Kobaltverbindungen, 
besonders benannte:

aus b) Chromalaun.................................................................................. 72-—

608 Schuhwichse:

a) schwarz, nicht flůssig......................... .................................... 90--

b) andere, auch sogenannte Ledercréme......................................... 600'—

621 Verfliissigte Gase, nicht besonders benannte:

a) Schwefeldioxyd (schweflige Sáure).................................... 45-—

120’ —

XLVII. Firnisse, Farb-, Arznei- und Parfiimeriewaren.

624
Lackfirnisse (mit Zusatz von Harzen, Terpentin, Mineralol

900’-

626 500' —

628 Tinten, Tintenpulver, Siegellack................................................... 300'-



164 Sbírka zákonů a nařízení, č. g.

Číslo 
(položka) 

tarifu česko
slovenského

Pojmenování
Dovozní clo 

v Kč

——-----------
za 100 kg

ex 630 Lékárnické zboží upravené, jakož i všecky látky svými nápisy, 
štítky, obaly a pod. označené jako léky, i léky pro zvířata; 
vaty a obvazy upravené k účelům léčivým:

a) lékárnické zboží upravené ve formě syrobů a roztoků . . 1200'—

b) vata a obvazy upravené k léčivým účelům.......................... 1020 —

c) mýdla dehtová a medicinální................................................... 684'—

d) prášek proti hmyzu.................................................................. 342'—

XLVIII. Svíčky, mýdlo a voskové zboží.

ex 637 Mýdlo:

b) jemné, t. j. navoněné nebo v tabulkách, koulích, krabicích, 
hrnečkách........................................................................ ..... • 648 —

ex 638 Voskové svíce, voskové pochodně, voskové sloupky, noční knůtky, 
voskové zápalky:
voskové svíce, voskové pochodně, voskové sloupky, noční 

knůtky........................................................................................... 600'—

639 Zboží z tvárného vosku....................................................................... 1200'—
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Nummer 
des čecho- 

slovakischen 
Zolltarifes

Benennung Zollsatz in Kč

fiir 100 kg

aus 630 Arzneiwaren, zubereitete, sowie alle durch ihre Inschriften, Eti- 
ketten, Umschlage und dergleichen sich ais Arznei-, auch 
Tierheilmittel ankůndigenden Stoffe; zu Heilzwecken vorge- 
richtete Watten und Verbandmittel:

a) Arzneiwaren, zubereitete, in Fóru von Syrupen und Lo- 
sungen ....................................................................................... 1200'—

b) Watta und Verbandmittel, zu Heilzwecken vorgerichtet . 1020'—

c) Teer- und Medizinalseifen........................................................ 684 —

d) Insektenpulver......................................... ..... 342 —

XLVIII. Kerzen, Seifen und Wachswaren.

aus 637 Seife:

b) feine, d. i. parfiimierte oder in Táfelchen, Kugeln, Bůchsen, 
Topfen ... ........................................................................ 648 —

aus 638 Wachskerzen, Wachsfackeln, Wachsstdcke, Nachtlichte, Zůnd- 
kerzchen:

Wachskerzen, Wachsfackeln, Wachsstdcke, Nachtlichte . . . 600‘—

639 Waren aus bossiertem Wachs ......................................................... ..... 1200"—
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Závěrečný protokol
k dodatkové úmluvě k obchodní dohodě, pode- 
psané v Praze dne 4. května 1921 mezi česko
slovenskou republikou a republikou Ra

kouskou.

Při podpisu dodatkové úmluvy k obchodní 
dohodě, podepsané v Praze dne 4. května 1921 
mezi československou republikou a republi
kou Rakouskou, učinili podepsaní zmocněnci 
dnešního dne tato prohlášení, jež mají tvořiti 
integrující součást této dodatkové úmluvy:

Ke článku III.:
Obě smluvní strany projevují ochotu, že 

na návrh jedné strany vstoupí v jednání 
i během trvání této úmluvy, aby upravily 
tuto úmluvu tak, aby odpovídala vývoji hospo
dářských a obchodně-politických poměrů.

K rakouskému celnímu sazebníku.

K čís. 18: Cukr řepový atd.:
Poněvadž cla tohoto čísla jsou vytvořena 

se zřetelem na domácí cukerní daň, toho času 
10 zlatých korun za 100 kg, a rakouská vláda 
nemá býti v žádném směru vázána v jejím 
vyměření, jest shoda v tom, že smluvní celní 
sazby tohoto čísla mohou býti změněny, od
chylně od ustanovení článku I., odstavce 1., 
této dodatkové úmluvy, v souvislosti se změ
nou cukerní daně o tutéž částku jako cukerní 
daň.

Rozpětí mezi celními sazbami čís. 18b a po
známky nesmí však překročili částku 4-50 
zlatých korun za 100 kg, při čemž se přihlíží 
i k domácí dani cukerní.

K čís. 25: Ječmen a k čís. 29: Slad:
Smluvního cla pro ječmen P50 zlatých 

korun se užije, nebude-li autonomní (pohyb
livé) clo výhodnější.

SchluBprotokol!
zum Zusatzubereinkommen zu dem zwischen 
der čechoslovakischen Republik und der Re
publik osterreich am 4. Mai 1921 in Prag 

gefertigten Handelsiibereinkommen.

Bei der Unterzeichnung des Zusatzůberein- 
kommens zu dem zwischen der čechoslova
kischen Republik und der Republik óster- 
reich am 4. Mai 1921 in Prag gefertigten 
Handelsiibereinkommen, die am heutigeň 
Tage erfolgt ist, haben die unterzeichneten 
Bevollmáchtigten die folgenden Erklárungen 
abgegeben, welche einen integrierenden Teil 
dieses Zusatzúbereinkommens selbst bilden 
sollen:

Zu Artikel III:
Die beiden vertragsschlieBenden Teile er- 

kláren sich bereit, auf Antrag eines Teiles 
auch wáhrend der Dauer des vorliegenden 
Abkommens in Verhandlungen einzutreten, 
um dieses Abkommen entsprechend der Ent- 
wicklung der wirtschaftličhen und handels- 
politischen Verháltnisse zu gestalten.

Zum osterreichischen Zolltarif.

Zu Nr. 18: Rúbenzucker usw.:
Da die Zolle dieser Nummer miter Berůck- 

sichtigung der inlándischen Zuckersteuer von 
derzeit 10 Goldkronen fůr 100 kg erstellt sind 
und die osterreichische Regierung in der 
Festsetzung der letzteren in keiner Richtung 
gebunden werden soli, besteht Einverstánd- 
nis darůber, daB die vertragsmáBigen Zoll- 
sátze dieser Nummer abweichend von den 
Bestimmungen des Artikels I, Absatz 1, die
ses Zusatzabkommens im Zusammenhange 
mit einer Ánderung der Zuckersteuer um den- 
selben Betrag wie die Zuckersteuer geándert 
werden konnen.

Die Spannung zwischen den Zollsátzen der 
Nr. 18b und Anmerkung darf jedoch miter 
Berůcksichtigung der inlándischen Zucker
steuer den Betrag von 4-50 Goldkronen fůr 
100 kg nicht ůberschreiten.

Zu Nr. 25: Gerste und zu Nr. 29: Malz:
Der Vertragszoll fůr Gerste von 1-50 Gold

kronen findet Anwendúng, sofern der auto
nome (gleitende) Zoll nicht gůnstiger ist,
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K čís. 89 a: Salátové okurky:
Za salátové okurky, uváděné po čís. 39 a 

přílohy A, považují se okurky o délce 15 až 
30 cm, jichž 60 kusů váží 41/2 kg nebo více. 
Vyskytnou-li se v zásilce jednotlivé okurky od
chylné délky, nemá tato okolnost vlivu na od
bavování jako salátové okurky.

K čís. Jpfíc a čís. U7 c: Okrasné květiny atd. 
a okrasné listoví atd. barvené, napuštěné, nebo, 
aby byly trvanlivé, jinak upravené:

Podle sazebního čís. 46 c a čís. 47 c dlužno 
odbavovati také okrasné květiny atd., po pří
padě okrasné listoví atd., které jsou ku zvýšení 
trvanlivosti upraveny glycerinem, louhem 
chloridu vápenatého a pod., lakované, veluto- 
vané, slídou potažené nebo bronzované.

K čís. 50: Chmel:
Jako československý chmel smí se uváděti 

v Rakousku do oběhu jen takový chmel, který 
je opatřen označením a ověřovací listinou 
některé veřejné československé známkovny 
podle předpisů, pro označování původu chmele 
vždy právě v Československé republice plat
ných, a který jest v originálním plnění, to jest 
v obalu, opatřeném označením původu, pečetí 
a plombou podle zmíněných československých 
předpisů.

Označení původu československého chmele, 
uvedené v předchozím odstavci, bude požívati 
v Rakousku téže ochrany, jako je zavedena 
vždy právě platnými rakouskými zákony pro 
označování původu šumivých vín a pálených 
lihových tekutin.

K poznámkám k čís. 140,141 a 142: 1 2

1. Grádlové tlcaniny:
Grádlové tkaniny jsou trojvazné pokud se 

týká čtyřvazné grádlové képry, u kterých se 
sřídají dva stejně široké proužky; při tom 
u jednoho z nich běží přímky na levo, u dru
hého na právo.

2. K poznámce 3: Tkaniny ze skané příze.

Za tkaniny ze skaných přízí považují se 
všechny tkaniny, u nichž v osnově a v útku

Zu Nr. 39 a: Salatgurken:
Ais Salatgurken der unter Nr. 39 a der An- 

lage A erwáhnten Art sind Gurken von 15 bis 
30 cm Lánge anzusehen, von denen 60 Stůck 
41/2 kg oder mehr wiegen. Das Vorkommen 
einzelner Gurken von abweichender Lánge 
bleibt auf di'e Abfertigung ais Salatgurken 
ohne Einfluíž.

Zu Nr. 46 c und Nr. 47 c: Zierblumen 
usw. und Zierblattwerk usw. gefárbt, ge- 
tránkt oder sonst zur Erhaltung der Haltbar- 
keit zugerichtet:

Nach Nr. 46 c und Nr. 47 c sind Zierblumen 
usw., beziehungsweise Zierblattwerk usw. 
auch zu verzollen, die zur Erhóhung der Halt- 
barkeit mit Glyzerin, Chlorkalziumlauge u. 
dgl. zugerichtet, lackiert oder auch veloutiert, 
mit Glimmer ůberzogen oder bronziert sind.

Zu Nr. 50: Hopfen:
Ais čechoslovakischer Hopfen darf in oster- 

reich nur solcher in Verkehr gesetzt werden, 
welcher mit der nach MaBgabe der jeweils in 
der čechoslovakischen Republik geltenden 
Vorschriften liber die Herkunftsbezeichnung 
von Hopfen vorgesehenen Bezeichnung und 
děr Beglaubigungsurkunde einer čechoslova
kischen offentlichen Sigmerhalle versehen ist 
und sich in der Originalfůllung, d. h. in einer 
Umhůllung befindet, welche die Hcrkunfts- 
bezeichnung, Siegel und Plombe nach den er
wáhnten čechoslovakischen Vorschriften 
trágt.

Die im vorstehenden Absatze erwáhnte 
Herkunftsbezeichnung von čechoslovakischem 
Hopfen wird in osterreich denselber. Schutz 
genieBen, welcher nach den jeweils geltenden 
osterreichischen Gesetzen fůr die Herkunfts
bezeichnung von Schaumwein und gebrannten 
geistigen Flůssigkeiten vorgesehen ist.

Zu Anmerkungen zu den Nrn. 140, 141 
und 142:

1. Gradlgewebe:
Gradlgewebe sind drei-, beziehungsweise 

vierbindige Gradlkoper, in welchen zwei 
gleichbreite Streifen miteinander abwechseln, 
in deren einem die Gradlinien nach links, in 
deren anderem nach rechts laufen.

2. Zu Anmerkung 3: Gewebe aus ge- 
zwirnten Garnen:

Ais Gewebe aus gezwirnten Garnen sind 
alle Gewebe anzusehen, bei denen in Kette
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dohromady nepřipadají průměrně více než tři 
jednoduchá vlákna na jednu nit.

Toto omezení neplatí u tkanin zvaných kon
gres a tkanin k vyšívání: tyto spadají vždy, 
pokud jsou přitkány skané příze, pod tkaniny 
ze skaných přízí.

K čís. 1Í5: Nábytkové látky bavlněné:

Za nábytkové látky bavlněné se nepovažují:

a) veškeré potištěné tkaniny bavlněné;
b) aksamity bavlněné, váží-li čtvereční 

metr méně než 400g;
c) jiné bavlněné tkaniny:
a) v kusu barvené;
[3) váží-li čtvereční metr méně než 250 g.

Ostatní shora neuvedené bavlněné tkaniny 
dlužno odbavovat! jako nábytkové látky, 
jestliže podle své povahy jsou určeny pře
devším k výpravě nábytku (nábytkové 
povlaky a přehozy).

K čís. 181 a 1: Tkaniny kalina a huna:

Halina vyrábí se z hrubé vlny a váží čtve
reční metr 800 g nebo více; používá se jí k růz
ným účelům (jako na selské pláště, pokrývky 
na podlahu atd.)

Huna je proti halině poněkud jemnější, 
hladší sukno, z podobného materiálu jako 
halina. Je zpravidla silněji valchována než 
halina a používá se jí k výrobě obyčených do
mácích střevíců.

K čís. 180 a 2: Pokrývky z odpadků:

Pokrývky z odpadků jsou pokrývky s osno
vou z rostlinných přediv a s útkem z méněcen
ných, vlněných odpadků přádelných nebo 
z umělé vlny; tyto pokrývky nejsou prané 
a vyznačují se tudíž mastným zápachem 
a hmatem.

K čís. 180 a 3: Látky na obuv:

Látkami na obuv tohoto čísla rozumějí se: 
silné, na obou stranách zdrastěné, dvojité tka
niny, jichž svršek sestává jak v osnově, tak 
v útku z vlněné příze mykané, spodek pak 
vykazuje útek z vlněné příze mykané a osnovu 
z bavlny, která současně váže svršek. Tyto

und SchuB zusammen durchschnittlich nicht 
mehr ais drei einfache Faden auf einen Zwirn 
entfallen.

Bei KongreB- und Stickereistoffen gilt 
diese Einschránkung nicht; sie fallen bei Mit- 
verwebung gezwirnter Garne immer unter 
die Gewebe aus gezwirnten Garnen.

Zu Nr. H5: Móbelstoffe aus Baumwolle:

Ais Mobelstoffe aus Baumwolle sind nicht 
anzusehen:

a) alle bedruckten Baumwollgewebe;
b) Baumwollsamte im Gewichte unter 

400 g auf 1 m2;
c) andere Baumwollgewebe:
«) stůckgefárbte;
/]) im Gewichte unter 250 g auf 1 m2.
Andere, vorstehend nicht angefůhrte 

Baumwollgewebe sind ais Mobelstoffe ab- 
zufertigen, wenn sie nach ihrer Beschaffen- 
heit vornehmlich fůr Mobelausstattung 
(Mobelůberzug, Mobelůberwurf) bestimmt 
sind.

Zu Nr. 180 a 1: Halina- und Hunjatuch:

Halinatuch ist aus grober Wolle erzeugt, 
im Gewichte von 800 g im Quadratmeter oder 
mehr fůr verschiedene Verwendungszwecke 
(wie Bauernmántel, FuBbodenbeláge usw.).

Hunjatuch ist ein gegenůber dem Halina
tuch etwas feineres, glatteres Tuch aus dem 
Halina áhnlichen Materiál. Es ist in der 
Itegel dichter gewalkt ais Halina und dient 
zur Herstellung gewohnlicheř Hausschuhe.

Zu Nr. 180 a 2: Abfalldecken:

Abfalldecken sind Decken mit Kette aus 
pflanzlichen Spinnstoffen und SchuB aus ge- 
ringwertigen Wollspinnereiabgángen oder 
Kunstwolle; diese Decken sind ungewaschen 
und haben daher ais Charakteristikům fetten 
Geruch und Griff.

Zu Nr. 180 a 3: Schuhstoffe:

Unter Schuhstoffe dieser Nummer sind 
starke, beiderseits gerauhte Doppelgewebe zu 
verstehen, deren obere Lage sowohl in Kette 
ais auch im SchuB aus wollenem Streichgarn 
besteht, wáhrend die untere Lage SchuB aus 
wollenem Streichgarn und Kette aus Baum-
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tkaniny jsou zhusta na svršku různobarevnou 
přízí čtvercově vzorkovány,

K čís. 180 c: Zásady pro vy dívání vlněného 
tkaného zboží podle hodnoty:

Vyclívání podle hodnoty vlněného tkaného 
zboží, výslovně nejmenovaného, děje se zá
sadně podle čisté (netto) fakturované ceny. 
Z fakturované ceny odečítá se tudíž rabat a 
pod. Zlaté koruny přepočítávají se podle kur
su v den vyclívání. Při zboží, prodaném česko
slovenským výrobcem přímo rakouskému od
běrateli, je směrodatnou faktura, vystavená 
československým podnikem. Bylo-li prodáno 
zboží rakouskému odběrateli z rakouského 
svobodného skladiště komisionářem nebo po
bočným závodem československého podniku, 
bere se v úvahu ona faktura, kterou rakous
kému odběrateli vydá komisionář, pokud se 
týká pobočný závod.

Má-li celní úřad pochybnosti o správnosti 
fakturovaných cen, nastoupí rozhodčí řízení, 
předvídané v bodu 8. §u 21 rakouského cel
ního řádu.

K čís. 181: Nábytkové látky vlněné:

K nábytkovým látkám vlněným nenáležejí:

a) aksamity vlněné, váží-li čtvereční metr 
méně než 450 g,

b) jiné tkaniny vlněné, váží-li čtvereční 
metr méně než 250 g.

Ostatní shora neuvedené vlněné tkaniny 
dlužno odbavovati jako nábytkové látky, 
jestliže podle své povahy jsou určeny přede
vším k výpravě nábytku (nábytkové povlaky 
a přehozy).

K čís. 182 a: Sealskiny:

Sealskiny jsou tkaniny na způsob plyšů 
s bavlněnou osnovou a vlněným útkem, také 
potištěné a lisované; zdrastěné vlněné látky, 
netkané na způsob floru, vyclívají se podle 
čís. 180.

wolle aufweisf, welch letztere gleichzeitig die 
Bindung der oberen Lage bewerkstelligt. 
Diese Gewebe sind háufig durch Verwendung 
verschiedenfarbiger Garne in der oberen 
Lage karriert.

Zu Nr. 180 c: Grundsátze filr die Verzol- 
lung von wollenen Webwaren nach dem 
Werte:

Die Wertverzollung der nicht besonders be- 
nannten wollenen Webwaren hat grundsátz- 
lich nach dem Nettofakturenpreise zu erfol- 
gen. Es sind daher von dem Fakturenpreise 
selbst Rabatt u. dgi. in Abzug zu bringen. Die 
Umrechnung auf Goldkronen ist nach dem 
Kurse des Verzollungstages vorzunehmen. 
Wird die Ware vom čechoslovakischen Fabri- 
kanten direkt an den osterreichischen Ab- 
nehmer verkauft, so ist die von der čechoslo
vakischen Fabrik ausgestellte Faktura maB- 
gebend. Erfolgt der Verkauf an den osterrei
chischen Abnehmer vom osterreichischen 
Freilager durch den Kommissionár oder 
durch die Niederlage der čechoslovakischen 
Fabrik, so ist die Faktura in Betracht zu zie- 
hen, welche der Kommissionár, beziehungs- 
weise die Niederlage dem osterreichischen Ab
nehmer ausstellt.

Hat die Zollbehorde Zweifel uber die Rieh- 
tigkeit der Fakturenpreise, so hátte das im 
Punkt 3 des § 21 der osterreichischen Ver- 
zollungsordnung vorgesehene Schiedsverfah- 
ren Platz zu greifen.

Zu Nr. 181: Mobelstoffe aus Wolle:

Unter Mobelstoffe aus Wolle fallen nicht:

a) Wollsamte im Gewichte unter 450 g auf 
1 m2,

b) andere Wollgewebe im Gewichte unter 
250 g .auf 1 m2.

Andere, vorstehend nicht angefiihrte Wolí- 
gewebe sind ais Mobelstoffe abzufertigen, 
wenn sie nach ihrer Beschaffenheit vornehm- 
lich fůr Mobelausstattung (Mobelúberzug, 
Mobelůberwurf) bestimmt sind.

Zu Nr. 182 a: Sealskine:

Sealskine sind plúschartige Gewebe aus 
Baumwollkette mit WollschuB, auch bedruckt 
oder gepreBt; andere gerauhte, nicht florartig 
gewebte Wollstoffe sind nach Nr. 180 zu ver- 
zollen.

8
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K čís. 200 a čís. 208: Nábytkové látky hed
vábné a polohedvábné:

K nábytkovým látkám hedvábným a polo- 
hedvábným nenáležejí látky se zatíženým hed
vábím.

K čís. 252: Pouzdra:

Pouzdra jsou obaly, určené k úschově před
mětů a k tomu účelu uvnitř patřičně upra
vené.

K čís. 252 c: Lékárnické kartonáže:

Za lékárnické kartonáže dlužno považovati 
krabičky, určené k lékárnickým účelům (kra
bičky zasouvací, kulaté a podobné, t. zv. kra
bičky lékárnické), jakož i krabičky skládací, 
vesměs, možno-li jejich použití k tomu účelu 
seznati z tištěného označení nebo pod.

K čís.-267: Oděv z kaučuku atd.:

Za základ pro výpočet cla s přirážkou vez
mou se ve smluvním styku případná smluvní 
cla čís. 265 a 266.

K čís. 302, 303: Památkové předměty:

Označení krajiny a místa nebo krátkého vě
nování, provedené vypáleným, vtlačeným, ma
lovaným a pod. písmem, zůstanou při vyclí- 
vání tohoto zboží podle jeho bližší povahy bez 
povšimnutí.

K čís. 355: Zvonivky a dlaždice:

Síla zjišťuje se na nejtenším místě ; při tom 
však prohlubeniny, způsobené vtlačenými to
várními známkami a značkami, jakož i pouze 
ojedinělé, při lisování nebo pálení vzniklé ne
pravidelnosti a konečně i snížené okraje zů
stanou bez povšimnutí.

K čís. 376 a: Ocelové precisní roury:

Ocelové precisní roury jsou tažené roury, 
přesných rozměrů (síly stěn a kalibru).

Zu Nr. 200 und zu Nr. 208: Mbbelstoffe 
aus Ganz- und Halbseide:

Unter Mobelstoffe aus Ganz- und Halbseide 
fallen nicht Stoffe mit beschwerter Seide.

Zu Nr. 252: Etuis:

Etuis sind UmschlieBungen, welche zum 
Aufbewahren von Gegenstánden bestimmt 
und fůr diesen Zweck innen entsprechend ein- 
gerichtet sind.

Zu Nr. 252 c: Pharmazeutische Karto- 
nagen:

Ais pharmazeutische Kartonagen sind 
pharmazeutischen Zwecken dienende Schach- 
teln (Schieb-, Rundschachteln u. dgl., soge- 
nannte ApothekerschachtehO, sowie Fa!t- 
schachteln anzusehen, alle diese, wenn ihre 
Verwendung fur diesen Zweck durch Auf- 
druck oder dergleichen erkenntlich ist.

Zu Nr. 267: Kleidungen aus Kautschuk 
ušiv.:

Der Berechnung des Zolles samt Auf- 
schlag sind im vertragsmáBigen Verkehre all- 
fállige Vertragszolle der Nrn. 265 und 266 zu- 
grunde zu legen.

Zu Nrn. 302, 303: Souvenirc (Reíseanden- 
ken) :

Die Anbringung von Gegend- und Ortsbe- 
zeichnungen oder von kurzen Widmungsauf- 
schriftén in eingebrannten, gepro Bten, gemal- 
ten und dergleichen Schriften bleibt bei der 
Verzollung dieser Waren nach náherer Be- 
schaffenheit auBer Betracht.

Zu Nr. 355: Klinker und Bodenbelagplatten:

Die Stárke ist an der důnnsten Stelle zu er- 
heben, wobei jedoch durch eingepreBte Fab- 
riksmarken und Fabrikszeichen hervorgeru- 
fene Vertiefungen sov/ie bloB vereinzelte, 
beim Pressen or1er Brennen entstandene Un- 
regelmáBigkeiten, endlich Fassen an den Ran
dem nicht zu berůcksichtigen sind.

Zu Nr. 376a: Prázisionsstahlrohre:

Prázisionsstahlrohre sind gezogene Rohre 
von prázisen Dimensionen (Wandstárke, Ka- 
liber).
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■ K čís. k07 a: Litina sporáková, kamnová a 
stoková:

Litinou ke sporákům a kamnům se roz
umějí: podpěry pečicích trub, pětinková 
kamna, topné krky, sporákové pláty, rámy, 
kroužky do plátů, dvířka ke sporákům a kam
nům, kamnové vložky, kamnové podpěry, 
nohy ke kamnům, komínová dvířka, rošty a 
roštové tyče pro domácí sporáky a kamna.

Stokovou litinou rozumějí se: stokové 
mříže, poklopové rámy a poklopová víka, sto
kové uzávěry.

K čís. US9 d 2 a: Stroje k čištění luk od 
mechu:

Stroje k čištění luk od mechu jsou stroje 
na obdělávání luk, opatřené noži ve dvou řa
dách za sebou, kter-é slouží k rozřezávání 
trávníku.

K čís. UU1 b a c: Speciální stroje a přístroje 
pro cukrovary, pivovary a sladovny:

Takovými speciálními stroji a přístroji 
na průkaz jejich určení se rozumějí:

A. P r o cukrovary:

stroje na praní řepy, 
řezací stroje na řepu,
difusery a difusní přístroje s příslušnými 

vývěvami, 
lisy na řízky, 
filtrační lisy, 
kalolisy, 
lapače drti,
malaksery (též refrigeranty a kristalisa- 

tory),
saturatéiy,
přístroje na vyprazdňování odstředivek 

(dechargeury), 
přístroje k odlučování šťáv, 
zařízení na síření šťáv, 
separátory vápenného mléka, 
přístroje na hašení vápna, 
filtry (otevřené nízkotlaké filtry, uzavřené 

filtry skříňové, filtry na spodium),
přístroje na čištění šťáv aktivním uhlím,

zařízení na regeneraci spodia, 
lisy na kostkové tyčinky a kostkové desky 

a stroje na rozsekávání kostkových tyčinek a 
desek na kostky,

Zu Nr. 407a: Herd-, O fen- und Kanalisa- 
tionsguB:

Unter Herd- und Ofengufí sind zu verste- 
hen: Bratrohrstiitzen, Quintdfen, Heizhálso, 
Sparherdplatten, Sparherdrahmen, Sparherd- 
ringe, Herd- und Ofentůren, Ofeneinsátze, 
Ofenstůtzen, OfenfůBe, Rauchfangtůren, 
Roste und Roststábe fur Hausherde und 
Hausofen.

Unter, KanališationsguR werden verstan- 
den: Kanalgitter, Einsteigrahmen und Ein- 
steigdeckel, Kanalverschlůsse.

Zu Nr. 439 d 2a: Wiesenentmooser: .

Wiesenentmooser sind Wiesenbearbeitungs- 
maschinen mit 2 Reihen hintereinander an- 
geordneter Schneidemesser zum Zerschneiden 
der Grasnarben.

Zu Nr. 441 b und c: Spezialmaschmen und 
-apparate fur Zuckerfabriken, Brauereien 
und Málzereien:

Ais solche Spezialmaschmen und -apparate 
sind bei Nachweis ihrer Bestimmung an- 
zusehen:

A. Fůr Zuckerfabriken:

Růbenwaschmaschinen,
Růbensehneidemáschinen,
Diffuseure und Diffusionsapparate samt 

zugehorigen Luftpumpen,
Schnitzelpressen,
Filterpressen,
Schlammfilterpressen,
Půlpenfánger,
Malaxeure (auch Refrigeranten und Kri- 

stallisatoren),
Saturateure,
Zentrifugenentleerer,

Apparate zur Trennung der Abláufe,
Saftschwefeleieinrichtungen,
Kalkmilchseparatoren,
Kalkloschapparate,
Filter (offene Niederdruckfilter, geschlos- 

sene Kastenfilter, Spodiumfilter),
Apparate fůr Saftreinigung mittels aktiver 

Kohle,
Einrichtungen zur Spodiumregenerierung, 
Wůrfelstangen- und Wůrfelplattenprěssen 

und Knippmaschinen,

8'
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balicí stroje na cukr, 
granulátory,
zařízení na prosévání cukru, 
zařízení na mletí cukru, 
zařízení na sušení řízků, 
zvedací kola na řepu nebo vodu, 
hrabicové transportéry řízků, 
bagry na řízky,
dopravní a lisovací šrouby na řízky, 
pásové transportéry, 
korýtkové výtahy, 
třasadlové dopravní žlaby, 
výtahy na řepu,
Westonovy odstředivky, 
odstředivky na cukrové homole, 
čerpadla na brýdové vody, 
čerpadla na vápenné mléko, 
čerpadla na kal, 
čerpadla na šťávy, 
čerpadla na cukrovinu, 
čerpadla na syrupy, 
stroje na praní plachetek, 
stroje na praní spodia, 
stroje na mytí forem na cukr.

B. Pro pivovary a sladovny:

vystírací a zcezovací kádě s míchadly,

stroje na odkličování ječmene, 
obraceče sladu,
sladovací bubny, sušicí bubny, 
šrotovníky,
čisticí a dešticí stroje na slad, 
cízy na chmel,
stroje na utužování sudů s příslušenstvím,
stroje na odstraňování zátek,
automatické stroje na mytí sudů,
automatické stroje na vymývání sudů,
stroje na zkoušení sudů,
požahovací stroje na sudy,
stroje na vysmolování sudů,
válečková zařízení na dopravu sudů,
mladinkové filtry,
monžíky na chmel s míchadly,
kalorifery pro sladovny.

K čís. UM c: Speciální stroje a přístroje pro 
doly, hutě a válcovny a pro chemický průmysl:

Takovými speciálními stroji a přístroji 
na průkaz jejich určení se rozumějí:

Zuckerpackapparate,
Granulatoren,
Zuckersiebeinrichtungen,
Zuckermahleinrichtungen,
Sehnitzeltrockenapparate,
Růbenhubráder, Wasserhubráder,
Reehenschnitzeltransporteure,
Schnittebagger,
Schnitzeltransport- und Prefíschnecken, 
Gurtentransporteure,
Becheraufzůge,
Transportschůttelrinnen,
Rubenaufztige,
Westonzentrif ugen, 
Zuckerbrotezentrifugen,
Pumpen fůr Brůdewasser, Kalkmilch, 

Schlamm, Sáfte, Fůllmasse, Sirupe,

Filtertuchwaschmaschinen,
Spodiumwaschmaschinen,
Zuckerformenwaschmaschinen.

B. Fůr Brauereien und 
Máízereien:

Maischbottiche und Láuterbottiche mit 
Růhrwerk,

Malzentkeimungsmaschinen,
Malzwender,
Keimtrommeln, Darrtrommeln, 
Malzquetschen,
Malzputz- und -poliermasehinen, 
Hopfenseiher,
FaBreifenantreibmaschinen samt Zubehor, 
Entspunder,
automatische FaBwaschmaschinen, 
automatische FaBausspritzer, 
FaBpressionsvorrichtungen, 
FaBentpichmaschinen, 
Pecheinspritzmaschinen,
FaBrollmaschinen,
Maischefilter,
Hopfenmontejus mit Růhrwerk, 
Kaloriferen fůr Máízereien.

Zu Nr. UU1 c: Speziahnaschinen und -appa- 
rate fůr Berg-, Hiitten-, Walzwerke und fůr 
die chemische Industrie:

Ais solche Spezialmasehinen und -apparate 
sind bei Naehweis ihrer Bestimmung an- 
zusehen:
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A. Pro doly, hutě a válcovny:

. těžně stroje, 
vyklápěcí zařízení, 
třídicí rošty, 
třasadla, 
kývavá síta, 
třídicí bubny, 
prádla uhlí,
úplná zařízení válcoven železa a obecných 

kovů včetně válcoven za studená, jakož i po
mocná zařízení k nim (jako sklápěcí stoly, vá
lečková posunovadla, střešní zdviže, vlečná 
zařízení),

Porterovy ventily k plynovým generátorům, 
pístová dmychadla k zařízením pro vysoké 

pece, těžší než 800 q,
turbinová dmychadla k zařízením pro vy

soké pece, těžší než 20 q,
turbokompresory k zařízením pro vysoké 

pece, těžší než 400 q.

B. Pro továrny na mýdlo:

stroje na řezání mýdlových tyčí, 
hoblovací stroje na mýdlo, 
mísicí stroje na mýdlo, 
hnětači stroje (pilírovací) na mýdlo, 
lisy na mýdlové tyče (pelotesy), 
sušicí stroje na mýdlo, 
automatické razící stroje, 
chladicí stroje na mýdlové desky, 
kompresory s výtlakovou nádobou na 

mýdlo.

C. Zařízení pro továrny na olej:

drticí stroje na semena, 
čisticí stroje na semena, 
pražící pánve, 
hydraulické ceďákové lisy, 
stroje na lámání pokrutin.

D. Zařízení pro továrny na klih:

drticí stroje na kosti, 
difuséry kostí,
výluh ovací a extrakční přístroje na klih, 
přístroje na sušení fosfátů.

Smluvní cla platí i pro jednotlivě dovážené 
části těchto strojů a přístrojů čísla 441 b) 
a c).

A. Fůr B e r g-, H ů 11 e n- u n d 
Walzwerke:

Forderhaspeln,
Wipper,
Sortierroste,
Kreiselrátter,
Schwungsiebe,
Sortiertrommeln,
Kohlenwáschen,
komplette Walzstreckenanlagen fůr Eisen 

und unedle Metalle einschlieíMich der Kalt- 
walzwerke sowie ihre Hilfseinrichtungen (wie 
Wipptische, Rollgánge, Dachwippen, Schlep- 
peranlagen),

Forterventile fůr Gasgeneratoren, . 
Kolbengebláse fůr Hochofenanlagen im Ge- 

wichte ůber 800 q,
Turbogebláse fůr Hochofenanlagen im Ge- 

wichte ůber 20 q,
Turbokompressoren fůr Hochofenanlagen 

im Gewichte ůber 400 q.

B. Fůr Seifenfabriken:

Seifenriegelschneidemaschinen,
Seifenspánehobelmaschinen,
Seifenmischmasehinen,
Seifenpiliermasehinen,
Seifenpeloteusen, 
Seifentrockenmaschinen, 
automatische Prágemaschinen, 
Seifenplattenkůhlmaschinen, 
Kompressoren mit Seifendruckbeháltern.

C. Fůr olfabriken:

Saatzerkleinerungsmaschinen,
Saatreiniger,
Rostpfannen,
hydraulische Seiherpressen, 
Kuchenbrecher.

D. Fůr Leimfabriken:

Knochenbrecher,
Leimdiffuseure,
Leimextraktionsapparate,
Phosphattrockenapparate.

Die Vertragszolle gelten auch fůr einzeln 
eingehende Teile dieser Maschinen und Appa- 
rate der Nr. 441 b und c.
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Sportovní vozíky sem náležející jsou dětské 
vozíky většinou sklápěcí, s dřevěnou kostrou, 
dřevěným sedadlem, dřevěnou opěrou a dře
věnými podpěradly rukou a nohou, bez vy
ložení po stranách, bez obalu na nohy a bez 
střechy.

K čís. U56: Sportovní dětské vozíky:

K čís. .'f59: Motorová vozidla, atd.:

Rakouská vláda si vyhrazuje možnost změ- 
niti základ pro vyclívání automobilů podle 
hodnoty nebo přejiti k jinému systému pro 
vyclívání automobilů.

Aniž by se vzdávala svého zákonného práva 
na stanovení hodnot, prohlašuje rakouská 
vláda ochotu, že až do případné nové úpravy 
tohoto vyclívání vezme v úvahu všechny tech
nické pomůcky, týkající se automobilů česko
slovenské výroby, předané jí za tím účelem 
československou vládou.

K čís. Jf59: Parní nákladní vozy:

Parní nákladní vozy vyclívají se odděleně 
podle povahy hlavních dílů (parní stroj podle 
čís. 438, parní kotel podle čís. 435 a podvozek 
s plošinou a případnou nástavbou podle 
čís. 454).

K československému celnímu sazebníku.

K.poznámce k čís. 189 a 190: Grádlové tka
niny:

Grádiové tkaniny jsou trojvazné, pokud se 
týká čtyřvazné grádlové képry, u kterých se 
střídají dva stejně široké proužky; při tom 
u jednoho z nich běží přímky na levo, u dru
hého na právo.

K čís. 229 a: Pokrývky z odpadků:

Pokrývky z odpadků jsou pokrývky s osno
vou z rostlinných přediv a s útkem z méně
cenných vlněných odpadků přádelných nebo 
z umělé vlny; tyto pokrývky nejsou prané 
a vyznačují se tudíž mastným zápachem a 
hmatem.

Ais hieher fallende Sportwágen sind an- 
zusehen Kinderwagen, meist zusammenklapp- 
bar, mit Gestell, Sitz, Lehne, Arm- und FuB- 
stútzen aus Holz, ohne Seitenfutter, FuBsack 
und Dach.

Zu Nr. 1/.56: Sportwagen fůr Kinder:

Zu Nr. U59: Kraftfahrzeuge, usw.:

Die osterreichische Regierung behált sich 
vor, die Grundlage fůr die Wertverzollung 
von Automobilen zu ándern oder zu einem 
anderen System fůr die Verzollung von Auto
mobilen úberzugehen.

Ohne sich ihres gesetzlichen Rechtes auf 
die Feststellung der Werte zu begeben, er- 
klárt sich die osterreichische Regierung be- 
reit, bis zur allfálligen Ňěuřěgelung dieser 
Verzollung alle ihr von der čechoslovakischen 
Regierung zu diesem Zweeke ůbermittelten 
technischen Behelfe uber Automobile čecho- 
slovakischer Erzeugung in Erwágung zu 
ziehen.

Zu Nr. Í59 b: Dampflastwagen:

Dampflastwagen werden getrennt nach 
Beschaffenheit ihrer Hauptteile verzollt 
(Dampfmaschine nach Nr. 438, Dampfkessel 
nach Nr. 435, Fahrgestell samt Wagenplateau 
und etwaigem Aufbau nach Nr. 454).

Zum čechoslovakischen Zolltarif.

Zu Anmerkung zu Nrn. 189 und 190: 
Gradlgewebe:

Gradlgewebe sind drei-, beziehungsweise 
vierbindige Gradlkoper, in welchen zwei 
gleichbreite Streifen miteinander abwechseln, 
in deren einem die Gradlinien nach links, in 
deren anderem nach rechts laufen.

Zu Nr. 229 a: Abfalldecken:

Abfalldecken sind Decken mit Kette aus 
pflanzlichen Spinnstoffen und SchuB aus 
geringwertigen Wollspinnereiabgángen oder 
Kunstwolle; diese Decken sind ungewaschen 
und haben daher ais Charakteristikům fetten 
Geruch und Griff.
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' Tyrolské lodeny jsou hladké, nevzorkované, 
jednobarevné (barvené v kusu nebo ve vlně), 
nebo vícebarevné (pouze melírované) tkaniny 
z ovčí mykané příze, jež jsou více nebo méně 
zplstěny (valchovány) a mají svrchní stranu 
hladkou nebo zdrastěnou (lodeny s vlasem na 
způsob velbloudího).

Československá vláda prohlašuje ochotu, že, 
sníží-li celní sazbu na vlněné tkaniny této po
ložky ještě pod výměru, přiznanou pro tyrol
ské lodeny, přizná touž výhodu také tyrol
ským lodenům.

K čís. 229 b; Tyrolské lodeny.

Odbavovati tyrolské lodeny jsou zmocněny 
hlavní celní úřady v Praze, Brně a Bratislavě.

K čís. 21t.Jp a: Umělé hedvábí, též v nit tiska
né, přírodně bílé, nebarvené:

československá vláda ujišťuje, že zavede-li 
clo na umělé hedvábí (čís. 244 a), nebudou 
ve smluvním styku celní sazby vyšší než:

Hedvábí umělé, též v nit uskané:
a) přírodně bílé, nebarvené:

jednoduché . . . . . . 10 50 Kč za 1 kg
dvoj pramenné nebo v nit

uskané.............................. 14-— Kč za 1 kg'

K čís. 27U: Lehká dámská konfekce:

Lehkou dámskou konfekcí rozumějí-se: 
lehké šaty (šaty v celku), blůzy, sukně, žu
pany, pyjama, zástěrky, ranní kabátky (ka
bátky ke kadeření).

K čís. 296 a 1: Novinový papír tiskařský:

Novinový papír tiskařský je nehlazený, bílý 
papír pro tisk novin, ve váze více než 50 g 
na čtvereční metr, v kotoučích, jichž šířka 
obnáší aspoň 30 cm a průměr nejméně 85 cm.

K čís. 356, 358 a 359: Krabice:

Barevná, vypálená, vtlačená označení firem, 
tovární značky, označení zboží a pod., též 
ozdobená, zůstanou při vyclívání nepovšim
nuta.

Tirolerloden ist ein glattes, nicht gemuster- 
tes, einfarbiges (štuek- oder wollfarbiges) 
oder mehrfarbiges (nur meliertes) Gewebe 
aus Schafwollstreichgarnen, welches mehr 
oder weniger stark verfilzt (gewalkt) ist und 
eine glatte oder aufgerauhte (Kamelhaar- 
loden) Vorderseite hat.

Die čechoslovakische Regierung erklárt 
sich bereit, fůr den Fall einer uber das Aus- 
maB der fur Tirolerloden zugestandenen Er- 
máBigung hinausgehenden Herabsetzung des 
Zollsatzes fur wollene Webwaren dieser Posi- 
tion, dieselbe Begúnstigung auch auf Tiroler
loden zur Anwendung zu bringeh.

Zur Abfertigung von Tirolerloden werden 
die Hauptzollámter in Prag, Brúnn und Bra
tislava ermáchtigt.

Zu Nr. 21plp a: Kunstseide, auch gezwirnt, 
rohweiíi, nicht gefdrbt:

Die čechoslovakische Regierung gibt die 
Zusicherung, daB im Falle der Einfúhrung 
von Zbílen auf Kunstseide (Nr. 244 a) die 
Zollsátze im vertragsmáBigen Verkehre nicht 
hoher sein werden ais:

Kunstseide, auch gezwirnt:
a) rohweiB, nicht gefárbt: 

einfach ....... 10 50 Kč fůr 1 kg
zweidráhtig oder gezwirnt 14-— Kč fůr 1 kg

Zu Nr. 229 b: Tirolerloden:

Zu Nr. 271,: Leichtc Damenkonfektion :

Unter leichter Damenkonfektion sind zu 
verstehen: leichte Kleider, Blusen, Rocke, 
Schlafrocke, Pyjamas, Schůrzen, Morgen- 
j acken (Frisierj acken).

Zu Nr. 296 a 1: Zeitungsdruckpapier:

Zeitungsdruckpapier ist nicht satiniertes, 
weiBes Papier fůr Zeitungsdruck im Ge- 
wichte von liber 50 g auf einen Quadratmeter 
in Rollen, deren Breite wenigstens 30 cm und 
deren Durchmesser mindestens 85 cm be- 
trágt.

Zu Nrn. 356, 358 und 359: Schachteln:

Farbige, eingebrannte, eingepreBte Fir- 
menbezeichnungen, Fabriksmarken, Waren- 
bezeichnungen u. dgl., auch omamentiert, blei- 
ben bei der Verzollung auBer Betracht.
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U lyží neodůvodňuje ještě okolnost,, že jsou 
pouze na hrotu jemně osoustruhovány, jejich 
zařazení do tohoto čísla.

K čís. 400a: Zboží z cementu atd.: Hera
klitové desky:

Heraklitové desky, zhotovené použitím dře
věných třísek nebo jiných rostlinných vláken, 
vyclívají se podle tohoto čísla, pokud obsa
hují co do váhy více než 50% malty z magne
sitového (Sorelova) cementu.

K čís. 358, bod U: Lyže:

K čís. 466b: Deštníkové pruty a kostry:

Deštníkové pruty a kostry považují se za 
jemně natřené, též jsou-li opatřeny vpáleným 
lakovým nátěrem.

K čís. 481, 483, 484, 485, 516, 517: Arma
tury:

Armatury jsou výstrojné předměty strojů, 
přístrojů a rourovodů.

K čís. 530b poznámka: Ocel na příraznice 
k mlátičkám, nenařezaná na příslušnou 
délku:

Takováto ocel na příraznice k mlátičkám, 
surová, vyclívá se podle čís. 431c.

K čís. 553: Automobily, atd.:

Československá vláda si vyhrazuje změniti 
své dnešní zákonodárství o odbavování zboží 
dle hodnoty a při tom zavěsti pro odbavování 
automobilů rakouského původu clem z hod
noty ony zásady, na nichž jest vybudována 
dnešní zákonitá úprava cel z hodnoty pro 
automobily v Rakousku nebo zavěsti pro auto
mobily čís. 553 na místě cla z hodnoty clo 
dle váhy nebo clo kusové, po případě clo kom
binované.

Až do případné nové úpravy tohoto od
bavování bude hodnotné clo na automobily ra
kouského původu, dovážené do Českosloven
ska, vyměřováno za šetření předpisů § 8 pro
váděcího nařízení k platnému celnímu zákonu 
a článku X. obchodní úmluvy s Francií ze dne

Bei Skiern begrůndet der Umstand, dafi 
blofí die Spitze fein gedrechselt ist, noch nicht 
ihre Zuweisung zu dieser Nummer.

Zu Nr.-400a: Waren aus Zement ušiv.: He- 
raklithplatten:

Heraklithplatten, welche mit Verwendung 
von Holzspánen oder anderen vegetabilischen 
Faserstoffen hergestellt sind, werden, sofern 
sie uber 50 Géwichtsprozent Magnesitze- 
mentmortel (Sorelzementmortel) enthalten, 
nach dieser Nummer verzollt.

Zu Nr. 466b: Schirmschienen und Schirm- 
gestelle:

Schirmschienen und Schirmgestelle gelten 
ais fein angestrichen, auch wenn sie mit 
einem eingebrannten Lackůberzug versehen 
sind.

Zu Nrn. 481, 483, 484, 485, 516, 517: Arma
tur en:

Armaturen sind Ausrůstungsgegenstánde 
zu Maschinen, Apparaten und Rohrleitungen.

Zu Nr. 530b Anmerkung: Schlagleisten- 
stahl, nicht abgepo.Bt:

Derartiger Schlagleistenstahl, roh, wird 
nach Nr. 431c verzollt.

Zu Nr. 553: Automobile, usw.:

Die čechoslovakische Regierung behált sich 
vor, die gegenwártige Gesetzgebung hinsicht- 
lich der Wertverzollung von Waren zu andern 
und dabei fůr die Wertverzollung der Auto
mobile osterreichischer Herkunft diejenigen 
Grundsátze zur Amvendung zu bringen, auf 
denen die gegenwártige gesetzliche Regelung 
der Wertzolle fůr Automobile in osterreich 
beruht, oder an Stelle des Wertzolles einen 
Gewicht- oder Stůckzoll, beziehungsweise 
einen kombinierten Zoll auf Automobile der 
Nr. 553 einzufíihren.

Bis zur allfálligen Neuregelung der Ver- 
zollung wird die Bemessung des Zolles vom 
Wert fůr Automobile osterreichischer Her
kunft in der Einfuhr nach der čechoslova- 
kischen Republik unter Aufrechterhaltung 
der Bestimmungen des § 8 der Durchfůh-

Zu Nr. 358, Punkt 4: Skier:
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17. srpna 1923 na podkladě skutečných trž
ních cen v zemi původu, zvětšéných o výlohy 
za obal, dopravu až na československou hra
nici, pojištění a obstarání (komisi).

Aniž by se vzdávala svého práva na oce
nění, projevuje vláda československá ochotu, 
že k tomu cíli kromě faktur předložených do
vozci vezme v úvahu veškeré oceňovací prvky, 
vycházející od příslušných, důvěryhodných 
průmyslových organisací a předané jí vládou 
rakouskou.

K čís. 621a: Kysličník siřičitý (kyselina 
siřičitá):

Pro použití smluvního cla je podmínkou, 
že se předloží vysvědčení o obsahu obalů. Tato 
vysvědčení buďtež vystavena příslušnou ko
morou pro obchod, živnosti a průmysl.

K obchodní dohodě ze dne 4. května 1921.

Ke článku II.:

Obě smluvní strany se zavazují, že s pří
slušníky a společnostmi druhé smluvní strany 
nebudou, pokud se týká režimu tuzemských a 
cizozemských platebních prostředků naklá
dat! hůře, než s příslušníky a společnostmi 
státu, požívajícího v tomto směru nej vyšších 
výhod.

Ke článku VIII.:

Ustanovení dunajského statutu o transit- 
ním styku na Dunaji nejsou dotčena ustano
veními tohoto článku a příslušného závěreč
ného protokolu.

Ke článku X.:

Jest shoda v tom, že obě strany, měníce 
ustanovení odstavce 3., si sdělí úřady, pří
slušné k vystavování živnostenského listu 
legitimačního.

rungsverordnung zum geltenden Zolltarif- 
gesetz und des Artikels X des Handelsůber- 
einkommens mit Frankreich vom 17. August 
1923 auf Grund der wirklichen Marktpreise 
im Ursprungsland und dazu zurechnenden 
Rosten fur Verpackung, Transport bis zur 
čechoslovakischen Grenze, Versicherung und 
Kommission erfolgen.

Ohne sich ihres Rechtes auf die Schátzung 
der Werte zu begeben, erklárt sich die čecho- 
slovakische Regierung bereit, zu diesem 
Zwecke auBer den durch die Impcrteure vor- 
gelegten Fakturen alle vén den zustándigen, 
hiezu berufenen vertrauenswiirdigen Indu- 
strieorganisationen gelieferten und ihr von 
der osterreichischen Regierung ůbermittel- 
ten Bewertungselemente in Erwágung zu 
ziehen.

Zu Nr. 621a: Schwefeldioxyd (Schweflige 
Sáure):

Die Anwendung des Vertragszolles ist von 
der Beibringung eines Zeugnisses uber den 
Inhalt der Umschliessungen abhángig. Diese 
Zeugnisse sind von der zustándigen Kammer 
fur Handel, Gewerbe und Industrie auszu- 
stellen.

Zum Handelsiiberemkommen vom 4. Mai 1921.

Zu Artikel 11:

Die vertragschlieBenden Teile verpflichten 
sich, die Angehorigen und Gesellschaften des 
anderen Teiles in bezug auf den Verkehr mit 
in- und auslándischen Zahlungsmitteln nicht 
ungůnstiger zu behandeln, ais die Angehori
gen und Gesellschaften des in dieser Richtung 
meistbegúnstigten Staates.

Zu Artikel VIII:
Die Bestimmungen des Donauštatuts uber 

den Transitverkehr auf der Donau werden 
durch die Bestimmungen dieses Artikels und 
des dazugehorigen Schluížprotokolls nicht 
berůhrt.

Zu Artikel X:
In Abánderung der Bestimmungen des Ab- 

satzes 3 dieses' Artikels wird vereinbart, daB 
beide Teile sich die zur Ausfertigung der Ge- 
werbelegitimationskarten zustándigen Behor- 
den bekanntgeben werden.

9
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živnostenské listy legitimační budou vyho
toveny podle vzoru, předvídaného ve článku 
10. Mezinárodní konvence pro zjednodušení 
celních formalit ze dne 8. listopadu 1923.

Ke článku XIII.:

Odstavec 2. tohoto článku nahrazuje se 
tímto zněním:

Bude-li zařízena státní služba pro vlek lodí 
po vodě neb na potahové scestce na přírodních 
neb umělých vodních cestách aneb bude-li 
uděleno soukromým podnikům výlučné právo 
k'provozování vlečné lodní služby po vodě neb 
na potahové scestce, budou plavidla a výrobky 
druhé smluvní strany , pokud se týče odbavení, 
jakož i stanovení a vybírání poplatků za vlek, 
úplně postavena na roven plavidlům a výrob
kům vlastního území.

Die Gewerbelegitimationskarten werden 
nach dem im Artikel 10. der Internationalen 
Konvention zur Vereinfachung der Zollfor- 
malitáten vom 8. November 1923 vorgesehe- 
nen Muster ausgefertigt werden.

Absatz 2 dieses Artikels' wird durch fol- 
gende Fassung ersetzt:

Im Falle der Einrichtung eines. staatlichen 
Schlepp- oder Treidelbetriebes auf natúr- 
lichen oder kúnstlichen WasseršťřáBen oder 
der Erteilung eines ausschliefílichěn Rechtes 
zum Betriebe der Schleppschiffahrt oder 
Treidelei an Privatunternehmungen, werden 
die Fahrzeuge und Erzeugnisse des anderen 
vertragschlieBenden Teiles hinsichtlich der 
Abfertigung sowie hinsichtlich der Bemes- 
sung und Erhebung der Schlepp- oder Treidel- 
lohne mit den Fahrzeugen und Erzeugnissen 
der eigenen Gebiete vollkomm^n gleich be- 
handelt werden.

Zti Artikel XIII:

Ke článku XIV.:

Odstavec 1. tohoto článku nahrazuje se 
tímto zněním:

Příslušníkům druhé smluvní strany dovo
luje se za stejných podmínek a poplatků jako 
příslušníkům vlastního státu používat! silnic 
a jiných cest, průplavů, zdýmadel, převozů 
(prámů), mostů a mostních otvorů, přístavu 
a přístavišť, označení a osvětlení splavné 
dráhy, lodivodní služby, skladišť, zařízení 
k záchraně a uschování lodního zbozí a pod., 
pokud tato zařízení aneb ústavy jsou určeny 
pro veřejnou dopravu, při čemž nerozhoduje, 
zdali jsou spravovány státem, obcemi neb ve
řejnými korporacemi či soukromníky.

K příloze a) ke článku XII.:

Osvobození od dávek uvedené v bodě b) roz
šiřuje se na čerstvou zeleninu do množství 
5 kg (vyjma zemáky).

Ustanovení bodu f) o hospodářských pod
nicích platí obdobně: také pro rybničně hospo
dářství.

Zu Artikel XIV:

Absatz 1 dieses Artikels wird duře 
gende Fassung ersetzt:

Die Benutzung der KunststraBen und son- 
stigen Wege, Kanále, SchleuBen, Fáhren, 
Brúcken und Brúckenoffnungen, der Háfen 
und Landungsplátze, der Bezeichnung und 
Beleuchtung des Fahrwassers, des Lotsen- 
wesens, der Niederlagen, der Anstalten zvu 
Rettung und Bergung von Schiffsgútern unc 
dgl., insoweit die Anlagen oder Anstalten fiii 
den offentlichen Verkehr bestimmt sind, soli, 
gleichviel, ob dieselben vom Staate, von Ge- 
meinden oder von offentlichen Korperschax- 
ten oder von Privatberechtigten verwaltet 
werden, den Angehorigen des anderen ver- 
tragschlieBenden Teiles miter gleichen Be- 
dingungen und gegen gleiche Gebúhren wis 
den Angehorigen des eigenen Staates ge- 
stattet werden.

Zu Anlage a zu Artikel XII:

Die im Punkt b vorgesehene Abgabenfrei- 
heit wird auf frische Gemůse (ausgenommen 
Rartoffeln) in einer Menge von nicht mehr 
áls 5 kg ausgedehnt.

Die Bestimmungen des Punktes f betref- 
fend den landwirtschaftlichen Betrieb finden 
auch auf die Teichwirtschaft sinngemáBe 
Anwendung.
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Osvobození od cla přiznává se též pro po
třebné množství krmivá pro ryby.

Mateční kapři, kteří jsou určeni ku tření 
z hlavních kaprových rybníků do třecích ryb
níků, budou odbavováni v záznamním řízení. 
Úbytek při opětném jich vývozu zůstane bez
edný, bude-li hodnověrně odůvodněn.

Roční množství a druh krmivá pro ryby, 
jakož i počet, případně váha třecích ryb, bude 
stanovena pro jednotlivá rybničná hospodář
ství v obapolné dohodě.

Bod q), odstavec 1., bude zníti:

V pohraničním styku smějí pohraniční oby
vatelé s sebou bráti malé dávky zboží denní 
potřeby, pro něž by jinak bylo potřebí povo
lení (článek IX., odstavec 1 c), i tehdy, jed- 
ná-li se o zboží, určené pro obchod, pokud 
však vstupní dávka na ně připadající nepře
vyšuje částku 300 Kč, pokud se týká 43 zla
tých korun.

' e Vídni, dne 27. listopadu 1924.

Za československou republiku:

KROFTA v. r. 

DVOŘÁČEK v. r.

Za republiku Rakouskou: 

SCHÚRFF v. r.

MATAJA v. r. 

SCHÚLLER v. r.

Die Zollfreiheit wird auch der erforder- 
lichen Menge von Fischfutter zugestanden.

Die aus den Abwachsteichen in die Brut- 
teiche zum Laichen zu verbringenden Gene- 
rationskarpfen werden im Vormerkverkehr 
abgefertigt werden. Abgánge bei der Wieder- 
ausfuhr bleiben, soweit sie glaubwůrdig be- 
grůndet werden, zollfrei.

Die jáhrliche Menge und Gattung. von 
Fischfutter, sowie die Anzahl, beziehungs- 
weise das Gewicht der Laichfische wird fůr 
die einzelnen Teichwirtschaften im gegen- 
seitigen Einvernehmen festgesetzt. »■

Punkt q, Absatz 1, hat zu lauten:

Im Grenzverkehr důrfen geringe Mengen 
von soust an eine Bewilligung (Artikel IX, 
Absatz 1, Punkt c)'1 gebundenen Waren des 
táglíchen Bedarfes selbst daiin mitgefuhrt 
werden, wenn es Handelswaren sind, sofern 
jedoch die entfailende Eingangsabgabe den 
Betrag von 300 Kč, beziehungsweise 43 Gold- 
kronen nicht ůbersteigt.

Vý i e n , am 27. November 1924.

Fůr die čechoslovakůsche 
Republik:

KROFTA m. p.

DVOŘÁČEK m. p.

Fůr die Republik osterreich: 

SCHÚRFF m. p.

MATAJA m. p.

SCHÚLLER m. p.

SiíUnl tiskárna v Praze.


