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111.
Vládní nařízení 

ze dne 4. června 1925 

o částečné úpravě celního sazebníku pro 
československé celní území.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ -2 a 3 zákona ze dne 20. února 1919, 
č. 97 Sb. z. a n., o celním území a vybírání 
cla, jakož i podle čl. II. zákona ze dne
12. srpna 1921, č. 349 Sb. z. a. n., o prozatímní 
úpravě obchodních styků s cizinon:

Čl. I.

Celní sazby autonomního celního sazebníku 
ze dne 13. února 1906, č. 20 ř. z., u sazebních 
čísel níže uvedených stanoví se s těmito sou
činiteli :

Sazební číslo Zboží Základní sazba
za 100 kg

Souči
nitel

23. Pšenice, souržice, 
špalda 7-50 6

24. žito 7— 6
25. Ječmen 4— 6
26. Oves 6— 6
27. Kukuřice 4— 6
28. Pohanka 2— 6
29. Proso 175 6
31. Boby, hrách, čočka 4-50 6
32. Vikev, vlčí hrách (lu

pina) 3 — 6
33. Mouka a mlýnské vý

robky (opíchané, šro
tované, loupané zrní; 
kroupy, krupky, kru
pice) z obilí a luště
nin 15— 6

Sazební číslo Zboží Základní sazba Souči-
za 100 kg nitel

34. Rýže, neloupaná a 
loupaná, jakož i rýže 
zlomková 6-— 6

37. Ovoce výslovně ne
jmenované, čerstvé:
b) ostatní nebalené 

nebo prostě v py
tlích nasypané:
2. jablka, hrušky 
a kdoule, prostě 
v pytlích nasypa-
né 2— 6
3. švestky a ostat
ní ovoce, nejme
nované pod 1. a 2. 3— 6

c) ostatní ovoce ji
nak balené 5— 6

Cibule a česnek 6— 6
45. Řepka a řepice (olej- 

ka), ohnice, divoká 
řepka, ředkvové se
meno, polní hořčice a 
ostatní podobná se
mena olejnatá 3-50 6

50. Semena travní 30-— 6
51. Anýz, koriandr,

kmín, fenykl 6-— 6
58. štětka soukenická 4-— 6

za kus

63. Voli 60— 6
64. Býci 30 — 6
65. Krávy 30 — 6
66. Mladý hovězí dobytek 18— 6
67. Telata 5— 6
68. Ovce a kozy (též be

rani, skopci a kozli) 2 50 6
69. Jehňata a kůzlata 1 50 6

69
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Sazební číslo Zboží Základní sazba
za kus

70. Vepřový dobytek
a) vážící až 10 kg

(podsvinčata) 1-50
b) těžší než 10 kg

až 120 kg 12-—
c) těžší než 120 kg 22-—

za 100 l<g

75. Ryby, raci, sladko
vodní, pozemní hle
mýždi, scampi, vše
čerstvé 20—

79. Vejce drůbeží, též
žloutek a bílek tekutý 8—

81. Vosk živočišný:
a) přírodní 14—

82. Houby rohovité:
a) jemné i obyčejné

houby (houby my
cí a koňské) v pří
rodním stavu, ne
upravené, nepra
né ; houby koňské 
prané, dále zpra
cované, avšak ne
bílené 36-—

b) ostatní houby ro
hovité 145-—

86. Měchýře a střeva, 
čerstvé, solené nebo 
sušené; blány zlato- 
tepecké; střevové 
provazy 8'—

88. Máslo přírodní, čer
stvé nebo solené, též 
přepouštěné 35’-—

89. Vepřové sádlo, též 
vyškvařené, vepřová 
slanina; husí sádlo,
též vyškvařené 45-—

90. Umělé máslo a mar
garin, jakož i ostatní 
jedlé tuky výslovně 
nejmenované 35-—•

91. Tuk rybí a tulenní:
a) v sudech nebo v 

podobných větších 
nádobách o hrubé 
váze nejméně 10
b(r 250

b) v nádobách o hru
bé váze menší než
10 kg 24—

Souči
nitel

6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Sazební číslo Zboží Základní sazba
za 100 kg

92. Lůj zvířecí, syrový
nebo vyškvařený; lůj 
lisovaný 2-o0

93. Lůj rostlinný, olej 
palmový, olej z pal
mových jader a ko
kosových ořechů, tuhý 2-50

104. Olej olivový, kuku
řičný, makový, seza- 
mový, podzemnicový, 
bukvicový a sluneč
nicový v sudech, mě
chách a měchýřích 24-—

105. Olej bavlníkový v su
dech, měchách a mě
chýřích 40 —

106. Oleje mastné v la
hvích, džbánech a po
dobných nádobách 
pod 25 kg:
b) oleje čís. 104 36 —.
c) olej bavlníkový 48—

115. Ságo a ságové ná
hražky, tapioka, ar- 
rowroot 30—

117. Maso:
a) čerstvé 30—
b) upravené, a to na

solené, sušené, u- 
zené, v láku, též 
vařené 45'—

120. Sledi nasolení neb
uzení T—

121. Ryby výslovně ne
jmenované, nasolené, 
uzené, sušené 30—

122. Ryby upravené (ma- 
rinované neb v oleji 
atd.) v sudech 60—

131. Poznámka 1.:
Kondensované neb 
sušené mléko, též 
slazené 120-—

Souči
nitel

6

6

6

6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

čl. II.
Na základě § 3 zákona ze dne 20. února 

1919, č. 97 Sb. z. a n., jakož i na základě 
článku IT. zákona zp' dne 12. srpna 1921, 
č. 349 Sb. z. a n„ snižují a upravují se sou
časně cla stanovená v čl. I. u níže uvedených 
sazebních čísel takto:
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Sazební číslo Zboží Základní sazba Souči-
za 100 kg ni tel

23. Pšenice, souržice,
špalda:
při ceně do 135 Kč 
za 100 kg
při ceně nad 135 Kč

630 4

do 160 Kč za 100 kg 6-30 3

při ceně nad 160 Kč 
do 180 Kč za 100 kg 6-30 2

při ceně nad 180 Kč 
za 100 kg beze cla

24. žito:
při ceně do 100 Kč 
za 100 kg 5-80 4

při ceně nad 100 Kč 
ďo 125 Kč za 100 kg 5-80 3

při ceně nad 125 Kč 
do 150 Kč za 100 kg 5-80 2

při ceně nad 150 Kč 
za 100 kg beze cla

25. Ječmen:
a) pivovarský:

při ceně do 130 
Kč za 100 kg 
při ceně nad 130 
Kč do 150 Kč za

2-80 4

100 kg 2-80 3

při ceně nad 150 
Kč do 170 Kč za 
100 kg
při ceně nad 170

2-80 2

Kč za 100 kg 
b) krmný:

beze cla

při ceně do 110 
Kč za 100 kg 
při ceně nad 110

280 3

Kč do 130 Kč za 
100 kg
při ceně nad 130

2-80 2

Kč do 150 Kč za 
100 kg 2-80 1
při ceně nad 150 
Kč za 100 kg beze cla

26. Oves:
při ceně do 100 Kč za 
100 kg 480 4

při ceně nad 100 Kč' 
do 120 Kč za 100 kg 4-80 3

při ceně nad 120 Kč 
do 140 Kč za 100 kg 
při ceně nad 140 Kč

4-80 2

za 100 kg beze cla

Sazební číslo Zboží Celní sazba 
(součin vše 
obecné zá

kladní sazby 
se souči
nitelem) 
za 100 kg

ex 33. Mouka a mlýnské 
výrobky (opíchané, 
šrotované, loupané 
zrní; kroupy, krupky 
a krupice) z obilí a 
luštěnin:

a) z pšenice.
souržice 
š p a 1 d y:
při ceně pšenice 
do 135 Kč za
100 kg 40—
při ceně pšenice 
nad 135 Kč do
160 Kč za 100 kg 30—
při ceně pšenice 
nad 160 Kč do
180 Kč za 100 kg 22—
při ceně pšenice 
nad 180 Kč za
100 kg beze- cla__

b) ze žita:
při ceně žita do
Í00 Kč za 100 kg 32—
při ceně žita nad
100 Kč do 125 Kč 
za 100 kg 24—
při ceně žita nad
125 Kč do 150 Kč 
za 100 kg 16—
při ceně žita 
nad 150 Kč za
100 kg beze cla

c) z ječmene:

při ceně ječmene 
do 130 Kč za
100 kg 32—
při ceně ječmene 
nad 130 Kč do
150 Kč za 100 kg 24—
při ceně ječmene 
nad 150 Kč do
170 Kč za 100 kg 16—
při ceně ječmene 
nad 170 Kč za
100 kg beze cla
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Sazební číslo Zboží Celní sazba
(součin vSe- 
obecné zá
kladní sazby 

se souči
nitelem) 
za 100 kg

d) z ovsa nebo 
prosa:

při ceně ovsa nebo 
prosa do 100 Kč 
za 100 kg 32 —

při ceně ovsa nebo 
prosa nad 100 Kč 
do 120 Kč za 
100 kg 24 —

při ceně ovsa nebo 
prosa nad 120 Kč 
do 140 Kč za 
100 kg 16 —

Sazební číslo Zboží Základní sazba Souči-
za 100 kg ni tel

89. Vepřové sádlo, též vy- 
škvařené, vepřová 
slanina; husí sádlo, 
též vyškvařené: 
při ceně do 1050 Kč 
za 100 kg 45— 2
při ceně nad 1050 Kč 
do 1150 Kč za 100 kg 45— 1
při ceně nad 1150 Kč 
za 100 kg beze cla

Pokud jde o cla u ostatních sazebních čísel 
vypočítaných v čl. I., zůstává až na další 
v platnosti dosavadní úprava provedená naří
zením vlády ze dne 19. prosince 1921, č. 460 
Sb. z. a n.

Čl. III.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Provésti je ukládá se ministru financí 
spolu s ministry obchodu a zemědělství.

při ceně ovsa nebo 
prosa nad 140 Kč 
za 100 kg

P o z n. Krmná mouka pše
ničná, žitná, ječmenná a 
ovesná

beze cla

beze cla

Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Malypetr v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Novák v. r.

Stříbrný v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Káliay v. r.

Státní tiskárna v Pr«/e.


