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179.
Vyhláška ministrů financí, průmyslu,

obchodu a živností a zemědělství 
ze dne 13. srpna 1925, 

jíž se provádí vládní nařízení ze dne 4. června 
1925, č. 111 Sb. z. a n., o částečné úpravě cel
ního sazebníku pro československé celní 

území.

§ 1.
C1) Ceny zboží saz. čísel 23, 24, 25, 26 a 29 

stanoví se až na další pro každý jednotlivý ka
lendářní měsíc dle záznamů plodinových burs 
v Praze, v Brně a v Bratislavě za dobu od 10. 
druhého do 25. prvého měsíce předcházejí
cího kalendářnímu měsíci, na nějž ceny mají 
býti stanoveny (na př. pro měsíc září 1925 
podle cen za dobu od 10. července do 25. srpna 
1925): Směrodatným je celkový aritmetický 
průměr cen zdravého zboží (s vyloučením vý
běru) jak tuzemského, pocházejícího výrobou 
ze země sídla bursy, parita bursa, tak cizo
zemského, parita vstupní stanice. Cenou roz- 
hcdnou pro clo na mouku a mlýnské výrobky 
z ječmene jest cena ječmene pivovarského.

(2) Clo, daň z obratu a případné jiné dávky 
se nepočítají do cen.

§ 2.

Ceny zboží podle § 1 vyhlásí ministr financí 
y úředním listě republiky československé, 
jakmile budou vyžadovat! vybírání cla.

§ 3.
Krmný ječmen jest pouze ječmen, jehož 

hektolitrová váha jest nejvýše 60 kg, je-li 
ložen alla rinfusa. Jiný ječmen nutno pova
žovat! za ječmen pivovarský.

§ 4.
t1) Je-li v den vyčlení clo na mouku a mlýn

ské výrobky z pšenice, souržice nebo špaldy 
vyšší než clo na mouku a mlýnské výrobky ze 
žita, ječmene, ovsa nebo prosa, buďtež mouka 
a mlýnské výrobky ze všech druhů obilí vyclí- 
vány dle celní sazby na mouku pšeničnou.

, í2) Na žádost dovozce vrátí celní úřad roz
díl cla dle výsledku rozboru vzorků zboží ode
braných na návrh dovozce celním úřadem při 
celním projednávání dováženého zboží.

§ 5.
Projednávati krmnou mouku dle poznámky 

k saz. čís. 33 bez cla lze pouze tehdy, zjistí-ii 
se nálezem výzkumné stanice mlynářské při 
vysoké škole zemědělského a lesního inženýr
ství v Praze, že dovážená mouka jest krmná.

§ 6.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vy

hlášení; provede ji ministr financí.

Malypetr v. r. 
za ministra Dr. Hodžu.

Novák v. r., 
též za ministra Bečku.
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