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Sbírka zákonů a nařízení
stáÉo če&I&oslovensls-éfi*o.

Částka 58. Vydána dne 9. července 1926.

Obsah: 109. Zákon, jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území 
a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou.

109.
Zákon ze dne 22. června 1926, 

jímž se částečně mění zákon o celním sazeb
níku pro československé celní území a celní 
sazebník a vydávají ustanovení o úpravě 

obchodních styků s cizinou.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Celní sazebník pro československé celní 
území pozměňuje se takto:
Sazební číslo Zboží Všeobecná celní

sazba v Kč
za 100 kg

23. Pšenice, souržice, špalda 60 —

24. žito 56—

25. Ječmen 44—

26. Oyes 48—

27. Kukuřice 32—

28. Pohanka 16—

29. Proso 14—

30. Slad so
31. Boby, hrách, čočka se—
32.
33.

Vikev, vlčí hrách (lupina) 
Mouka a mlýnské výrobky z

24—

obilí a luštěnin (opíchané, 
šrotované, loupané zrní; 
kroupy, krupky, krupice) 120—

34. Rýže neloupaná a loupaná, ja
kož i rýže zlomková 36-—

Poznámka. Mlýnské výrobky 
z rýže vyclívají se podle čís.
33.

Sazební číslo Zboží Všeobecná celní
sazba v Kč

za 100 kg
37. Ovoce výslovně nejmenované, 

čerstvé:
b) ostatní nebalené, nebo 

prostě v pytlích nasy
pané :
1. jablka, hrušky a 

kdoule, nebalené (al-
la rinfusa) 15-—

2. jablka, hrušky a
kdoule, prostě v pyt
lích nasypané 20—

3. švestky a ostatní 
ovoce nejmenované
pod 1. a 2. 30-—

c) ostatní ovoce jinak ba
lené 50 —

41. Cibule a česnek 60-—

43. Zelenina výslovně nejmeno
vaná a jiné rostliny pro ku
chyňskou potřebu, čerstvé: 

b) obyčejná zelenina:
1. brambory 10 —
2. ostatní - 20—

45. Řepka a řepice (olejka, ohni
ce, divoká řepka, ředkvové 
semeno, polní hořčice a 
ostatní podobná semena 
olejnatá) 30—

50. Semena travní 300'—
51. Anýz, koriandr, kmín, fe-

nykl 60—
56. živoucí rostliny (také v oby

čejných květináčích, kbelí
kách a podobných nádo
bách) :
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Sazební číslo Zboží Všeobecná celní
sazba v Kč

za 100 kg
e) ostatní, též sazenice, rou

by, odnože a výhonky 20 —
58. štětka soukenická 24 —

63. Voli
za kus

480—
64. Býci 300 —
65. Krávy 300—
66. Mladý hovězí dobytek 180 —
67. Telata 50 —
68. Ovce a kozy (též berani,

skopci a kozli) 25—
69. Jehňata a kůzlata IS
70. Vepřový dobytek:

a) vážící až 10 kg (pod- 
svinčata) IS—

b) těžší než 10 kg až 
120 kg 120—

c) těžší než 120 kg 220 —

71. Koně:
a) starší dvou let 1500—
b) do dvou let 750—

Poznámka. Hříbata u klisen beze cla

za 100 kg
75. Ryby, raci sladkovodní, po

zemní hlemýždi, scampi, 
vše čerstvé 160—

79. Vejce drůbeží, též žloutek a
bílek, tekutý 64—

81. Vosk živočišný:
a) přírodní 84—

82. Houby rohovité:
a) jemné i obyčejné houby 

(houby mycí a koňské) 
v přírodním stavu, ne
upravené, neprané; hou
by koňské prané, dále 
zpracované, avšak ne
bílené 216—

b) ostatní houby rohovité 870—

86. Měchýře a střeva, čerstvé, so
lené nebo sušené; blány zla- 
totepecké; střevové pro
vazy 48—

88.

Jedlé tuky:
Máslo přírodní, čerstvé nebo

solené, též přepouštěné 350—

Sazební číslo Zboží Všeobecná celní
sazba v Kč

za 100 kg
89. Vepřové sádlo, též vyškvaře-

né, vepřová slanina; husí 
sádlo, též vyškvařené 360-—-

90. Umělé máslo a margarin, ja
kož i ostatní jedlé tuky vý
slovně nejmenované 210 —

Poznámka. Jedlé tuky, které 
chutí a ostatní povahou 
jeví se náhražkami vepřo
vého sádla, též vyškvaře- 
ného, nebo vepřové slaniny 
nebo husího sádla, vyclí- 
vají se podle čís. 89.

Technické tuky a mastné ky
seliny:

91. Tuk rybí a tulení:

a) v sudech nebo podob
ných větších nádobách 
o hrubé váze nejméně
10 kg 15—

b) v nádobách o hrubé váze
menší než 10 kg 144 —

92. Lůj zvířecí, syrový nebo vy-
škvařený; lůj lisovaný 15 —

93. Lůj rostlinný, olej palmový,
olej z palmových j ader a ko
kosových ořechů, tuhý 15-—

104. Olej olivový, kukuřičný, ma
kový, sezamový, podzemni- 
cový, bukvicový a slunečni
cový, v sudech, v měchách
a měchýřích 144 —

105. Olej bavlníkový v sudech,
v měchách a měchýřích 240—-

106. Oleje mastné v.lahvích, džbá
nech a podobných nádobách 
pod 25 kg:
b) oleje čís. 104 216-—
c) olej bavlníkový 288-—

115. Ságo a ságové náhražky, ta
pioka, arrowroot 180-—

117. Maso:
a) čerstvé 240-—
b) upravené, a to nasolené, 

sušené, uzené, v láku,
též vařené 360 —

120. Sledi nasolení neb uzení 70-—
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Sazební číslo Zboží Všeobecná celní
sazba v Kč

za 100 kg
121. Ryby výslovně nejmenované,

nasolené, uzené, sušené 270—

122. Ryby upravené (marinované
nebo v oleji atd.) v sudech 480—

131. Poznámky.

1. Kondensované nebo su
šené mléko 720—

132. Poznámky.
2. Kondensované nebo su

šené mléko 720—

150. Zeminy a látky nerostné, vý
slovně nejmenované, pří
rodní, pálené, mleté nebo 
plavené:

a) vápno pálené, též ha
šené 7—

b) ostatní beze cla

237. Koberce na podlahu:

b) koberce vázané 6000—

za 1 kg
244. Hedvábí umělé:

a) surové nebo bílé, nebarvené:
1. jednoduché 20—
2. skané

b) barvené:
24—

1. jednoduché 28—
2. skané 32—

za 100 kg
279. Třtina obecná (španělský rá

kos) beze cla

280. Hrubé pokrývky na podlahu 
a rohožky (plachty na vozy 
a podobné věci), nebarvené
nebo barvené 120—

293. Jiné papíry chemické:

a) karbonový a indigový 900—
b) ostatní 450—

467. Mykací povlaky všeho dru
hu; tkalcovské paprsky a 
zuby na tkalcovské pa
prsky, též ve svazcích ne
bo v kotoučích; drátěné 
tkalcovské nitěnky; drátě
ná nebo plechová ouška
k nitěnkám (maillons) 1200 —

Sazební číslo Zboží Všeobecná celní
sazba v Kč

za 100 kg

553. Motorová kola, též s přívěs
ným vozíkem, přívěsné vo
zíky zvlášť dovážené, au
tomobily (též motorové tří
kolky), chasis s motorem 
nebo bez něho a karoserie 
zvlášť dovážené:

a) motorová kola, též s pří
věsným vozíkem a pří
věsné vozíky zvlášť do
vážené 2500 —

b) osobní automobily (též 
motorové tříkolky), cha
sis s motorem nebo bez 
něho a karoserie zvlášť 
dovážené, váží-li kus:

1. nejvýše 1000 kg 2300 -—

2. více než 1000 kg 2700 —

Poznámka k položce 553 b) 2.

Chasis v ceně nad 80.000- 
Kč, jakož i automobily, je
jichž chasis má cenu nad
80.000 Kč, podléhají přiráž
ce 25% z ceny.

c) nákladní automobily, 
autobusy, automobily 
nerozlučně spojené s 
pracovním zařízením, 
chasis s motorem nebo 
bez něho a karoserie 
zvlášť dovážené, váží-li 
kus:

1. nejvýše 1500 kg 1900 —

2. více než 1500 kg až
3000 kg 1700—

3. více než 3000 kg 1400-—

d) traktory a motorové 
pluhy, váží-li kus:

1. nejvýše 1500 kg 540 —

2. více než 1500 kg až
3000 kg 680 —

3. více než 3000 kg 520 —

z ceny

e) letadla 50%
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Sazební číslo Zboží Všeobecná celní
sazba v Kč

za 100 kg
554. Motory automobilové a letad

lové:

a) automobilové, váží-li 
kus:

1. nejvýše 50 kg 4800-—

2. více než 50 kg až
250 kg 3300 —

3. více než 250 kg 3000-—

b) letadlové 15000-—

Poznámka.

Jednotlivé, zvlášť dovážené 
součástky motorů tohoto 
sazebního čísla, jež jsou 
zcela opracovány a jež lze 
bez pochybnosti poznati 
jako součástky takových 
motorů, vyclívají se saz
bami platnými pro jedno
tlivé druhy motorů, podá-li 
dovozce průkaz, z něhož lze 

bezpečně seznati, že sou
částky patří k motoru 
příslušného druhu a váhy. 
Neprokáže-li dovozce této 
příslušnosti, vyclí se sou
částky podle položky b), 
pokud se týče a) 1. Zvlášť 
dovážené jiné součástky 
k takovým motorům nutno 
vyclívati, jeví-li se součást
kami strojů, jako zvlášť 
dovážené součástky strojů 
podle třídy XL., všechny 
ostatní součástky podle po
vahy hmoty.

za 1 kg
567. Výrobky zlaté a jiné zboží vý

slovně nejmenované, zcela 
nebo částečně ze zlata nebo 
z platiny, též spojené s pra
vými nebo nepravými per
lami nebo korály, drahoka
my nebo polodrahokamy a 
s napodobenými drahokamy 2000-—

za 100 kg
600. Sloučeniny vápníku, stron- 

tia, barya a hořčíku, vý
slovně jmenované:

m) dusíkaté vápno (kal-
ciumeyanamid) 21-—

Sazební číslo Zboží Všeobecná celní
sazba v Kč

za 100 kg'

604. Sloučeniny organické (ú- 
strojné), výslovně jmeno
vané :

g) kyselina salicylová a je
jí deriváty 1800-—

617. Fosfáty kyselinami rozložené
(superfosfáty) 14-—

za kus
648. Mědirytiny a ocelorytiny, ka- 

menotisky, dřevorytiny, 
umělecké barvotisky a po
dobné výrobky, mimo hro
madné výrobky obrázkové
ho tisku, patřící do čís. 299; 
fotografie:

a) fotografické zvětšeniny 
podobizen:

1. nezarámované 20-—

2. zarámované 30—•
za 100 kg

b) ostatní beze cla

Prvá věta prvého odstavce 2. poznámky; 
k saz. třídě L. upravuje se takto:

Zarámované obrazy a kresby 
na papíře čís. 648 (mi
mo fotografické zvětše
niny podobizen) a čís. 649 
vyclívají se podle povahy 
rámu.

V čísle 652 nahrazují se slova „vyjma su
perfosfáty čís. 617“ slovy „mimo dusíkaté 
vápno pol. 600 m) a mimo superfosfáty 
čís. 617“.

článek II.

Současně se snižují a upravují vzhledem 
k přítomným hospodářským poměrům celní 
sazby níže uvedených sazebních čísel, jak dole 
uvedeno, a to na zboží, pocházející ze států, 
které s československou republikou buď mají 
obchodní smlouvu anebo které se zbožím če
skoslovenského původu nenakládají méně 
příznivě, než se zbožím jiného původu. Vláda 
se zmocňuje, aby platnost sazeb tohoto článku 
rozšířila zcela nebo z části na zboží pocházející 
z jiných zpředu jmenovaných států, pokud 
s nimi se vede jednání o uzavření obchodní 
smlouvy.
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Sazební číslo Zboží
Celní sazba 

v Kč

23. Pšenice, souržice, špalda
za 100 kg 

30—
24. žito 38—
25. Ječmen 34—
26. Oves 36 —

Poznámka k čís. 23, 24, 25 a 
26.

Původní osivo na osvědčení beze cla
27. Kukuřice 18—
28. Pohanka 12-—
29. Proso 10 —
30. Slad 45 —
31. Boby, hrách, čočka:

a) hrách a čočka 27'—
b) boby 9 —

32. Vikev, vlčí hrách (lupina):
a) vikev 18'—
b) vlčí hrách (lupina) beze cla

33. Mouka a mlýnské výrobky
z obilí a luštěnin (opíchané, 
šrotované, loupané zrní; 
kroupy, krupky, krupice) 70 —

Poznámka. Semolina pro 
průmyslové závody k vý
robě těstovin do množství
10.000 q ročně na zvláštní 
povolení za podmínek sta
novených nařízením 15-—

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

a) neloupaná 5'40
b) ostatní 810

Poznámka. Mlýnské výrobky
z rýže vy dívají se podle čís.
33.

37. Ovoce výslovně nejmenované,
čerstvé:

b) ostatní nebalené nebo 
prostě v pytlích nasy
pané :

1. jablka, hrušky a kdoule,
nebalené (alla rinfusa) 6-—

2. jablka, hrušky a kdoule,
prostě v pytlích nasy
pané 12-—

3. švestky a ostatní ovoce
nejmenované pod 1. a 2. 18-—

Celní sazba
Sazební číslo Zboží v Kč

za 100 kg
c) ostatní ovoce jinak ba-

lené 30—
41. Cibule a česnek 24—
43. Zelenina výslovně nejmeno

vaná a jiné rostliny pro ku
chyňskou potřebu, čerstvé:

b) obyčejná zelenina:
1. brambory 5—
2. ostatní 10—

45. Řepka a řepice (olejka, ohni
ce, divoká řepka, ředkvové 
semeno, polní hořčice a 
ostatní podobná semena
olejnatá) beze cla

50. Semena travní 180—
51. Anýz, koriandr, kmín, fenykl 

Poznámka. K výrobě eteric- 
kých olejů na dovol ovací list 
pod dozorem a za podmínek

36—

stanovených nařízením 3—

58. štětka soukenická beze cla
za kus

63. Voli 360—

64. Býci 240—

65. Krávy 210—

66. Mladý hovězí dobytek 126—

67. Telata 40—

68. Ovce a kozy (též berani, skop-
ci a kozli) 1550

69. Jehňata a kůzlata 10-50

70. Vepřový dobytek:
a) vážící až 10 kg (pod-

svinčata)
b) těžší než 10 kg až

10-50

120 kg
Poznámka. Vepřový dobytek 

těžší než 50 kg až 80 kg:
1. v době do 30. června

84—

1927
2. v době od 1. července

48—

1927 do 30. června 1928
3. v době od 1. července

60—

1928 do 30. června 1929 72—
c) těžší než 120 kg 110—
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Celní sazba
Sazební číslo Zboží v Kč

za kus
71. Koně:

a) starší dvou let 1200—

b) do dvou let 600 —
Poznámka. Hříbata u klisen beze cla

za 100 kg

75. Ryby, raci sladkovodní, po
zemní hlemýždi, scampi, vše 

čerstvé:
a) ryby mořské beze cla

b) ostatní 120—

79. Vejce drůbeží, též žloutek a 
bílek, tekutý:

a) vejce drůbeží a bílek te
kutý 40—

b) žloutek tekutý beze cla

81. Vosk živočišný: ^
a) přírodní 42—

82. Houby rohovité:
b) ostatní houby rohovité 350—

86. Měchýře a střeva, čerstvé, so
lené nebo sušené; blány zla- 
totepecké; střevové pro
vazy 24—

Jedlé tuky:
88. Máslo přírodní, čerstvé nebo 

solené, též přepouštěné 210—

89. Vepřové sádlo, též vyškvařené, 
vepřová slanina; husí sádlo, 
též vyškvařené 150—

90. Umělé máslo a margarin, ja
kož i ostatní jedlé tuky vý
slovně nejmenované - 105—

Poznámky.
1. Jedlý lůj, syrový nebo 

vyškvařený, vyclívá se 
podle čís. 90.

2. Jedlé tuky, které chutí 
a ostatní povahou jeví 
se náhražkami vepřo
vého sádla, též vyškva- 
řeného, nebo vepřové sla
niny nebo husího sádla, 
vyclívají se podle čís. 89,

Celní sazba
Sazební číslo Zboží v Kč

ža 100 kg

3. Všeliké jedlé tuky po de-
naturaci k technickému 
upotřebení 13-50

4. Oleomargarin, čištěný
olej z kokosových oře
chů, jakož i ztužené 
mastné oleje, vše v su
dech, k výrobě jedlých 
tuků na zvláštní povolení 
za podmínek stanove
ných nařízením beze cla

Technické tuky a mastné ky
seliny :

91. Tuk rybí a tulení:

a) v sudech nebo podob
ných větších nádobách 
o hrubé váze nejméně
10 kg beze cla

b) v nádobách o hrubé váze
menší než 10 kg beze cla

92. Lůj zvířecí, syrový nebo vy
škvařený; lůj lisovaný beze cla

93. Lůj rostlinný, olej palmový,
olej z palmových jader a ko
kosových ořechů, tuhý beze cla

104. Olej olivový, kukuřičný, ma
kový, sezamovýý podzemni- 
cový, bukvicový a slunečni
cový, v sudech, v měchách 
a měchýřích 96-—

Poznámka. Olej skočcový 
čís. 103, olej olivový (též 
olej turnantový i olej z oli
vových jader) a podzemni- 
cový čís. 104 k technickým 
účelům s podmínkou, že se 
zdenaturují u celních úřadů 
výslovně zmocněných 6-—

105. Olej bavlníkový v sudech,
v měchách a měchýřích 160-—

Poznámky.

1. Olej sulfurový 6-—
2. Olej bavlníkový k účelům

technickým na dovolo- 
vací list pod dozorem a za 
podmínek stanovených 
nařízením 6-—
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Sazební číslo Zboží
Celní sazba 

v Kč

za 100 kg
Sazební číslo Zboží

Celní sazba 
v Kč

za 100 kg

Poznámka k čís. 103 až 105. 
Olej sojový, podzemnicový, 
sezamový a bavlníkový 
k výrobě jedlých tuků a 
olejů na zvláštní povolení 
za podmínek stanovených
nařízením beze cla

106. Oleje mastné v lahvích, džbá
nech a podobných nádobách 
pod 25 kg:
b) oleje čís. 104 144-—
c) olej bavlníkový 192 —

117. Maso:
a) čerstvé 165-—

b) upravené, a to nasolené,
sušené, uzené, v láku, též 
vařené 180-—

120. Sledi nasolení neb uzení:
a) nasolení 21-—
b) uzení 42 —

121. Ryby výslovně nejmenované,
nasolené, uzené, sušené:
a) nasolené beze cla
b) ostatní 180-—

131. Poznámky.
1. Kondensované nebo su

šené mléko 360—

132. Poznámky.
2. Kondensované nebo su

šené mléko 360—

150. Zeminy a látky nerostné, vý
slovně nejmenované, pří
rodní, pálené, mleté nebo 
plavené :
a) vápno pálené, též hašené 1 50
b) ostatní beze cla

467. Mykací povlaky všeho druhu; 
tkalcovské paprsky a zuby 
na tkalcovské paprsky, též 
ve svazcích nebo v kotou
čích ; drátěné tkalcovské 
nitěnky; drátěná nebo ple
chová ouška k nitěnkám 
(maillons) 900'—

600. Sloučeniny vápníku, strontia, 
barya a hořčíku, výslovně 
jmenované;
m) dusíkaté vápno (kal-

ciumcyanamid) 3 60

604. Sloučeniny organické (ústroj- 
né) výslovně jmenované:
g) kyselina salicylová a

její deriváty ■ 1200-—

617. Fosfáty kyselinami rozložené
(superfosfáty) 7-—-

648. Mědirytiny a ocelorytiny, 
kamenotisky, dřevorytiny, 
umělecké barvotisky a po
dobné výrobky, mimo hro
madné výrobky obrázko
vého tisku, patřící do čís.
299; fotografie:

za kus

a) fotografické zvětšeniny 
podobizen:

1. nezarámované 12—
2. zarámované 20'—

za 100 kg
b) ostatní beze cla

Článek III.
Zboží čís. 75, 79, 81, 82, 86, 88, 89% 90 

(vyjma zboží vyclívané podle 3. a 4. poznám
ky), 91 b), 106, 115, 117, 121, 122, 131, 132, 
237 b), 244, 280, 293, 467, 553, 554,^567^ a 604 
g) vyclívá se podle čisté váhy, při čemž váha 
bezprostředního obalu kapalin patří k čisté 
váze; zboží ostatních sazebních čísel jmeno
vaných v čl. I. a II. tohoto zákona vyclíva se 
podle hrubé váhy.

Cenou zboží podle tohoto zákona jest částka 
rovnající se součtu obecné nabývací hodnoty 
zboží v místě výroby a všech výloh (za obal, 
dopravu, pojistné, obstarávání atd.) vznik
lých do okamžiku, kdy zboží přestoupilo celní 
hranici.

Článek IV.
Ustanovení článku II. zákona ze dne 12. 

srpna 1921, č. 349. Sb. z. a n., platí obdobně 
pro sazby čl. I. a II. tohoto zákona.
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~ Č1 á n e k V.
Celní sazby těchto sazebních čísel nemohou

smlouvami býti 
uvedenou.

sníženy pod výměru dole

Sazební číslo Zboží
Celní sazba 

v Kč

za 100 kg
23. Pšenice, souržice, špalda 30—
24. žito 38—
25. Ječmen 34—
26. Oves 36—
33. Mouka a mlýnské výrobky

z obilí a luštěnin (opíchané, 
šrotované, loupané zrní;
kroupy, krupky, krupice) 70—

za kus
68. Voli 360 —
64. Býci 240-—
65. Krávy 210 —
66. Mladý hovězí dobytek 126-—
67. Telata 40-—

Poznámka. Celní sazby čís. 64 
až 67 mohou býti pro ple- 
menný dobytek smluvně 
sníženy.

70. Vepřový dobytek:

a) vážící až 10 kg (pod-
svinčata) 1050

b) těžší než 10 kg až 120 kg 84-—

Poznámka. U vepřového do
bytka ve váze přes 50 kg do 
80 kg jest s výhradou plat
nosti zvláštního režimu sta
noveného ve čl. II. tohoto 
zákona minimální sazba 
60-— Kč za kus, resp. kon
solidačně 84— Kč za kus.
c) těžší než 120 kg 110—

88. Máslo přírodní, čerstvé nebo
solené, též přepouštěné 210—

89. Vepřové sádlo, též vyškvaře-
né, vepřová slanina; husí
sádlo, též vyškvařené 150—

Na tato sazební čísla nevztahuje se usta
novení § 3 zákona ze dne 20. února 1919, čís. 
97 Sb. z. a n. Toliko celní sazba na krmný ječ
men, dovážený ke krmným účelům, může býti 
nařízením snížena až na 8 Kč.

V případě mimořádné nouze jest však vláda 
zmocněna, dočasně, vždy však nej déle na dobu 
půl roku, zrušiti nebo přiměřeně snížiti cla 
z obilí, mlýnských výrobků, dobytka a tuků 
pro všechny nebo jednotlivé druhy vyjmeno
vaného zboží na celé hranici nebo některých 
jejích částech, stanovíc podmínky dozorčí a 
omezení bránící zneužití tohoto opatření.

Za podmínek stanovených čl. XIII. zákona 
ze dne 13. února 1906, č. 20 ř. z., budiž povolen 
dočasně bezcelný dovoz kukuřice k výrobě 
škrobu, jeho derivátů a vedlejších výrobků. 
Při tom se upouští od průkazu zachování to
tožnosti dovezeného zboží se zbožím opět vy
vezeným.

Článek VI.

Vláda se zmocňuje, aby zvláštním nařízením 
upravila systém dovozních listů na obilí (mimo 
ječmen a slad), luštěniny a rýži dle těchto 
zásad:

1. Při vývozu žita, ovsa, pšenice, souržice, 
špaldy a luštěnin z volného oběhu v celním 
území do celní ciziny, činí-li vývozní zásilka 
nejméně 50 q jednoho a téhož druhu zboží, 
vydá se vývozci na jeho návrh dovozní list, 
který jeho majitele opravňuje dovézti beze 
cla během určité lhůty, stanovené nařízením, 
a to nejdéle na devět měsíců, určité množství 
některého ze jmenovaného zboží nebo též ku
kuřice a rýže, odpovídající celní hodnotě do
vozního listu.

2. Mlýnům vydávají se na jejich návrh při 
vývozu mouky a mlýnských výrobků čís. 33, 
vyrobených v jejich domácích závodech, činí-li 
vývozní zásilka nejméně 50 q jednoho a téhož 
druhu zboží, dovozní listy na bezcelný dovoz 
přiměřeného množství zboží připuštěného 
k dovozu dle odstavce 1. a prosa. Surovinná 
hodnota pro mouku a mlýnské výrobky sta
noví se nařízením.

3. Celní hodnota dovozního listu jest určena 
množstvím vyvezeného zboží nebo jeho suro- 
vinné hodnoty a nejnižší celní sazbou, platnou 
na příslušný druh obilí nebo luštěnin.

4. Celní projednání zboží ve styku na do
vozní listy může se státi toliko u celních úřadů 
k tomu zmocněných.

5. Opatření toto budiž provedeno s účin
ností od 1. srpna 1926.

článek VIL
Zmocnění dané vládě § 1 zákona ze dne 22. 

prosince 1924, č. 305 Sb. z. a n., o proza
tímní úpravě obchodních styků s cizinou, pre-
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dloužené § 1 zákona ze dne 12. října 1925, č. 
215 Sb. z. a n., rozšiřuje se na obchodní 
smlouvy, sjednané s cizími státy v době od 
1. července 1926 až do dne, kterého nabude 
účinnosti nový celní sazebník, pokud se v těch
to obchodních smlouvách poskytují cizím stá
tům za přiměřené vzájemné výhody též úlevy 
z cel platného autonomního celního sazebníku.

O smlouvách takto uvedených v platnost 
platí ustanovení § 2 zákona ze dne 22. pro
since 1924, č. 305 Sb. z. a n.

Článek VIII.
Jestliže zboží dovážené z některého státu do 

Československé republiky v důsledku zvlášt
ních veřejných i jiných opatření, jako posky
továním vývozních nebo jiných výhod, zave
dením delší pracovní doby nebo jiných ne
příznivějších sociálních podmínek pracovních 
a pod. nebo v důsledku znehodnocení měny 
ohrožuje domácí výrobu mimořádnou sou
těží, buďtež k nezbytné ochraně domácí vý
roby učiněna vhodná opatření, zejména sta

novením zvláštního cla nebo přirážky ke clu 
nebo omezením dovozu. Pro sledování těchto 
zjevů jmenuje vláda poradní sbor, do kterého 
navrhují po 2 členech ministři financí, prů
myslu, obchodu a živností a zemědělství.

Článek IX.
Zákon tento nabývá účinnosti pátým dnem 

po vyhlášení.
Zároveň zrušuji se ustanovení čl. III. a 

čl. VIII. zákona ze dne 13. února 1906, čís. 20 
ř. z„ jakož i zákonného článku LIII/1907 
o celním sazebníku.

Provésti tento zákon ukládá se ministru 
financí v dohodě s ministrem průmyslu, ^ ob
chodu a živností a ministrem zemědělství.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
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