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huje více než 25% síranu amonného, lze zásilku vyclíti podle č. 617 bez předchozího prozkoumání zku
šebnou. Osvědčení připojí celní úřad k rejstříku.
(s) Obsahuje-li osvědčení podstatné závady, ze
jména pokud jde o udaný obsah síranu amonného,
budiž zásilka vyclena, vybrány z ní dva vzorky, zto
tožněny úřadem i stranou a jeden z nich zaslán
i s osvědčením k přezkoušení zkušebně.
(B) Od dovozců celnímu úřadu známých a důvěry
hodných nebudiž v tomto případě požadována jistota
podle celní sazby pol. 599 g) 2.
(lp) Zjistí-li se přezkoušením podstatný rozdíl mezi
údajem osvědčení a nálezem zkušebny, podá zkušebna
zprávu ministerstvu financí.
(11) Zjistí-li se rozborem, že nejde o zboží č. 617,
jest strana podle § 219 celního a monopolního řádu
povinna zaplatili příslušné clo i útraty za rozbor.
(12) O zjištění obsahu kuchyňské soli ve fosforeč
nanech ě. 617 viz 2. vysvětlivku k č. 592.
(us) Thomasova moučka (mletá .Thoma
sova struska), č. 652.“

22. Vysvětlivky k saz. čís. 648 upravují se
takto:
a) V devátém odstavci mezi slova ),na plátně
(linographie),“ a „pokud" zařaďují se slova „i foto
grafické zvětšeniny podobizen," a na konec tohoto

od dusičnanu vápenatého (ledku vápenatého) pro prů
myslové účely tíro, že obsahuje dusitan. O omezení
dovozu kompostu viz IV. odstavec přílohy C k § 18
prováděcího předpisu k zákonu o celním sazebníku."

b) Ustanovení šestého odstavce se zrušuje.
Dosavadní sedmý odstavec budiž přečíslován
na (6).
§

2.

Nařízení nabývá účinnosti zároveň se zá
konem ze dne 22. června 1926, ě. 109 Sb. z. a
n., jímž se částečně mění zákon o celním sa
zebníku pro československé celní území a celní
sazebník a vydávají ustanovení o úpravě ob
chodních styků s cizinou; provede je ministr
financí v dohodě sTTiiiifetry-pi*fefty6la^0bchodu a živností a zemědělství.
Černý v. r.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Beneš v. r.
Engliš v. r.
Krčmář v. r.
Haussmann v. r.
Peroutka v. r.
Říha v. r.

Roubík v. r.
Dr. Slávik v. r.
Syrový v. r.
Dr. Schieszl v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Kállay v. r.

odstavce zařaďují se věty:
„Za fotografické zvětšeniny podobi
zen pol. 648 a) považují se fotografické zvětšeniny,
jejichž každá strana příp. nejmenší průměr obrazové
plochy uvnitř paspartu nebo uvnitř rámu měří nejméně 18 cm. Fotografické zvětšeniny podobizen pouze
na paspartu nepovažují se za zarámované."

b) V jedenáctém odstavci ustanovení „Obrazy
a fotografie č. 648“ nahrazuj e se zněním „O b r azy a fotografie pol. 648b)“.
23. Vysvětlivka 1. k saz. čís. 652 mění se
takto:
a) Ustanovení druhého odstavce nahrazuje
se zněním:
„(2) K umělým hnojivům (se solí nesmíše
ným) patří cukrovarské kaly, kompost, tovární od
padky obsahující sádru, koželužské kaly vápenné
(t. j. šedobílé kašovité kaly zbývající po odstranění
chlupů s kůže ve vápenných luzích, jež obsahují orga
nické dusíkaté látky a chlupy), dále dusičnan vápe
natý (norský ledek vápenatý) ke hnojení, lišící se

111.
Vládní nařízení
ze dne 7. července 1926,
jímž se stanoví túra a oprávnění celních
úřadů pro vyclívání zboží některých čísel cel
ního sazebníku.
Vláda republiky Československé nařizuje
podle článku III. zákona ze dne 22. června
1926, č. 109 Sb. z. a n., jímž se částečně mění
zákon o celním sazebníku pro československé
celní území a celní sazebník a vydávají usta
novení o úpravě obchodních styků s cizinou,
a podle článků XXI. a XXIII. zákona ze dne
13. února 1906, č. 20 ř. z., a článků XXI. a
XXV. zák. článku LIII/1907 o celním sa
zebníku :
I 1.
Pro zboží vypočtené v článku III. zák. č.
109/1926 Sb. z. a n., stanoví se tato tára:
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Saz.
čís.

Zboží

511

Tára v procentech hrubé váhy

75

Ryby, raci sladkovodní, atd.

79

Vejce drůbeží, atd.

81

Vosk živočišný

13 v bednách a sudech,
9 v koších,
4 v kožených obalech (seronech) a fal
dech (lýkových pytlích),
2 v balíkách s jinakým obalem.

82

Houby rohovité

20 v bednách a sudech,
9 v koších,
6 v balíkách.

86

Měchýře a střeva, atd.

16 v sudech,
9 v bednách,
2 v balíkách.

88
89

Máslo přírodní atd.
Vepřové sádlo atd.

90

Umělé máslo a margarin, atd.,
mimo zboží vyclívané podle 3. a 4.
poznámky.

91 b

Tuk rybí a tulení v nádobách o hru
bé váze menší než 10 kg

20 v bednách, 1 j en dováží-li se v lah16 v koších, J vích, džbánech atd.

Oleje mastné v lahvích, džbánech
atd.

20 v bednách,
16 v koších.

106

1

60 pro živé ryby v sudech s vodou,
13 v bednách, sudech a jiných dřevěných
nádobách s víkem (kádích a pod.),
10 v otevřených dřevěných nádobách bez
víka,
9 v koších,
4 v balíkách.

Pro drůbeží vejce:
-20—v- bednách, jsou-li zároveň proložena
korkovou drtí, hoblovačkami, dřevě
nými pilinami a pod.,
11 v neúplných bednách (mřížovaných,
s vyvrtanými otvory), pak v koších.

1
16 v hrncích,
13 v bednách, pak ve kbelíkách a věd
rech z tvrdého dřeva,
11 v sudech, pak ve kbelíkách a vědrech
z měkkého dřeva,
7 v koších, pak ve kbelíkách bez víka,
6 v kůžích, měchách a balíkách.

!
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Saz.
čís.

Zboží

Tára v procentech hrubé váhy

115

Ságo atd.

117

Maso

14 v bednách a sudech,
9 v koších,
1 v balíkách s jednoduchým lehkým
obalem,*)
2 v jinakých balíkách.*)
(

121

Ryby výslovně nejmenované, atd. •

13 v bednách, sudech a jinakých dřevě
ných nádobách s víkem (kádích a
pod.),
10 v otevřených dřevěných nádobách bez
víka,
9 v koších,
4 v balíkách.

122

Ryby upravené, atd.

13 v sudech.

Poživatiny v krabicích, atd.

16 v bednách a sudech,
10 v koších,
6 v balíkách.

131
a pozn.
132
a 2.
pozn.

Poživatiny výslovně nejmenované

8 v bednách a sudech,
5 v koších,
2 v balíkách.

237 b

Koberce na podlahu, vázané

13
9
2
4

244

Hedvábí umělé

16 v bednách a sudech,
11 v koších,
5 v balíkách s dvojnásobným nebo viceronásobným obalem ze tkaniny ba
vlněné, lněné nebo jutové,
4 v balíkách s jednoduchým obalem a
s vnitřním papírovým obalem aspoň
dvojitým.

280

Hrubé pokrývky, atd.

16 v bednách a sudech,
12 v koších,
1 v balíkách.

v
v
v
v

*) Viz poznámku pod čarou k s. č. 1 v tárovém normativu.

bednách,
koších,
balíkách s jednoduchým obalem,
balíkách s jinakým obalem.
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Saz.
čís.

Zboží

513

Tára v procentech hrubé váhy

293

Jiné papíry chemické

467

Mykací povlaky, atd.

553

Motorová kola, atd.

554

Motory automobilové atd.

567

Výrobky zlaté atd.

20 v bednách a sudech,
13 v koších,
6 v balíkách.

604 g

Kyselina salicylová a její deriváty

10
9
6
3

16 v bednách a sudech,
13 v koších,
6 v balíkách nebo rázech s ochrannými |
prkny,
4 v balíkách s papírem v kotoučích.
9 v bednách a sudech,
2 v koších,
1 v balíkách.
13
8
6
4

v bednách a sudech,
v polobednách,
v koších,
v balíkách, dřevěných rámech nebo
laťoví.

v bednách a sudech,
za vrchní ochranný sud,
v koších,
v balíkách.

1

s 2
Seznam oprávnění celních úřadů (příloha B
k § 23 prováděcího předpisu z 21. února
Saz.
čís.
553

i

1906, č. 22 ř. z., a § 24 prováděcího předpisu
č. 47.998/1906 P. M. [uh. fin.] k zákonům
o celním sazebníku) mění se takto:

Zboží

Proclívati se může u

a) motorová kola, atd.

VI

b)—e) osobní automobily atd.

Bratislava, Brno, české Budějovice, Cheb,
Karlovy Vary, Košice, Liberec, Morav
ská Ostrava, Plzeň, Podmokly-Děčín,
Praha, Znojmo.
81
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§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti současně se
zákonem č. 109/1926 Sb. z. a n.,; provede je
ministr financí.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Černý
Beneš v. r.
Engliš v. r.
Krčmář v. r.
Haussmann v. r.
Peroutka v. r.
Říha v. r.

v. r.
Roubík v. r,
Dr. Slávik v. r.
Syrový v. r.
Dr. Sehieszl v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Kállay v. r.

112.
Vládní nařízení
ze dne 2. července 1926,
jímž se mění § 3 (býv. uh. § 4) prováděcího
předpisu k zákonu o celním sazebníku.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. II., odst. 3., zákona ze dne 13. února
1906, č. 20 ř. z. (zák. čl. LIII/1907) o celním
sazebníku se zřetelem k čl. I zákona ze dne
26. června 1926, č. 99 Sb. z. a n., o zvýšení
daně z lihu:
§ 1.
Ustanovení § 3 prováděcího předpisu , ze
dne 21. února 1906, č. 22 ř. z. (§ 4 uh. prová
děcího předpisu č. 47.998/1906 P. M. [uh.
fin.]), k zákonu o celním sazebníku ve znění,
upraveném vládním nařízením ze dne 16.
června 1921, č. 220 Sb. z. a n., pokud se týče
ze dne 28. května 1926, č. 79 Sb. z. a n., mění
se takto:

a) dávková sazba „12 K 20 h a přirážka
2 E“, uvedená v prvém odstavci písmeno b),
nahrazuje se sazbou „15 Kč a přirážka
2 Kč";
b) ve sloupci „Stálá náhradní dávka" v ta
bulce B. Alkohol:
1. u saz. čís. 109 sazba „Kč 91-50 a při
rážka Kč 15-—“ nahrazuje se sazbou „Kč
112-50 a přirážka Kč 15-—“.a sazba „Kč 12-20
a přirážka Kč 2-—“ nahrazuje se sazbou
„Kč 15— a přirážka Kč 2-—“;
2. u saz. čís. 620 sazba „Kč 2135-— a při
rážka Kč 350'—“ nahrazuje se sazbou „Kč
2625-— a přirážka Kč 350'—
3. u saz. čís. 630 sazba „Kč 183— a při
rážka Kč 30-—nahrazuje se sazbou „Kč
225 — a přirážka Kč 30—
4. u saz. čís. 632 a 633 b) sazba „Kč 1098—
a přirážka Kč 180-—“ nahrazuje se sazbou
„Kč 1350—- a přirážka Kč 180-—
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti 5 dní po
vyhlášení a provede je ministr financí v do
hodě s ministry průmyslu, obchodu a živností
a zemědělství.

černý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Říha v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Sehieszl v. r.
Dr. Slávik v. r.
Syrový v. r.
Roubík v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Kállay v. r.

Státu! tiskárna v Praze.

