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137.

Vládní nařízení
ze dne 16. července 1926
o uvolnění vajec v podnicích cukrářských,
jakož i k výrobě vaječného koňaku (brandy)
a k účelům technickým.
Vláda republiky československé nařizuje
podle §u 5 zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje
činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů
způsobených válkou:
§ 1.
§§ 2—5 vládního nařízení ze dne 24. června
1920, č. 408 Sb. z. a n., o obmezení zásob vajec
v podnicích cukrářských a o zákazu výroby
a prodeje vaječného koňaku (brandy) a zá
kazu používání čerstvých vajec k účelům tech
nickým, se zrušují.
§ 2.

'

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr pověřený správou
ministerstva pro zásobování lidu.
černý v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Dr. Říha v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Slávik v. r.
Roubík v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Schieszl v. r.,
též za ministra Dra Haussmanna.

138.
Vládní nařízení
ze dne 16. července 1926
o dovozních listech na obilí, luštěniny a rýži.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. VI. zákona ze dne 22. června" 1926,
č. 109 Sb. z. a n., jímž se částečně mění zá
kon o celním sazebníku pro československé
celní území a celní sazebník a vydávají usta
novení o úpravě obchodních styků s cizinou, a
podle hlavy osmé (§§ 254 až 306) a desáté
(§§ 335 až 380) celního a monopolního řádu:
§ 1.
(!) Dovozní listy vydávají se na návrh vý
vozce při vývozu

a) pšenice, souržice, špaldy (s. č. 23),
b) žita (s. č. 24),
c) ovsa (s. č. 26),
d) bobů, hrachu, čočky (s. č. 31) a
e) vikve (pol. 32 a)
z volného oběhu v celním území do celní
ciziny, činí-li vývozní zásilka nejméně 50 q
hrubé váhy j ednoho a téhož druhu zboží.
(2) Jedním a týmž druhem zboží rozumí se
jeden a týž druh obilí, případně jeden a týž
druh luštěnin.
(3) Při vývozu směsí dvou nebo více druhů
obilí, směsí obilí a luštěnin nebo směsí luště
nin se dovozní listy nevydávají.
§ 2.
t1) Obilí a luštěniny vyvážené s návrhem
na vydání dovozního listu nesmí obsahovati
více než 3% (podle váhy) příměsků jiného
druhu obilí nebo luštěnin, plevele, písku, ka
mene, nečistoty a pod. Při vývozu obilí nebo
luštěnin s větším podílem příměsků nebude
vydán dovozní list.
(2) Podíl příměsků dá zjistiti celní úřad
v případě pochybnosti na útraty strany znal
cem úředně k tomu stanoveným, po případě
— není-li po ruce takového znalce — kontrolní
stanicí semenářskou zemědělské rady pro
Čechy v Praze.
§ 3.
í1) Dovozní listy při vývozu mouky a mlýn
ských výrobků (s. č. 33) do celní ciziny vy
dávají se pouze mlýnům na jejich návrh, a to
jen tehdy, byly-li vyvážená mouka nebo mlýn
ské výrobky vyrobeny v jejich domácích (tu
zemských) závodech (mlýnech) a činí-li vý
vozní zásilka nejméně 50 q hrubé váhy jed
noho a téhož druhu zboží.
(2) Jedním a týmž druhem zboží rozumí se
mouka nebo jeden a týž druh mlýnského vý
robku z jednoho a téhož druhu suroviny. Při
vývozu mouky a mlýnských výrobků jiné po
vahy se dovozní listy nevydávají.
§ 4.
(i) Mlýny, jež hodlají vyvážeti mouku nebo
mlýnské výrobky s návrhem na vydání dovoz
ního listu, jsou povinny do 31. července toho
kterého roku (v roce 1926 do konce srpna
1926) oznámili to prostřednictvím příslušné
obchodní a živnostenské komory účtárně 4b)

