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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.

137.

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)
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ministerstva financí v Praze a zároveň udati 
svou nej vyšší roční výkonnost.

(2) Podniky tyto jsou povinny věsti vý
robní a obchodní zápisy. Celní správa může 
naříditi, aby výrobní zápisy podniku byly ve
deny určitým způsobem.

(s) Mlýny, jež požívají celní výhody dovoz
ních listů, podléhají celnímu dozoru, jehož 
způsob určí celní správa a jehož náklad hradí 
podnik.

(4) Tento dozor opravňuje zejména orgány 
dozorem pověřené vstupovat! podle potřeby do 
mlýnů, nahlížeti do výrobních a obchodních 
zápisů, zjišťovati zásoby zboží, požadovat! 
vysvětlení a též býti při provozování podniku 
stále přítomnu.

§ 5.

Surovinná hodnota pro mouku a mlýnské 
výrobky stanoví se takto:
100 kg mouky nebo mlýnských výrobků ze 

pšenice nebo žita rovná se . . 133 kg
příslušného zrna,

100 kg mouky nebo mlýnských výrobků z-ječ
mene rovná se....................166 kg
příslušného zrna,

100 kg mouky nebo mlýnských výrobků
z ovsa rovná se.................... 200 kg
příslušného zrna,

100 kg obilného šrotu rovná se . . 104 kg 
příslušného zrna,

100 kg jáhel rovná se.........................166 kg
prosa,

100 kg loupaného hrachu rovná se . 145 kg 
neloupaného hrachu.

§ 6.

Nej nižší celní sazbou platnou na příslušný 
druh obilí nebo luštěnin, spoluurčující celní 
hodnotu dovozních listů, jest nej nižší dovozní 
celní sazba (všeobecná nebo smluvní), platná 
v okamžiku vývozu pro ten který vyvážený 
druh obilí nebo luštěnin, pokud se týče pro 
ten který druh obilí nebo luštěnin, z něhož 
vyvážená mouka nebo mlýnské výrobky byly 
vyrobeny.

§ 7-

Vývozní i dovozní celní projednání zboží ve 
styku na dovozní listy může se státi toliko 
u celních úřadů k tomu zmocněných; tyto 
úřady vyhlásí ministerstvo financí v úřed
ním listě republiky československé.

§ 8.

0) Vývozce jest povinen zboží určené k vý
vozu prohlásiti písemnou prohláškou dle 
vzorce, jejž stanoví celní správa, a to ve dvou 
vyhotoveních (unikátu a duplikátu), je-li pro
jednávající celní úřad zároveň úřadem výstup
ním, jinak ve třech vyhotoveních (unikátu, 
duplikátu a triplikátu). V této prohlášce musí 
vývozce prohlásiti, že zboží vyváží z volného 
oběhu v celním území, pokud se týče že vy
vážená mouka nebo mlýnské výrobky byly 
vyrobeny v jeho domácím závodě a navrh
nout! vydání dovozního listu.

(2) Vývozce může navrhnout!, aby mu při 
vývozu jedné zásilky bylo vydáno několik do
vozních listů; celní hodnota každého z nich 
musí odpovídati množství nejméně 50 q hrubé 
váhy jednoho a téhož druhu zboží a příslušné 
nej nižší celní sazbě na něj platné. Duplikát, 
pokud se týče triplikát prohlášky vydá se 
straně jako legitimace k vydání dovozního 
listu.

(s) Nesprávné údaje prohlašovatele, ze
jména o tom, že vyvážená mouka a mlýnské 
výrobky byly vyrobeny v jeho domácím zá
vodě, budou stíhány jako důchodkové trestní 
činy bez újmy stíhání podle všeobecného 
trestního zákona, případně jiných předpisů.

§ 9.

(1) Celní úřad, u něhož byla prohláška po
dána, zjistí řádný výstup zásilky do celní ci
ziny a vyhotoví ihned dovozní list dle přilo
žených vzorců 1, pokud se týče 2. Straně vydá 
jej, jakmile předloží duplikát, pokud se týče 
triplikát prohlášky. Tento dovozní list oprav
ňuje jeho majitele dovézti bez placení cla ve 
lhůtě 9 měsíců, počínající dnem vyhotovení 
dovozního listu, množství zboží uvedeného ve 
druhém odstavci tohoto paragrafu, jež odpo
vídá celní hodnotě dovozního listu.

(2) Dovozní list vydaný při vývozu pšenice, 
souržice, špaldy, žita, ovsa, luštěnin oprav
ňuje jeho majitele k bezcelnému dovozu pří
slušného množství pšenice nebo souržice, 
špaldy, žita, ovsa, kukuřice, luštěnin nebo 
rýže; dovozní list vydaný při vývozu mouky 
a mlýnských výrobků opravňuje jeho majitele 
k bezcelnému dovozu příslušného množství 
pšenice nebo souržice, špaldy, žita, ovsa, kuku
řice, prosa, luštěnin nebo rýže.

(3) Celní hodnota dovozního listu jest urče
na hrubou váhou množství vyvezeného zboží 
nebo jeho surovinnou hodnotou a nej nižší do
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vozní celní sazbou, platnou na příslušný druh 
obilí nebo luštěnin.

(4) pfi vydání dovozních listů řídí se celní 
úřad návrhem, jejž vývozce učinil v mezích 
ustanovení prvního a druhého odstavce §u 8 
na prvé stránce prohlášky.

(5) Strana jest povinna potvrditi celnímu 
úřadu příjem dovozního listu.

§ 10.

t1) Dovozních listů lze použiti pro dovoz 
druhů zboží jmenovaných v § 9 tohoto naří
zení pouze do výše dovozního cla, a to jen 
u celních úřadů zmocněných k projednání 
dovozu na dovozní listy (§ 7). Jiné dávky vy
bírané při dovozu, jakož i vedlejší poplatky 
nutno platiti hotově.

(2) Pro odbavení zásilky jest možno použiti 
též několika dovozních listů.

(3) částku cla, pokud převyšuje celní hod
notu dovozního listu, nutno zaplatiti hotově.

(4) Není přípustno použiti dovozního listu 
pouze částkou, leč by se strana zřekla ne
využitého zbytku.

(5) Jednoho dovozního listu lze použiti též 
k projednání současně odbavovaných zásilek 
několika dovozců.

(6) V dovozní prohlášce musí strana na- 
vrhnouti odbavení na dovozní list a udati 
čísla a obnosy dovozních listů.

(7) Použití dovozního listu ke krytí bez- 
celného dovozu potvrdí dovozce podpisem na 
dovozním listu s udáním podrobné své adresy, 
již celnímu úřadu věrohodně prokáže.

§ 11.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 
1926; provede je ministr financí po dohodě 
s ministrem průmyslu, obchodu a živností a 
ministrem zemědělství.

Černý v. r.
Dr. Krčmář v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Říha v. r. Syrový v. r.
Roubík v. r. Dr. Schieszl v. r.

Dr. Fatka v. r.
Dr. Peroutka v. r.,

též za ministra Dra Er.gliše.


