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Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost třetí dodatková úmluva
ze dne 23. června 192ó k obchodní dohodě mezi Československou republikou a republikou
Rakouskou sjednané v Praze dne 21. května 1921. — 156. Zákon o pohledávkách ze zá
vazků vzniklých bývalému Rakousku, bývalému Uhersku, bývalému mocnářství Rakouskouherskému, říši Německé a německým státům. — 157. Nařízení, kterým se mění vládní naří
zení ze dne 16. července 1926, č. 134 Sb. z. a n., ku provedení článku II. zákona ze dne
22. června 1926, č. 109 Sb. z. a n., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku a upravují
obchodní styky s cizinou.
(155.—157.) 155.

155.
Vládní vyhláška
ze dne 2. července 1926,
kterou se uvádí v prozatímní platnost třetí dodatková úmluva ze dne 23. června 1926 k ob
chodní dohodě mezi československou republikou a republikou Rakouskou sjednané v Praze
dne 21. května 1921.
Se souhlasem presidenta republiky uvádí se na základě usnesení vlády podle § 1
zákona ze dne 12. října 1925, č. 215 Sb. z. a n., v prozatímní platnost s účinností od
19. srpna 1926 připojená třetí dodatková úmluva mezi československou republikou a re
publikou Rakouskou sjednaná ve Vídni dne 23. června 1926 k obchodní dohodě mezi čes
koslovenskou republikou a Rakouskem sjednané v Praze dne 4. května 1921.
černý v. r.

Třetí dodatková úmluva

Drittes Zusatzabkommen

k obchodní dohodě mezi československou re
publikou a republikou Rakouskou uzavřené
v Praze dne 4. května 1921.

zu dem zvischen der čechoslovakischen Re
publik und der Republik osterreich am 4. Mai
1921 in Prag geschlossenen Handelsiibereinkommen.

Podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni,
dohodli se dodatkové úmluvy ze dne 27. listo
padu 1924 a ze dne 27. července 1925 k ob
chodní dohodě mezi československou republi
kou a republikou Rakouskou uzavřené v Praze
dne 4. května 1921 takto pozměnit!, pokud se
týče doplnit!:

Die Unterfertigten, hiezu in gehoriger
Form bevollmáchtigt, sind úbereingekommen,
dle Zusatzabkommen vom 27. November 1924
und vom 27. Juli 1925 zu dem zwischen der
Čechoslovakischen Republik und der Republik
osterreich am 4. Mai 1921 in Prag geschlos
senen Handelsubereinkommen wie folgt abzuándern, beziehungsweise zu ergánzen:
100
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A. Cla při dovozu do Rakouska.
číslo
rakouského
celního
sazebníku

18

Cukr řepový a ostatní cukr téhož druhu (cukr třtinový), též
invertovaný, nehledě na stupeň čistoty, vyjma melasu:
a) cukr kandisový

116

Clo
ve zlatých
korunách

Pojmenování

.............................

31'—

b) jiný cukr řepový a třtinový ..........

22'—

Poznámka: Surový cukr k zpracování na rafinádu pro
cukrovary na dovolovací list .................................................

16'70

Smůla bednářská, pivovarská, kartáčnická a provaznická .

.

ex 287

Obuv kožená neb s kůží, též spojená s velmi jemnými hmotami,
váží-li pár:

ex d)

méně než 500 g:
jednoduché dámské polobotky se svrškem z bavlny nebo
bavlny se lnem, s vazbou atlasovou, rypsovou nebo chifonovou, přírodní barvy nebo barvené, také mercerisované,
na způsob uložených vzorků.................................................

ex 303

za 100 kg

6'—

125'—

Zboží výslovně nejmenované, u jemného dřeva nebo takovýmto
dřevem dýhované, také hoblované (hladce nebo profilova
né), pak všechno zboží jemně osoustruhované nebo jedno
duše vyřezávané nebo s vypálenými, vytlačenými nebo vykrouženými ozdobami, též spojené s kozí; vycpávané zboží
bez povlaku:
pípy přírodního vzhledu .............

13'50

B. Cla při dovozu do Československé republiky.
Číslo česko
slovenského
celního
sazebníku

ex 466
ex c)

Pojmenování

Drátěné zboží výslovně nejmenované:

Dovozní clo

v

Kč

za 100 kg

jinak jemně opracované, též leštěné nebo poniklované; drát
opředený vlákny přediv:
deštníkové pruty a kostry „ „„„o 0

550'—
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A. Zolle bel der Einfnhr nach Osterreich.
Nummer des
osterreichischen
Zolltarifs

18 .

Zollsatz
in
Goldkyonen

Benennung

Růbenzucker und aller Zucker von gleicher Art (Rohrzucker),
auch invertiert, in jedem Zustande der Reinheit, mít Ausnahme der Melasse:
a) Kandiszucker.....................................................................
b) anderer Růben-und Rohrzucker.............................

fúr 100 kg

31'—
22'—

Anmerkung: Rohzucker fůr Zuckerfabriken zur Verarbeitung auf Raffinade auf Erlaubnisschein .....

1670

116

Binder-, Brauer-, Bůrstenbinder- und Seilerpech....................

6'—

aus 287

Schuhwaren, aus oder mít Leder, auch in,Verbindung mít
feinsten Stoffen, das Paar im Gewicht:

aus d)

aus 303

unter 500 g:
Einfache Damenhalbschuhe mít Oberstoff aus Baumwolle
oder Baumwolle mit Leinen, mit Atlas-, Rips- oder Chiffonbindung, naturfarbig oder gefárbt, auch merzerisiert, nach
Art hinterlegter Muster..........................................................

125'—

Waren, nicht besonders benannte, aus feinen Holzern oder mit
solchen furniert, auch gehobelt (glatt oder profiliert), dann
alle fein gedrechselten oder mit einfacher Schnitzerei oder
mit eingebrannten, gepreBten oder gefrasten Verzierungen,
auch in Verbindung mit Leder; gepolsterte Waren ohne
Ůberzug:
FaBpipen, roh .

............................. .......................................

13'50

B. Zolle bel der Einfnhr nach der Čechoslovakischen Republik.
Nummer des
čechoslova
kischen Zoll
tarifs

aus 466
aus c)

Zollsatz
in
Kč

Benennung

fiir 100 kg

Drahtwaren, nicht besonders benannte:
in anderer Weise fein bearbeitet, auch poliert oder vernickelt; mit Gespinstfaden ůberzogener Draht:
Schirmschienen und Schirmgestelle .

•

550' —
100*
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C. Dosavadní tarifní ujednání k níže jmenovaným číslům českoslo
venského celního sazebníku pozbývají platnosti:
ex 200

Zboží stávkové a pletené:
b) punčochy a ponožky
c) rukavice ,

ex 285
ex c)

Lepenka:
jemné kartony, pak všechny kartony natřené nebo vzorko
vané barvami, též s vylisovanými vzory:
zboží k elektrotechnickým a isolačním účelům připravené

ex 299

1. '

Papírové zboží přepychové, výslovně nejmenované hromadné
výrobky obrázkového tisku, hračky, všecky tyto předměty
též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami; papírové
prádlo; květiny a jich součástky z papíru:
ostatní:.
loutky a hračky
Zboží z papíru, lepenky nebo papíroviny, výslovně nejmeno
vané:
loutky a hračky, s výjimkou hlaviček k loutkám

2.

zboží k elektrotechnickým a isolačním účelům připravené

ex b)
ex 300

ex 473
ex a)

ex 476
ex b)

ex 568

d)

.

Zámky, klíče a jiné součástky zámků:
zámky obyčejné, vyjma zámky bezpečnostní a zámky umě
leckého zámečnictví, váží-li kus:
1. více než 300 g
železný nábytek, vyjma nábytek umělecké práce zámečnické;
tělocvičné nářadí:
jinak obyčejně nebo jemně opracované, též spojené s jinými
hmotami:
nábytek ,
Výrobky stříbrné a jiné zboží výslovně nejmenované, zcela
nebo částečně ze stříbra, též zlacené nebo spojené s pravými
nebo nepravými perlami nebo korály, drahokamy nebo polo
drahokamy a s napodobenými drahokamy:
jiné výrobky, potom výrobky ze stříbra, zlatém plátované
(doublé)

624

Pokosty lakové (s přísadou pryskyřice, terpentýnu, minerál
ních olejů neb alkoholu)

626

Barvy výslovně nejmenované
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C. Die bisiierigen TariívereinbaruDgen zu den naehbenannten Nummern
des čechoslovakischen Zolitarifs treten aufier Kraft:
ans 200

Wirk- und Strickwaren:
b) Striimpfe und Socken
c) Handschuhe

aus 285
aus c)

Pappen (Pappendeckel):
feine Karton s, dann alle mít Farben bestrichenen oder gemusterten, auch dessiniert geprefíten:
Waren, zu elektrotechnischen und Isolationszwecken prápariert
Luxuspapeterien, nicht besonders benannte MaBenerzeugnisse
der Bilddruckmanufaktur, Spielwaren, alle diese auch in
Verbindung mit gewóhnlichen oder feinen Materialien;
Papierwásche; Blumen und Blumenbestandteile aus Papier:
andere:
Puppen und Spielwaren

aus 299

aus b)
aus 300
1.
2.

aus 473
aus a)

aus 476
ex b)

aus 568

d)
624
626

Waren aus Papier, Pappe oder PapiermaBe, nicht besonders
benannte:
Puppen und Spielwaren mit Ausnahme von Puppenkopfen
Waren zu elektrotechnischen und Isolationszwecken prápariert
Schlosser, Schlůsset und andere SchloBbestandteile:
Schlosser, gewohnliche, mit Ausnahme der Sicherheitsschlosser und der zu den Kunstschlosserarbeiten gehorigen,
im Stůckgewicht:
1. von mehr ais 800 g
Eiserne Mobel, mit Ausnahme der zu den Kunstschlosser
arbeiten gehorigen; Turngeráte:
in anderer Weise gewohnlich oder fein bearbeitet, auch in
Verbindung mit.anderen Materialien:
Mobel
Silberarbeiten und andere nicht besonders benannte Waren,
ganz oder teilweise aus Silber, auch vergoldet oder in Ver
bindung mit echten oder unechten Perlen oder Korallen,
Edel- oder Halbedelsteinen und nachgeahmten Edelsteinen:
andere Arbeiten, ferner mit Gold plattierte Silberarbeiten
(Doubléware) .
Lackfirnisse (mit Zusatz von Harzen, Terpentin, Mineralol
oder Alkohol)
Farben, nicht besonders benannte .
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Tato dodatková úmluva, vyhotovená v če
skoslovenském a německém prvopisu, bude
pokud možno nejdříve ratifikována a vstoupí
v účinnost desátého dne po výměně ratifikačních listin v Praze.
O době platnosti a výpovědních lhůtách
platí ustanovení obsažená v obchodní dohodě
ze 4. května 1921.
čemuž na svědomí uvedení plnomocníci podepsali tuto úmluvu.
■ Dáno ve Vídni dne 23. června roku tisícíhodevítistéhodvacátéhošestého.
Za československou republiku:

Dr. FRIEDMAN v. r.
Za republiku Rakouskou:
SCHŮLLER v. r.

Závěrečný protokol

Dieses Zusatzabkommen, in čechoslovakischer und deutscher Urschrift ausgefertigt,
soli sobald ais moglieh ratifiziert werden und
tritt am zehnten Tage nach dem in Prag vorzunehmenden Austausche der Ratifikationsurkunden in Kraft.
Bezůglich der Geltungsdauer und der Kúndigungsfristen gelten die in dem Handelsůbereinkommen vom 4. Mai 1921 enthaltenen Bestimmungen.
Urkund dessen haben die Bevollmáehtigten
dieses Zusatzabkommen unterfertigt.
So geschehen zu Wien am 23. Juni Eintausendnéunhundertundsechsundzwanzig.
Fůr die čechoslovakische
Republik:
Dr. FRIEDMAN m. p.
Fůr die Republik oster reich:
SCHŮLLER m. p.

SchluBprotokoll

k třetí dodatkové úmluvě k obchodní dohodě
uzavřené v Praze dne 4. května 1921 mezi
Československou republikou a republikou
Rakouskou.

zurn Dritten Zusatzabkommen zu dem zwischen der čechoslovakischen Republik und der
Republik osterreich am 4. Mai 1921 in Prag
geschlossenen Handelsiibereinkommen.

Při podpisu třetí dodatkové úmluvy k ob
chodní dohodě uzavřené v Praze dne 4. května
1921 mezi československou republikou a re
publikou Rakouskou, učinili podepsaní ^zmoc
něnci dnešního dne tato prohlášení, jež mají
tvořiti integrující část této dodatkové úmluvy:

Bei der Unterzeichnung des dritten Zusatzabkommens zu dem zwischen der čechoslova
kischen Republik und der Republik osterreich
am 4. Mai 1921 in Prag geschlossenen Handelsúbereinkommen, die am heutigen Tage
erfolgt ist, haben die Unterzeichneten Bevollrnáchtigten die folgenden Erklárungen abgegeben, welche einen intergrierenden Teil die
ses Zusatzabkommens selbst bilden sollen.

A. K rakouskému celnímu
sazebníku.

K čís. 18: Cukr řepový atd.:
Jest shoda v tom, že po dobu platnosti této
úmluvy nenastane odbavování rafinovaného
cukru k výrobě kandisového cukru na dovolovací list.
Poněvadž cla tohoto čísla jsou vytvořena se
zřetelem na domácí cukerní daň, toho času
10 zlatých korun za 100 kg, a rakouská vláda
nemá býti v žádném směru vázána v jejím
vyměření, jest shoda v tom, že smluvní celní
sazby tohoto čísla mohou býti změněny, od
chylně od ustanovení článku I. odstavce 1 do
datkové úmluvy ze 27. listopadu 1924, v sou-

A.

Z um

osterreichischen Zolltarif.
Zu Nr. 18: Rúbenzucker usw.:
Es besteht Einverstándnis, daB wáhrend
der Gultigkeitsdauer dieses Zusatzabkommens
Abfertigungen von Raffinadezucker zur Verarbeitung auf Kandiszucker auf Erlaubnisschein nicht stattfinden werden.
Da die Zolle dieser Nummer unter Berúcksichtigung der inlándischen Zuckersteuer von
derzeit 10 Goldkronen fůr 100 kg erstellt sind
und die osterreichische Regierung in der Festsetzung der letzteren in keiner Richtung gebunden werden soli, besteht Einverstándnis
daruber, daB die vertragsmáBigen Zollsatze
dieser Nummer abweichend von den Bestim-
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vislosti se změnou cukerní daně o tutéž částku
jako cukerní daň.

Rozpětí mezi celními sazbami čís. 18 b a
poznámky nesmí však překročiti částku 5-30
zlatých korun za 100 kg, při čemž se přihlíží
i k domácí dani cukerní.
Rakouská vláda se
vstupu v platnost této
vede pro surový cukr
clo 16-70 zlatých korun

zavazuje, že ode dne
dodatkové úmluvy za
poznámky k čís. 18 b
za 100 kg.

K čís. 1U5: Látky nábytkové atd.:
Pod pojem stolních a ložních pokrývek a
nábytkových přehozů nespadá stolní prádlo
(soupravy stolního prádla), které se bude vy
chvátí podle své povahy jako bavlněné, pokud
se týče lněné tkaniny.
K čís. 270: Hrubé látky, chemicky připra
vené atd.:
Hrubé látky z juty, lnu nebo konopí, che
micky připravené, nebo olejem, dehtem nebo
tukovou směsí natřené nebo napuštěné, při
krývky a vozové plachty z nich, budou se vy
chvátí, když tato povaha zboží jest zachována,
podle tohoto čísla bez ohledu na hustotu
tkaniny.
K čís. 287 d: Jednoduché dámské polo
botky:
Podšívka svršku této obuvi, jakož i povlak
stélky (branzolu) musí býti zcela z bavlny
nebo lnu; použití lepidel, také Kaučuku, ke
kašírování je přípustno. Za uzávěru bude
sloužiti jednoduchý knoflík nebo jednoduchá
kovová spona; jedna nebo dvě hladké příčné
pásky jsou přípustný. Tato obuv nesmí býti
jinak zdobena, nesmí míti podpatky „celokomtes“ (podešve až přes krček podpatku);
čistá fakturní cena této obuvi nesmí přesahovati 7 zlatých korun za pár.
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mungen des Artikels T, Absatz 1, des Zusatzabkommens vom 27. November 1924 im Zusammenhang mit einer Ánderung der Zuckersteuer um denselben Betrag wie die Zuckersteuer geándert werden konnen.
Die Spannung zwischen den Zollsátzen der
Nr. 18 b) und Anmerkung darf jedoch unter
Beriicksichtigung der inlándischen Zuckersteuer den Betrag von 5-30 Goldkronen ftir
100 kg nicht ůberschreiten.
Die osterreichische Regierung verpflichtet
sich, vom Tage des Inkrafttretens dieses Zusatzabkommens fur RohzuCker der Anmer
kung zu Nr. 18 b) einen Zoll von 16-70 Gold
kronen fůr 100 kg einzufúhren.
Zu Nr. 145: Mobelstoffe usw.:
Unter den Begriff Tischdecken, Bettdecken
und Mobelúberwúrfe fállt nicht Tischwásche
(Tischgedecke), die nach ihrer náheren Beschaffenheit ais Baumwoll-, bezw. Leinengewebe zu verzollen ist.
Zu Nr. 270: Grobe Zeugstoffe, chemisch
zugerichtet usw.:
Grobe Zeugstoffe aus Jutě, Flachs oder
Hanf, chemisch zugerichtet oder mit ól, Teer
oder Fettgemengen uberzogen oder getránkt,
Decktucher und Wagendecken daraus, wer
den, wenn dieser Charakter der Ware gewahrt
erscheint, ohne Rúcksicht auf die Dichte des
Gewebes nach dieser Nummer verzollt.
Zu Nr. 287 d: Einfache Damenhalbschuhe:

Uložené vzorky mohou býti doplňovány,
pokud se týče vyměňovány.

Das Futter des Oberteiles dieser Schuhe,
sowie die Deckbrandsohle můssen ganz aus
Baumwolle oder Leinen sein; die Anwendung
von Klebemitteln, auch von Kautschuk, zur
Kaschierung ist zulássig. Ais VerschluB ist
einfacher Knopf oder einfache Metallschlíisse
zu dienen; eine oder zwei glatte Querspangen
sind zulássig. Diese Schuhe dúrfen in anderer
Weise nicht verziert sein, keine Ganzkomtesseabsátze (Sohlen bis tiber den Hals des Absatzes) aufweisen; ihr Nettofakturenpreis
darf 7 Goldkronen pro Paar nicht ubersteigen.
Die hinterlegten Muster konnen ergánzt,
bezw. ausgetauscht werden.

K čís. 361 b: Obyčejné hrnčířské nádobí
atd.:
Také hrnčířské nádobí, z obyčejné hlíny,
barevně se vypalující, glazurou jednou polé
vané, jako na příklad , tak zvané nádobí
Rockingham, podle předložených vzorků,
bude se vychvátí podle tohoto čísla.

ZuNr. 361 b: Gewohnliches Tdpfergeschirr
usw.:
Auch Topfergeschirr aus gemeiner, sich
farbig brennender Tonerde mit einmaligem
GlasuruberguB, wie z. B. das sogenannte
Rokinghamgeschirr nach Art der vorgelegten
Muster, wird nach dieser Nummer verzollt.
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K čís. W7 a a k čís. W8 a: Pětinková
kamna:
Při jinak neopracovaných pětinkových
kamnech zůstávají bez povšimnutí: sešroli
bování nebo snýtování jednotlivých součástí,
upevnění uzávěr na kamnových dvířkách,
jakož i — dojdou-li tato kamna rozložena •—
vrtané nebo vyrážené otvory za účelem sesta
vení jednotlivých částí.

Zu Nr. U07 a und Nr. í08 a: Quintofen:
Bei soust rohen Quintofen bleiben das Zusammenschrauben oder Zusammennieten der
einzelnen Bestandteile, die Befestigung der
VerschluBvorričhtung an der Qfentiire, sowie
— beim Eingehen im zerlegten Zustand —
das Vorkommen von gebohrten oder gestanzten Lochem zum Zwecke der Zusammensetzung der einzelnen Teile bei der Verzollung
auBer Betracht.

B. K československému celnímu
sazebníku.
K čís. 200 d, 233 d, 252 d a 258 d: Stávkové
a 'pletené zboží výslovně nejmenované:
Jest shoda v tom, že stávkové a pletené
zboží, výslovně nejmenované, shora označe
ných sazebních čísel požívá ve smluvním styku
i tehdy smluvních sazeb, jde-li o zboží přistři
žené a šité.

B. Zum čechoslovakischen
Z o 1 1 t a r i f.
Zu Nrn. 200 d, 233 d, 252 d und 258 d: Wirkund Strickwaren nicht besonders benannte:
Es besteht Einverstándnis, daB im vertragsmáBigen Verkehre bei der Verzollung
von Wirk- und Strickwaren nicht besonders
benannte, der obbezeichneten Nummern des
Zolltarifes die vertragsmáBigen Zollsátze
auch dann zur Anwendung kommen, wenn es
sieh um zugeschnittene und genáhte Waren
handelt.

K čís. 285 c a 300: Zboží k elektrotechnic
kým a isolačním účelům připravené:

Zu Nr. 285 c und Nr. 300: Waren zu elektrotechnischen und Isolationszwecken prdpariert:
Die čechoslovakische Regierung behált sich
vor zu dem ihr geeignet erscheinenden Zeitpunkte den Zoll fúr diese Waren zu restituieren, bezw. zu regeln.

československá vláda si vyhrazuje obnoviti,
pokud se týče upraviti cla pro toto zboží v oka
mžiku, který uzná za vhodný.
K čís. 356, 358 a 359: Krabice:
Barevná, zlacená, stříbřená, bronzovaná,
vypálená, vtlačená označení firem, zboží nebo
jakosti, tovární značky a pod., též ozdobená,
zůstanou při vyclívání nepovšimnuta.

Zu Nrn. 356, 358 und 359: Schachteln:
Farbige, vergoldete, versilberte, bronzierte,
eingebrannte oder eingepreBte Firmen-, Wa
ren- oder Qualitátsbezeichnungen, Fabriksmarken u. dgl., auch ornamentiert, bleiben bei
der Verzollung auBer Betracht.

Zu Nr. 4.66 c: Schirmschienen und Schirmgestelle:
Die im SchluBprotokoll zu dem ZusatzVysvětlivka k čís. 466 b: „Deštníkové pruty
a kostry“, sjednaná v protokole k dodatkové abkommen vom 27. November 1924 vereinúmluvě ze 27. listopadu 1924 pozbývá plat barte Erláuterung zu Nr. 466 b: Schirm
nosti dnem, kdy tato úmluva bude uvedena.. schienen und Schirmgestelle tritt mit dem
Tage der Inkraftsetzung dieses Zusatzabkomv účinnost.
mens auBer Kraft.
W i e n, am 23. Juni 1926.
Ve Vídni, dne 23. června 1926.
K čís. Jt-66 c: Deštníkové pruty a kostry:

Za československou republiku:
Dr. FRIEDMAN v. r.

Fur die čechoslovakische
Republik:
Dr. FRIEDMAN m. p.

Za republiku Rakouskou:
SCHŮLLEjR, v. r.

Fůr die Republik osterreich:
SCHŮLLER m. p.

