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Sbírka zákonů a nařízení
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Částka 91.
Or,sah :

Vydána dne 15. října 1926.

a 193.) 192. Nařízení, kterým se částečně mění seznam přepychových předmřtů a vý
konů, vydaný vládním naNzením ze dne 29. srpna 1924, č. 185 Sb. z. a n. — 193. Vytláška
o státních prodejních cenách tuzemské soli.

(192.

192.

Vládní nařízení
ze dne 8. října 1926,
kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů a výkonů, vydaný vládním naříze
ním ze dne 29. srpna 1924, č. 185 Sb. z. a n.
Vláda republiky československé nařizuje podle §u 26, odst. 1., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani přepychové:
§ 1.
(1) Položka 33 seznamu přepychových předmětů, vydaného vládním nařízením
č. 185/1924 Sb. z. a n., se zrušuje.
(2) Položky 24, 46, 127, 128, 130 a 140 téhož seznamu se pozměňují a budou zníti:

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

24

119

46

218
237
256

Druh předmětu

Sýry: Bleu ď Auvergne, borelli, pronale scarmorze, sbrinz, bel paese, brie
(fromage de Brie), gruyére (též
v krabičkách), camembert, coulommier, sýry zvané á la crěme (jako
demi-sel, bondon, petits carrés), edamský (eidamský), ementálský (též
v krabičkách), fontina, géromé, gervais, gorgonsola, gouda, groyský,
chester, imperiál, livarot, lodigiano,
Mont ď Or, munster, neufchatel, parmesán, pont FEveque, port Salut, reggiano, roquefort, strachino
Koberce na podlahu ručně vázané
nebo ručně stávkované z jakéhokoliv
materiálu

Cena rozhodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

nehledíc u výrobce
na cenu
W

1

při dovozu

.
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Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

127

372
374

Předměty z broušeného dutého nebo
lisovaného skla, dekorované zlatém
nebo stříbrem
Připomínka:
Výrobcem rozumí se, kdo dohoto
vilje nebo dohotoví ti dá předmět
zlacením nebo stříbřením.

128

374
388

130

377

Ozdobné předměty ze skla, jako:
sošky, figurky, košíčky, imitace ovo
ce, imitace květin atd.
Sklo tabulové:
a) Hotová zrcadla, přesahuj e-li
velikost tabule 0-66 ms
Připomínka:
Výrobcem jest, kdo pokládáním
skla sám zhotoví nebo zhotoviti dá
zrcadlo.
b) průhledné tabule ozdobené
figurami, ornamenty' nebo vzorky
broušenými, leptanými, rytými,
malovanými, zlacenými nebo stří
břenými

140

424
425

Připomínka:
1. Foukané, tažené nebo lité sklo ta
bulové, mdlé, matované, mušelínové, vlnité, šupinové nebo pouze
lisované sklo s ornamenty, jehož se
používá pouze k stavebním účelům,
nepodléhá přepychové dani; rovněž
nejsou přepychovými předměty:
sklo pouze barevné (červené, bílé,
černé atd.), pak náhrobní skleněné
desky (i se zlacenými nebo stříbře
nými nápisy a jednoduchými okra
sami), dále písmena ze skla všech
druhů.
Ozdobné dekorativní předměty z porculánu, fayence, terracoty, majoliky,
syderolitu a hlíny vůbec, jako: sochy,
sošky, poprsí, zvířecí figury, reliefy,
vázy, košíčky, rámce, nippy, bonbo
niéry, květiny a zdobené květináče,
pokladničky, lustry, toiletní předměty,
talíře na stěnu, jardiniery, hodinové
podstavce, obrazy lithofanie

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

nehledíc u výrobce
na cenu

při ceně
nad 150 Kč
nehledíc
na cenu

při ceně
nad 150 Kč
za kus [

JJ

Poznámka

Sbírka zákonů a nařízení, č. 193.
§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
15. října 1926. Provedení jeho ukládá se
ministru financí.

797

193.
Vyhláška ministra financí
ze dne 12. října 1926
o státních prodejních cenách tuzemské soli.

cerny v. r.
Dr. Engliš v. r.

Dr. Haussmann v. r.

Roubík v. r.

Dr. Fatka v. r.

Syrový v. r.

Dr. Schieszl v. r.

Dr. Peroutka v. r.

Dr. Říha v. r.

Dr. Slávik v. r.

Dr. Krčmář v. r.

Dr. Kállay v. r.

Podle §u 3 zákona ze dne 12. srpna 1921,
č. 326 Sb. z. a n., jímž se mění některá usta
novení zákonů o solním monopolu, stanoví se
od 15. října 1926 prodejní cena za 1 q vařené
soli jedlé loco skladiště solivaru v Prešově
190 Kc a prodejní cena za 1 q jemné jedlé soli
balené do pytlů loco skladiště solivaru v Pre
šově rovněž částkou 190 Kč.
Ceny rozumí se včetně obalů, které dodá
správa solivaru.
Dr. Engliš v. r.
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