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6.
Vládní nařízení
ze dne 10. února 1927,
jímž se mění vysvětlivky k celnímu sazebníku.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. V. zákona ze dne 13. února 1906, č. 20
ř. z., a zák. čl. LI1I/1907, o celním sazebníku,
a podle poznámky k saz. pol. 599 a) celního
sazebníku:
§ 1.
-1. Vysvětlivka 1. k saz. čís. 599 se mění a
upravuje takto:
a) Ustanovení dvanáctého odstavce se zru
šuje a nahrazuje ustanoveními:
,,(12) Podle pol. 599 a) vyclívá se též dusičnan vá
penatý (norský ledek vápenatý).
(13) Obsahuje-li synthetický (umělý) dusičnan vá
penatý nejvýše 8% dusičnanu amonného, vyclívá se
též podle pol. 599 a).
(14) Prokáže-li dovozce navrhující, aby ledek vá
penatý byl projednán podle pol. 599 a), osvědčením
výrobce, vyhotoveným podle připojeného vzoru*), že

*) Osvědčení.

dovezený ledek vápenatý neobsahuje více než 8% du
sičnanu amonného, projedná celní úřad, nemá-li po
chybností o správnosti osvědčení, zásilku podle pol.
599 a) a osvědčení připojí k rejstříku.
(15) Nepředložila-li strana osvědčení nebo pochybuje-li celní úřad o správnosti předloženého osvěd
čení, poněvadž má podstatné závady, nebo má-li celní
úřad pochybnosti o správnosti udaného obsahu dusič
nanu amonného, celní úřad vybéře ze zásilky dva
vzorky ztotožněné jím i stranou a zašle je na útraty
strany ku prozkoumání chemicko-technické zkušebně
finanční správy v Praze 1 s předloženým osvědčením.
Nález zkušebny jest směrodatným pro posouzení sa
zební povahy zboží. Před dojitím nálezu zkušebny
může Celní úřad vydati zboží jen tehdy, složí-li strana
jistotu ve výši cla z dovezeného množství zboží podle
saz. pol. 599 o).
(1B) Zjistí-li se rozborem, že nejde o zboží pol.
599 a), zkušebna podá zprávu ministerstvu financí.
Strana jest v tomto případě povinna zaplatit! pří
slušné clo (§ 219 celního a monopolního řádu),
(1T) Dusičnan vápenatý, obsahující více než 8%
dusičnanu amonného, vyclívá se podle pol. 599 o).“

b) Dosavadní odstavce (13) — (27) buďtež
přečíslovány na (18)—(32).
2. Druhý odstavec 1. vysvětlivky k saz. čís.
652 se upravuj e takto:

Podepsan ... (jméno dodávající firmy) v..............
........................... (místo, země) prohlašuje, že zásilka
„(2) K umělým hnojivům (se solí nesmíšeným)
............ kilogramů synthetického dusičnanu vápena
patří cukrovarské kaly, kompost a tovární odpadky
tého, určená .......................................................... (jméno
obsahující sádru, koželužské kaly vápenné (t. j. šedo
a bydliště zákazníkovo), neobsahuje více než 8% du
bílé kašovité kaly, zbývající po odstranění chlupů
sičnanu amonného. Podepsaná firma prohlašuje na
z kůže ve vápenných luzích, jež obsahují organické
místě přísahy, že ručí za správnost tohoto údaje a i dusíkaté látky a chlupy). O omezení dovozu kom
jest si vědoma toho, že v případě, zjistila-li by se ne
postu viz IV. odstavec přílohy C k §u 18 (odst. 4.
správnost údaje, byly by její dusičnany vápenaté vy
přílohy C k uh. §u 19) prováděcího předpisu k zákonu
loučeny z celního projednávání bez předchozího zji
o celním sazebníku."
štění obsahu dusičnanu amonného a že firma mohla
by býti stíhána i podle důchodkového trestního práva.
§ 2.
(Místo vyhotovení a datum.)
(Firma a podpis.)

Nařízení nabývá účinnosti osmého dne po
vyhlášení; provede je ministr financí po do5
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hodě s ministry průmyslu, obchodu a živností
a zemědělství.
švehla v. r
Dr. Engliš v. r.
černý v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Najman v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gažík v. r.

7.
Vládné nariadenie
zo dňa 10. februára 1927
o výrobě hrudkového syrá a bryndze a o ich
uvádzaní do oběhu.

Vláda republiky Československé] nariaďuje
podl’a § 1, odst. 1., zák. ČI. XLVI/1895, ktolým sa zakazuje falšovanie pďnohospodárskych plodin, výrobkov a článkov, a podta čl.
L, č. 1., zákona zo dňa 23. mája 1922, č. 168
Sb. z. a n., ktorým sa čiastočne zrušuje zák.
čl. LXIII/1912 o výnimečných opatreniach:
§ 1.
Hrudkový syr ako surovina pre výrobu
bryndze móže sa uvádzať do oběhu len pod
menom nižšie uvedeným a v týchto jakostiach:
a) ovčí hrudkový syr, z plnotučného ovčieho
mlieka s obsahom tuku v sušině najmenej
48% a vody najviac 55%,
b) hrudkový syr miešaný, z plnotučného
ovčieho a kravského mlieka s obsahom tuku
v sušině najmenej 45% a vody najviac 58%,
c) hrudkový syr obyčajný, z čiastočne
sobratého mlieka s obsahom tuku v sušině
najmenej 25% a vody najviac 60%,
d) surový syr hrudkového druhu s menej
ako 25% tuku v sušině smie sa uvádzať do
oběhu len pod menom tvaroh.

§ 2.
(l) Hotové výrobky, získané zpracováním
suroviny v § 1 uvedenej je dovolené uvádzať
do oběhu len pod menom a v jakostiach, ako
následuj e:
a) lahodková bryndza, vyrobená z plnotučnétm ovčieho syrá v době od 15. marca do
31. októbra, musí obsahovat’ najmenej 48%

tuku v sušině a vody najviac 50% a smie sa
uvádzať do oběhu len v originálnych geletkách ťubovoťnej veťkosti,
^ b) liptovská bryndza, s obsahom tuku v su
šině 35%—47% a vody najviac 56%,
c) miešaná bryndza, s obsahom tuku v su
šině najmenej 25% a vody najviac 60%.
(2) V odst. 1. uvedené druhy bryndze
možno uvádzať do oběhu aj s přesnějším
označením procentov obsahu tuku.
(D Výrobky získané z odpadkov pri vý
robě bryndze smú sa předávat’ len pod menom
kórkovica.
§ 3.
(D Nádoba (obal), v ktorej bryndza do
oběhu sa uvádza, musí byť označená menom
výrobců, menom druhu bryndze podťa § 2,
odst. 1., najnižším procentem tuku v sušině
a najvyšším procentem vody; bryndza v ná
době obsažená nesmie mať nižšie procento
tuku v sušině, ani vyššie procento vody, ako
je na nádobě označené.
(2) Označenie musí byť čitateťnými lite
rami, aby bolo kupujúcemu obecenstvu patrné,
a takým spósobom, aby sa 1’ahko nedalo odstrániť alebo zaměnit’.
§ 4.
Menej cenný tovar, ako jev§§la2
predpísaný, nesmie sa do oběhu uvádzať pod
horepredpísaným označením. Pridávanie akéhokoťvek druhu tukovín alebo iných prímastkov okrem potrebnej soli do týchto výrobkov
je zakázané.
§ 5.
Kto výrobky v tomto nariadení menované
do oběhu uvádza, je zodpovědný za to, že vy
hovuji) predpisom tohoto nariadenia. Poklať
nie je povodný obal bryndze otvorený, je
zodpovědný za obsah a označenie obalu výrobea na obale podťa § 3 označený.
§

6.

Předpisy tohoto nariadenia platia tiež pre
výrobky dovezené z cudziny aj určené k vý
vozu do cudziny. Bryndza určená pre vývoz
do štátu, kde platia odchylné předpisy o vý
robě bryndze a jej uvádzaní do oběhu, može
byť vyrábaná a opatřená pomenovaním a
označením podťa predpisov dotyčného štátu.
§ 7.
O trestoch a trestnom pokračovaní platia
ustanovenia zák. čl. XLVI/1895 a nariadenia

