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Obsah: (71.—74) 71. Vyhláška, kterou se upravuje text obchodní úmluvy mezi republikou Česko
slovenskou a republikou Polskou, uveřejněné dne 6. listopadu 1923 pod číslem 202 ve Sbírce 
zákonů a nařízení. — 72, Nabízení, jímž se doplňuje s. č. 423 celního sazebníku a upravují 
vysvětlivky k němu. — 73. Nařízení, jímž se upravuje s. č. 27 celního sazebníku a doplňují 
vysvětlivky k němu. — 74, Nařízení, jímž se doplňují prováděcí ustanovení k zákonu ze dne 
6. srpna 1909, č. 177 ř. z., o zamezení a potlačení nakažlivých nemocí zvířecích, pokud jde 
o provádění ochranného očkování proti vzteklině.

71.
Vyhláška

ze dne 4. června 1927,
kterou ss upravuje text obchodili úmluvy 
mezi republikou československou a republikou 
Polskou, uveřejněné dne 6. listopadu 1926 psd

číslem 202 ve Sbírce zákonů a nařízení.

1. V seznamu C obchodní úmluvy ze dne 
23. dubna 1925 vázaná celní sazba místo 
36'50 zlotých u čísla 167 ex p. 1. polského cel
ního sazebníku na stroje pro cukrovary, pivo
vary, sladovny a lihovary na 36'55 zlotých.

2. V III. článku závěrečného protokolu k II. 
dodatkovému protokolu ze dne 21. dubna 1926 
francouzský text prohlášení k číslu 177 p. 17 
polského celního sazebníku, místo „Souš cette 
position rentreňt les tubes pour enrouler les 
filés en papier měrné collé“ na:

Souš cette position rentrent les tubes pour 
enrouler les filés en papier méme collés.

Dr. Beneš v. r.

72.
Vládní nařízení 

ze dne 10. června 1927, 
jímž se doplňuje s. č. 428 celního sazebníku 

a upravují vysvětlivky k němu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921, 
č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje,

aby zatímně upravila obchodní styky s cizi
nou, § 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 
Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla, 
a čl. V. zákona ze dne 13. února 19G6, č. 20 
ř. z. (zák. čl. Lili z r. 1907), o celním sa
zebníku :

§ 1.
Za s. č. 428 celního sazebníku zařaďuje se

3. poznámka:
„3. Surové železo obsahující nejvýše 0‘05%

fosforu................... zákl. sazba.......................
1'90, součinitel ................... 5.“

§ 2.
Vysvětlivka 1. k s. č. 428 doplňuje se tímto 

ustanovením:
„(11) Zásilky surového železa dovážené s nárokem 

na vyčlení podle sníženého cla podle 3. poznámky 
k s. č. 428 musejí býti doprovázeny osvědčením 
dodávající firmy, vyhotoveným podle připojeného 
vzoru*), v němž se potvrzuje, že dovážené surové 
železo neobsahuje více než 0 05% fosforu. Osvědčení 
připojí celní úřad k rejstříku. Má-li celní úřad po
chybnosti o správnosti osvědčení nebo o tom, zda 
zásilka jest totožná se zásilkou udanou v osvěd
čení, vybere ze zásilky dva vzorky ztotožněné jím 
i stranou a zašle jeden z nich na útraty strany 
báňské akademii v Příbrami k rozboru na obsah 
fosforu. Není-li strana v takovémto případě celnímu 

Osvědčení.
Podepsan... (jméno dodávající firmy) v -------

...................................  (místo a země) prohlašuje na
místě přísahy, že zásilka ..........................kilogramů
surového železa, určená ............................ :''.........t
(jméno a bydliště zákazníkovo), neobsahuje více nez 
005% fosforu.

(Místo vyhotovení a datum).
(Firma a podpis).
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úřadu známa a spolehlivá, vydá jí celní úřad zboží 
jen tehdy, zajistí-li rozdíl mezi jinak platným a 
sníženým clem na surové železo. Zjistí-li se rozborem, 
že zásilka obsahuje více než 0 05% fosforu, jest 
strana povinna doplatiti příslušný rozdíl cla podle 
§ 219 celního a monopolního řádu.

§ 3.
Nařízení nabývá účinnosti osmého dne po 

vyhlášení a pozbývá účinnosti koncem roku 
1927; provede je ministr financí v dohodě 
s ministry průmyslu, obchodu a živností a 
zemědělství.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Gazík v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v.

Najman v. r.
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Peroutka v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Dr. Šrámek v. r. 

r. Dr. Tiso v. r.

73.
Vládní nařízení 

ze dne 10. června 1927, 
jímž se upravuje s. č. 27 celního sazebníku 

a doplňují vysvětlivky k němu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 
Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla, 
a čl. V, zákona ze dne 13. února 1906, č. 20 
ř. z. (zák. čl. Lili z r. 1907), o celním sa
zebníku :

§ 1.
Za s. č. 27 celního sazebníku zařaďuje se 

poznámka:

„Poznámka. Kukuřice ke krmným úče
lům ................................................ celní sazba
6 — Kč za 100 kg.“

§ 2.

Vysvětlivky k s. č. 27 celního sazebníku se 
doplňují tímto ustanovením:

„(3) Zásilky kukuřice budou vycleny podle snížené 
celní sazby stanovené na kukuřici ké krmným účelům 
jediné tehdy, předloží-li strana při dovozu s celní 
prohláškou osvědčení příslušné československé země
dělské rady příp. zemědělského referátu civilní správy 
Podkarpatské Rusi o tom, že dovážená kukuřice jest 
určena jen k účelům krmným."

§ 3.
Nařízení nabývá účinnosti osmého dne po 

vyhlášení; provede je ministr financí po do

hodě s ministry průmyslu, obchodu a živností 
a zemědělství.

švehia v. r
Dr. Beneš v. r. 
černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Gažík v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v.

Najman v. r.
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Peroutka v. r. 
Dr. Spina v. r.
Dr. Šrámek v. r. 

r. Dr. Tiso v. r.

74.
Vládní nařízení 

ze dne 10. června 1927, 
jímž se doplňují prováděcí ustanovení k zá
konu ze dne 6. srpna 1909, č. 177 ř. z., o za
mezení a potlačení nakažlivých nemocí zví
řecích, pokud jde o provádění ochranného 

očkování proti vzteklině.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 23 a 25 zákona ze dne 6. srpna 1909, 
č. 177 ř. z., o zamezení a potlačení nakažli
vých nemocí zvířecích:

čhH.
V ministerském nařízení ze dne 15. října 

1909, č. 178 ř. z., jímž se vydávají prováděcí 
ustanovení k zákonu č. 177/1909 ř. z., do
plňují se ustanovení k IV. oddílu zákona, po
kud se týkají vztekliny, v bodě 8. na konci 
takto:

V krajinách, které jsou ohroženy nebez
pečenstvím, že vzteklina vypukne nebo se roz
šíří, může býti nařízeno ochranné očkování 
ještě nenakažených psů a koček.

Očkovaní psi a kočky buďtež podrobeni po
dle potřeby příslušným veterinárním opatře
ním. Držitelům očkovaných psů a koček může 
býti povolena úleva z kontumačnfch nebo ji
ných bezpečnostních opatření.

čl. II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Provedením jeho se pověřuje ministr 
zemědělství v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

Dr, Beneš v. r. 
černý v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Gažík v. r.

švehla v. r.
Najman v. r.
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Peroutka v. r. 
Dr. Spina v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Šrámek v. r. 
Dr. Tiso v. r.

Dr. Hodža v. r.
též za ministra Dr. Srdínko.

Státní tiskárna v Praze.


